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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http://iccima.ir/fa/matboat.html 

 

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

.ئیدبهره مند فرما  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

  راههای مقابله با بحران آب در ایران راههای مقابله با بحران آب در ایران //مصرف منابع آب ایران برای تولید هندوانه در کشورهای عربیمصرف منابع آب ایران برای تولید هندوانه در کشورهای عربی
تجارت آب مجازی را باید یک ابزار سیاستی برای : پژوهشگر نیوکاسل انگلستان با بیان راههای مقابله با بحران آب در ایران گفت

  .به عنوان مثال خیلی از منابع آب ایران برای تولید هندوانه در کشورهای عربی صادر می شود کشورها در نظر بگیریم

، برنامه مدیریت بحران آب برای کشور ایران که دارای اقلیم خشک تا نیمه خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

آب گنجینه مشترک میان انسانهاست که باید به نحوی آن را مدیریت کرد تا به . ای برخوردار است ژهخشک است از اهمیت وی

نسلهای بعدی سپرده شود و اهمیت آن تا جایی است که آب یکی از بزرگترین چالشهای بشـریت به حساب آمده و نبود آن 

با توجه به اهمیت این مسئله .ت مهم جهـان استسرمنشـأ بسیاری از تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی مناقشا

خبرگزاری اسپوتنیک موضوع بحران آب در ایران و چگونگی مدیریت منابع آبی را با سید مختار هاشمی دکترای منابع آب از 

ه ادامه این دانشگاه نیوکاسل انگلستان، پژوهشگر انستیتو پژوهش نیوکاسل انگلستان و استاد مدعو دانشگاه کردستان مطرح کرد ک

مدیریت پایدار منابع آب و خاک مسئله مدیریت پایدار منابع آب و خاک از مسائل فوق العاده حساس و الزم :شود گفتگو ارائه می

 .االجراست که متاسفانه به دلیل بی کفایتی نهادی و اشکالت سازمانی مشکالتی را در سرتاسر دنیا ازجمله ایران بوجود آورده است

تغییر  «socio technical» الت موجود الزم است تا از رویکرد فنی مطلق به رویکرد فنی اجتماعی یا در اصطالحبرای حل مشک

 .موضع شود که این امر خود نیازمند تغییر پارادیم مدیریت یکپارچه منابع آب است که خالی از برخی مشکالت نیست

در حالیکه در این . در چرخه آب است« آبی رنگ»ش از اندازه بر منابع آب یکی از انتقادات وارد بر مدیریت یکپارچه منابع تمرکز بی

شود و  های آسمانی که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان جذب و تبخیر می یا همان بارش« آب سبز»چرخه توجه به منابع 

های دیگر در   در کشاورزی و به شیوهها  کش که در روند تولید، مانند استفاده از کودهای شیمیایی و آفت« آب خاکستری»همچنین 

به بعد در دنیا و ایران شاهد انقالب خاکستری یا تالش برای استفاده  0431انقالب سبز از سال .شود نیز الزم است صنعت آلوده می

مینی است، اما اکنون بیشتر سیاستها متمرکز بر مهار نمودن آبهای آبی مانند استخراج آبهای زیرز. از روشهای آبیاری نوین هستیم

برای اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب باید .درصد از آبخانه ها در ایران بحرانی ممنوعه به شمار بیایند 01باعث شده تا بیش از 

از جمله اینکه سیستم مدیریت آب چگونه با مجموعه زیر سیستمها مانند مجموعه . چندیدن چالش جدی را در نظر بگیریم

تداخل دارد، و چگونه الیه های تصمیم گیری با یکدیگر در ارتباط بوده و سازوکاری را برای  …یاسی واقتصادی، اجتماعی، س

بر اساس تحقیق و مطالعاتی که در دو دهه قبل انجام شده باید بگویم که بی . اجماع و مدیریت مشارکتی در اختیار داشته باشیم

باید کل چرخه آب را در نظر گرفته و نیاز آبی گیاهان را بخوبی بشناسیم، ما .شک ضرورت تغییر در کل پارادایم گریز ناپذیر است

میزان آبی که برای تولید یک )تجارت آب مجازیعالوه بر آن باید موضوع . را بشناسیم الگوی کشتچگونگی تعرق و تبخیر و یا 

کشورهایی که خصوصیات آب و هوایی خشک را به عنوان یک ابزار سیاستی برای ( شود محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می

به عنوان مثال خیلی از منابع آب ایران برای تولید هندوانه در کشورهای عربی صادر می گردد که آب زیاد . دارند را در نظر بگیریم

 .ی نیستکنند، اما بازدهی آن حتی از نظر اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری که انجام شده، کاف و پرهزینه ای را مصرف می

تلفیق نماییم، چون هر تغییر در کاربری ارضی باعث می گردد تا مدیریت آب تحت  مدیریت کاربری اراضیما باید مدیریت آب را با 

از سویی در تصمیم گیریها باید بر سیاست تاکید بیشتری شود، چراکه سیاست بر جامعه، فرهنگ و باور مردم . تاثیر قرار بگیرد

بر سیاست تاکید نماییم علتش در آن است که المانهای سازمانی خارج از مرز ایدئولوژی می توانند نفوذ نمایند، اینکه . تاکید دارد

چون بازیگرانی داریم که خارج از حوزه جغرافیایی ما تصمیم می گیرند، فرض کنید که من در سنندج هستم اما افرادی از تهران 

http://www.farsnews.com/
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بر باورها و فرهنگ مردم تاکید دارم، . م که مرز ایدئولوژی با مرز ژئوپلتیک تفاوت داردبنابراین می بینی. برای ما تصمیم می گیرند

آداب و رسوم و . حاصل نمی گردد تغییر فرهنگ مردمچون اگر در پی تغییرات بنیادی کاهش مصرف هستیم این امر به جز 

اخالقیات نیز تاثیر بسزایی در چگونگی تصمیم سیستم دانش نهادهای سنتی را می توان مبتنی بر جامعه محلی مدیریت نمود و 

زمانیکه مشاور طرح بین المللی حفاظت از تاالبها بودم، در جلسات مدیریتی همواره طرح  طرح نامطمئن باروری ابرها .گیری دارد

و شیرین کننده ها دائما به بارورسازی ابرها در کنار پیشنهاداتی از قبیل استفاده از آبهای غیر متعارف، بهره برداری از آبهای فسیل 

استانهایی که شامل طرح بارورسازی ابرها می گردد بیشتر در مناطق . عنوان یک طرح مدیریتی و استراتژیک مطرح می گشت

ضمن اینکه خاطر نشان می . کویری قرار گرفته اند، اما آذربایجان شرقی و غربی هم در میان هشت استان کویری مشاهده می شود

فوق نیز یکی از گزینه های عادی است که کشورها در چارچوب برنامه های مطالعاتی خود بارورسازی ابرها را نیز بررسی  کنم، اقدام

 .نمایند و اتفاقا اولین قرارداد بین المللی ایران نیز با کشور روسیه انجام گرفت و از هواپیماهای روسیه استفاده شد

ی ابرها در یزد فعالیت دارد، اما متاسفانه تاکنون گزارشی در خصوص نتیجه دار بودن اکنون مرکز ملی تحقیقات و مطالعات بارور

اگرچه نباید فراموش کنیم که به هر حال این طرح مطالعاتی و تحقیقاتی است که ایران نیز نباید از . این اقدامات دریافت نکرده ایم

بارور سازی یک اقدام بسیار پرهزینه است .م می دهند، عقب بمانیمسایر کشورهای همسایه مثل ترکیه و روسیه که مطالعاتی را انجا

سرقت ابرهای ضمنا من در برخی محافل شنیده ام که برخی از کشورهای همسایه درصدد . که اجرای آن صرفه اقتصادی ندارد

 01ابرها نیز هنوز حتی افزایش  هستند و یا ابرها را قبل از رسیدن به ایران تخلیه می کنند، اما با بارورسازی باران زای ایران

 .درصدی در میزان بارندگی گزارش نشده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http04321052111034 
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 آب
 آیانا - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  شهرهای ایرانشهرهای ایراندر کمین در کمین « « آوارگی آبآوارگی آب»»

در صورتی که راهکارهای جدی برای مقابله با بحران : دبیر فرهنگی کالنشهرهای کشور با هشدار نسبت به کاهش منابع آبی گفت

 .گریبانگیر شهرهای ما می شود «پدیده آوارگی آب»آب پیدا نکنیم 

وده است و در سی سال گذشته برخی از مسئوالن ایران از قدیم کشور خشکی ب: عادل مزاری در گفت و گو با شهر فردا اظهار کرد

 .این در حالی است که نتوانستیم نظام صحیحی را جایگزین آن کنیم. ما سعی در تغییر نظام آبی داشته اند

بر همین اساس معتقد هستم که کشور ما اکنون همانند بیماری رو به موت است که دیگر دوا و درمان هم خیلی : وی اضافه کرد

 .وثر نیست و اگر به فکر نباشیم این بار آوارگی آب تمامی مناطق و شهرهای کشور را تهدید می کندبرایش م

به عنوان مثال من متولد . این بحران همین االن هم در برخی از مناطق ما ایجاد شده است: دبیر فرهنگی کالنشهرهای کشور گفت

بسیاری از همشهری های من به علت نبود . خود را نشان داده استزاهدان هستم و در این منطقه پدیده آوارگی مدت هاست که 

آب آواره شهرهای دیگر شده اند و در صورتی که این مشکل ادامه یابد باید شاهد افزایش شهرها و مناطق خالی از جمعیت بیشتری 

 .باشیم

/news/fa/ir.iana.www://http40100D/%0%A5%D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/37071/%D8%A2%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

5 
 

 آب
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

هزار هکتار از اراضی کشاورزی امسال به هزار هکتار از اراضی کشاورزی امسال به   ٠٥٢٠٥٢/ / قنات ها؛ سازه های سازگار با اقلیم و میراث تمدن ایرانیانقنات ها؛ سازه های سازگار با اقلیم و میراث تمدن ایرانیان

  سامانه های نوین آبیاری با محوریت روش های میکرو تجهیز می شودسامانه های نوین آبیاری با محوریت روش های میکرو تجهیز می شود

رشد بهره وری و استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در نواحی تولید و روستاها از اولویت های : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .برنامه های این وزارت برای افزایش تولید و درآمد تولیدکنندگان و روستاییان است

ولید کنندگان شهرستان سبزوار، به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در جمع کشاورزان و ت

 .بهره وری آب به عنوان اساسی ترین عنصر تولیدات کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است: اعالم کرد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین  521امسال بر اساس تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  :وی افزود

حجتی کمک به استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در محیط های تولید و  .یت روش های میکرو تجهیز می شودآبیاری با محور

با این اقدام ارزش افزوده خدمات تولید نیز در اختیار : روستاها را از دیگر سیاست های وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و گفت

ه به روند افزایش تولیدات کشاورزی بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی با اشار روستاها قرار می گیرد،

حجتی همچنین قنات ها را از سازه های سازگار .برای افزایش ماندگاری و کمک به توسعه صادرات محصوالت کشاورزی تاکید کرد

 .مت احیا و بازسازی قنات ها باید سرعت بگیردبا تجهیز منابع و اعتبارات، مر:با اقلیم و میراث تمدن ایرانیان یاد و تصریح کرد

 .وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه همچنین از مزرعه مهندس کوشکی در شهرستان سبزوار بازدید کردند

این مزرعه با روش کشاورزی تلفیقی فعالیت های باغبانی، دامپروری، زراعت و پرورش آبزیان با سیستم های مکانیزه و اصول 

 .مدیریت و مورد بهره برداری قرار می گیرد صحیح مهندسی

/news/fa/ir.iana.www://http40120D/%3%05 
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 آب
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

ایران در خدمت هندوانه صادراتی به کشورهای ایران در خدمت هندوانه صادراتی به کشورهای منابع آب منابع آب : : هشدار یك کارشناس برای مدیریت منابع آبهشدار یك کارشناس برای مدیریت منابع آب

  عربیعربی

سودش برای صادرکننده است و ارز برای کشور به همراه دارد ولی سودی که فقط . هندوانه صادراتی ایران هم سود دارد و هم زیان

ئل محیط زیستی امروز بحران آب و مسا. تر تر و عمیق در مقابل ضرری به مراتب بزرگ. مدت یک نمای ظاهری دارد و اثراتی کوتاه

آب  با توجه به اینکه ایران در اقلیمی کم. گویند، بحران آب جدی است کارشناسان می. المللی شده است تبدیل به یکی از مسائل بین

 شود که اگر از امروز به راهکارهای مقابله با آن اندیشیده نشود، در آینده آبی موضوع حادی برای کشور محسوب می قرار دارد، بی

اگرچه در برنامه ششم موضوع بحران آب در یک سرفصل جدا مورد بررسی قرار . افتد کشور زندگی در سرزمین ایران به خطر می

مختار هاشمی، استاد دانشگاه نیوکاسل که استاد مدعو دانشگاه کردستان نیز هست، این موضوع را واکاوی کرده  گرفته، اما سید

العاده حساس و الزم االجراست  مساله مدیریت پایدار منابع آب و خاک از مسائل فوق» : ته استاو به خبرگزاری اسیونتیک گف. است

برای حل . کفایتی نهادی و اشکاالت سازمانی مشکالتی را در سرتاسر دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است که متاسفانه به دلیل بی

تغییر موضع  «socio technical» اجتماعی یا در اصطالح -کرد فنیمشکالت موجود الزم است تا از رویکرد فنی مطلق به روی

 « .شود که این امر خود نیازمند تغییر پارادیم مدیریت یکپارچه منابع آب است که خالی از برخی مشکالت نیست

چرخه آب عنوان کرده و گفته در « رنگ آبی»او یکی از انتقادات وارد بر مدیریت یکپارچه منابع را تمرکز بیش از اندازه بر منابع آب 

های آسمانی که در خاک نفوذ کرده و توسط گیاهان  یا همان بارش« آب سبز»در حالی که در این چرخه توجه به منابع » : است

ها در  کش که در روند تولید، مانند استفاده از کودهای شیمیایی و آفت« آب خاکستری»شود و همچنین  جذب و تبخیر می

به بعد در دنیا و ایران شاهد انقالب  0431انقالب سبز از سال . شود نیز الزم است های دیگر در صنعت آلوده می شیوهکشاورزی و به 

های آبی  ها متمرکز بر مهار نمودن آب اکنون بیشتر سیاست. های آبیاری نوین هستیم خاکستری یا تالش برای استفاده از روش

« . ها در ایران بحرانی ممنوعه به شمار بیایند درصد از آبخانه 01ا باعث شده تا بیش از های زیرزمینی است، ام مانند استخراج آب

سیستم مدیریت آب با مجموعه »: هاشمی اجرای مدیریت یکپارچه منابع آب را چالش جدی توصیف کرده و گفته است

گیری با یکدیگر در  های تصمیم و باید الیهتداخل دارد، و از همین ر …ها مانند مجموعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیرسیستم

بر اساس تحقیق و مطالعاتی که در دو دهه قبل انجام . ارتباط بوده و سازوکاری برای اجماع و مدیریت مشارکتی اندیشیده شود

خه آب را در نظر ایران باید کل چر»: کند او توصیه می« .شک ضرورت تغییر در کل پارادایم گریز ناپذیر است شده باید بگویم که بی

عالوه بر آن باید موضوع تجارت آب . خوبی بشناسد، چگونگی تعرق و تبخیر یا الگوی کشت را بشناسد گرفته و نیاز آبی گیاهان را به

را به عنوان یک ابزار سیاستی برای ( شود میزان آبی که برای تولید یک محصول در صنعت یا کشاورزی مصرف می)مجازی 

به عنوان مثال خیلی از منابع آب ایران برای تولید هندوانه . یات آب و هوایی خشک دارند را در نظر بگیریمکشورهایی که خصوص

کنند، اما بازدهی آن حتی از نظر اقتصادی نسبت به  ای را مصرف می گردد که آب زیاد و پرهزینه در کشورهای عربی صادر می

 «.گذاری که انجام شده، کافی نیست سرمایه

چون هر تغییر در » : گوید اد دانشگاه با اشاره به اینکه ما باید مدیریت آب را با مدیریت کاربری اراضی تلفیق کنیم، میاین است

ها باید بر سیاست تاکید بیشتری شود،  گیری از سویی در تصمیم. کاربری ارضی باعث می شود تا مدیریت آب تحت تاثیر قرار بگیرد

های سازمانی  اینکه بر سیاست تاکید کنیم علتش در آن است که المان. و باور مردم تاکید داردچراکه سیاست بر جامعه، فرهنگ 

فرض کنید که . گیرند توانند نفوذ کنند، چون بازیگرانی داریم که خارج از حوزه جغرافیایی ما تصمیم می خارج از مرز ایدئولوژی می
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بینیم که مرز ایدئولوژی با مرز ژئوپولتیک تفاوت  بنابراین می. گیرند می من در سنندج هستم اما افرادی از تهران برای ما تصمیم

بر باورها و فرهنگ مردم تاکید دارم، چون اگر در پی تغییرات بنیادی کاهش مصرف هستیم، این امر به جز تغییر فرهنگ . دارد

ها بودم، در  المللی حفاظت از تاالب ح بینکه مشاور طر به گفته وی طرح نامطمئن باروری ابرها زمانی« . شود مردم حاصل نمی

های  برداری از آب متعارف، بهره های غیر جلسات مدیریتی همواره طرح بارورسازی ابرها در کنار پیشنهاداتی از قبیل استفاده از آب

رح بارورسازی ابرها هایی که شامل ط استان. شد ها دایما به عنوان یک طرح مدیریتی و استراتژیک مطرح می کننده فسیل و شیرین

. شود اند، اما آذربایجان شرقی و غربی هم در میان هشت استان کویری مشاهده می شوند بیشتر در مناطق کویری قرار گرفته می

دار بودن این  اکنون مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در یزد فعالیت دارد، اما متاسفانه تاکنون گزارشی در خصوص نتیجه

اگرچه نباید فراموش کنیم که به هر حال این طرح مطالعاتی و تحقیقاتی است که ایران نیز نباید از سایر . ایم مات دریافت نکردهاقدا

 « .دهند، عقب بمانیم کشورهای همسایه مثل ترکیه و روسیه که مطالعاتی را انجام می

ام  ضمنا من در برخی محافل شنیده. آن صرفه اقتصادی ندارد سازی یک اقدام بسیار پرهزینه است که اجرای بارور»: او معتقد است

کنند، اما با  زای ایران هستند یا ابرها را قبل از رسیدن به ایران تخلیه می که برخی از کشورهای همسایه درصدد سرقت ابرهای باران

 « .درصدی در میزان بارندگی گزارش نشده است 01بارورسازی ابرها نیز هنوز حتی افزایش 

/news/fa/ir.iana.www://http48303D/%3%00%D0% 
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس 13۵5آبان ماه  25سه شنبه 

  عرضه برنج و شکر دولتی برای اربعینعرضه برنج و شکر دولتی برای اربعین

تومان و هر  022هزار و  5هر کیلو گیرم برنج تنظیم بازار برای ایام اربعین به قیمت : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت <کشاورزی

 .گیرد ها قرار می جات گروه صورت نامحدود در اختیار دسته تومان به 251هزار و  5کیلوگرم شکر به قیمت 

ها و هرکسی که نظری دارد در ماه صفر و اربعین  جات، گروه نی در دستهبرای تأمین نیاز مراسم عزای حسی : اظهار کرد علی قنبری

 .حسینی تأمین شده است

بر این اساس شکر و برنج به قیمت تنظیم بازاری در اختیار آنها قرارگرفته است تا به قیمت دولتی در اختیار متقاضیان  : وی افزود

و به هر میزان  تومان  251هزار و  5قیمت هر کیلوگرم شکر دولتی  : کرد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید.قرار گیرد

 .گیرد تومان در اختیار متقاضیان قرار می 022هزار و  5نرخ برنج نیز به قیمت . ارائه است  قابل

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http9b7ae7٥ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  هزار هکتار از اراضی کشور جنگل کاری می شودهزار هکتار از اراضی کشور جنگل کاری می شود  0٢٢0٢٢

هزار هکتار از اراضی کشور در اولویت امسال این  0٢٢بیش از  :رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت  

 .سازمان برای جنگل کاری است

برنامه تدارک دیده شده امسال برای : به گزارش ایرنا، خداکرم جاللی روز سه شنبه در آیین جنگل کاری شهرستان زرندیه گفت

  .هزار هکتار از اراضی کشور با هدف پیشگیری و مهار گرد و غبار و ریزگردها است011جنگل کاری 

هایی است که می تواند در مهار فرسایش خاک، تولید اکسیژن طرح جنگل کاری مذکور در اراضی کشور در عرصه : وی اظهار کرد

  .و جلوگیری از آالیندگی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی موثر باشد

هکتاری در شهرستان زرندیه یکی از راهکارهای کمک به مهار  011جنگل کاری : رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور گفت

  .به پایتخت به ویژه غرب استان تهران با توجه به نزدیکی شهرستان زرندیه به مرکز است عواقب ریزگردها و جلوگیری از ورود آن

برنامه جنگل کاری در شهرستان زرندیه در سطح : مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی نیز در این برنامه گفت

  .قطعه مجزا انجام می شود 8هکتار مطالعه شده است که در قالب 011

هکتار از مساحت پیش بینی شده غیرقابل کشت شامل منطقه استقرار تاسیسات مدیریتی، پشتیبانی  4433: یوسفی افزودیوسف 

  .جنگلکاری، آتش حریم خطوط انتقال نیرو و جاده ها است

،ارس،  برای این مساحت کشت گونه های زبان گنجشک، داغداغان توت، سرو خمره ای: مدیرکل منابع طبیعی استان اظهار کرد

  .سنجد، کاج سیاه، آسماندار، ارغوان، سماق و زرد تاغ پیش بینی شده است

محدوده پیش بینی شده برای این طرح جنگل کاری در حوزه نیروگاه رود شور در شهرستان زرندیه : فرماندار زرندیه نیز گفت

  .موسوم به کچلو است

ه رودشور و منابع طبیعی استان مرکزی انجام شده که نیروگاه رودشور این طرح به صورت مشارکتی بین نیروگا: محمد کردی افزود

  .به عنوان بهره بردار این طرح معرفی شده است

آب مورد نیاز طرح جنگل کاری از طریق قراردادی که بین شرکت آب منطقه ای تهران و نیروگاه رودشور از پساب : وی اظهار کرد

  .سال بسته شده، تامین می شود52تصفیه خانه فاضالب شهر پرند به مدت 

نفر شمالی ترین شهرستان استان مرکزی است که از نظر  024هزار و 20شهرستان زرندیه به مرکزیت شهر مامونیه با جمیعت 

  .وسعت دومین و از نظر جمیعت پنجمین شهرستان استان مرکزی است

/news/fa/ir.iana.www://http48335/011D%-3%00%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  9٥9٥هواشناسی اقتصاد در نیمه دوم هواشناسی اقتصاد در نیمه دوم 

دهد که روند حرکتی اجزای نقدینگی در نیمه نخست سال جاری در حال تغییر بوده است که  ها نشان می بررسی: دنیای اقتصاد

ها، رشد  مطابق این بررسی. تاثیر قرار خواهد داد ت متغیرهای کالن اقتصادی را در نیمه دوم سال جاری تحتتداوم این تحوال

سال و نیم مثبت شده و نشان از رشد سهم پول در نقدینگی  4پول در شهریورماه پس از حدود  نقطه نسبت پول به شبه به نقطه

دهی  کاهش توان تسهیالت»و « تغییر مسیر کاهشی تورم»، «مدت در کوتاهافزایش تولید »تواند سه پیامد  این روند می. است

برای  0432، در شهریورماه سال «پول پول به شبه»نقطه  به دهد که رشد نقطه آمارها نشان می را در پی داشته باشد« ها بانک

به گفته کارشناسان، این . رسیده استدرصد  0 /0مثبت شده و این رقم به حدود  0435ماه سال  نخستین بار پس از اردیبهشت

تواند باعث افزایش سرعت پول در نقدینگی  از یکسو، افزایش این شاخص می. تواند سه پیامد در اقتصاد داشته باشد افزایش می

همچنین رشد سهم پول در . مدت شود پول شود و با بهبود درجه تحرک اقتصادی، منجر به ایجاد رشد در کوتاه نسبت به شبه

شود شکل نقدینگی تغییر کند  پول باعث می از سوی دیگر، افزایش نسبت پول به شبه. تواند برتابع تقاضا اثرگذار باشد قدینگی، مین

مدت به نفع رشد اقتصادی باشد،  اگرچه کارشناسان معتقدند این روند در کوتاه. روی تورم اثر بیشتری داشته باشد  و رشد نقدینگی

دهنده محسوب  حلی برای رشد پایدار باشد و در نتیجه برای بازگشت تورم دورقمی، یک عالمت هشدار واند راهت اما در بلندمدت نمی

ها  دار کاهش یابد، توان بانک های مدت ها خواهد بود؛ زیرا هرچه رشد سپرده دهی بانک نکته سوم کاهش قدرت تسهیالت. شود می

به گفته کارشناسان، اگر این . ها است دار بانک های مدت دهی، سپرده اصلی برای وامکند، زیرا منبع  نیز برای ارائه تسهیالت افت می

 .شود رشد در نیمه دوم سال جاری تداوم یابد، این سه عالمت در اقتصاد تشدید می

 پول مفهوم پول و شبه

از دو « پول»در این تعریف، شود که  تعریف می« پول شبه»و « پول»عنوان حاصل جمع  در ادبیات اقتصادی، مقدار نقدینگی به

« های غیردیداری سپرده»نیز معادل با « پول شبه»شود و  تشکیل می( جاری)« های دیداری سپرده»و « اسکناس و مسکوک»بخش 

های قبلی خود افزایش رشد  در گزارش« دنیای اقتصاد». تری برخوردار است ها است که از نقدشوندگی نسبتا پایین بانک( دار مدت)

جاری  رسد این روند در تابستان سال به نظر می. دار را مورد بررسی قرار داده بود های مدت های دیداری و کاهش رشد سپرده سپرده

تغییر مسیر پول و .کند پول، روند تغییرات در اجزای نقدینگی را تایید می های آمار پول و شبه این بار بررسی. نیز تداوم داشته است

این . هزار میلیارد تومان رسیده است 030دهد که در شهریورماه حجم پول به حدود  بانک مرکزی نشان میپوآلخرین آمارهای  شبه

پول در  دهد که حجم شبه از سوی دیگر آمارها نشان می. درصد رشد کرده است 0رقم در نیمه نخست سال جاری معادل 

/ 5پول معادل  این در آخرین ماه تابستان نسبت پول به شبههزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابر 303شهریورماه سال جاری به 

این در حالی . درصد داشته است 0/ 0این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل مثبت . درصد گزارش شده است 02

نتیجه آمار منتشر  در. رسد می 0435پول مثبت شد به اردیبهشت سال  نقطه نسبت پول به شبه به است که آخرین بار که رشد نقطه

رشد  35و ابتدای سال  30نقطه یک مسیر سهمی شکل را طی کرده است؛ یعنی در انتهای سال  به دهد که رشد نقطه شده نشان می

درصد به کمترین حد  45این رشد با ثبت رقم منفی  33کرده است، در تیرماه  نقطه این نسبت در مسیر منفی حرکت می به نقطه

بر این اساس . رسیده است، اما این روند تداوم نداشته و طی یک سال اخیر در مسیر صعودی حرکت کرده استهای اخیر  طی سال

شد،  های اخیر بوده که باعث می یکی از آنها افزایش نرخ سود واقعی طی سال. توان بر این روند اثرگذار دانست چند عامل را می

های گذشته عمال این روند  دار افزایش یابد، اما در نهایت با کاهش نرخ در سال های مدت تمایل برای تبدیل منابع مالی به سپرده
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یکی دیگر از . پول در یک سال اخیر کامال واضح است نقطه پول به شبه به این اثرگذاری در تغییرات نرخ رشد نقطه. تغییر کرده است

نقطه بسیار  به شتاب کاهش نرخ تورم نقطه 33تا میانه سال  35های اخیر است؛ زیرا از ابتدای سال  عوامل نیز ایستایی تورم در ماه

این افزایش . نقطه افزایش یافته است به ها نرخ تورم نقطه های اخیر، از این شتاب کاسته شده و در برخی ماه باال بوده است، اما در ماه

ذارانی که از ریسک بیشتری برخوردار هستند، گ بازی در برخی بازارهای موازی را خواهد داد و در نتیجه برخی سپرده فرصت سفته

 .دار بانکی را راهی سایر بازارها خواهند کرد های مدت سرمایه

تواند درک بهتری از تحوالت اقتصاد  تر به این تعاریف و تحوالت ایجاد شده در اجزای نقدینگی، می نگاهی دقیق اثرگذاری روی تورم

در بین دو جزء . به دست دهد« کاهش تورم با وجود افزایش رشد نقدینگی»مثل  های گذشته و چرایی بروز معماهایی طی سال

« پول شبه»بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، « نقدشوندگی»خاصیت « پول»نقدینگی، 

خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما هم  تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کاالها و اگرچه همچنان می

افزایش سهم . تری دارد دار بانکی، سرعت گردش پایین عنوان یک سپرده مدت دلیل ماهیت آن به نقدشوندگی کمتری دارد و هم به

دینگی بر پول در دوره زمانی گذشته، منجر به کاهش سرعت گردش نقدینگی شده و در نتیجه، از اثرگذاری مستقیم افزایش نق شبه

های بانکی در سال  گذار در کاهش نرخ سود سپرده توان انتظار داشت که موفقیت سیاست در این شرایط، می. تورم کاسته است

امری . در نقدینگی و در نتیجه، افزایش سرعت گردش پول در اقتصاد تمام شود« نقدشونده»جاری، به قیمت افزایش سهم اجزای 

اثر از خود خواهد کرد و در صورتی که با روندی همسو در افزایش رشد اقتصادی همراه نشود و حل ها را مت که سطح عمومی قیمت

 .رقمی خواهد شد ها را تایید نکند، باعث از دست رفتن دستاورد نرخ تورم تک بینی نشدن مشکالت ساختاری هم این پیش

ندمدت روی نرخ تورم اثر مثبت داشته است، اما در مدت و بل پول اگر چه در کوتاه نسبت پول به شبه اثرگذاری روی تولید

تواند باعث تحرک اقتصادی شود، هرچند که به نظر اکثر کارشناسان اقتصادی این اثر در بلندمدت روی نرخ رشد  مدت می کوتاه

گذاری و  سرمایه رسد با افزایش حجم پول، میل به نظر می به. اقتصادی وجود ندارد و حتی امکان دارد روند کاهشی داشته باشد

گذاری بیشتر در  در نتیجه مصرف و سرمایه. کند ها افت می گذاری در بانک یابد؛ زیرا تمایل افراد برای سرمایه مصرف افزایش می

البته این احتمال نیز . شود سطح تقاضا در اقتصاد افزایش یابد و یکی از عوامل تحرک در اقتصاد خواهد شد مدت باعث می کوتاه

کند، بلکه برای آن نیز یک  تنها رشد اقتصادی را تحریک نمی د که بخشی از این تقاضا روانه بازارهای ناکارآمد شود که نه وجود دار

عنوان مثال در یک  به. پول و تولید کمی متفاوت است شود، اما در بلندمدت، رابطه میان نسبت پول به شبه تهدید محسوب می

( پول تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه)پول و پول  نوان شده یک تکانه مثبت به نسبت شبهپژوهش در پژوهشکده پولی و بانکی ع

توان  البته که عکس این نسبت مدنظر قرار گرفته، ولی می. انجامد مدت و بلندمدت می به افزایش تولید و کاهش قیمت در کوتاه

توان گفت اثر منفی در بلندمدت خواهد  یابد، در نتیجه میپول افزایش  بینی کرد که با این گزاره اگر نسبت پول به شبه پیش

ها  دهی بانک توان کاهش قدرت تسهیالت پول را می اثرگذاری روی تسهیالتیکی دیگر از اثرات افزایش نسبت پول به شبه.گذشت

دار متمرکز است؛  تهای مد ها روی سپرده دهی بانک کارشناسان حوزه پولی و بانکی معتقدند که قدرت اصلی تسهیالت. دانست

در حال . ها سلب کند تواند این قدرت را از بانک های جاری می ها و تبدیل آن به سپرده دار بانک بنابراین کاهش نسبت منابع مدت

ای برای تحریک تقاضا به وسیله اعطای وام خرد دارد؛ بنابراین باید ارزیابی  رسد که بانک مرکزی برنامه ویژه نظر می حاضر به

پول، باعث چند اثر در اقتصاد خواهد  رسد افزایش نسبت پول به شبه نظر می در مجموع به. ها داشته باشد بی از قدرت بانکمناس

دوم اینکه ترکیب نقدینگی را به نفع افزایش نرخ . کند دهی را کم می های بلندمدت برای تسهیالت نخست اینکه حجم سپرده. شد

 .مدت موجب افزایش در تحرک اقتصادی خواهد شد است که در کوتاهنکته سوم این . دهد تورم تغییر می

/news/fa/ir.iana.www://http48003D/%3%00%D3 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  میلیارد دالری بالیای طبیعی در هر سالمیلیارد دالری بالیای طبیعی در هر سال  ٥٠٢٥٠٢خسارت خسارت   //میلیون نفر را فقیر می کندمیلیون نفر را فقیر می کند  ٠2٠2بالیای طبیعی، ساالنه بالیای طبیعی، ساالنه 

میلیارد دالر  251در مراکش، بالیای طبیعی هرساله  COP55 نوامبر در کنفرانس بین المللی 03بنا به گزارش بانک جهانی در روز 

 .میلیون نفر دچار فقر شوند 58خسارت بر جای گذاشته و باعث می شوند تا 

بانک جهانی در این مورد توضیح داده . درصد از برآورد مالی سازمان ملل بیشتر است 81بی مالی حدود به گزارش ایانا، این ارزیا

گزارش های دیگر صرفا به خسارات . است که اثرات انسانی و اقتصادی وارده بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبال تصور می شد

راکز خدماتی و غیره اکتفا کرده اند، در حالی که گزارش بانک جهانی به از وارده بر زیان های مادی مانند ساختمان ها، جاده ها، م

این رفاه شامل ناتوانی از دست دادن پاسخگویی به هزینه های سالمت، مواد غذایی، . مردم پرداخته است« رفاه »دست دادن 

ور مثال برآوردهای اقتصاد دانان در به ط. در اصل خسارت مادی یک شاخص مناسب برای توصیف فقر نیستند. آموزش و غیره است

میلیارد دالری به آمریکا اشاره کرده  0میلیارد دالری وارده به هائیتی و  5مورد طوفان رخ داده در هائیتی و آمریکا به خسارات 

ه از دست براساس گزارش بانک جهانی، با توجه ب. است ، در حالی که خسارات وارده به هائیتی بسیار قوی تر برآورد شده است

درصد از خسارات مالی را متوجه می شوند، ولی  00درصد از فقیرترین افراد  51دادن سطح رفاه، فقرا آسیب بیشتری می بینند، 

در میانمار رخ داد، نیمی از  5110بنا به گزارش بانک جهانی، طوفانی که در سال .درصد از خدمات رفاهی را از دست می دهند 30

میلیون  58برای . ه فروش دارایی های خود از جمله زمین های کشاورزی کرد تا بدهی های خود را بپردازندکشاورزان را مجبور ب

سنت درآمد، در روز  31نفر در سال رخداد فجایع طبیعی باعث می شود که آن ها به سطح زیر فقر یعنی کمتر از یک دالر و 

 . رسی به خدمات رسانی از طرف بیمه و مقامات را هم ندارندو این درحالی است که آسیب پذیرترین گروه ها دست. برسند

بانک جهانی در گزارش ارائه شده خود به این نکته اشاره می کند که طراحی پروژه ها برای کاهش اثرات بالیای طبیعی باید به 

ل طرح ریزی یک پروژه برای به طور مثال در کشورهایی مانند فیلیپین و ویتنام، در حا. شکلی باشد که به نفع محرومین باشد

و کمک به فقرا برای مقابله با تاثیرات بیشتر ( از طریق باال بردن بهره وری هزینه ها ) ایجاد تعادل بین مدیریت ریسک های طبیعی

مانند بهینه سازی استاندارد ساختمان ها، تقویت ساختمان های عمومی، طرح های ) در واقع فراتر از اقدامات سنتی . هستند

دسترسی فوری به منابع مالی . ابزارهای دیگر را برای حمایت از جمعیت های آسیب پذیر هدف قرار می دهد( توسعه شهری و غیره

اما کمک به دستیابی به حداقل ها برای کسانی که دسترسی به هیچ حمایت مالی، . در زمان وقوع بحران یک عامل کلیدی است

، اقدام به تقسیم 5101به عنوان مثال برای حل این مشکل، پاکستان بعد از زلزله سال . است اجتماعی و بیمه ندارند، بسیار ضروری

هزار نفر کشاورزی که در باالدست  011، کنیا برای 5102در سال . کمک های مالی از طریق توزیع کارت های اعتباری بانکی کرد

با این وجود باید گفت . از طریق تلفن همراه را فراهم آوردیک رودخانه دچار خشکسالی شده بودند، امکان جمع آوری کمک مالی 

که گزارش اخیر بانک جهانی در مورد تاثیرات ناشی از بالیای طبیعی بر گسترش فقر هنوز دارای ابهاماتی در چگونگی سازگاری با 

 ./تغییرات اقلیم است

 خانلو شهره صدری: ترجمه

 لودوار: منبع
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  مرزن آباد اطفاء شدمرزن آباد اطفاء شد  ""هلیكهلیك""حریق جنگل حریق جنگل / / های چالوس رسیدهای چالوس رسید  باران به داد جنگلباران به داد جنگل

بارش : آباد خبر داد و گفت ها، مراتع و آبخیزداری کشور از اطفاء حریق جنگل هلیک مرزن فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .های این منطقه شد باران و رطوبت هوا در ارتفاعات منجر به خاموش شدن آتش در جنگل

بع طبیعی کشور دل نگران تداوم آتش سوزی جنگل های اندرکاران منا به گزارش خبرنگار ایانا، در حالی که تا ساعاتی پیش دست

فقط باید  "داشت، عنوان کرد رییس انجمن جنگلداری نیز در گفت و گویی که صبح امروز جمعه با خبرنگار ایاناچالوس بودند و 

شبختانه بر اساس اعالم نظر قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان ؛ خو"سوزی مهار شود امیدوار باشیم تا با بارش باران آتش

ظاهرا باران به داد  -که دقایقی پیش ابراز شد -آباد به آنا  سوزی جنگل هَلیَک مرزن ها،مراتع و آبخیزداری کشور در مورد آتش جنگل

از روز چهارشنبه این حریق در مناطق صعب : گفت وی در ارتباط با آخرین اتفاق های پیرامونی این رویداد.ها رسیده است جنگل

هایی جهت اعزام نیرو و بالگرد به این  متری باالی تونل کندوان آغاز شد، برهمین اساس هماهنگی 5011العبور و در ارتفاعات 

ان اعزام وجود ها امک منطقه صورت گرفت اما باتوجه به صعب العبور بودن منطقه، نامساعد بودن هوا و شیب بسیار زیاد جنگل

ساعت پیاده روی به محل حریق رسیده و آتش  3باتوجه به شرایط این منطقه بسیاری از نیروهای انسانی پس از : وی افزود.نداشت

را مهار کردند، اما متاسفانه روز گذشته باز هم به دلیل وزش باد شدید در این منطقه آتش دوباره شعله ور شد که با اعزام نیروهای 

خوشبختانه امروز همزمان با : ها،مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل.حریق اطفاء شد عملیاتی

رطوبت هوا و بارش باران تا این لحظه حریق کامال اطفاء شده است و با توجه به ادامه بارندگی و سرد شدن هوا قطعا تا عصر امروز 

های هلیک مرزن آباد را  سبزعلی علت وقوع آتش سوزی در مناطق صعب العبور جنگل.نخواهد کردبه طور کامل دیگر ادامه پیدا 

با توجه به شرایط منطقه افراد عادی امکان تردد و حضور در این : روشن کردن آتش از سوی شکارچیان غیر مجاز دانست و گفت

ار حیواناتی مانند آهو، گوزن و خرس در این محل اطراق کرده مناطق را ندارند بنابراین برخی از شکارچیان غیر مجازی که برای شک

های رسیده  براساس گزارش: های خسارت دیده این منطقه گفت وی در مورد مساحت جنگل.بودند منشاء بروز این حریق هستند

های دست  درختچه هکتار از مساحت این منطقه دچار آتش سوزی شده است که البته شامل جنگل نیست و تنها مراتع و 05حدود 

 .ها آسیبی نرسیده است کاشت در آن منطقه خسارت دیده و به جنگل

به دلیل دور دست بودن، صعب العبور : ها در مورد کندی عملیات اطفاء حریق نیز یادآور شد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

خوشبختانه بارش باران و رطوبت هوا به کمک نیروهای بودن و شیب بسیار این منطقه عملیات اطفاء حریق به کندی پیش رفت اما 

 ./عملیاتی آمد و حریق اطفاء شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  !!ایمایم  برای اطفای حریق چالوس به انتظار باران نشستهبرای اطفای حریق چالوس به انتظار باران نشسته/ / سوزدسوزد  آتش میآتش میهای چالوس در های چالوس در   جنگلجنگل

 .های چالوس خبر داد رئیس انجمن جنگلداری از تداوم حریق در جنگل

طی دو روز گذشته جنگل های پالکوی چالوس واقع در غرب : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت هادی کیادلیری در گفت

در این مدت امداد هوایی به دلیل مساعد نبودن هوا برای اطفای حریق به جنگل : وی ادامه داد.شده استمازندران طعمه حریق 

همان طور که برای حل معضل آلودگی در تهران دست به دعا برداشته ایم تا : رئیس انجمن جنگلبانی بیان کرد.اعزام نشده است

 .ایم انتظار باران نشسته گذر باد به تهران بیفتد، برای اطفای حریق چالوس هم به

 .وی با اشاره به اینکه حریق در مناطق صعب العبور رخ داده، از احتمال اعزام بالگرد، امروز جمعه برای اطفای حریق خبر داد

 .به گفته کیادلیری، شعله های آتش در شامگاه پنجشنبه از راه دور قابل مشاهده بوده است

عمده درختان پالکوی چالوس از گونه بلوط تشکیل شده : پوشش گیاهی منطقه بیان کردرئیس انجمن جنگلبانی همچنین درباره 

احتماال اتش سوزی به دلیل بادهای گرم مدیترانه ای و الشبرگ ها رخ داده است اما آنچه : وی درباره دالیل وقوع حریق گفت.اند

 .یممهم است این که به هیچ وجه آمادگی برای برخورد با چنین مشکالتی ندار

کیادلیری با سپاسگزاری از جنگلبانانی که با نبود امکانات در منطقه تالش می کنند، از در اولویت نبودن مسئله حفاظت در برنامه 

 .بسیار آزار دهنده است. کمبود تجهیزات برای حفاظت از جنگل ها: وی اضافه کرد.های سازمان جنگل ها انتقاد کرد

ه ریزی، کمبود اعتبارات، بی مسئولیتی و عدم درک مسایل از سوی سایر نهادهای مسئول در رئیس انجمن جنگلبانی، ضعف برنام

 ./امر مقابله با حریق و غیره را، عوامل موثری برای بروز شرایط فعلی اعالم کرد

/news/fa/ir.iana.www://http40183D%/0%D%AC3%08%A%DA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  فراهم استفراهم است« « هَلیَكهَلیَك»»همه چیز برای افزایش آتش سوزی در جنگل های همه چیز برای افزایش آتش سوزی در جنگل های 

همچنان و در برابر دیدگان مردم و مسئوالن شهرستان چالوس، ده ها هکتار از جنگل های مکارود مرزن آباد در آتش می سوزد و 

 آتشی که گفته. همه نیروهای امدادی نیز با وجود آمادگی کامل توان مقابله با آتش را ندارند

همچنان و در برابر دیدگان مردم و مسئوالن شهرستان چالوس، ده ها هکتار از جنگل های مکارود مرزن آباد در آتش می سوزد و 

روزی هست دامن جنگل  4آتشی که گفته می شود . آتش را ندارند همه نیروهای امدادی نیز با وجود آمادگی کامل توان مقابله با

های این منطقه را گرفته و مسئوالن نیز ضمن امتناع از اعزام بالگردهای آب پاش، امیدوارند امشب بارش باران بار سنگین 

ن چالوس، هم اکنون سطح بر اساس خبرهای رسیده از مرزن آباد شهرستا« تابناک»به گزارش .مسئولیت را از دوش آنها بردارد

کوه در آتش می سوزد؛ آتشی که اهالی  وسیعی از جنگل های کوهستانی و صعب العبور مکارود مرزن آباد در ضلع جنوب غربی پیله

 .روزی هست که ادامه دارد و کسی توان مقابله با آن را ندارد 4منطقه می گویند 

د شهرستان چالوس رسانه ای شده است و اهالی منطقه به آن اذعان می آنچه در رابطه با آتش سوزی گسترده منطقه مرزن آبا

کنند حاکی از آن است که مسئوالن استانی و شهرستانی در ابتدای شکل گیری حریق آنچنان که باید و شاید اقدام شایسته ای 

وزی را فراهم کرد و تا کنون برای مهار آتش و ممانعت از توسعه آن انجام ندادند و همین موضوع زمینه افزایش حجم آتش س

توضیح بیشتر اینکه در گزارش های به دست آمده از اهالی .هکتار از جنگل های این منطقه در آتش سوخته است 05نزدیک به 

منطقه آنها بر این موضوع تأکید داشتند که به رغم اطالع رسانی مردمی نسبت به وقوع آتش سوزی در منطقه مذکور مسئوالن 

ذکری برای مقابله انجام ندادند و در حالی که در همان روز اول با ارسال یک بالگرد آب پاش به منطقه امکان اطفای  اقدام قابل

آتش به راحتی ممکن بود، یگان حفاظت استان مازندران اعالم می کند به دلیل شرایط بد آب و هوایی و احتمال وقوع بارندگی 

 .ندامکان اعزام بالگرد به منطقه وجود ندار

روز از آغاز آتش سوزی و با وجود اعزام نیروهای امداد و نجات، هالل احمر، منابع طبیعی، آتش نشانی، حفاظت  4اکنون و پس از 

اجازه هرگونه اقدام ... محیط زیست و مردم محلی تاریکی هوا، وزش شدید باد، صخره ای بودن منطقه، وجود حیوانات درنده و

از روز سه شنبه این : گفت« فارس»در این باره یکی از اهالی روستای طویر مرزن آباد به .ه کرده استمقابله ای را با سختی همرا

آتش سوزی آغاز شده و مسئوالن در پاسخ به درخواست اهالی مبنی بر اعزام بالگرد آب پاش تنها قول می دهند و اقدامی جدی 

یک اقدام عملیاتی مناسب برای خاموش کردن آتش آنچه که به نظر جدا از وزش باد و نبود .برای خاموش کردن آتش وجود ندارد

مهرداد »می رسد در تشدید آتش سوزی موثر است، خشکی درختان و گیاهان کف جنگ آن هم در فصل پاییز است؛ موضوعی که 

ن منطقه جنگلی برداشت دلیل اینکه در ای به:رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چالوس نیز آن را تأیید کرد و گفت« خزایی

 .سوزی شد های خشک فراوانی در کف جنگل ریخته شده است که سبب دامن زدن به این آتش وجود نداشته چوب

متأسفانه با وزش بادی که امروز در منطقه رخ : در مورد عملکرد ضعیف مسئوالن در برخورد با این آتش سوزی نیز گفت« خزایی»

 .جنگلی بیشتر شد که نیروی انسانی توان خاموش کردن آتش را ندارد داد شدت آتش سوزی در این مناطق

مهار آتش سوزی در منطقه هَلیَک به دلیل شیب : این مقام مسئول در باره شرایط حاکم بر مکان آتش سوزی ادامه داد

ه منطقه اعزام شدند اما با اینحال نیروهای مختلف منابع طبیعی و محیط زیست ب. ساعت زمان می برد 2درصدی و پیاده روی 011

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن تأیید عدم ارسال بالگرد برای خاموش کردن آتش اضافه .توان مهار آتش وجود ندارد
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در صورت بهبود شرایط جوی برای خاموش کردن آتش فردا صبح یک فروند بالگرد به منطقه اعزام خواهد شد ولی ما پیش : کرد

 .م با بارش باران آتش خاموش شودبینی می کنی

 01البته آتش سوزی مذکور تنها جنگل سوزی شهرستان چالوس در سال جاری نیست و پیشتر نیز در خبرها آمده بود که حدود 

 .هکتار از جنگل های منطقه ورگاویج چالوس به دلیل دفن غیر اصولی زباله و عدم رعایت نکات ایمنی طعمه حریق شد

ن چالوس در تابستان سال جاری بسیاری از مناطق جنگلی کشور در رشته کوه البرز و زاگرس دچار آتش سوزی فارغ از شهرستا

جزئی و یا گسترده شدند که در همه آنها همچون آتش سوزی حال حاضر مرزن آباد نبود بالگرد آب پاش دلیل اصلی توسعه آتش 

زمانی کوتاه حجم باالیی از سرمایه های طبیعی کشور را در برابر  وقوع چنین آتش سوزی هایی که در یک بازه.عنوان شده بود

دیدگان مردم و مسئوالن نابود می کند، بی شک زنگ خطر دیگری است تا نشان دهد، برای حفاظت از منابع طبیعی رعایت 

 .باشدمواردی مثل نظارت و پیشگیری و درمان سریع و موثر آتش سوزی بیش از پیش باید مورد توجه مسئوالن 

/news/fa/ir.iana.www://http40182D/%3%00%D3 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  های جنگلی به شهرداری به مفهوم کاهش درجه حفاظتیهای جنگلی به شهرداری به مفهوم کاهش درجه حفاظتی  واگذاری پارکواگذاری پارک

 .است 51به  01های جنگلی از  تبدیل پارک جنگلی به شهری به مفهوم کاهش درجه حفاظتی پارک: عالی جنگل گفت عضو شورای

در فرهنگستان علوم  "ها و محیط زیست ایران، گذشته، حال و آینده جنگل"به گزارش خبرنگار ایانا، مرتضی شریفی در همایش 

های جنگلی را  درصد از پارک 01مجاز خواهد بود تا سطح ها، این مجموعه  های جنگلی به شهرداری با واگذاری پارک: بیان کرد

های جنگلی خواهیم بود در  در پارک... کابین و در چنین شرایطی شاهد ساخت تله: وی ادامه داد.تحت پوشش ساخت و ساز ببرد

 .داردهای جنگلی نیز مورد توجه قرار  صورتی که هدف از ساخت پارک جنگلی صرفاً تفرج نیست و محافظت از گونه

های شمال را به فال نیک  برداری از جنگل عالی جنگل با بیان اینکه دستور وزیر جهاد کشاورزی برای توقف بهره این عضو شورای

برداری از معادن و سایر  دهد، بهره هایی که با دفاع باالترین مقامات سیاسی رخ می سازی گیریم، بر ضرورت توجه به توقف جاده می

های هیرکانی از سه ناحیه  به گفته شریفی، جنگل.های شمال، تأکید کرد برداری چوبی از جنگل کنار توقف بهرهاقدامات مخرب در 

شیوه : وی اضافه کرد.زار آلپی تشکیل شده است های شمالی کوهستانی و چمن های آبرفتی ساحلی دامنه اکولوژیک شامل کفه

شریفی با اشاره به مصوبه دولت برای .اندازد سیل جنگل را به خطر میهای ایران اصل استمرار و حفظ پتان مدیریت فعلی جنگل

برای رسیدن به چنین طرحی باید یک دوره گذر تعریف : یادآور شد( طرح تنفس)های شمال  تدوین طرح مدیریت پایدار جنگل

در فاز نخست باید . بخش است دوره گذار دارای سه: وی عنوان کرد.شود و واژه مبهم تنفس و استراحت جایگزین این عبارت نشود

در فاز دوم باید کار تحقیقاتی انجام دهیم و . بندی بومی سازی شود های پهنه بندی جنگل مشخص شود و مدل هدف از پهنه

عالی  عضو شورای.داری را تعریف کنیم مدلهای آماربرداری را تغییر دهیم و در فاز سوم باید شاخص و مقیاس سنجش طرح جنگل

با استفاده از تجربه این کشور : های جنگلداری کالسیک معتقد است اره به تجربه کشور ژاپن در زمینه اصالح طرحجنگل با اش

های انجام شده با  ریزی بر اساس برنامه "داندو"در ژاپن جنگل یک آشکوبه : شریفی تأکید کرد.های فعلی را اصالح کرد توان طرح می

های موزاییکی جنگل و ایجاد تمام مراحل توالی و تواتر جنگل تحت پوشش  بازسازی تمام لکهرویکرد حفاظت تنوع زیستی، حفظ و 

هایی از جنگل که پتانسیل وجود داشت، برنامه  در این کشور برای بخش: وی همچنین گفت.های اصالحی قرار گرفت برنامه

 .برداری نیز با اتمام دوره طرح بهبود یافت های دارای بهره برداری نیز تدوین شد و شاخص تنوع زیستی حتی در بخش بهره

 .های جهانی برسد های هیرکانی باید این مجموعه به ثبت سازمان با توجه به جایگاه و ارزش طبیعی جنگل: شریفی بیان کرد

هایی  بت بخشاندرکاران برای ث وی با اشاره به تالش آذربایجان برای ثبت لکه جنگلی هیرکانی این کشور، بر لزوم توجه جدی دست

عنوان  های هیرکانی به ثبت کل جنگل: عالی جنگل افزود عضو شورای.عنوان میراث جهانی تأکید کرد های هیرکانی به از جنگل

ها با نگاه فراملی در جهت حفاظت  های بارز این جنگل انتخاب نمونه. دلیل مسائل اجتماعی و اقتصادی عمل نیست میراث جهانی به

های کشور  های هیرکانی ساختاری مشابه جنگل بخش غربی جنگل: شریفی اضافه کرد.ام مؤثری خواهد بوداز تنوع زیستی اقد

ملی   های شمال نیز نظیر پارک در سایر نقاط جنگل. صورت مشترک با این کشور به ثبت برسد تواند به آذربایجان دارد که می

توانند در فهرست ثبت  های هیرکانی هستند که می های بارز جنگل مونهگلستان، ذخیره گاه زیست کره ارسباران، جنگل ابر و غیره ن

های بازر  گاه صفرا بسته تنها نمونه سنگان، نور، دلند، قرق و ذخیره های جنگلی گیسوم، سی پارک: وی تأکید کرد.جهانی قرار گیرند

گاه سرخدار  همچنین مناطقی نظیر ذخیرهشریفی .عنوان میراث جهانی ثبت شوند های پهن برگ ساحلی هستند که باید به جنگل

 ./ها را مناطق مناسبی برای ثبت در فهرست میراث جهانی دانست گاهی تحت پوشش سازمان جنگل آباد و سایر مناطق ذخیره علی

/news/fa/ir.iana.www://http40105D/%3%00%D0%A0%AF%DA 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  انتقاد شدید از سکوت سازمان حمایتانتقاد شدید از سکوت سازمان حمایت/ / حباب کاذب قیمت گوشت شکسته می شودحباب کاذب قیمت گوشت شکسته می شود

هزار راسی در مقایسه با سال  411الی  511در شرایط فعلی با افزایش عرضه : رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت

 . هزار تومانی نرخ گوشت شکسته شود 08الی  02گذشته پیش بینی می شود که حباب کاذب 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

هزار  201شورای تامین دام زنده در آبان ماه آمادگی عرضه : در خصوص وضعیت عرضه دام زنده اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .تومان به کشتارگاه ها را دارد 011هزار و  00الی  00هزار راس بز با متوسط قیمت  80زار راس گوساله و ه 001راس گوسفند،

به دنبال افزایش بی رویه نرخ گوشت در ماه های اخیر، شاهد کاهش : وی با اشاره به نوسانات نرخ گوشت در ماه های اخیر گفت

 .سطه ها به این صنعت بوده ایمدرصدی به سبب هجوم دالالن و وا 52الی  51تقاضای 

با توجه به انباشتگی و مازاد عرضه دام به کشتارگاه ها باید گفت که در شرایط فعلی نرخ واقعی هر کیلو گوشت : پوریان ادامه داد

 رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در خصوص گالیه برخی افراد مبنی بر.هزار تومان است 53الی  50برای مصرف کننده 

هزار راسی در مقایسه با سال گذشته پیش بینی  411الی  511در شرایط فعلی با افزایش عرضه : کمبود دام زنده در بازار بیان کرد

هزار تومانی نرخ گوشت شکسته شود چرا که در غیر این صورت با رکود بازار گوشت مواجه  08الی  02می شود که حباب کاذب 

: ت سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده درباره گرانی بیش از حد قیمت در بازار افزودوی با انتقاد از سکو.خواهیم شد

سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید وارد عرصه شده و با گرانی ها برخورد نماید چرا که در واحد های پرواربندی 

 .هیچ کمبودی نداریم

/news/fa/ir.yjc.www://http2053035D/%0%%AD 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 13۵5آبان ماه  26چهار شنبه 

  گروه کاالیی باز هم گران شدگروه کاالیی باز هم گران شد  77

های تازه،  سبزی نباتی، های بانک مرکزی، هفت گروه کاالیی چای، قند و شکر، گوشت قرمز، روغن بر اساس گزارش <مواد غذایی

 .مرغ در هفته اخیر نسبت به هفته گذشته، باز هم گران شدند های تازه و تخم میوه

آبانماه، گروههای کاالیی چای، قند و شکر، گوشت قرمز،  50های رسمی دولت نشانگر آن است که در هفته منتهی به  گزارش

ه هفته قبل از آن، با افزایش قیمت مواجه شدند، در عین حال لبنیات مرغ نسبت ب های تازه و تخم های تازه، میوه نباتی، سبزی روغن

 .با ثبات قیمت و برنج، حبوبات و گوشت مرغ نیز کاهش قیمت را تجربه کردند

 130درصد، گوشت قرمز  333های تازه  درصد، سبزی 130های تازه  درصد، میوه 030مرغ با  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تخم

و حبوبات و برنج هر یک  535درصد افزایش قیمت و گوشت مرغ  130نباتی  درصد و روغن 034درصد، چای  130کر درصد، قند و ش

 .کنند درصد کاهش قیمت را تجربه می 130

 مرغ لبنیات و تخم

درصد  030مرغ معادل  در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته گذشته ثابت بود، قیمت تخم

 .رفت هزار تومان به فروش می 01تا  0011ای  افزایش داشت و شانه

 برنج و حبوب

درصد کاهش  130درصد و برنج داخله درجه یک  130در هفته مورد گزارش، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد  135درصد و لوبیا قرمز  130در گروه حبوب بهای لوبیای سفید معادل . یافت، قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود

 .درصد کاهش داشت 030درصد تا  135گروه بین افزایش ولی قیمت سایر اقالم این 

 های تازه ها و سبزی میوه

سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر . شد در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری، هندوانه عرضه نمی

های  فروشی میوه. گردید بار عرضه می میادین میوه و ترهها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان  فروشی کیفی در مقایسه با سایر میوه

 430درصد، سیب زرد  234های تازه بهای سیب قرمز معادل  نمودند که در گروه میوه سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می

در . درصد افزایش یافت 0138درصد تا  135درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  133درصد و کیوی  335درصد، انگور 

 .درصد افزایش یافت 5532درصد تا  133قیمت سایر اقالم این گروه بین . های برگی ثابت بود های تازه بهای سبزی گروه سبزی

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

ایش ولی بهای درصد افز 135قیمت گوشت تازه گوساله و گاو معادل . در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود

 .درصد کاهش یافت 535گوشت مرغ 

 نباتی قند، شکر، چای و روغن

درصد  130درصد و روغن نباتی مایع  034درصد، چای خارجی  135نباتی جامد ثابت بود، بهای شکر  در این هفته قیمت قند و روغن

 .افزایش داشت
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

  های غیر مجاز تولید زغال با چوب قاچاقهای غیر مجاز تولید زغال با چوب قاچاق  جمع آوری کورهجمع آوری کوره
های بیابانی از جمله تاغ که به  هایی که با استفاده از درختچه کوره :رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهریار گفت 

  .کردند؛ شناسائی و جمع آوری شد صورت قاچاق وارد این شهرستان شده بود و مبادرت به تولید زغال می

مترمکعب چوب که به صورت قاچاق از  52از ابتدای سال جاری : گفت شهریار رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 

استانهای شمالی کشور در حال حمل به این شهرستان بوده توسط یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان کشف و ضبط گردید 

طبیعی و آبخیزداری استان تهران ایرج به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع .و افراد خاطی به مراجع قضائی معرفی شدند

در راستای : قاسمی همچنین از جمع آوری کوره های غیر مجاز تولید زغال در این شهرستان خبر داد و در همین ارتباط افزود

ار کوره برخورد قانونی با متخلفین به منابع طبیعی و سوء استفاده کنندگان از انفال با هماهنگی اداره محیط زیست شهرستان شهری

هایی که با استفاده از درختچه های بیابانی از جمله تاغ که به صورت قاچاق وارد این شهرستان شده بود و مبادرت به تولید زغال 

 .می کردند شناسائی و نسبت به جمع آوری آنها اقدام شد و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت گرفت

از آنجائیکه این شهرستان یکی از : اصلی مجموعه منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشتهای  وی اقدامات پیشگیرانه را از اولویت

های ملی و جلوگیری از ورود چوب  مبادی ورودی از مناطق شمالی، جنوب و غرب کشور است، به منظور حفاظت بهتر از عرصه

همکاری و همراهی مسئوالن ذیربط این مهم قاچاق، ایجاد پاسگاه ویژه غرب استان تهران بسیار ضروری است که امیدواریم با 

قاسمی با اشاره به اینکه رسیدگی به امور مرتبط به منابع طبیعی شهرستان های قدس، بهارستان، رباط کریم و .محقق شود

اسالمشهر نیز به اداره منابع طبیعی شهرستان شهریار محول شده است خواستار تجدید نظر نسبت به وضعیت اعتبارات، نیروی 

تراکم جمعیت، مهاجرت و حاشیه نشینی که معضلی : انسانی، امکانات و تجهیزات برای منابع طبیعی شهریار شد و تصریح کرد

اجتماعی است دالیلی است که فشار مضاعفی را به منابع طبیعی وارد می نمایند که بر این اساس الزم است نگاه ویژه ای به 

 .هران شودشهرستان های غربی و جنوب غربی استان ت
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  بازار در مناطق تولید روستاهابازار در مناطق تولید روستاهاحمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعالیت های حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران و کارآفرینان فعالیت های 

پروژه کشاورزی استان البرز با فرمان رئیس  55همزمان با سی و سومین سفر استانی دولت یازدهم، بهره برداری و عملیات اجرایی 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در .جمهوری و توسط وزیر جهاد کشاورزی آغاز شد

امروز همزمان با سفر کاروان تدبیر و امید به استان البرز، ضمن :گزارشی به رئیس جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس،اظهار داشت

بازدید از فعالیت های کشاورزی و دیدار با تولید کنندگان و بهره برداران و بررسی مشکالت آنان، تعدادی از پروژه ها و طرح ها 

پروژه در زیر بخش های آب و خاک،  55در این سفر تعداد : وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد. رفتمورد بهره برداری قرار گ

باغبانی،منابع طبیعی،صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی،دام و طیور و آبزی پروری و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی با اعتباری 

نفر در سطح استان به بهره برداری می رسد  050بانکی با اشتغالزایی میلیارد تومان از محل منابع عمومی و تسهیالت  013معادل 

وی اجرای عملیات نوسازی و تکمیل ظرفیت یکی از بزرگ ترین پروژه های شیالتی کشور با .و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود

نفر را یکی از پروژه های استان البرز  52زایی میلیون تن بچه ماهی با اعتبار پنج میلیارد تومان تسهیالت بانکی و اشتغال 02تولید 

هدف از این پروژه تکثیر، تولید تخم چشم زده سالم و بهداشتی و اصالح نژاد ماهی قزل آال برای تامین نیاز : اعالم کرد و گفت

ر با اعتباری هکتا 553پروژه سیستم آبیاری تحت فشار در سطح  05در این سفر :حجتی یادآور شد.داخلی و صادرات بوده است

 05معادل دو میلیارد تومان بهره برداری می شود که با افتتاح این پروژه ها سطح شبکه های آبیاری تحت فشار استان به حدود 

در این سفر اجرای عملیات آبیاری تحت فشار در سطح شش هزار هکتار از : وی اضافه کرد.هکتار افزایش می یابد 321هزار و 

هزار قطعه ای گوشتی،  011مرغداری : وزیر جهاد کشاورزی گفت.پیش بینی شده است 38و  32های اراضی استان طی سال 

هکتار در  211گلخانه تولید نشا مکانیزه، طرح جامع توسعه فناوری تولید گردوی ایرانی،بزرگ ترین باغ گردوی استان به مساحت 

کمیل ایستگاه پمپاژ تعاونی تولید ماهدشت، نخستین هکتار،ت 018شهرستان طالقان،کاشت جنگل های دست کاشت به وسعت 

هزارتنی غالت از دیگر طرح  41نمایشگاه دائمی نهاده ها و ماشین آالت کشاورزی،خط تولید کارخانه داروسازی فارمازند و سیلوی 

ره به این که طرحی که هم حجتی با اشا.های مهم استان البرز است که در این سفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است

هزارتنی است که در عرصه ای به مساحت چهار هکتار با  02اکنون در محضر رئیس جمهوری گزارش آن ارائه می شود، سردخانه 

از مزایای عمده این طرح نزدیکی : نفر توسط بخش خصوصی احداث شده،گفت 31میلیارد تومان و اشتغالزایی  00سرمایه گذاری 

نگهداری و ذخیره سازی،سورتینگ محصوالت کشاورزی به منظور کنترل بازار مصرف و کاهش ضایعات محصوالت به محل تولید،

پس از ارائه گزارش وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پروژه های .کشاورزی است که در صورتی که اجازه بفرمایید، افتتاح گردد

پروژه بخش کشاورزی  55بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بخش کشاورزی استان البرز، حسن روحانی رئیس جمهوری دستور 

کرج تصریح  هزارتنی در محمدشهر 02گزارش، محمود حجتی در آیین بهره برداری از سردخانه  بنابراین. .این استان را صادر کرد

رزی و موتور محرکه توسعه عامل پایداری تولیدات بخش کشاو بازار و فرایند نگه داری، توزیع و مصرف محصوالت کشاورزی: کرد

امتداد عملیات تولید در مزرعه  فعالیت های مرتبط با بازار نظیر سردخانه را در متن فعالیت های کشاورزی و در وی.کشاورزی است

اندازی  وزارت جهاد کشاورزی حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران و کارآفرینان در راه از برنامه های راهبردی: عنوان و تاکید کرد

واحدهای نگه داری،فرآوری، بسته بندی : کشاورزی تاکید کرد وزیر جهاد.و گسترش فعالیت های مرتبط با بازار این محصوالت است

 ..کشاورزی باید در مناطق تولید در روستاها استقرار یابد متناسب با تولیدات

/news/fa/ir.iana.www/:/http40130D/%0%%AD 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  نامه همکاری با مغولستان در زمینه قرنطینه دامنامه همکاری با مغولستان در زمینه قرنطینه دام  اجازه دولت به وزارت جهاد کشاورزی برای امضای موافقتاجازه دولت به وزارت جهاد کشاورزی برای امضای موافقت

نامه بین  و امضای موقت موافقت( پاراف)با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا 

 .ایران و مغولستان درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات دامپزشکی اقدام کند

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

و وزارت امور خارجه ( المللی امور توافق های بین)وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری 

نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مغولستان  و امضای موقت موافقت( پاراف)نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا 

خدمات دامپزشکی در چارچوب متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت درخصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و 

 .است، ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید

 .ارت امور خارجه ابالغ کرداسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی و وز

به نام خداموافقت نامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مغولستان در خصوص همکاری در زمینه قرنطینه دام و خدمات 

 دامپزشکی

 مقدمه

اد موافقت شوند، با تمایل به انعق خوانده می «طرف های متعاهد» دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت مغولستان که از این پس 

 :همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به شرح زیر توافق نمودند  نامه

 دامنه شمول موافقت نامه -0ماده 

دامنه شمول این موافقت نامه عبارت است از همکاری دو جانبه به منظور کنترل، پیشگیری و ریشه کنی و ارتقاء نظام مراقبتی و 

و آبزی و نیز تسهیل در امر تجارت کاالهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات  نظارتی بیماری های حیوانات خاکزی

 .نامیده خواهد شد« کتاب های کد »خاکزی و مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات آبزی سازمان جهانی بهداشت دام که از این پس 

 تعاریف – ٠ماده 

ایی است که در کتاب های کد سازمان جهانی بهداشت دام و اصالحات اصطالحات مندرج در این موافقت نامه دارای همان معن

 .بعدی آن آمده است

 مراجع صالحیت دار - 4ماده

آژانس دامپزشکی و )و وزارت غذا و کشاورزی مغولستان ( سازمان دامپزشکی کشور)وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران 

 .ین موافقت نامه هستند، مراجع صالحیتدار برای اجرای ا(بهنژادی دام

 محتوای همکاری – 4ماده 

ها طبق دستورالعملهای مندرج در کتابهای کد، به صورت مستقیم  های گزارش بیماری طرف های متعاهد عالوه بر ارسال فرم –0

 .نیز تبادل اطالعات خواهند نمود

های مندرج در کتاب  شگیری و ریشه کنی بیماریطرفهای متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پی –5

روز از زمان 41هر گونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف مدت .های کد را مبادله خواهند نمود

 .االجرا شدن آنها در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد، به اطالع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید الزم
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های متعاهد نسبت به ارتقاء همکاری های دو جانبه بین مراکز تحقیقاتی و علمی خود در زمینه کنترل، پیشگیری و  طرف –4

های مندرج در کتاب های کد تالش خواهند کرد و نتایج و اطالعات به دست آمده از آن را بدون رضایت طرف  کنی بیماری ریشه

همچنین در صورت درخواست، کمک های متقابل را براساس ترتیبات دو . شتمتعاهد دیگر در اختیار طرف ثالث نخواهند گذا

 .جانبه بعدی به یکدیگر ارائه خواهند نمود

طرف های متعاهد متعهد به بررسی و در صورت امکان انجام همکاری در زمینه توسعه خدمات قرنطینه دامی و دامپزشکی،  –3

 .و تحقیق همچنین تولیدات و عرضه داروهای دامپزشکی خواهند بود آموزش متخصصان، ارائه وسایل آزمایشگاهی، تشخیص

 شرایط واردات ، صادرات و گذر -2ماده 

ای و تشخیصی مندرج در  های بهداشتی، قرنطینه واردات و صادرات و گذر کاالهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعمل -0

 .کتاب های کد صورت خواهد پذیرفت

ای موضوع این موافقتنامه به قلمرو هر یک از طرف های متعاهد مستلزم اخذ مجوز قبلی از مرجع صالحیت دار واردات کااله -5

های یاد شده متضمن شرایط بهداشتی واردات به زبان کشور وارد کننده و در صورت  مجوز .طرف متعاهد واردکننده خواهد بود

 .درخواست، به زبان انگلیسی خواهد بود

ت دار طرف متعاهد صادر کننده رعایت الزامات بهداشتی دامپزشکی طرف متعاهد وارد کننده را احراز و با صدور مرجع صالحی -4

اصل . گواهی بهداشت دامپزشکی به زبان انگلیسی، مطابقت گواهی را با الزامات ارائه شده در کتاب های کد تایید خواهد نمود

ه های قرنطینه مرزی دامپزشکی همراه محموله  به بازرسان دامپزشکی در ایستگاگواهی بهداشت دامپزشکی صادره به منظور ارائه 

 .خواهد بود

های موضوع این موافقتنامه از قلمرو هر یک از طرف های متعاهد با اخذ مجوز قبلی از مراجع صـالحیت دار آنها و با  گذر کاال -3

 .دار طرف متعاهد مبداء صورت خواهد گرفتارائه اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره توسط مراجع صالحیت 

 شرایط ویژه واردات و اقدامات پیشگیرانه – 8ماده 

 :طرف های متعاهد محق خواهند بود

 ای را مقرر دارند؛ های موضوع این موافقتنامه شرایط ویژه در خصوص واردات کاال –0

 موافقتنامه را ممنوع نمایند؛در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مقرر، ورود کاالهای موضوع این  –5

 نقاط و مبادی ورودی مجاز کاالهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعالم نمایند؛ –4

های تهدید کننده بهداشـت دام و  های مندرج در کتاب های کد و عوامل بیماری برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماری –3

از وجود گواهی بهداشتی دامپزشکی اقدام به بازرسی، کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونه برداری و  صرف نظر  ،  انسـان

 های وارداتی نمایند؛ انجام آزمایش محموله

چنانچه اداره بازرسی دامپزشکی مرزی کشور واردکننده دریابد که حیوانات خانگی یا سایر حیوانات، اسپرم برای تلقیح  –2

جنین، تخم مرغ برای تولید مثل، فرآورده های با منشا حیوانی، داروها و سایر محصوالت برای استفاده از داروهای  مصنوعی،

دامپزشکی و سایر محصوالتی که می توانند بر سالمتی دام ها تاثیر بگذارند، الزامات قرنطینه دامی و بهداشت دامی را برآورده نمی 

خطر گسترش بیماری های عفونی، آنها را معدوم نمایند و مراتب را به طور کتبی با ذکر دالیل و کنند، آنها را مرجوع یا در صورت 

 .مستندات به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند

 دسترسی به مراجع قضایی – 7ماده

ف متعاهد حق ، اتباع خسارت دیده هر طر(8)ماده ( 2)های مذکور براساس بند  در صورت مرجوع یا معدوم نمودن محموله  –0
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های یاد شده، در مراجع قضایی طرف متعاهد دیگر طرح  دارند با ذکر دالیل و مستندات خویش مبنی بر عدم آلودگی محموله

 .دعوی کنند و جبران خسارات وارده را مطالبه نمایند

دستیابی به محاکم قضایی در طرف های متعاهد موافقت خود را نسبت به اعمال رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای  –5

قلمرو طرف متعاهد دیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر 

 .یک از دو طرف متعاهد مقرر شده است، اعالم کردند

 اقدامات مشترک – 9ماده 

موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت، بازرسی، معاینه توانند در  مراجع صالحیت دار طرف های متعاهد می

در این مورد، امکانات، تجهیزات و تسهیالت الزم برای انجام . و بررسی آزمایشگاهی کاالهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ نمایند

 .تعاهد دیگر قرار خواهد گرفتاقدامات یاد شده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد در اختیار طرف م

 ها ارتباط با سایر موافقتنامه – 3ماده 

 .دهد المللی باشد را تحت تاثیر قرار نمی های متعاهد که ناشی از کنوانسیونهای بین مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرف

 کمیسیون مشترک - 0٢ماده 

اد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد تشکیل شود و هردوسال به طرف های متعاهد موافقت نمودند کمیسیونی مرکب از تعد

 .طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد

 :وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود

 نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛ –0

 زشکی؛تبادل اطالعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپ –5

 ارائه راه حل برای رفع مشکالتی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود؛ –4

 .پیشنهاد اصالح و تجدید نظر در متن این موافقتنامه –3

 حل و فصل اختالف ها -00ماده 

ه صورت دوستانه حل و فصل کلیه اختالف های ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکرات دو جانبه و ب -0

تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال  در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می. خواهد شد

داور منتخب طرفهای متعاهد و یک ( 5)نفره مرکب از  (4)ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیئت داوری  اطالعیه

 .نماید سرداور ارجاع

روز از تاریخ دریافت اطالعیه، نسبت به معرفی داور ( 81)در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت  -5

روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین ( 81)منتخب خود اقدام خواهد کرد و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت 

 .خواهند کرد

هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین ننماید یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد چنانچه  -4

تواند از مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام بخواهد که حسب مورد،  انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد می

داور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد که در زمان انتخاب با سر. داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید

 .طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد

در مواردی که باید داور طرف ممتنع یا سرداور توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام انتخاب گردد و وی از انجام وظیفه  -3
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در صورت وجود . هد باشد، انتصاب توسط معاون ارشد مدیرکل سازمان صورت خواهد پذیرفتمعذور یا از اتباع یکی از طرفهای متعا

 .شرایط مشابه برای وی، انتصاب توسط رئیس دفتر حقوقی آن سازمان صورت خواهد پذیرفت

 .هیئت داوری آئین و محل داوری را تعیین خواهد کرد -2

 .خواهد شد هزینه داوری بالمناصفه توسط طرف های متعاهد تقبل -8

 .تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد الزم االتباع است –0

 اصالح موافقتنامه -0٠ماده 

این موافقتنامه ( 04)هرگونه اصالح با رعایت مفاد ماده  .تواند اصالح شود این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرف های متعاهد می

 .االجرا خواهد شد الزم

 جرا شدناال الزم - 07ماده 

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطالعیه مؤخر طرف های متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات خود در 

پس از مدت مزبور این  .سال به اجرا گذارده خواهد شد 4اند برای مدت  االجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده باره الزم

سالة دیگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به  4های  دوره موافقتنامه برای

 .اطالع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اطالعیه مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد

 زبان - 04ماده 

میالدی در دو نسخه ............ هجری شمسی مطابق با  ............در تاریخ ........... ماده در ( 03)این موافقتنامه شامل یک مقدمه و 

در صورت بروز هرگونه اختالف . به زبان های فارسی، مغولی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار است

 .در تفسیر، متن انگلیسی مالک خواهد بود

 رف دولت جمهوری اسالمی ایراناز ط

 از طرف دولت جمهوری مغولستان 

/news/fa/ir.iana.www://http40140D/%0%A0%D0%D%AC0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

به بهره برداری به بهره برداری   9292احیای اراضی کشاورزی ایالم و خوزستان تا پایان سال احیای اراضی کشاورزی ایالم و خوزستان تا پایان سال   هزار هکتاریهزار هکتاری  ٥٥٢٥٥٢فاز نخست طرح فاز نخست طرح 

  می رسدمی رسد

هزار هکتاری احیای اراضی کشاورزی موسوم به طرح مقام معظم رهبری  221فاز نخست طرح : مدیر عامل موسسه جهاد نصر گفت

 .به مرحله بهره برداری می رسد 38در استان های ایالم و خوزستان تا پایان سال 

به گزارش ایانا، یداله شمایلی در حاشیه بهره برداری از کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر در شهرستان دزفول در 

وزارت جهاد کشاورزی و موسسه جهاد نصر  'اقدام و عمل-اقتصاد مقاومتی 'در راستای تحقق شعار : جمع خبرنگاران رسانه ها گفت

 .ی مقام معظم رهبری را در دستور قرار دادهزار هکتار 221اجرای طرح 

میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی برای  032این طرح در سفر مقام معظم رهبری به استان خوزستان کلید خورد و :وی افزود

 540وم هزار هکتار و در فاز د 405فاز اجرا می شود که در فاز نخست  5این طرح در :وی گفت.اجرای این طرح اختصاص یافت

هزار هکتار از نخیالت و اراضی استان خوزستان و ایالم احیا و آماده کشت می شوند که تاکنون در آخرین گزارشی که به وزیر جهاد 

 .اجرایی می شود 38هزار هکتار از این اراضی آماده شده و مابقی نیز تا پایان سال  552کشاورزی داده شد، 

میلیون تن  332نیز با همکاری و تامین اعتبار دولت انجام می شود و ظرفیت تولید به حدود  فاز دوم این طرح: شمایلی اظهار کرد

 .افزایش می یابد که در این راستا نیاز به صنایع، آموزش، نظام بهره برداری و بازاریابی احساس می شود

که در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر : مدیر عامل موسسه جهاد نصر افزود

هزارهکتاری است که محققان توانستند با استفاده از فناوری و اقتصادی  221دزفول بهره برداری شد نیز از زیر مجموعه های طرح 

 .دانش بنیان به مرحله بهره برداری برسانند که اجرای آن نیز بر عهده موسسه جهاد نصر است

هزار تن و در افق بلند مدت یک میلیون تن خوراک دام از نیشکر  011هزار تن و فاز دوم  3در فاز نخست این کارخانه : وی گفت

 .تولید می کند که از آلودگی های زیست محیطی که بر اثر آتش زدن کلش نیشکر ایجاد می شد، جلوگیری می شود

 . متقاضی کار فراهم شده است 01ه اشتغالزایی مستقیم برای با توسعه این کارخانه، واردات کاهش یافته و زمین: شمایلی اظهار کرد

میلیارد ریال هزینه  41برای ساخت کارخانه تولید خوراک دام از نیشکر که برای نخستین بار در کشور انجام شده است : وی گفت

 .ستشده است ضمن اینکه تاسیسات،مکان ،برق ،آب و زمین آن توسط مرکز تحقیقات کشاورزی تامین شده ا
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  23: تاریخ

  حل بحران آبحل بحران آب  تقویت مکانیزم هماهنگی بین بخشی، راهتقویت مکانیزم هماهنگی بین بخشی، راه

شود و نبود هماهنگی بین بخشی، مدیریت منابع آب  متفاوت انجام میهای  های مختلفی در یک حوضه آبریز توسط دستگاه فعالیت

ریزی کالن آب و آبفا تقویت مکانیزم هماهنگی بین  به همین دلیل هدایت فهمی معاون دفتر برنامه. کند رو می را با مشکل روبه

 .حل مؤثری برای ساماندهی مسائل مدیریتی آب کشور اعالم کرد بخشی را راه

 :لیال مرگن -( ایانا)ورزی ایران خبرگزاری کشا

شود و نبود هماهنگی بین بخشی، مدیریت منابع آب  های متفاوت انجام می های مختلفی در یک حوضه آبریز توسط دستگاه فعالیت

 ریزی کالن آب و آبفا تقویت مکانیزم هماهنگی بین به همین دلیل هدایت فهمی معاون دفتر برنامه. کند را با مشکل مواجه می

 .بخشی را راه حل موثری برای ساماندهی مسایل مدیریتی آب کشور اعالم کرد

داری با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و تغذیه منابع آب  قبل از اجرای هر پروژه سدسازی، باید عملیات آبخیزداری و آبخوان

کند، زیرا  ها را مطالعه نمی  ها بر آورد رودخانه این پروژهاما گویا وزارت نیرو در فاز مطالعات سدها، تاثیر اجرای . زیرزمینی انجام شود

برای آب ورودی به سدها یک : ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت هدایت فهمی معاون دفتر برنامه

سیالب انجام داده و این آب را برآوردی انجام شده است و اگر شخصی بدون هماهنگی با وزارت نیرو قبل از مخازن سدها پخش 

 .شود های تعیین شده برای آب موجود در مخازن سدها با مشکل مواجه می آبه منحرف کند، تامین حق

 .ها آن را تامین کند وزارت نیرو در برابر تامین نیازهای شرب و غیره مسئولیت دارد و باید با اجرای پروژه: وی تاکید کرد

داری بر سدها محاسبه  ر زمان مطالعات ساخت سد، تاثیر اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانفهمی به این پرسش که آیا د

تواند وظایف دیگر  است، وزارت نیرو نمی( ها سازمان جنگل)متولی آبخیزداری یک سازمان دیگر : شود، این گونه پاسخ داد نمی

های  و آبفای وزارت نیرو به این نکته اشاره دارد که دستگاه ریزی کالن آب این سخن معاون دفتر برنامه.ها را متقبل شود سازمان

ای بحران آبی را ایجاد کرده که با فرونشست  کنند و این مدیریت جزیره ای عمل می مختلف متولی بحث آب کشور به صورت جزیره

ی را بر آن داشت که در عدم هماهنگی بین بخشی، معاون اول رییس جمهور. است  های مختلف کشور نمود یافته زمین در بخش

البته گویا وزارت نیرو نیز به این . داری تاکید کند های آبخیزداری و آبخوان نشست شامگاه روز شنبه شورایعالی آب بر توسعه فعالیت

نقطه ضعف در مدیریت منابع آب پی برده، زیرا فهمی از تالش این وزارتخانه برای تشکیل شورای هماهنگی مدیریت جامع حوضه 

به گفته وی وزارت نیرو متولی آب کشور است و هر گونه فعالیتی در بخش آب .حوضه آبریز بزرگ کشور خبر داد 00تا  00بریز در آ

در حال حاضر شورای : ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو افزود  معاون دفتر برنامه.باید با هماهنگی این وزارتخانه انجام شود

های مردم  به دولتی دارد، اما باید این شورا با مشارکت همه ذی نفعان شامل جوامع محلی، سازمانمدیریت حوضه آبریز بیشتر جن

تاکنون این شورا در حوضه رودخانه زاینده رود در اصفهان و : وی ادامه داد.نهاد، محیط زیست، جهاد کشاورزی و غیره تشکیل شود

 .است  کرخه ایجاد شده

 کند آبخیزداری تبخیر را کم نمی

ای باشد که با تشکیل آن، مدیریت منابع آب کشور بهبود یابد و اختالف نظرها بر  شورای هماهنگی حوضه آبریز، شاید حلقه مفقوده

اگرچه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند، . داری بر منابع آب زیرزمینی را به پایان برساند سر تاثیر آبخیزداری و آبخوان

داری تفاوت  دهد، اما فهمی بر این باور است که باید بین دو مفهوم آبخیزداری و آبخوان آب را کاهش می آبخیزداری میزان تبخیر

با این . شود ای در ارتفاعات را شامل می ای و غیر سازه آبخیزداری تمام عملیات بیولوژیکی، بیومکانیکی، سازه: وی ادامه داد.قایل شد
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اجرای این عملیات . ابراین آبخیزداری مانع پر شدن مخازن سدهای کشور خواهد شدبن. شود روش از فرسایش خاک جلوگیری می

 .های آبی مطلوب است برای نگهداری از سازه

البته آبخیزداری در تغذیه منابع آب زیرزمینی تاثیر ندارد، زیرا آبی که با ایجاد : ریزی کالن آب و آبفا اضافه کرد معاون دفتر برنامه

 .شود فوذ به الیه زیرسطحی را پیدا کرده، در پایین دست به شکل چشمه ظاهر میپوشش گیاهی فرصت ن

شود که در این عملیات، تبخیر  یابد و این مسئله سبب می در آبخیزداری میزان تبخیر و تعرق توسط گیاهان افزایش می: وی گفت

 .کند های زیرزمینی معرفی می آبداری یا عملیات پخش سیالب را موثر در تغذیه سفره  فهمی آبخوان.کاهش نیابد

های زیرزمینی طی  زیرا سفره. داری بر تغذیه منابع آب زیرزمینی خیلی مبالغه کرد به گفته وی نباید در اثرات موثر آبخوان

باید حتما بلکه . توانیم این کمبودها را جبران کنیم داری نمی های آبخوان اند و به سرعت با اجرای پروژه ها سال شکل گرفته  میلیون

های غیرمجاز را در دستور کار  برداری از منابع آب همچنین مسدود کردن چاه کنترل مصرف، تغییر الگوی مصرف و مدیریت بهره

در هر سال اگر همه شرایط فراهم باشد، بسته به نوع تاسیسات : ریزی کالن آب و آبفا بیان کرد معاون دفتر برنامه.خود قرار دهیم

میلیون متر مکعب در هر دشت سیالب داشته باشیم، منابع آب سطحی هم در دسترس  31ه، در صورتی که آبخوانداری و غیر

 .داری به داخل زمین نفوذ دهید میلیون متر مکعب آب از طریق آبخوان 02تا  01توانید در کل  باشد، به طور متوسط می

 جلسات مشترک منجر به همکاری نشد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور است و متولی مدیریت منابع آب در  حیطه مسئولیت سازمان جنگلهای آبخیزداری در  اجرای پروژه

های  دهد، اما در هر صورت بخشی از فعالیت داری را انجام می های آبخوان اگرچه وزارت نیرو نیز پروژه. کشور نیز وزارت نیرو است

 .شود ام میمربوط به مدیریت منابع آب در بدنه یک وزارتخانه دیگر انج

ای تمام مباحث مربوط به  برای حل مشکالت مربوط به مدیریت جزیره: ریزی کالن آب و آبفا معتقد است معاون دفتر برنامه

 .سیاستگذاری منابع آب باید در شورایعالی آب مطرح شود

 .داشته باشیم که دستگاه جدید خلق شودبرای اقدامات اجرایی نیز باید مکانیزم هماهنگی ایجاد کنیم و نباید انتظار : وی اضافه کرد

های آبی توسط وزارت  شد که اگر طرح در گذشته در سطح معاونان وزیر جهاد کشاورزی و نیرو جلساتی برگزار می: فهمی بیان کرد

کنند، بسیار ها جداگانه مسیر خود را طی  اگر هر کدام از این دستگاه. شود با هماهنگی وزارت نیرو باشد جهاد کشاورزی انجام می

های قبل بین بخش آبخیزداری  از سال: وی درباره نتایج جلسات مشترک بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی گفت.خطرناک است

های آبخیزداری در باالدست سدها  هایی برای اجرای پروژه ها و بخش مدیریت آب ارتباطاتی وجود داشت و هماهنگیسازمان جنگل

 ./یش نرفتانجام شد، ولی خیلی خوب پ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

نامه کشت نامه کشت   لزوم گنجاندن دیپلماسی آب در آیینلزوم گنجاندن دیپلماسی آب در آیین/ / توسعه مناسبات اقتصادی، راهی برای حل منازعات آبیتوسعه مناسبات اقتصادی، راهی برای حل منازعات آبی

  فراسرزمینیفراسرزمینی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، توسعه مناسبات اقتصادی بین کشورهای دارای منابع آب مشترک را راه حلی برای 

 .منازعات آبی اعالم کرد

های  های هیدروپلتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش بررسی چالش"به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز در نشست 

های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، به تفاهم رسیدن کشورها بر سر مسئله منابع آبی  که در مرکز بررسی "آبی -اسی سی

به گفته وی، مردم افغانستان قراردادهای آبی مشترک بین ایران و این کشور را خیانتی بزرگ تلقی .مشترک را امری بعید دانست

با تاکید بر اینکه ایران نیز باید به منافع آبی خود بیش از پیش حفظ کند، گره زدن سرنوشت معاون وزیر جهاد کشاورزی .کنند می

 .آبی کشورها به مسایل اقتصادی را یک راهکار مناسب برای حل منازعات در این حوزه اعالم کرد

ین شرایطی در مسایل مرتبط با آب در چن. های توسعه اقتصادی در مذاکرات با کشورهای همسایه را مطرح کنیم باید راه: وی افزود

ما : وی افزود. کشاورز نگرانی خود در زمینه سدسازی عراق به روی اروند رود را اعالم کرد.توانیم پاسخ مطلوب دریافت کنیم نیز می

مسایلی که  این رفتارها شروعی است برای. قطعا ضامن مشکالت دیگران نیستیم و این کشور باید پایبند به قراردادهای رسمی باشد

های  معاون وزیر جهاد کشاورزی از وزارت امور خارجه درخواست کرد تا بیشتر در مسائل مربوط به آب.کند به ما آسیب وارد می

آبه تاریخی خود نیازمند  برای احصای حق. ها به حقوق آبی ایران اشراف ندارند بسیاری از دستگاه. مشترک ایران و عراق مداخله کند

 .های مشترک کوتاهی تاریخی نداشته باشیم ی، معاون وزیر امور خارجه هستیم تا در زمینه آبمشارکت عراقچ

 های آبی ریزی با تکیه بر مزیت برنامه

هایی  ها و چارچوب ظرفیت: های وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با خودکفایی محصوالت کشاورزی گفت کشاورز درباره سیاست

 .برای کشاورزی تعریف شده است

های آبی و  بحث امکان خودکفایی در همه محصوالت کشاورزی روی میز وزارت جهاد کشاورزی نیست و با تکیه بر مزیت: وی افزود

 .استفاده از تکنولوژی روز، برآوردهای الزم برای تولید محصوالت کشاورزی انجام شده است

به گفته وی همه کشورهای . پیچیده برای کشورها معرفی کردای  معاون وزیر جهاد کشاورزی مسئله تامین امنیت غذایی را مسئله

 .جهان به این مسئله توجه دارند

در بسیاری از کشورها بخش خصوصی را درگیر : کشاورز با اشاره به اینکه به مسئله کشت فراسرزمینی با تاخیر توجه شده، گفت

 .ئله کشت فراسرزمینی استایم و یکی از محورهای اصلی مذاکرات وزارت جهاد کشاورزی، مس کرده

نامه نیازمند تدوین  ای در رابطه با کشت فراسرزمینی در دولت به تصویب رسیده که این آیین نامه آیین: وی اضافه کرد

 .نامه توجه به مسئله دیپلماسی آب است یکی از الزامات این آیین. های زیادی است دستورالعمل

 .هایی وجود دارد برای مبادله تسهیالت، ورود و خروج کاال و غیره نارسایی هنوز: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد

مسئله کشت فراسرزمینی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است و مجری این کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و : وی افزود

و حل آن به منظور اجرایی شدن گروهی نیز برای تعامل بخش خصوصی و اداره کردن مشکالت . کشاورزی تعیین شده است

 ./های کشت فراسرزمینی تشکیل شده است سیاست
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  دهنددهند  درآمدها در ایران بیشتر مالیات میدرآمدها در ایران بیشتر مالیات می  کمکم

هایی که معاف از  حجم فرار مالیاتی کشور چیزی نزدیک به نیمی از درآمد ساالنه نفت است و دایره ارگان |شهروند -مدنیمرتضی 

. رسد درصد نیز می 31های خاص از اقتصاد کشور به  شود فعالیت اقتصادی این ارگان گفته می .مالیات هستند، بسیار گسترده است

درآمدها یعنی کارمندان و کارگران گاهی  دهد کم ارهای سازمان امورمالیاتی کشور نشان میدهد که آم این موضوع درحالی رخ می

دهند و از آنسو جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی نیز به  بیشتر از مشاغل پردرآمدی مانند بازاریان و پزشکان مالیات می

های مالیاتی به سمت و  گذاری کنندگان هستند و سیاستتنها قشری که وضع مالیاتی آن شفاف است، تولید: گوید می« شهروند»

 .رسد خواران مهیاتر به نظر می سویی رفته است که بستر برای قاچاقچیان و رانت

شود، شگردهایی که حتی بعد از افشا،  دهد که هر روز شیوه جدیدی از شگردهای فرار مالیاتی افشا می این موضوع درحالی رخ می

های آشکار  حسابدار برای رسیدگی به صورت هزینه 5ای، استفاده از  های اجاره ورشکستگی صوری، ایجاد حساباعالم . کارایی دارند

شود بخش  از این میان گفته می. شوند تنها چند نمونه از این شگردها محسوب می... های غیرتجاری و و پنهان، فعالیت در ساختمان

ها اعداد مختلفی گفته شده است که از  برای تخمین شمار زیرزمینی. شود ی اداره میقابل توجهی از اقتصاد ایران به صورت زیرزمین

هایی خارج از حوزه نظارت قانون فعالیت  این موضوع به آن معناست که بنگاه. گیرد درصد اقتصاد کشور را دربر می 01تا  41

شود که بدانیم حتی اگر مأموران بیمه به  تر می نی جالبماجرا زما .کنند و نه بیمه بنابراین آنها نه مالیات پرداخت می. کنند می

های  ها آگاه شوند و برای بیمه کارگران آنها اقدام کنند، بازهم سازمان امور مالیاتی به دلیل نبود سیستم طریقی از وجود این بنگاه

ها  ای جدی برای شناسایی این بنگاه ادهرسد ار تواند از وجودشان باخبر نباشد و البته به نظر نمی یکپارچه و شفاف اطالعاتی می

این موضوع . اند ها برنامه جدی و منسجمی در این راستا ارایه نداده کدام از دولت کم تاکنون هیچ وجود داشته باشد، چراکه دست

دهد  اتی درکشور رخ میمیلیارد تومان فرار مالی هزار 41دهد که بنا به اعالم سازمان امورمالیاتی کشور ساالنه بیش از  درحالی رخ می

شویم که چیزی معادل نیمی از درآمد  میلیارد تومان قیاس کنیم، متوجه می هزار 02که اگر این رقم را با درآمد فعلی نفت یعنی 

    .دهد نفت فرار مالیاتی درکشور رخ می

 درصدی 31سهم 

 معاف از مالیات در اقتصاد  های خاص ارگان

ها پیش در شبکه اقتصادی کشور وجود داشته، اما کاهش درآمد نفت موجب شده است دولت به  لدرحالی که فرار مالیاتی از سا

با این حال سیستم مالیاتی کشور نقاط ضعف بسیاری دارد و همین مسأله به ابداع . صرافت افزایش درآمدهای مالیاتی خود بیفتد

 .انواع و اقسام شگردها برای دورزدن مالیات منجر شده است

دهد، با این حال  میلیارد تومانی درکشور خبر می هزار 41تا  04ظرهای رسمی مسئوالن سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی اظهارن

بنا بر . باید توجه داشت که این حجم از پول از دست رفته جدا از سهم مالیاتی نهادهای بسیاری است که معاف از مالیات هستند

های اقتصادی  شرکت. پردازند از اقتصاد کشور دراختیار بنیادها و نهادهایی است که مالیات نمیدرصد  31یک روایت، بیشتر از 

های اقتصادیشان مقاومت  ها برای اخذ مالیات از فعالیت پردازند و دربرابر هرگونه برنامه دولت وابسته به برخی نهادها مالیات نمی

های  لحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمام بنگاهقانون ا 00این درحالی است که بنابر ماده . کنند می

فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش  اقتصادی معاف از مالیات، به استثنای مواردی که اذن ولی

 .افزوده هستند
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 !دهند درآمدها بیشتر مالیات می کم

شود و کار به جایی رسیده است که گاهی اقشار  های فرار مالیاتی خالصه نمی ور تنها به روزنهمشکالت سیستم مالیاتی کش

براساس آماری که چند وقت پیش سازمان امورمالیاتی کشور اعالم کرد، مشخص شد که . پردازند درآمدتر مالیات بیشتری می کم

درصد از این  3دهد، اما مالیات برحقوق مزدبگیران  را تشکیل میدرصد از درآمد مالیاتی دولت  4مالیات بر مستغالت و ثروت تنها 

های  کمتر از درآمد گروه... های بانکی، طال و ها، حساب های راکد و غیرتولیدی نظیر برج به عبارتی ثروت. کند درآمد را تأمین می

های ثروتمند  که به سراغ گروه به جای آنها برای اخذ مالیات  این بدان معناست که دولت. شوند مزدبگیر مشمول اخذ مالیات می

این جدا از . روند های مزدبگیر می های تجاری بروند که از قضا اشتغالزا نیستند، به سراغ حجم وسیع گروه خصوص سرمایه جامعه و به

 .شود های اجتماعی می درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که البته شامل همه گروه 53سهم 

 وریاعالم ورشکستگی ص

سازی، عدم ارایه دفاتر رسمی، انجام  فرار مالیاتی درحالت کلی به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل اعالم ورشکستگی صوری، حساب

کنند  های اقتصادی سعی می بنابراین صاحبان بنگاه. به منظور فرار از پرداخت مالیات اشاره دارد... های اقتصادی زیرزمینی و فعالیت

طورکلی باالتر  شوند، به شود، مخفی نگه دارند یا اقداماتی را که سبب تخفیف مالیاتی می ه مشمول پرداخت مالیات میدرآمدی را ک

« شهروند»، نماینده مجلس دهم در تشریح یکی از این شگردهای فرار مالیاتی به «پور شهباز حسن». از میزان واقعی بیان کنند

کنند و با  ها اعالم ورشکستگی می درحال حاضر برخی از شرکت. درکشور تبدیل شده استفرار مالیاتی به معضلی بزرگ : گوید می

که دولت باید با هزینه درآمد حاصل از مالیات  درحالی . شوند تشکیل پرونده و اخذ یکسری از مجوزها از پرداخت مالیات معاف می

 .ها اشتغالزایی کند در زیرساخت

قانون اساسی، بیانات رهبری و برنامه سران  33های خاص بنابر اصل  سری از شرکت به جز یکهای دولتی  شرکت: دهد او ادامه می

ساله  پردازند، بلکه همه تنها مالیات نمی اند و نه ها واگذار نشده قوا باید به بخش خصوصی واگذار شوند، اما هنوز بسیاری از این شرکت

 .شود شان به دولت بیشتر می بدهی کنند و المال دریافت می وجوه قابل تأملی را از بیت

شد تا وضع حساب و کتاب افراد و فعاالن اقتصادی روشن  به گفته این نماینده مجلس، اگر سیستم جامع الکترونیکی طراحی می

ور پ حسن. طور که این شبکه الکترونیکی اطالعات درهمه جای دنیا وجود دارد رسید، همان شود، امکان فرار مالیاتی به حداقل می

ها و ردیابی کاالهای وارداتی و ایجاد نظام جامع اطالعاتی  گیری جاری با افزایش سخت سال  درآمد سازمان گمرک در: افزاید می

ای که سازمان امور مالیاتی بر آنچه درجریان  گونه تواند درحوزه پرداخت مالیات نیز تکرار شود، به این تجربه می. برابر شده است01

حل ورشکستگی برای دورزدن مالیات نیز جواب  به این ترتیب راه. گذرد، اشراف کامل داشته باشد ها می رکتهای پولی ش حساب

اند یا از  شبه میلیاردر شده بسیاری از افرادی که یک. نخواهد داد، چراکه جلوی این تکنیک فرار مالیاتی از پیش گرفته شده است

ای شده است که بیشترین حجم مالیات  گونه کنند و شرایط به الیات شانه خالی میثروت کالنی برخوردارند، از مسئولیت پرداخت م

 .پردازند پا، کارمندان و کارگران و تولیدکنندگان می را اصناف خرده

 کنند فراریان مالیات بیمه می

 !شوند اما شناسایی نمی

اگرچه آنها . گردد فرار مالیاتی به کارفرمایان بازنمی مسأله: گوید می« شهروند»، کارشناس بازار کار به «اسماعیلی حمید حاج»اما 

زنند، اما درحقیقت سیستم به آنها اجازه فرار مالیاتی  درشرایط بازار کار نامناسب درموارد متعددی با سوءاستفاده قوانین را دور می

ند، به راحتی قابل شناسایی نیست و درحال حاضر تا کارگاهی اظهارات مالی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نک. دهد می

 .روشن است که هیچ شخص صاحب کارگاهی حاضر نیست برای پرداخت پول به دولت پیشقدم شود
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ها را شناسایی کنند تا بانک اطالعاتی جامع شکل  های مسئول در ابتدا باید بنگاه سازمان امور مالیاتی و ارگان: دهد او ادامه می

ای است تا زمانی که خود بنگاه  گونه شرایط به. برد هاست از فقدان این نظام جامع اطالعاتی رنج می ن سالنظام اقتصادی ایرا. بگیرد

 .شود اقتصادی به سازمان امور مالیاتی خبر ندهد، این نهاد دولتی حتی از وجود این بنگاه خبردار نمی

ران خود را بیمه کنند، باز هم سازمان امور مالیاتی از ها کارگ جالب اینجاست که اگر این بنگاه: کند اسماعیلی تأکید می حاج

های دولتی و مسئول حتی به یکدیگر متصل نیستند که اطالعات را با یکدیگر به اشتراک  یعنی سازمان. شود وجودشان باخبر نمی

های  داشت و این سازمان اگر تأسیس یک بنگاه اقتصادی برای مثال به مجوز وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد نیاز. بگذارند

های اقتصادی به سادگی شناسایی  دادند، آن وقت بسیاری از بنگاه دولتی اطالعات خود را دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار می

 .شد شدند و زمینه برای تشکیل نظام جامع اطالعاتی فراهم می می

کند و  های اقتصادی برای فرار از پرداخت مالیات اشاره می نگاهعنوان یکی از شگردهای ب اسماعیلی به حسابداری دوگانه به حاج

سازمان امور مالیاتی از اساس به . ها یک حسابداری رسمی دارند و یک حسابداری غیررسمی بسیاری از بنگاه: افزاید می

اتی نیست، چراکه برای فرار از مسأله فرار مالی. گیرد پردازد و این شیوه فرار مالیاتی را درنظر نمی های غیررسمی نمی حسابداری

 .های فراوانی وجود دارد، بلکه مسأله فقدان اراده قوی برای کشف فرارهای مالیاتی است مالیات شیوه

 تنها وضع مالیات تولیدکنندگان شفاف است

های تولیدی کامال پرداخت مالیات واحد: گوید می «شهروند»، کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی نیز به «جمشید عدالتیان»

آن دسته از : افزاید او می. حلی برای فرار از پرداخت مالیات ندارند و چه بسا از شرایط گله نیز داشته باشند شفاف است و آنها راه

خصوص اصناف  از طرفی بسیاری از مردم عادی یا به. کنند یا زیرزمینی هستند یا قاچاقچی فعاالن اقتصادی که مالیات پرداخت نمی

های تولیدی زیرزمینی و اصناف و  بنابراین قاچاقچیان، شرکت. آورند شوند که به فرار مالیاتی روی می هایی محسوب می زجمله گروها

ها لزوما به شگردهای فرار  البته اینطور نیست که این گروه. کنند هایی هستند که مالیات پرداخت نمی شاغالن آزاد ازجمله گروه

 .گردد ها نمی کس در اداره امور مالیاتی از اساس به دنبال این گروه بلکه هیچمالیاتی روی بیاورند، 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۵: تاریخ

  سال یکبارسال یکبار  0٢0٢شهرها هر شهرها هر   روستاها به کالنروستاها به کالنمیلیون نفر از میلیون نفر از   77مهاجرت مهاجرت 

میلیون نفر از روستاها به  0سال حدود  01عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از اینکه هر /اقتصاد  دنیای

رضا  .ده استهزار آبادی خالی از سکنه ش 41هزار آبادی کشور اکنون بیش از  31از حدود : کنند، گفت شهرها مهاجرت می کالن

توسعه ملی در گرو : ها از ایجاد سازمان توسعه و عمران روستایی واهمه دارند، گفت کریمی با بیان اینکه برخی از مسووالن دستگاه

برای توسعه اقتصادی و ایجاد : نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین درمجلس تصریح کرد. توسعه متوازن روستاها و شهرهاست

باید یک رابطه : کریمی در ادامه خطاب به وزیر بهداشت گفت. ستاها ساختار چابک و توانمند باید ایجاد شودماندگاری در رو

های نظام پزشکی، پرستاری و  های متوازن سازمان منطقی برای همکاری جدی بین بخش دولتی و خصوصی و استفاده از ظرفیت

ان و آموزش پزشکی انتظار داریم تا در رفع مشکالت حوزه سالمت در استان از وزیر بهداشت، درم: وی ادامه داد.بهورزان ایجاد شود

های خود عمل کند و در حوزه آموزش و پرورش  وزیر آموزش و پرورش نیز باید به وعده: کریمی در ادامه گفت. با جدیت عمل کند

ن و حل مشکالت معیشتی و اشتغال فرزندان بکوشد تا اقتصاد آموزش و پرورش و همچنین اکرام و احترام فرهنگیا  با ایجاد تحول

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، ضرورت اجرای قانون مدیریت .فرهنگیان به شکل صحیح و درست انجام شود

از وزیر آموزش و پرورش درخواست : سازی حقوق شاغالن و بازنشستگان یادآور شد و افزود و خدمات کشوری را در کنار همسان

سازی  همچنین قانون مدیریت و خدمات کشوری همسان. کنیم به قولی که در جلسات مختلف به نمایندگان دادند، عمل کنند یم

کریمی همچنین از وزارت جهادکشاروزی خواست تا با بها .حقوق بازنشستگان و توجه بیشتر به جامعه فرهنگیان مدنظر قرار گیرد

ویژه نظام مهندسی و خانه کشاورز در  های فعال به ها و تشکل در این زمینه با تقویت تعاونیها  دادن به نظام تولید و کاهش هزینه

 .ها کمک کنند مسیر ارتقای این توانمندی

/news/fa/ir.iana.www://http40103D/%3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37079/%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

3۲ 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  وزارت جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی برای همکاری مشترک توافق کردندوزارت جهاد کشاورزی و آستان قدس رضوی برای همکاری مشترک توافق کردند

در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با با حجت االسالم و المسلمین رئیسی تولیت آستان قدس رضوی بر لزوم اجرای برنامه های مشترک 

 روستایی و معیشت روستاییان تاکید شدبرای برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی و بهبود اقتصاد 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه معاونان امور باغبانی و تولیدات 

این وزارتخانه دامی، مشاور و مدیرکل دفتر امور استان ها، مجری طرح گیاهان دارویی و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

 .در سفر به استان خراسان رضوی با حجت االسالم و المسلمین رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی در مشهد دیدار و گفتگو کرد

رئیسی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در راستای استقالل اقتصادی و تامین امنیت غذایی با اتکا به تولیدات   در این دیدار،

با توجه به شرایط بارش ها خواستار تهیه و اجرای طرح های متناسب با اقلیم برای کمک به معیشت مردم،  داخلی تقدیر کرد و

در این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی نیز رویکرد این وزارت را در طراحی و .افزایش درآمد و توانمندسازی آنان و توسعه روستاها شد

ابل حصول با توجه به وضع و امکانات موجود و نیز شناسایی و بهره گیری از ظرفیت اجرای برنامه ها، افزایش بهره وری و عملکرد ق

بر خالف دیدگاهی که طبیعت کشور به عنوان اقلیم خشک و کم آب را قلمداد و فرهنگ : های مغفول کشور عنوان کرد و افزود

 .علیت درآوردسازی می کند، باید با نگاه کارشناسانه و خالق ظرفیت های مغفول کشور را به ف

حجتی با بیان این که دستاوردهای بخش کشاورزی در دولت یازدهم با رویکرد شناسایی و بالفعل کردن ظرفیت های موجود به  

این در حالی است که نه از نظر اقلیمی و نه از لحاظ منابع مادی، امکان بیشتری نسبت به قبل در : دست آمده،خاطرنشان کرد

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که برای بهره برداری از ظرفیت های مغفول، طرح پرورش .وده استاختیار بخش کشاورزی نب

با اجرای این طرح : ماهی در قفس در دریاهای شمال و جنوب کشور در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی اجرا شده اظهار داشت

هزارتن ماهی به روش پرورش در قفس در کشور تولید می  511نامه ششم هزار تن و در بر 21هزارتن ماهی، سال آینده  51امسال 

وی گیاهان دارویی را از دیگر قابلیت ها و ظرفیت های مغفول کشور برشمرد و با بیان این که تولید این گیاهان اشتغالزایی و .شود

اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه مناسبی برای  با توجه به ویژگی های اقلیمی استان خراسان این طرح: درآمدزایی باالیی دارد،گفت

 .همکاری مشترک با آستان قدس رضوی باشد

وزیر جهاد کشاورزی افزایش عملکرد تولیدات دامی از طریق بهره گیری از نژادهای پربازده نظیر گاو سیمنتال و یا بزهای سانن و 

اری کرد که اجرای این اقدامات در ارتقای معیشت روستاییان موثر مورسیا را نیز از زمینه های همکاری مشترک اعالم و اظهار امیدو

 .در این دیدار معاونان امور باغبانی و تولیدات دامی نیز گزارشی از زمینه های همکاری مشترک ارائه دادند.باشد

ادهای پربازده و همچنین در این دیدار مقرر شد،طرح توسعه گیاهان دارویی و افزایش عملکرد واحدهای دامپروری با بکارگیری نژ

 .فعالیت هایی که بتواند درآمد روستائیان را افزایش دهد به عنوان زمینه های مشترک همکاری مورد توجه قرار گیرد

در این دیدار بنا شد تا سید مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و همچنین طهماسبی معاون امور باغبانی، رکنی 

یوسفی آذر مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی موضوعات و زمینه های همکاری مشترک را   دامی ومعاون تولیدات 

 بررسی و پیگیری نمایند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  افشای اطالعات بانکی ممنوع اعالم شدافشای اطالعات بانکی ممنوع اعالم شد

رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، افشای اطالعات مالی و بانکی اشخاص را جز به 

 .موجب قانون و یا دستور مراجع قضایی، ممنوع اعالم کرد

قانون مجازات اسالمی و  830قانون آیین دادرسی کیفری، ماده  024ساسی، ماده قانون ا 55سیف در این نامه با توجه به اصل  )

بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری  04003033ه مورخ .333و شماره  0403301350مورخ  0102پیرو بخشنامه های شماره 

ردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه را مکلف کرد که اطالعات حساب های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده و جز در موا

 .اطالعات می باشند، از ارائه اطالعات حساب های بانکی اشخاص خودداری کنند

اینکه اطالعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن  00پیش از این و در سال 

و ارائه این گونه اطالعات از سوی بانک  نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطالعات خصوصی اشخاص محسوب می شودقبیل 

ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعالم وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابالغ 

متخلف   در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه الزم است و. نددستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کن

 ماه تا یک سال خواهد بود 8از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  محصول اعالم شدمحصول اعالم شد  44ای واردات ای واردات   شرایط قرنطینهشرایط قرنطینه

نخود فرنگی، جو دوسر، پودر صمغ عربی   ای واردات دانه هایی جداگانه به گمرک ایران شرایط قرنطینه سازمان توسعه تجارت در نامه

 .و ذرت را اعالم کرد

های نخود فرنگی و جو دوسر با رعایت کامل  توسعه تجارت ایران به گمرک در خصوص واردات دانه به گزارش ایانا، در نامه سازمان

های نخود فرنگی و جو دوسر برای  قوانین و مقررات مربوطه آمده است؛ سازمان حفظ نباتات کشور در شرایط قرنطینه واردات دانه

حصوالت از کشور یاد شده در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه مصارف خوراکی از روسیه را اعالم کرده است که واردات این م

های کارشناسان  ای و نیز بازدید و بررسی بنابراین واردات این محصوالت از روسیه منوط به رعایت شرایط قرنطینه. متوسط قرار دارد

 .است  قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص کننده در مبادی مربوطه

با توجه : ای واردات پودر صمغ عربی آمده است سازمان توسعه تجارت ایران در گمرک در خصوص شرایط قرنطینههمچنین در نامه 

ای واردات پودر صمغ عربی موضوع برای اطالع و اقدام الزم با  به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعالم شرایط قرنطینه

ای واردات پودر صمغ  و سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینهرعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده 

عربی برای مصارف خوراکی و صنعتی اعالم کرده که واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و 

 .در مبادی مربوطه استبازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی گمرک که ترخیص کننده برای اجرا 

ای واردات دانه ذرت از کشور آذربایجان برای اجرا و اطالع  در سومین نامه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک نیز شرایط قرنطینه

در اعالم شده و دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که وارادات این محصول از کشور یاد شده 

ای و بازدید و بررسی  بنابراین وارادات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه. ای متوسط قرار دارد فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

 .بازرسان در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۵5آبان ماه  25سه شنبه 

  طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو کلید خوردطرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو کلید خورد

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به اینکه در جلسه این کمیسیون موضوع تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو 

های واردکننده دارو از دالیل این  دخل و تصرف مدیران وزارت بهداشت بر شرکت :گرفت گفت وزارت بهداشت مورد بحث قرار

در ارتباط با موضوع تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو در کمیسیون  محمدحسین قربانی.مساله است

تعدادی از دوستان موافق و مخالف با موضوع تحقیق در این جلسه وزیر بهداشت، معاون غذا و دارو و : بهداشت مجلس اظهار داشت

 .وگو قرار گرفت  های مختلفی مورد گفت و تفحص از وزارت بهداشت که در کمیسیون بهداشت برگزار شد حضور داشتند و بحث

رد بحث قرار گرفت و مورد در ارتباط با منابع مالی وزارت بهداشت و دو مورد در ارتباط با مسائل مختلف غذا و دارو مو 5: وی افزود

مورد را به یک مورد  3از آنجایی که سازمان و غذا و دارو زیرمجموعه وزارت بهداشت است از هیات رئیسه درخواست کردیم تا هر 

های وارد کننده دارو و دخل و تصرف مدیران وزارتخانه  شرک: نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اضافه کرد.تبدیل کنند

هایی جهت قانع کردن دوستان  ها محور سواالت در حوزه غذا و دارو که وزیر بهداشت و معاونش صحبت کتبهداشت در این شر

روز کاری فرصت دارد تا نظر نهایی را اعالم کند و در این جلسه قرار بر  01کمیسیون بهداشت : قربانی خاطرنشان کرد.اند انجام داده

سازی الزم  برگزار شود تا شفاف... جمع غذا و دارو، انجمن داروسازان و آن شد نشستی با حضور اعضای کمیسیون بهداشت، م

 .صورت گیرد و پس از آن قرارداد نهایی اعالم شود
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 برنج

 فارس - ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  تا کنون در تناژ بسیار پائین بوده استتا کنون در تناژ بسیار پائین بوده است      عرضهعرضه/ / کنترل بازار برنج از مسیر بورس کاالکنترل بازار برنج از مسیر بورس کاال
های عمده و همچنین تحویل به موقع محصول  بازرگانی دولتی با دو اقدام یعنی عرضه: معاون عملیات و نظارت بورس کاال گفت 

  .فروش رفته در بورس کاال می تواند نبض بازار برنج را متعادل کند

های گذشته خبرهایی در خصوص عرضه برنج وارداتی در بورس کاالی ایران به ؛ طی روزخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

ها منتشر شده است که بررسی ها نشان می دهد حجم برنج عرضه شده در بورس بسیار  منظور تعادل قیمت این محصول در رسانه

 .ناچیز بوده و در واقع هنوز برنجی روانه تابلوی بورس نشده است

 5ن حوزه عنوان می کنند که مطرح شدن عرضه کاالهای کشاورزی در بورس تا حدودی تحت تاثیر دستور برخی کارشناسان در ای

ماه گذشته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه بوده اما عمال عرضه ها با حجم حداکثری و 

 .شود رها انجام نمیبراساس هدف اصلی وزیر برای تعادل بازار و شفاف سازی آما

برای پیگیری جزییات عرضه برنج وارداتی در بورس کاال با علی پناهی، معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران گفت و گو 

 .ایم که وی نیز از عرضه تنها یک هزار تنی برنج طی دوماه گذشته در بورس خبر می دهد کرده

ج وارداتی در بورس کاالی ایران پذیرش شده و ما انتظار داریم شرکت بازرگانی دولتی برن: پناهی در این باره به خبرنگار فارس گفت

های عمده برنج در بورس کاال کند تا با ورود خریداران به تاالر معامالت، قیمت ها در فضایی شفاف و عادالنه کشف  اقدام به عرضه

 .می شود ها در تناژ بسیار کم در بورس انجام شود، اما در حال حاضر عرضه

بخشی از افزایش قیمت برنج داخلی به کاهش واردات در ماه های اخیر : معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران اظهار داشت

های پر حجم این   برمی گردد که در اینجا شرکت بازرگانی دولتی به عنوان نهادی که وظیفه تنظیم بازار را دارد، می تواند با عرضه

های عمده و همچنین  به باور پناهی ، بازرگانی دولتی با دو اقدام یعنی عرضه.ه تعادل و تنظیم بازار کمک کندمحصول در بورس ب

تجربه معامالت شکر : وی در پایان گفت.تحویل به موقع محصول فروش رفته در بورس کاال می تواند نبض بازار برنج را متعادل کند

بازار در شرایط کمبود این محصول در بازار داخل داشت، اما تنها مشکل معامالت شکر، در بورس کاال، ثمرات فراوانی برای تنظیم 

 .هایی از سوی این شرکت به خریداران پرداخت شد تاخیر در تحویل از سوی بازرگانی دولتی بود که در پایان جریمه

اشته باشد، عرضه این محصول در بورس کاال با این تفاسیر اگر در عرضه های برنج مشکلی در زمینه تحویل به خریداران وجود ند

 .برای بازار برنج راهگشا خواهد بود
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 برنج
 فودپرس 13۵5آبان ماه  24دو شنبه 

  کنیمکنیم  وزارت بهداشت تایید کند، توزیع میوزارت بهداشت تایید کند، توزیع می//دولت همچنان پلمب استدولت همچنان پلمب استانبار برنج انبار برنج   ٠٠

انبار برنج شرکت بازگانی دولتی ایران در غرب کشور کماکان توسط سازمان غذا و  5: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت <کشاورزی

 .دارو پلمب و در حال طی مراحل قانونی خود است

رجی در دولت گذشته برای ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری مقدار زیادی برنج خا: علی قنبری اظهار کرد

 .مانده بود شده بود، اما با توجه به اینکه بیشتر از مصرف بود در انبارها باقی

ل نداشت های موجود را مورد بررسی قرار دادیم و مواردی که مشک با هماهنگی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برنج: وی افزود

 .را در بازار توزیع کرده ایم و امروز دیگر حجم زیادی از آنها باقی نمانده است

دو مورد از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران در غرب کشور کماکان پلمب و در : ادامه داد مدیرعامل شرکت بازرگانی ایران 

ها هستیم تا  ن غذا و دارو و استاندارد در حال بررسی این برنجبا همکاری سازما: وی تصریح کرد.حال طی مراحل قانونی خود است

 .که آنها نیز مشکلی نداشته باشند در بازار توزیع شوند درصورتی

ها مشکلی ندارد اما باید توسط وزارت بهداشت و درمان نیز مورد  شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است که این برنج: قنبری گفت

 .کنیم ر صورتی این وزاتخانه تشخیص دهد مشکلی بهداشتی ندارند، بر اساس منافع دولت اقدام به توزیع میبررسی قرار گیرد و د

 هنوز برای هیچ کدارم از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران حکم انهدام صادر نشده است

 .توسط سازمان غذا و دارو صادر نشده است از انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران حکم انهدام کدام  برای هیچ: وی تأکید کرد

ها را صادر کند در صورت امکان به مصارف  مصرف انسانی بودن این برنج که دادگاه درنهایت حکم بر غیرقابل درصورتی: قنبری افزود

 .رسد و مصارف صنعتی می غیرخوراکی 

هزار تن  011در سال جاری : اتژیک کشور ادامه دادمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره وضعیت تأمین کاالهای استر

عنوان ذخیره استراتژیک خریداری  کسری برنج داریم که این نیاز را باید از خارج کشور تأمین کرد که بخشی از آن را ما به

ائقه ایرانی سازگار فاکتور قیمت و کیفیت مناسب را داشته و با ذ 5کنیم باید  برنجی که ما خریداری می: وی تصریح کرد.کنیم می

 .شود و منحصر به هندوستان نیست های آرژانتین، هند، پاکستان و اروگوئه خریداری می برنج امسال از کشور: قنبری گفت.باشد

به گزارش خبرگزاری تسنیم رسول دیناروندرئیس سازمان غذا و دارو دی ماه سال گذشته در حاشیه همایش کشوری 

انبار بزرگ برنج به دلیل آلودگی پلمب  2 : های آلوده اظهار داشت خبرنگاران در رابطه با موضوع برنجهای برتر در جمع  آزمایشگاه

ها تأیید  درصد این برنج 01آزمایش شده و ( شرکت بازرگانی دولتی ایران)های موجود در انبارهای  برنج: وی افزود.شده اند

های آزمایش شده در انبارها سالمت آنها تأیید نشده که این  درصد برنج 51اند و امکان مصرف آنها وجود دارد اما  صالحیت شده

 .انبار بزرگ در این زمینه پلمب شده است 2میزان زیادی بوده و حداقل 

انبار برنج کرمانشاه نیز به دلیل : های آلوده وارد بازار مصرف نشده است گفت دیناروند با بیان اینکه بر اساس اطالعاتی که داریم برنج

  .الخروج شده است آلودگی پلمب و ذخایر برنج موجود در آن ممنوع

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http038b4201b 
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 پسته

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  کیلو مرغ هم وارد نمی شودکیلو مرغ هم وارد نمی شود  دیگر یكدیگر یك/ / سته در کشور تولید می شود سته در کشور تولید می شود پپهزار تن پوست هزار تن پوست   ٥٢٢٥٢٢

هزارتن گوشت مرغ و تخم مرغ از ایران به دیگر  411طی دو سال گذشته : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .کشورها صادر شد و ایران در ردیف یکی از کشورهای بزرگ منطقه در ردیف صادرات مرغ و تخم مرغ قرار گرفته است

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در آئین بهره برداری از نخستین کارخانه تولید خوراک  به گزارش ایانا از

در حال حاضر حتی یک کیلوگرم گوشت مرغ از دیگر : دام از نیشکر کشور در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول افزود

هزار تن مرغ و تخم مرغ به دیگر کشورها  411و طی دو سال گذشته هزار تن گوشت مرغ  01کشورها وارد نمی شود و پارسال 

 .صادر شده و کشورمان به یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان مرغ منطقه تبدیل شده است

هزار تن از صادرات کشور به تخم مرغ اختصاص دارد و در حالی که سرانه  31هزار تن تولید داخلی حدود  341از : وی افزود

 .کیلوگرم است 00کیلوگرم است، این میزان در ایران  332نی مصرف تخم مرغ متوسط جها

درصد از نیاز کشور وارد می شود و باید تالش کنیم این میزان واردات نیز  01با این وجود در تولید گوشت قرمز : رکنی اظهار کرد

 .متوسط سرانه مصرف در دنیا برابری می کنددر کشور تولید شود، ضمن اینکه متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز در کشورمان با 

هزار تن شیر در کشور تولید می شود که سال گذشته  811میلیون و  3در زمینه شیر نیز ساالنه : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .هزار تن از شیر تولیدی صادر شد 811حدود 

کارشناسی در کشور اجرا شد که اصالح نژاد دام و کیفیت برای جبران نیاز گوشت قرمز، از دو سال گذشته برنامه های : وی گفت

 . دام از این برنامه هاست

میلیون واحد دام سبک و سنگین در کشور فعال است که برای تامین بخشی از خوراک آنها از  011در حال حاضر : رکنی افزود

لوفه ای و مرتع برقرار نیست و مجبور هستیم برای مراتع استفاده می شود ولی شرایط مراتع به گونه ای است که توازنی بین دام ع

 . برقراری این توازن ساالنه حدود سه میلیون راس دام سبک را کاهش دهیم

با بهره :وی استفاده از سرشاخه های نیشکر برای تهیه خوراک دام را از اقدامات ارزشمند برای تامین خوراک دام عنوان کرد و گفت

 . میلیون واحد دامی را پوشش داد 5از سرشاخه های نیشکر می توان نیاز حدود برداری از واحد خوراک دام 

منابع زیادی در کشور وجود دارد که مغفول مانده است، برای مثال : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

هزار  2طی سال های اخیر انجام شده پارسال  هزار تن پوست پسته در کشور تولید می شود که با تحقیقاتی که 211ساالنه حدود 

 .تن آن سیلو شد و مورد اقبال بخش خصوصی قرار گرفت

پیوند واحد تحقیقات و اجرا قدم مثبتی در بی نیازی کشور و توسعه صادرات خواهد داشت که امیدواریم هرچه : وی اظهار کرد

 .زودتر محقق شود

/news/fa/ir.iana.www://http40142/211D%-3%00%D 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  ها برای دریافت تسهیالت طرح رونق تولیدها برای دریافت تسهیالت طرح رونق تولید  هزار واحد به بانكهزار واحد به بانك  0909معرفی معرفی 
: ها خبرداد و گفت هزار واحد تولیدی در بخش کشاورزی برای دریافت تسهیالت به بانک 00معاون وزیر جهاد کشاورزی از معرفی  

صت و دومین نشست در ش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی  .اند میلیارد تومان تسهیالت اخذ کرده 811هزار و  5این واحدها 

هزار واحد تولیدی که برای دریافت تسهیالت طرح رونق تولید  20از : گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عبدالمهدی بخشنده  شورای گفت

  .هزار واحد متعلق به بخش کشاورزی بوده است 40درصد آنهل یعنی  80اند  ثبت نام کرده

اند  ها معرفی شده هزار واحد تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیالت به بانک 00: معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .اند میلیارد تومان تسهیالت اخذ کرده 811هزار و  5 که این واحدها 

میلیارد تومان از  0011: اند، بیان داشت درصد تسهیالت گیرندگان مربوط به بخش کشاورزی بوده 5033وی با اشاره به اینکه 

  .اند ها پرداخت کرده پرداختی به متقاضیان این بخش از طریق بانک کشاورزی انجام شده و بقیه را سایر بانک تسهیالت

ورزی نایب رئیس چهارم اتاق بازرگانی ایران به اهم مشکالت ناشی از اجرای بخشنامه پرداخت  در این جلسه همچنین حسین سالح

های قبلی تسهیالت گیرندگان  ها به ازای بدهی ت مبالغی از تسهیالت توسط بانکبرداش: تسهیالت طرح رونق تولید پرداخت و گفت

  .شود یکی از مشکالت است که عمال مانع ورود و تزریق نقدینگی به جریان تولید می

بلوکه کردن بخشی از تسهیالت به عناوین مختلف همچون وثایق مشکل دیگر متقاضیان تسهیالت طرح رونق تولید : وی افزود

ها، علیرغم فرصت معین  ها توسط بانک طوالنی شدن زمان رسیدگی به درخواست: نایب رئیس چهارم اتاق ایران بیان داشت .ستا

هیا عامل خصوصی در سطح استان را مشکل دیگر متقضایان  شده برای ایشان به دالیل مختلف از جمله عدم کفایت اختیار بانک

  .تسهیالت طرح رونق تولید عنوان کرد

ها به مشتریان قدیمی و دارای حساب معتبر با ضمانت  هدایت جریان پرداخت تسهیالت از سوی بانک: ورزی گفت الحس

  .پذیری در قالب رونق طرح تولید هم دیگر مشکل متقاضیان این تسهیالت است بازگشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http04321053110050 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  میلیارد دالر به موضوع آب و خاک در یك برنامه چهار سالهمیلیارد دالر به موضوع آب و خاک در یك برنامه چهار ساله  0٢0٢اختصاص اختصاص 

های اقتصاد  راستای سیاستریزی وزارت جهادکشاورزی، درباره دستاوردهای بخش کشاورزی در  معاون امور اقتصادی و برنامه

 .مقاومتی توضیح داد

ریزی وزارت جهاد کشاورزی، در برنامه زنده تلویزیونی اقتصاد  به گزارش خبرنگار ایانا، شامگاه دیروز، معاون اقتصادی و امور برنامه

ی برخوردار است، مجلس در از آنجا که مساله آب و خاک، از اهمیت باالی: ایران در شبکه پنج سیمای جمهوری اسالمی ایران گفت

 .های مربوط به حفاظت از این منابع اختصاص داده است میلیارد دالر برای پروژه 01یک برنامه چهار ساله، 

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی  211: های نوین آبیاری در کشور، افزود عبدالمهدی بخشنده، با اشاره به اجرای سیستم

ها تجهیز  هزار هکتار از اراضی در سال جاری به این سیستم 521ده شده که قرار است در سال جاری، برای این امر اختصاص دا

 .توانند یک دوم تا یک سوم، مصرف آب را کاهش دهند شوند که می

سعه سازی اراضی و تو ها و آماده سازی اراضی برای تولید، آبیاری نوین، تسطیح و یکپارچه به گفته بخشنده، توسعه زیرساخت

 .کند ترین مواردی بود که وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب، دنبال می ها از مهم گلخانه

قرار است مدیریت : تشکل ایجاد شود، عنوان کرد 001وی با اشاره به اینکه باید برای هدایت و مصرف صحیح آب در کشاورزی، 

تعاونی دیگر به  0تعاونی تولید در خوزستان به ثبت رسیده و  54تاکنون ها در دست بخش خصوصی باشد که در این زمینه  شبکه

های نوین  هزار هکتار، مجهز به سیستم 551هزار هکتاری خوزستان،  221ضمن اینکه از طرح . زودی به آنها ملحق خواهد شد

رس،  رفی ارقام زودرس و میانترویج کشت نشایی، کم خاک ورزی، معرفی ارقام متحمل به شوری و خشکی، مع.آبیاری شده است

وری در واحد سطح، از دیگر مواردی بود که بخشنده از آنها به عنوان  های جدید در زمینه آبیاری و افزایش بهره ورود تکنولوژی

 .های در دست اجرای وزارت متبوع خود در راستای کاهش مصرف آب، نام برد برنامه

های وزارت جهاد کشاورزی است که در سال گذشته بیش از یک هزار  ی از اولویتها نیز یک البته توسعه کشت گلخانه: وی گفت

 .هکتار نیز به این عدد افزوده شود 511هزار و  5هکتار از اراضی به این طرح اختصاص داده شد و قرار است در سال جاری 

میلیون تن  051تا  000شود در سال جاری،  بینی می ریزی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش معاون امور اقتصادی و برنامه

میلیون تنی گندم، تنها  03تولید بیش از چهار میلیون تنی جو و : محصوالت مختلف کشاورزی در کشور تولید شود، گفت

د تومان هزار میلیار 02در این راستا از خرداد تا شهریور امسال، . هایی از پیشرفت کشاورزی و ارتقای سطح امنیت غذایی است نمونه

سال  41ترین پروژه مالی کشاورزی در  درصد بودجه عمرانی کشور، صرف خرید گندم از کشاورزان شد که بزرگ 21یعنی معادل 

 .شود که خوشبختانه هم اکنون حتی یک ریال به کشاورزان بدهکاری نداریم گذشته تلقی می

شود امسال این مقدار به یک  بینی می حصال شد که پیشهزار تن شکر است 011سال گذشته یک میلیون و : بخشنده عنوان کرد

 .افتد هزار تن افزایش تولید در این محصول اتفاق می 211به عبارتی، . هزار تن برسد 811میلیون و 

ای را که از طرف ستاد اقتصاد مقاومتی تعریف شده، مربوط به بخش کشاورزی دانست و  پروژه 051پروژه از  02این مقام مسوول، 

بندی شده که در گندم، برنج، روغن،  های وزارتخانه فهرست محصول اساسی، در برنامه 0افزایش ضریب خوداتکایی برای : هار کرداظ

میلیون  0متر بارندگی،  میلی 541سال گذشته با : بخشنده اعالم کرد.شود مرغ و پنبه خالصه می شکر، گوشت قرمز و سفید، تخم

میلیون تن گذشت؛ آن هم در  03متر بارندگی، تولید این محصول از مرز  میلی 540امسال با  تن گندم در کشور تولید شد، اما

 .وری و باال رفتن عملکرد در واحد سطح اتفاق افتاد به عبارتی، افزایش بهره. هزار هکتار از اراضی گندم کاسته شد 541شرایطی که 
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این دیگر به مدیریت مدیران بعدی مربوط : یی در گندم، گفتبخشنده در پاسخ به پرسش مجری، مبنی بر ادامه راه خودکفا

 .ای از عوامل دست به دست هم داده تا تولید را به این سطح برساند شود، اما به هر حال، مجموعه می

ن، هزار تن بذر مرغوب بین کشاورزا 311رقم جدید توسط سازمان تحقیقات، توزیع  41معرفی : وی در مورد این عوامل توضیح داد

ترین  دستگاه کمباین جدید از مهم 0511بند مورد نیاز و همچنین توزیع  هزار دنباله 02آالت و  هزار دستگاه ماشین 85ارائه 

ها نیز در این امر  البته پخش سموم باکیفیت، مبارزه به موقع با آفات و تامین نهاده. وری کمک کرد اقداماتی است که به افزایش بهره

هرچند متوسط برداشت در . ای رسید که خودکفایی را رقم زد بنابراین تمام این اقدامات، به نقطه: شنده تاکید کردبخ.اند دخیل بوده

 .اند تن را نیز به ثبت رسانده 01شود، اما کشاورزان نمونه برداشت تا  کشور چهار تن برآورد می

: در اقتصاد مقاومتی، یک مجری ملی تعیین شده است، افزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه برای هر پروژه تعریف شده 

وری، از  کاهش کسری تراز تجاری کشور، رشد اقتصاد کشاورزی، افزایش ضریب امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی و افزایش بهره

 030که تراز تجاری غذا از منفی ضمن این. کند های کالنی است که وزارتخانه آن را در راستای اقتصاد مقاومتی پیگیری می برنامه

شود این رقم تا هفت سال آینده به صفر  میلیارد دالر در سال گذشته رسید که تالش می 433به منفی  35میلیارد دالر در سال 

 .برسد

 :توان در موارد زیر خالصه کرد های اقتصاد مقاومتی را می شایان ذکر است که دستاوردهای بخش کشاورزی در اجرای پروژه

 افزایش ضریب خوداتکایی در محصوالت راهبردی -

 های نوین آبیاری توسعه سامانه -

 های زهکشی ها وشبکه توسعه زیرساخت -

 انتقال فناوری پرورش ماهی در قفس -

 های اساسی ساماندهی تولید و توزیع نهاده -

 مدیریت بازرگانی خارجی -

 تثبیت ذخایر راهبردی -

 فراوریحمایت از توسعه صنایع  -

 حمایت از توسعه صادرات -

/news/fa/ir.iana.www://http48800D/%0% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  مشارکت بانك کشاورزی در راه اندازی واحد صادر کننده نمونه کشورمشارکت بانك کشاورزی در راه اندازی واحد صادر کننده نمونه کشور

تن ماهی و میگو در سال و  00111تسهیالت بانک کشاورزی، شرکت مه پروتئین با ظرفیت بسته بندی و فراوری با استفاده از 

 .واحد صادر کننده نمونه کشور در سال جاری، در بوشهر راه اندازی شد

میلیارد ریال به  011ر با سرمایه ای بالغ ب روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، این طرح   به گزارش ایانا از

 .میلیارد ریال بوده است 00  بهره برداری رسیده و تسهیالت پرداختی به این طرح از سوی بانک کشاورزی شعبه بوشهر بیش از

 . نفر فراهم کرده است 011راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال مستقیم را برای : این گزارش می افزاید

/news/fa/ir.iana.www://http40110D/%3%02%D0 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

مابقی، مابقی، میلیارد تومان میلیارد تومان   099099/ / ها تهاتر شدها تهاتر شد  های خدمات حمایتی به پتروشیمیهای خدمات حمایتی به پتروشیمی  میلیارد تومان از بدهیمیلیارد تومان از بدهی  702702

  زودیزودی  بهبه

های  میلیارد تومان از بدهی 408پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فضایی فراهم شد که حدود  بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت

 .ها تهاتر شود شرکت خدمات حمایتی به پتروشیمی

های شرکت خدمات حمایتی  بخشی از بدهیوگو با خبرنگار ایانا از تهاتر  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

پذیر و ارتقای نظام مالی  ماده دو و سه قانون رفع موانع تولید رقابت( پ)بر اساس بند : ها خبر داد و گفت کشاورزی به پتروشیمی

 .ها داشت، کاهش یافت هایی که این شرکت به پتروشیمی کشور، بخشی از بدهی

های دولتی  سو به یکی از دستگاه هایی که از یک اخیر دولت، این امکان فراهم شد که شرکتبر اساس مصوبه : یزدان سیف افزود

های خصوصی در شرایط مالی بهتری تداوم حیات  بدهکار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبکار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شرکت

 408ز ظرفیت این قانون استفاده کرده و در گام نخست مبلغ بار توانست ا بخش کشاورزی برای نخستین: وی خاطرنشان کرد.دهند

 0403، 0400های پتروشیمی بابت عدم پرداخت یارانه از سوی دولت در سنوات  میلیارد تومان از مبالغ بدهی خویش را به شرکت

ول مساعدی که داده شده مابقی مطالبات نیز بر اساس ق: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد.تهاتر کند 0431و 

 .شود زودی با مطالبات یارانه تهاتر می شده، به های انجام است و با توجه به حسابرسی یارانه

میلیارد تومان آن تهاتر  400میلیارد تومان بوده که در شرایط حاضر  203ها  کل بدهی شرکت به پتروشیمی: سیف تصریح کرد

در یک سال زراعی، شرکت خدمات : وی در پایان تأکید کرد.زی تسویه خواهد شدزودی توسط بانک مرک شده و مابقی نیز به

کند و با پنج پتروشیمی  های پتروشیمی خریداری می حمایتی کشاورزی حدود دو میلیون تن کود اوره و سولفات آمونیوم از شرکت

 ./نیز مراوده خرید کود شیمیایی دارد

/news/fa/ir.iana.www://http48333/408D%- 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  معرفی بانك کشاورزی به عنوان بانك برتر در پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچك و متوسط مشکل دارمعرفی بانك کشاورزی به عنوان بانك برتر در پرداخت تسهیالت به بنگاه های کوچك و متوسط مشکل دار

درصد تسهیالت گیرندگان مربوط  5033/متوسط مشکل دار پرداخت می شودهزار میلیارد ریال تسهیالت به صنایع کوچک و  081

 به بخش کشاورزی

درصد تسهیالت گیرندگان مربوط  5033عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 

 .تسهیالت اخذ کرده اند هزار میلیارد ریال 58فعاالن این بخش : اند، گفت به بخش کشاورزی بوده

آبان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، علی طیب  53به گزارش ایانا، در این نشست که شامگاه دوشنبه 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به صنایع کوچک و متوسط مشکل دار  081ضمن پیش بینی پرداخت   نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت این واحدها را که شمار آن ها نزدیک به هفت هزار واحد است، شناسایی کرده : ا پایان امسال، گفتت

 .و بانک مرکزی و سیستم بانکی همراهی بسیار خوبی در این طرح داشته اند 

درصد تسهیالت  5033 ا اشاره به اینکه این گزارش می افزاید در این نشست عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی ب

میلیارد ریال از  00111: هزار میلیارد ریال تسهیالت اخذ کرده اند بیان داشت 58اند و  گیرندگان مربوط به بخش کشاورزی بوده

 .دان ها پرداخت کرده تسهیالت پرداختی به متقاضیان این بخش از طریق بانک کشاورزی انجام شده و بقیه را سایر بانک

در این نشست همچنین رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان این که بانک کشاورزی به لحاظ تعداد بیش از 

های کشاورزی، ملی، سپه،  بانک: های کوچک را انجام داده است اظهار داشت درصد پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید به بنگاه 21

 . اند درصد تسهیالت را به متقاضیان پرداخت کرده 32اند که بیش از  بانکی بوده 0تجارت ، صنعت و معدن، ملت، صادرات و 

 های صنعتی در رونق تولید؛ به زودی انتشار گزارش تاثیر پرداخت تسهیالت به بنگاه

اخت این تسهیالت محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در این نشست با اعالم اینکه بزودی گزارشی از تاثیر پرد

اند و حتی رئیس کل  ها در پرداخت تسهیالت همکاری خوبی داشته بانک: های صنعتی در رونق تولید منتشر می شود، افزود به بنگاه

هزار میلیارد ریال تسهیالت اگر بنگاهی مانده باشد که تسهیالت دریافت نکرده  081بانک مرکزی اعالم کرده که در صورت اتمام 

  .یابد ان پرداخت افزایش میباشد ،میز

در ادامه جلسه، علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از دولت خواست راهکارهایی را برای  این گزارش می افزاید

 .تضمین واحدهایی تولیدی نزد بانک ها در پیش گیرد تا بنگاه های تولیدی بیش از این در فشار نباشند

برای کمک به بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی مشکل دار طراحی شده است، این واحدها از در اجرای طرح رونق تولید که 

می کنند تا تقاضای آن ها برای پرداخت تسهیالت  تقاضای خود را برای دریافت تسهیالت اعالم « بهین یاب»طریق پایگاه اینترنتی 

   .مورد بررسی قرار گیرد

/news/fa/ir.iana.www://http48323/081D%-3% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  دولت به صادر کنندگان محصوالت کشاورزی تسهیالت ارزان قیمت می دهددولت به صادر کنندگان محصوالت کشاورزی تسهیالت ارزان قیمت می دهد

درصد پرداخت می  00قیمت با کارمزد دولت به صادر کنندگان محصوالت کشاورزی تسهیالت ارزان : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

محمود حجتی در حاشیه بازدید از کارخانه قند شرکت کشت و صنعت جُوین واقع در خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار .کند

امسال بخش مهمی از تسهیالت سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی برای بخش صادرات محصوالت کشاورزی : ایرنا افزود

دولت برنامه ریزی کرد تا از فرصت ایجاد شده در دوران پسابرجام بهترین بهره برداری را در : وی ادامه داد .اص داده شداختص

  .زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به سایر کشورها انجام دهد

شود، موضوع صادرات براین اساس در تمام موافقتنامه هایی که بین جمهوری اسالمی و سایر کشورها منعقد می : حجتی گفت

وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد در مرحله نخست بسترهای الزم برای : وی اضافه کرد .محصوالت کشاورزی مورد توجه است

صادرات محصوالت کشاورزی را آماده سازد و در مرحله دوم از صادر کنندگان با پرداخت یارانه و تسهیالت مناسب پشتیبانی و 

براین اساس دولت برای برخی محصوالت مانند شیر، سیب زمینی و سایر محصوالت : د کشاورزی گفتوزیر جها .حمایت کند

  .کشاورزی یارانه اختصاص داده است و برای توسعه صادرات محصول کشمش نیز از صادرکنندگان حمایت می شود

کشاورزی محسوب می شود و دولت حمایت دوران پسا برجام بهترین فرصت برای صادرکنندگان محصوالت : حجتی عنوان کرد

  .های الزم را از آنها می کند

/news/fa/ir.iana.www://http40108D/%0%%AF 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

زمینی باید اصالح زمینی باید اصالح   نحوه کشت و آبیاری هندوانه و سیبنحوه کشت و آبیاری هندوانه و سیب/ / خوزستانخوزستانآغاز تحقیق و تفحص از صنایع نیشکر آغاز تحقیق و تفحص از صنایع نیشکر 

  شودشود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از دو شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون و توسعه نیشکر خوزستان  

هزار نفر از اهالی خوزستان که در  00، با اشاره به بیکار شدن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  زاده در گفت عباس پاپی .خبر داد

دو شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون و صنایع توسعه نیشکر خوزستان طی : اند، خاطر نشان کرد های نیشکر این استان فعال بوده شرکت

هزار نفر رسیده تا حدی که معضالت زیادی  4شرکت تعداد نیروها به هزار شاغل این  03اند که از مجموع  ای عمل کرده های اخیر به گونه سال

میلیارد تومان زیان انباشته  0211ها  همچنین این شرکت: وی اضافه کرد.در استان خوزستان به دلیل بیکاری ایجاد شده در پی داشته است

 .کنند داشته و بیشترین آب مفید استان را مصرف می هزار هکتار از اراضی مرغوب استان خوزستان را در اختیار 22دارند در حالی که 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه روز گذشته با حضور رئیس بانک کشاورزی، مسئوالن این دو شرکت و معاون وزیر 

شده و قرار این مسئله در کمیسیون کشاورزی تأیید : افزود اقتصاد تحقیق و تفحص در کمیسیون کشاورزی به رأی گذاشته شد،

زاده همچنین در مورد این موضوع که مسئوالن وزارت  پاپی.است هیأتی برای تفحص از علت وضعیت این دو شرکت تشکیل شود

عکس این موضوع را مطرح   بر نیست در حالی که قبالً زمینی محصول آب اند که دیگر هندوانه و سیب جهاد اخیراً اعالم کرده

بر نیست مضاف بر آنکه ما این محصول را برای نیاز  ی نسبت به برخی محصوالت مانند برنج چندان آّزمین سیب :کردند نیز گفت می

 .زمینی و هندوانه اصالح شود، مشکلی نخواهیم داشت کنیم و اگر الگوی کشت و نحوه آبیاری سیب داخلی کشت می
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  آموزش سراسری کارشناسان حفاظت فناوری اطالعات بانك کشاورزی برای مقابله با مخاطراتآموزش سراسری کارشناسان حفاظت فناوری اطالعات بانك کشاورزی برای مقابله با مخاطرات

 .بانک کشاورزی در مرکز آموزش بابلسر برگزار شدگردهمایی سراسری آموزشی کارشناسان حفاظت فناوری اطالعت 

به گزارش ایانا از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، در این نشست حشمت اله نظری عضو هیات مدیره 

کداری، خاطر نشان بانک، با اشاره به اهمیت فناوری اطالعات در دنیای امروز و فرهنگ سازی استفاده از فناوری های نوین در بان

 .کرد باید با آموزش های تخصصی و به روز، آمادگی مقابله با مخاطرات پیش رو را داشته باشیم

عضو هیات مدیره بانک در ادامه با اشاره به این که حراست یک سازمان باید با پیش بینی خطرات پیش رو از زمان خود جلوتر باشد 

 .وزه غیرقابل انکار دانستنقش حفاظت فناوری اطالعات را در این ح

بوده و در مؤسساتی  این مهم یکی از پایه های اصلی بانکداری امروز : نظری با ارائه تعریفی جامع از حفاظت فناوری اطالعات گفت

 .که با ریسک های متفاوتی روبرو هستند، توجه به این موضوع به عنوان یک نیاز در خوش نامی یک سازمان تلقی می شود

  .روزه بوده است 2از دیگر برنامه های این نشست   این گزارش، تشکیل کالس های آموزشی تخصصی بر اساس

/news/fa/ir.iana.www://http40118D/%0%A5%D3 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  اندازی شداندازی شد  سازی تحقیقات کشاورزی راهسازی تحقیقات کشاورزی راه  شبکه تجاریشبکه تجاری

به منظور مرکزیت بخشیدن مناسب برای  های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهش سازی تحقیقات کشاورزی شبکه تجاری 

های  طرحگذاران بخش کشاورزی درخصوص معرفی  رسانی مناسب به سرمایه آوری و اعالم نیازهای کاربردی صنایع و اطالع جمع

های  اهلل مضطرزاده، رییس سازمان پژوهش به موجب حکمی از سوی دکتر فتح به گزارش ایسنا،.اندازی شد سازی راه قابل تجاری

های علمی و  سازی تحقیقات کشاورزی سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران دکتر محمدرضا سنجابی به سمت دبیر شبکه تجاری

های علمی و صنعتی ایران و دبیر  ابی، عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشدکتر سنج.صنعتی ایران منصوب شد

های مهم زنجیره تبدیل علم به فناوری  سازی یکی از حلقه بحث تجاری: سازی تحقیقات کشاوری در این خصوص گفت شبکه تجاری

وم و در حال رشد از اهمیت بسزایی برخوردار است، سازی به ویژه در کشورهای جهان س و در نهایت تبدیل به ثروت است و تجاری

ها به نحو  زیرا عالوه بر نیازهای تجهیزاتی و تکنولوژیکی، با کمبود سرمایه و منابع انسانی مواجه هستند و باید از این اندک سرمایه

واردات، ایجاد اشتغال پایدار،  تواند به کاهش های ابالغی اقتصاد مقاومتی، می احسن استفاده کنند و همچنین در راستای سیاست

 .ایجاد سرمایه برای تحقیقات بعدی، ایجاد اعتماد به نفس و عرق ملی کمک شایان توجهی کند

های علمی و صنعتی ایران و در سطح کشور صورت گرفت، مشخص  با توجه به مطالعاتی که در سازمان پژوهش: وی خاطرنشان کرد

دلیل فقدان  سازی کافی نیست و به ها در خصوص مبانی و اصول تجاری سطح دانشگاههای تخصصی در  شد که متاسفانه آگاهی

گذاران درخصوص  رسانی مناسب به سرمایه آوری و اعالم نیازهای کاربردی صنایع و همچنین عدم اطالع مرکزیت مناسب جمع

جز درصد  نگرفته است و نتایج تحقیقات بهکننده در این بخش صورت  سازی، اقدامات بنیادی و متحول های قابل تجاری معرفی طرح

مانند، لذا بر آن شدیم تا با استفاده از تجربیات سایر کشورها و ایجاد یک همبستگی در سطح  ها باقی می اندکی، صرفاً در کتابخانه

های حاصل  ملی داده دهی کنیم تا بتوانیم ضمن ایجاد بانک کالن و ملی، در این زمینه یک تالش و فعالیت شبانه روزی را سازمان

ها و مراکز تحقیقاتی، بخش دولتی و خصوصی و ایجاد ساز و کارهای مناسب تشکیالتی کارا،  از نتایج تحقیقات کاربردی دانشگاه

سازی و فاقد بوروکراسی دست و پاگیر  دقیق، منضبط، پویا و متناسب با شرایط زمانی کشور و حجم تقاضاهای روزافزون تجاری

المللی  سازی در یک شبکه با قابلیت دسترسی کشوری و بین ها و اعالم نیازهای تجاری ، نسبت به تمرکز درخواستمتداول اداری

از طرف دیگر با تجمیع، : های علمی و صنعتی ایران ادامه داد عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش.اقدام کنیم

سازی با ایجاد ساز و کارهای عملیاتی و کاربردی،  کنندگان مالی در تجاری ارکتگذاران و مش هدایت و افزایش کارآیی جذب سرمایه

گذاران تکمیل  گذاری را در این بخش رفع کرده، حلقه تحقیق به تولید را با کمک این سرمایه رسانی و سرمایه خالء موجود در اطالع

کلیات طرح ابتدا در شهریور ماه امسال به تصویب هیات : دکتر سنجابی در خصوص انجام اقدامات اجرایی در این زمینه گفت.کنیم

ها و  رییسه سازمان رسید که بر اساس آن یک شورای مرکزی برای این شبکه در نظر گرفته شده است که اعضای این شورا، سازمان

های مردم  صی و تشکلگذاران دولتی، خصو اندرکاران اجرایی و بخش سرمایه نهادهای مرتبط با تحقیقات و آموزش کشاورزی، دست

سازی و  سازی در حیطه و تحت نظر معاونت تجاری های مصوب تجاری نامه نهاد است که در چارچوب کلی این طرح و بر اساس آیین

شود که نمایندگان  نامه ارسال می زودی برای اعضای پیشنهادی در این طرح دعوت نوآوری سازمان انجام وظیفه خواهد کرد که به

های کشاورزی کشور، یک نماینده نیز درهر  همچنین با توجه به ضرورت ایجاد ارتباط مستقیم با دانشکده. ی کنندخود را معرف

 .وجود آورد دانشکده انتخاب خواهد شد تا بتوان ارتباط سازمانی و سریعتری با آنها در این شبکه به
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هایی را که برای عضویت در این  ها و تشکل خی سازمانهای علمی و صنعتی ایران، وی، اسامی بر بر اساس اعالم سازمان پژوهش

هایی که مستقیم  این لیست اولیه و پیشنهادی است؛ ولی سعی شده است از سازمان: اند، برشمرد و اظهار کرد شورا پیشنهاد شده

ت علمی و فناوری ریاست سازی، معاون توان به نمایندگانی از معاونت تجاری به عنوان مثال می. درگیر این بحث هستند دعوت شود

ها و مراکز آموزشی کشاورزی  جمهوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، نماینده اجالس رؤسای دانشکده

کشور، نماینده تشکل خبرگان کشاورزی، نمایندگانی از بخش کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، 

گذار طرف قرارداد با سازمان جهت تامین مالی این طرح، اشاره  های سرمایه ها، مراکز و بانک و نمایندگانی از صندوقکمیته امداد 

 .سازی به این شورا اضافه شوند اندرکاران تجاری کرد که در اولین جلسه و حسب پیشنهاد اعضا ممکن است تعدادی دیگر از دست

/news/fa/ir.iana.www://http48300D/%0%B3%D0 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  توقف صادرات تخم مرغ به عراقتوقف صادرات تخم مرغ به عراق

 .اربعین خبر داددبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از توقف صادرات تخم مرغ به عراق به دلیل فرا رسیدن ایام 

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

طبق روال هر ساله چند : مرغ به عراق در فرارسیدن اربعین حسینی خبرداد وگفتاز توقف صادرات تخم  باشگاه خبرنگاران جوان،

 .روز مانده به اربعین حسینی به سبب ترافیک در مرز، صادرات توقف می یابد

 01تن تخم مرغ به افغانستان و  311در هفته گذشته به طور متوسط روزانه : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار افزود

در هفت ماه نخست : ماه نخست سال جاری گفت 0درصدی صادرات در  31وی با اشاره به کاهش .ن به عراق صادر شده استت

درصدی روبرو  31هزار تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر شد که نسبت مدت مشابه سال گذشته با کاهش  53سال جاری 

باال بودن قیمت تمام شده داخلی نسبت به سایر رقبا در : ار ادامه داددبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذ.شده است

 .بازارهای هدف و نبود تخصیص یارانه صادراتی، کاهش چشمگیر صادرات در سال جاری را به همراه داشته است

ی فعلی تخم مرغ باید با توجه به قیمت ها :تومان اعالم کرد و گفت 311هزار و  4طالکش نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

 .تومانی در فروش هر کیلو تخم مرغ روبرو هستند 011گفت که مرغداران با زیان 

/news/fa/ir.yjc.www://http2024215D/%0% 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  میلیون دالرمیلیون دالر  7٥٢7٥٢هزار تن گردو به ارزش هزار تن گردو به ارزش   0٥٢0٥٢ارزآوری ساالنه صادرات ارزآوری ساالنه صادرات افزایش افزایش 

ها، نقاط ضعف و مشکالت بسیاری وجود دارند که این  ایران بعد از چین و آمریکا، رتبه سوم تولید گردو را در جهان دارد، اما چالش

ری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در های سردسی مدیر دفتر میوه.کند جایگاه ایران را در بین کشورهای جهان تهدید می

، قدیمی و کهنسال (عدم یکنواختی)ها و ارقام  بذری بودن پایه: وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به برخی از این مشکالت گفت گفت

شود،  می ها، پایه بلندن بودن درختان، وجود ارقام حساس به سرما و خشکسالی که باعث زودس شدن یا کاهش تولید بودن باغ

هایی است  کارگرفته شده ازجمله مشکالت و چالش ضعف مدیریت در عملیات باغداری، عملکرد پایین در برابر پتانسیل و امکانات به

 .زودی جایگاه جهانی خود را در تولید این محصول از دست خواهیم داد که اگر اقدامات الزم برای رفع آنها صورت نگیرد به

عنوان یک مزیت تولیدی به آن بیشتر توجه شود،  بیان اینکه ایران پتانسیل باالیی در تولید گردو دارد و باید بهتن با  رمضان رویین

زایی مواردی  ها و منابع و اشتغال تنوع اقلیم، سابقه تولید در کشور، ارزش اقتصادی و ارزآوری، ارزش غذایی، وجود زیرساخت: افزود

کند و توجه به کشت و رفع موانع برای تولید آن را پر اهمیت  دار برای کشور می صول مزیتهستند که گردو را تبدیل به یک مح

های که برشمرده شد، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برنامه و اهدافی را  با توجه به مزایا و پتانسیل: وی بیان کرد.سازد می

های موجود با ارقام تجاری و پرمحصول و  کاری و پیوند باغ دام به سرشاخهها شامل؛ اق ها دارد، این برنامه برای اصالح و توسعه باغ

آالت  ها، مدیریت آفات، مدیریت آب و آبیاری، تهیه و تأمین ابزار و ماشین های محیطی، مدیریت تغذیه باغ مقاوم به سرما و تنش

های تحقیقاتی  صیل و سالم، آموزش و انتقال یافتههای باکیفیت، ا مکانیزه مناسب است، همچنین احداث باغات مادری و تولید نهال

 .های معاونت باغبانی در همین راستا است ها نیز از دیگر برنامه بردارن، تأمین سرمایه الزم در جهت اصالح باغ و علمی به بهره

ها خواهد افزود و  ادی باغهای گردو به چه میزان بر تولید و درآمد اقتص تن در پاسخ به این پرسش که اصالح و توسعه باغ رویین

ها میزان  رود با اجرای این برنامه انتظار می: تأثیر اقتصادی آن بر صنعت کشاورزی و ارزآوری کشور به چه میزان است، عنوان کرد

هزار تن  541هزار کیلوگرم در هکتار افزایش یابد و تولید در سطوح موجود از  عملکرد در هکتار از دوهزار کیلوگرم به چهار تا پنج

میلیارد  230ها از  میلیون تومان و کل درآمد باغ 011میلیون تومان به  21افزایش درآمد در هکتار نیز از . هزار تن برسد 811به 

هزار میلیارد تومان عالوه بر میزان  334برسد و افزایش ( میلیارد دالر 334)هزار میلیارد تومان  02به ( میلیارد دالر 038)تومان 

میلیون دالر خواهد  021هزار تن به ارزش  021بر اساس برآورد انجام شده میزان و ارزآوری ساالنه به . داشته باشیم موجود را

هزار و  گرم به هفت 001با این افزایش، سرانه تولید به ازای هر نفر در صورت ثابت بودن جمعیت از دوهزار و : وی ادامه داد.رسید

میلیون نفر  31سال آینده خواهد رسید که جمعیت به  01گرم در  811هزار و  به شش گرم و در صورت افزایش جمعیت 211

 .سال آینده افزایش یابد 01کیلوگرم در  332ریزی شده است که سرانه مصرف از سه کیلوگرم به  همچنین برنامه. رسد می

های  های اجرای اصالح باغ آیا هزینه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که مدیر دفتر میوه

طور متوسط هشت تا  های آبیاری به برای تجمیع آب و اصالح روش: گردو برآورد شده و این هزینه به چه میزان است، تأکید کرد

یون هزار تومان و به طور متوسط هر هکتار پنج میل 21هر درخت ( پیوند و سرشاخه کاری)میلیون تومان در هکتار و اصالح  01

 .میلیارد تومان خواهد بود 02تومان هزینه در بر خواهد داشت که در مجموع اعتبارات الزم 

در حال حاضر بهای هر کیلوگرم گردو : هزار تن عنوان کرد و یادآور شد تن متوسط میزان صادرات ساالنه گردو از کشور را پنج رویین

کشورها و بازارهای هدف . میلیون دالر است 42صادرات ساالنه آن ایرانی در بازارهای جهانی شش تا هفت دالر و ارزش کل 

 .صادراتی این محصول نیز بیشتر کشورهای همسایه و کشورهای انگلستان و آلمان هستند
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ها عنوان  فروشی هزار تومان در خرده 42تا  52هزار تومان و  52وی قیمت خرید هر کیلوگرم گردو با پوست را در بازار داخلی را 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات گردو به کشور داریم یا  مدیر دفتر میوه.کرد

در ایران به اندازه کافی تولید گردو وجود دارد و : اند، اضافه کرد خیر و اگر نداریم گردوهای خارجی موجود در بازار چگونه وارد شده

صورت قاچاق و غیر مجاز وارد کشور  محصول نداریم به همین دلیل وارات آن مجاز نیست، اما گردو بهما نیازی به واردات این 

هزار تن عنوان  311میلیون هکتار و میزان تولید را سه میلیون و  035تن میزان سطح زیر کشت گردو در جهان را  رویین.شود می

درصد سطح زیر کشت این محصول را در  05( هزار هکتار بارور 001)ر هزار هکتا 024ایران با سطح زیر کشت : کرد و اظهار داشت

 .درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده است 830هزار تن،  54جهان و با تولید 

کیلو گرم و در ایران دوهزار کیلوگرم است این محصول در کلیه  311هزار و  عملکرد گردو در هکتار در جهان سه: وی در پایان گفت

 ./شود ها به جز استان بوشهر و هرمزگان تولید می تاناس

/news/fa/ir.iana.www://http40110D/%0%A0%D3 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

  درصد افزایش یافت درصد افزایش یافت   07.0٥07.0٥هزینه تولید مرغ در تابستان نسبت به بهار هزینه تولید مرغ در تابستان نسبت به بهار 
درصد افزایش بیشترین تأثیر در افزایش شاخص قیمت تولید کننده  01330و  00302مرغ به ترتیب با  در تابستان گروه مرغ و تخم

های  ت تولیدکننده محصوالت مرغداریبه گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران شاخص قیم .اند نسبت به فصل قبل را داشته

 4334، افزایش و (تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  02303رسید که  531381به عدد  0432صنعتی کشور در تابستان سال 

 .افزایش داشته است (تورم نقطه به نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 

 .اند صد افزایش بیشترین تأثیر در افزایش شاخص نسبت به فصل قبل را داشتهدر 01330و  00302مرغ به ترتیب با  گروه مرغ و تخم

درصدی شاخص نسبت به  4334درصدی، افزایش  01333مرغ با کاهش  درصدی و گروه تخم 0303همچنین گروه مرغ با افزایش 

به چهار فصل منتهی به تابستان نسبت  0432تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان .اند فصل مشابه سال قبل را رقم زده

 .کاهش داشته است( تورم ساالنه)درصد  3335، 0433

 شاخص استانی

دهد که استان بوشهر با  نشان می 0432های صنعتی کشور در تابستان سال  بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت مرغداری

به ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به درصد کاهش  0353استان آذربایجان غربی با  افزایش و  درصد  30318

درصد کاهش به  41382درصد افزایش و استان مازندران با  40300به عالوه استان چهارمحال و بختیاری با . اند فصل قبل داشته

 .اند ترتیب بیشترین افزایش و کاهش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده

 های اصلی شاخص گروه

واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب  501325شاخص گروه مرغ به  0432مرغ در تابستان  -0

درصد نسبت به فصل  03310و  54320در این گروه جوجه یک روزه و پولت به ترتیب . درصد افزایش یافته است 0303و  00302

قلم . اند درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته 2308و  43332به ترتیب  اقالم مذکور همچنین . قبل افزایش داشت

 .درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است 3325و 02303اصلی این گروه یعنی مرغ گوشتی به ترتیب  

درصد  01333بت به فصل مشابه سال قبل واحد رسیده که نس 020304مرغ به  شاخص گروه تخم 0432مرغدر تابستان  تخم -5

درصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل  3311و  04300مرغ خوراکی به ترتیب  همچنین تخم. دهد کاهش نشان می

 .افزایش داشته است

 سایر -4

 .فزایش داشته استدرصد نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل ا 0355و  1321باشد که به ترتیب  این گروه شامل کود می
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

خوزستان بیشترین خوزستان بیشترین / / سال قبلسال قبلهای صنعتی نسبت به های صنعتی نسبت به   درصدی شاخص قیمت محصوالت گاوداریدرصدی شاخص قیمت محصوالت گاوداری  0.٠40.٠4افزایش افزایش 

  و زنجان کمترین شاخص قیمتو زنجان کمترین شاخص قیمت

 .های صنعتی را اعالم کرد مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 508384های صنعتی در فصل تابستان امسال به عدد  به گزارش خبرنگار ایانا، شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .دهد درصد کاهش را نشان می 0353درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل  1322ت به فصل قبل رسید که نسب

 .دهد درصد را نشان می 1303همچنین نرخ تورم نسبت به دوره مشابه سال قبل 

طوری که شاخص قلم  بهرو بوده است،  بنا بر این گزارش، در فصل مورد بررسی شاخص قیمت اقالم غیر از گاو شیری با افزایش روبه

درصد کاهش  3310درصد افزایش نسبت به فصل قبل، با بیشترین افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل با  0333گاو و تلیسه با 

 .درصد کاهش را نسبت به فصل قبل تجربه کرده است 1352رو بوده؛ در حالی که شاخص قلم گاو شیری  روبه

درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش را  3338تان خوزستان با در فصل مورد بررسی شاخص قیمت اس

 .درصد افزایش داشته است 00310دهد، در حالی که شاخص قیمت استان مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل  نشان می

ه فصل قبل با بیشترین کاهش درصد کاهش در شاخص کل نسبت ب 0300شاخص قیمت استان زنجان با : افزاید این گزارش می

 .رو بوده است درصد کاهش روبه 3341رو بوده، اما شاخص قیمت استان مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل با  روبه

نسبت به فصل مشابه سال قبل  32همچنین در جدولی که توسط مرکز امار منتشر شده، شاخص قیمت تولید شیر در تابستان 

درصد افزایش را تجربه کرده  4343به میزان  34نسبت به فصل مشابه سال  33این عدد در تابستان  درصد کاهش داشته که 0350

 ./است
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فارس - ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  هزار هکتار به کشت نشائی هندوانه هزار هکتار به کشت نشائی هندوانه   77اختصاص اختصاص / / بر نیستبر نیست  کشت هندوانه آبکشت هندوانه آب
هزار  0بری نیست و امسال  هندوانه بر خالف باور برخی افراد محصول آب: مدیرکل سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .هکتار به روش کشت نشایی از این محصول کشت شده است

، در پاسخ به اینکه سیاست امسال وزارت جهاد برای کاهش سطح خبرگزاری فارسکشاورزی وگو با خبرنگار  حسن خدنگی در گفت

بر است، اینگونه نیست و این  کنند هندوانه محصول آب برخالف باور برخی که فکر می: کشت هندوانه چه بوده، خاطرنشان کرد

  .شود، چرا که تبخیر و تعرق در گیاه حداقل است رت دیم کشت میمحصول در بسیاری از مناطق به صو

 0امسال بیش از : وی با اشاره به اینکه به دنبال استفاده از شیوه آبیاری نواری و کشت نشائی برای هندوانه هستیم، خاطرنشان کرد

ق جنوب کرمان کشت پاییزه این محصول هزار هکتار به کشت نشایی هندوانه اختصاص یافته است و در عین حال در برخی از مناط

بر  به گفته مدیرکل سبزی و صیفی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، هندوانه در مقایسه با خیلی از محصوالت آب.را داریم

به شده، در هر هکتار  در بسیاری از مزارع مدیریت: وی اضافه کرد.نیست ولی باید با توجه به نوع آب و هوای منطقه کشت شود

 .شود و کشت نشائی این محصول صرفه اقتصادی زیادی در پی دارد تن هندوانه تولید می 051راحتی 

های اخیر شاهد تولید  فرنگی که طی سال خدنگی در پاسخ به اینکه چه الگویی برای کشت محصوالتی همچون هندوانه یا گوچه

در قالب برنامه پنج ساله الگویی را تدوین : خوراک گاوها شد، گفتبیش از نیاز آن بوده تا حدی که هندوانه به دلیل قیمت پایین 

توان کشاورز را مجبور کرد که چه محصولی بکارد، چرا که کشاورز با  ها مجری آن هستند، اما درنهایت نمی ایم که سازمان کرده

ه طی دو سال اخیر همواره صحبت از به گزارش خبرنگار فارس، این سخنان در حالی است ک.گیرد توجه به شرایط بازار تصمیم می

بر است و کشت آن ممنوع خواهد شد، مضاف بر آنکه نداشتن الگوی کشت سبب افزایش یک  این بود که هندوانه محصولی آب

شود، مشکلی که طی چند سال اخیر  رویه آن می رویه قیمت آن و یا کمبود یک محصول و افزایش بی محصول در بازار و کاهش بی

تن هندوانه به ارزش  011هزار و  044،  34طبق آمار گمرک در سال .کرار شده اما نسخه مشخصی برای آن وجود نداردهمواره ت

 .شود درصد هندوانه ایران روانه بازار عراق می 01دالر صادر شده است و  5هزار دالر با متوسط قیمت  411میلیون و  034

این در حالی . شود میلیون تن هندوانه تولید می 4گین ساالنه در ایران بیشتر از طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی به صورت میان

همین آمار حکایت از آن دارد که . لیتر آب مصرف کرد 211تا  411است که طبق گفته مسئوالن برای تولید هر کیلو هندوانه باید 

میلیارد لیتر آب گرانبها  511است هر سال یک هزار و در ایران که این سالها با معضل بزرگ بی آبی و خشکسالی دست به گریبان 

 .برای تولید هندوانه مصرف می شود
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 چای

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  7070ایران از هند ایران از هند   رویترز واردات چایرویترز واردات چای
اند، ایران میزان واردات خود  رویترز اعالم کرد در حالی که خریداران عمده چای هند، امسال خرید خود را از این کشور کاهش داده 

  .های آوریل تا سپتامبر رسانده است هزار تن در فاصله ماه 00درصد به حدود  4034را با 

به نقل از رویترز، میزان صادرات چای هند در ماه آوریل نسبت به سپتامبر با  خبرگزاری فارسالملل  بین به گزارش گروه اقتصاد

شوند میزان  ترین مشتری این کشور محسوب می هزار تن رسید چرا که خریداران پاکستانی که عمده 010313درصدی به  2کاهش 

درصد در طول این مدت کاهش یافته و به  30بر اساس این گزارش، میزان صادرات به پاکستان امسال .اند  کاهش دادهواردات را 

هزار تن افزایش  01331درصدی به رقم  4034هزار تن رسیده است این در حالی است که میزان صادرات به ایران با رشد  3343رقم 

ه چای در جهان است و عمده محصوالت خود را به مصر، پاکستان، انگلستان، عراق، هند دومین کشور بزرگ تولیدکنند.یافته است

پیش از این کشورهای دیگر به قیمت باالی محصول چای هند اعتراض کرده بودند و درخواست  .کند ایران و روسیه صادر می

 .شود یک سوم آن در داخل تولید میهزار تن مصرف چای دارد که تنها کمتر از  001تخفیف داشتند، ایران ساالنه بیش از 
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 چای
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

هکتار از هکتار از   4٢٢٢4٢٢٢زراعی در زراعی در   بینی آغاز عملیات بهبینی آغاز عملیات به  پیشپیش/ / رسیدرسیدمیلیارد تومان میلیارد تومان   07٢07٢پرداختی مطالبات چایکاران به پرداختی مطالبات چایکاران به 

  های چای از ماه آیندههای چای از ماه آینده  باغباغ

میلیارد تومان دیگر  83درصد بهای برگ سبز چای تحویلی است، پرداخت شده و حدود  04میلیارد تومان که حدود  001تاکنون 

درصد بهای برگ سبز تحویلی  04ایانا از پرداخت حدود وگو با خبرنگار  رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت.باقی مانده است

 .میلیارد تومان دیگر باقی مانده است 83میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده و حدود  001تاکنون : خبر داد و گفت

اعظمی از مطالبات ایم بخش  هزار تن چای خشک تولید شده است، توانسته 40در حالی که تاکنون : محمدولی روزبهان افزود

ها  های تولیدشده در فصل زمستان، کارخانه شود که با فروش چای بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد.چایکاران را پرداخت کنیم

 .بتوانند قدرالسهم خود را پرداخت کرده و تا اوایل زمستان تسویه کامل انجام شود

میلیارد تومان بود، این در حالی است که  048دشده در سال گذشته کل ارزش برگ سبز تولی: رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .شده از چایکاران پرداخت شده است میلیارد تومان بابت بهای برگ سبز خریداری 001تاکنون 

نکه میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که با وجود آ 543هزار تن برگ سبز با ارزشی معادل  043امسال : روزبهان تصریح کرد

طور هفتگی پنج تا هشت میلیارد  ریزی باعث شد که بتوانیم به های سازمان مدیریت و برنامه بودجه تخصیص نیافته است، مساعدت

تیرماه سال  40با سیستم پرداختی فوق، تمامی چایکاران حداقل تا تاریخ : وی یادآور شد.تومان به حساب چایکاران واریز کنیم

 .اند و برخی دیگر نیز تا شهریورماه مطالبات به حسابشان واریز شد فت کردهجاری مطالبات خود را دریا

 زراعی در سال زراعی جدید ها و عملیات به میلیارد تومان به کارخانه 7٢پرداخت 

محل در حال حاضر کشاورزان تقاضاهای خود را به ادارات چای : زراعی تأکید کرد رئیس سازمان چای کشور درباره انجام عملیات به

 .شود ها از آذرماه سال جاری آغاز می اند و پرداخت باغ خود ارائه کرده

بر مبلغ شش میلیون تومان و برای هرس کمربر سه میلیون تومان پرداخت خواهد  برای هر هکتار هرس کف: روزبهان اظهار داشت

 .ای پرداخت خواهد کرد ها را یارانه د از هزینهدرص 02های نوین آبیاری نیز دولت  ها به روش برای تجهیز باغ: وی همچنین گفت.شد

ها به سیستم گازکشی، در راستای بهسازی سیستم سوخت، خرید  برای تجهیز کارخانه: رئیس سازمان چای کشور در ادامه افزود

شود که دوره  میمیلیارد تومانی پرداخت  01های بیش از  ها و تجهیزات جدید و نوین و سایر عوامل نیز به چایکاران وام دستگاه

 .پرداخت پنج ساله با دو سال تنفس و سود چهار درصدی برایشان منظور خواهد شد

میلیارد تومان است که  41های چای تخصیص یافته،  زراعی باغ ها و به کل مبلغی که برای کارخانه: روزبهان خاطرنشان کرد

هزار چایکار مراجعه خواهند  01زراعی تجهیز شود؛ یعنی تقریباً  ههای چای برای عملیات ب شود چهارهزار هکتار از باغ بینی می پیش

شده به چایکاران بدون بهره و پنج ساله بوده و دو سال تنفس دارد و از سال سوم به بعد،  مبلغ تسهیالت پرداخت: ادامه داد.کرد

میلیون  2432ها،  با همکاری کارخانه: ردروزبهان در پایان تصریح ک.شود شده از آنها کسر می مبلغ آن از محل برگ سبز خریداری

تر مطالبات را پرداخت  رود با فروش مابقی چای در فصل زمستان بتوانیم سریع تومان از قدرالسهم آنها پرداخت شده که امید می

 ./کنیم

/news/fa/ir.iana.www://http48310D/%3%D%BE0%B0%D0%%AF 
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 خرید تضمینی

 فودپرس 13۵5آبان ماه  24دو شنبه 

  خرید تضمینی، حمایتی یا توافقی؛ آیا زمان بازنگری در خریدهای تضمینی فرا رسیده است؟خرید تضمینی، حمایتی یا توافقی؛ آیا زمان بازنگری در خریدهای تضمینی فرا رسیده است؟

موظف به خرید تضمینی چهار محصول  32بر اساس ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 

زمینی بهاره و پاییزه، پیاز بهاره و پاییزه، وش پنبه و نخود و سه محصول باغی خرما، کشمش و سیب صنعتی شده  زراعی سیب

توان به وش  بر همین اساس از ابتدای سال، این سازمان اقدام به خرید تضمینی برخی از این محصوالت کرده است که می. است

هرچند خرید تضمینی در زمان پیشه گرفتن عرضه از تقاضا و افت قیمت یک محصول تا حدی در تنظینم .به و پیاز اشاره کردپن

دهد  کند، اما تجربه چند ساله این شکل از خرید توسط دولت نشان می بازار مؤثر بوده و از زیان مستمر تولیدکنندگان جلوگیری می

 .نفع دولت و نه به نفع کشاورز بوده و نیاز به بازنگری کارشناسی داردکه در نهایت خرید تضمینی نه به 

وگو با خبرنگار ایانا از جزئیات خرید  ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت مهین ابراهیمی، معاونت بازرگانی و برنامه

 :گوید ی و جایگزین میهای پیشنهاد و اما و اگرهای این شکل از خرید و راه 32تضمینی ابالغی سال 

شده است، این  "خرید تضمینی"تا به امروز چه محصوالتی توسط سازمان تعاون روستایی  9٥از ابتدای سال 

 محصوالت در چه حجم و چه قیمتی خریداری شده است؟

بیاید و احتمال زیان تر  شده پایین شود که قیمت در بازار از هزینه تمام سازمان تعاون روستایی زمانی وارد خرید تضمینی می

با توجه به شرایط بازار و ابالغی سازمان برنامه و بودجه به سازمان مرکزی تعاون روستایی از محصوالت . کشاورز وجود داشته باشد

هزار و  تومان و پنج ریال با حجم بیش از سه 345، تا امروز وش پنبه به قیمت تضمینی دوهزار و 32زراعی تعیین شده در سال 

دلیل همزمانی برداشت این استان  این خرید بیشتر در استان گلستان و کاهش قیمت در چین دوم به. تن خریداری شد است 211

همچنین در حجم بسیار کمی نیز در استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و فارس نیز خرید . ها اتفاق افتاد با سایر استان

حصوالت زراعی پیاز بهاره بود که تنها در یک استان و شهر جیرفت به میزان دوهزار از دیگر م. تضمین وش پنبه انجام گرفت است

اندازی  دلیل راه زمینی به در سایر محصوالت زراعی مانند سیب. ریال انجام شد 831تن به قیمت خرید تضمینی دوهزار و  211و 

و تأمین نیاز مشتریان داخلی این محصول بازار خوبی بندی و فرآوری با هدف صادرات  های سورت و بسته صنایع جانبی و کارخانه

نیاز از خرید تضمینی بود در محصول نخود نیز قیمت بازار از قیمت خرید تضمینی باالتر بود و تقاضای برای خرید  داشت و بی

ار تاکنون نیاز شد با توجه به شرایط باز در محصوالت باغی که شامل خرما، کشمش و سیب درختی صنعتی می. تضمینی نداشتیم

 .به ورود سازمان تعاون روستایی به خرید تضمینی نبوده است

کند  اعالم قیمت خرید تضمینی از سوی سازمان تعاون روستایی ایران امکان سوءاستفاده برای افراد سودجو ایجاد می

ها چه  این نوع سوءاستفادهافرادی که منتظر اعالم این قیمت از سوی دولت و حضور در بازار هستند، برای جلوگیری از 

 دهید؟ اقداماتی انجام می

ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی باید عملیاتی شود، ضمن اینکه ما از سوی دولت موظف به ورود به خرید 

گیرد این امر احتمال  می های کارشناسان ما از بازار انجام تضمینی هستیم، اما این ورود به خرید تضمینی معموالً، بر اساس ارزیابی

کند که تقاضای  دهد، همچنین معموالً سازمان تعاون روستایی زمانی به بازار ورود پیدا می طلبان را کاهش می سوءاستفاده فرصت

 .ها به سازمان رسیده باشد خرید تضمینی از سوی استان
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ن اعالم نیاز به خرید تضمینی از سوی با توجه به نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی و امکان افزایش قیمت از زما

ها تا ورود سازمان تعاون روستایی به خرید تضمینی وجود دارد، برای رفع این مشکل چه اقداماتی را انجام  استان

 دهید؟ می

ل شود تا جایی که امکان دارد سیکل اداری را کاهش دهیم و به این شکل از اتالف وقت جلوگیری شود، اما با این حا سعی می

ها تا اقدام سازمان وجود دارد، به همین دلیل ابالغیه خرید تضمینی و قیمت در  احتمال افزایش قیمت از زمان اعالم نیاز استان

البته به هر حال . شود که فقط در شرایط نیاز و خاص به بازار ورود پیدا کنند گیرد، اما از آنها خواسته می ها قرار می اختیار استان

کند و باید هر اقدامی با احتیاط انجام گیرد و تا جایی که ممکن است، از ایجاد  مینی شوکی را به بازار وارد میاعالم خرید تض

 .مشکل در کار جلوگیری شود

قیمت خرید تضمینی یکی از موضوعات مورد مناقشه و اعتراض همیشگی تولیدکنندگان بوده است و همواره قیمت 

شود؟ دلیل  ها چگونه تعیین می دانند، این قیمت شده می تر از هزینه تمام ار پایینخرید تضمینی را غیرعادالنه و بسی

 ترین قیمت برای خرید تضمینی یك محصول چیست؟ تعیین پایین

برخی کشاورزان مبادرت به نگهداری  .شود شده و در زمان پیک تولید تعیین می قیمت خرید تضمینی بر اساس قیمت تمام

رود در نظر گرفته  شمار می ها که هزینه سربار به انتظار دارند در تعیین قیمت خرید تضمینی این هزینهکنند و  محصول خود می

شود، اما کشاورزان باید بدانند قرار نیست سازمان تعاون روستایی هزینه نگهداری، انبار و حمل و نقل را در تعیین قیمت خرید 

 .شود ری و تبدیل به محصول در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمیطور که هزینه فرآو تضمینی به حساب بیاورد، همان

شود؟ منابع آن  است، این نوع خرید به شکل انجام می "خرید توافقی"های روستایی،  های دیگر خرید تعاون از شکل

 کند؟ گردد؟ و در حال حاضر سازمان تعاون روستایی چه محصوالتی را به این شکل خریداری می از کجا تأمین می

کنند بازار را به نفع  ها سعی می در این شکل از خرید تعاونی. گیرد ها انجام می صورت خودجوش توسط تعاونی رید توافقی بهخ

صورت مستقیم محصول را از  در خرید توافقی هدف جلوگیری از زیان تولید کننده است و تعاونی به. تولیدکننده تغییر دهند

قیمت محصول خریداری شده نیز فراخور نوع . شود طلبان جلوگیری می ءاستفاده فرصتخرد، در نتیجه از سو تولیدکننده می

دلیل  طور مثال به به .ها همیشه باالتر از قیمت خرید تضمینی است شود، اما قیمت محصول و شرایط بازار آن در منطقه تعیین می

ابالغی خرید تضمینی نداشت، در برخی از مناطق  فرنگی و احتمال کاهش قیمت این محصول با وجود اینکه ازدیاد تولید گوجه

اعتبار مورد نیاز برای این نوع خرید از تسهیالت بانکی تأمین . ها ورود پیدا کرده و با خرید توافقی بازار را تنظیم کردند تعاونی

 .شود می

کشاورزی اقدام به تغییر در روش با وجود مزایای زیادی که شما برای خرید توافقی برشمردید به چه دلیل وزارت جهاد 

 کند؟ خرید محصوالت کشاورزی از تضمینی به توافقی برای تنطیم بازار نمی

کند؛ زیرا در بیشتر مواقع مجبور به پرداخت هزینه ذخیره محصوالت  دولت با خرید تضمینی هزینه هنگفتی را به خود تحمیل می

های کلی  به همین دلیل سیاست. س خرید توافقی به نفع دولت نیز استخریداری شده، نگهداری و افت کمیت و کیفیت است، پ

هرچند سازمان تعاون روستایی از . رود که خرید توافقی را جایگزین خرید تضمینی کند وزارت جهاد کشاورزی به این سمت می

دانید  طور که می است، اما همان پرداخته به امور اقتصادی مانند خرید توافقی می 0435گیری خود یعنی از سال  همان زمان شکل

دار امور بازرگانی نیز شده است، پس تغییر روش خرید از  تازگی و با اجرایی شدن قانون انتزاع، عهده وزارت جهاد کشاورزی به

 .بر خواهد بود، ضمن اینکه این اقدام نیاز به تحقیق و پژوهش وسیع دارد تضمینی به توافقی زمان
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اکنون به این شکل  ترین محصوالت که هم است، از شاخص "خرید حمایتی"تعاون روستایی شکل دیگر خرید سازمان 

با اینکه این روش هم تا حدی توانسته بازار این محصول را تنطیم کند، اما . شود شیرخام دامداران است خریداری می

های  ه است که این امر نگرانیرسد بدون اشکال نبوده و در فرآوری و فروش محصول نهایی دچار مشکل شد نظر می به

 را از آینده ادامه این روش از خرید ایجاد کرده است، درباره این نوع از خرید و مسائل و مشکالت آن بگویید؟

شود و  در این روش خرید منابع مالی توسط دولت تأمین می. خرید حمایتی، حلقه گمشده بین خرید توافقی و خرید تضمینی بود

در خرید حمایتی معموالً به دو شکل . شود گردد و برای سازمان کارمزدی در نظر گرفته می اون روستایی واگذار میکار به سازمان تع

شود که در این صورت زیان نیز متوجه تعاون روستایی است یا کاال  شود، یا کاال برای تعاونی روستایی در نظر گرفته می عمل می

طور مثال در طرح خرید حمایتی شیر، استحصاالت آن که بیشتر شامل  به. شود میبرای دولت بوده و زیان نیز متوجه دولت 

عنوان کارمزد خرید و  شیرخشک است برای دولت بوده در نتیجه زیان آن نیز متوجه دولت است و تعاون روستایی فقط مبلغی را به

 .کند جمع آوری و ارسال به کارخانه از دولت دریافت می

سازمان تعاون روستایی وظیفه خرید تضمینی میوه شب عید را بر عهده داشته است، آیا امسال در دو سال گذشته 

 دار این وظیفه هستید؟ نیز عهده

ایم، امسال نیز مانند دو سال گذشته وظیفه خرید تضمینی میوه شب عید به  ای که با ستاد تنظیم بازار داشته در آخرین جلسه

به محض . ه است، اما هنوز صورت جلسه آن به دست ما نرسیده است تا به بازار ورود پیدا کنیمسازمان تعاون روستایی واگذار شد

 .شود دریافت مصوبه خرید را آغاز خواهیم کرد و این خرید شامل دو محصول سیب و پرتقال می

صالت کشاورزان در ها در هنگام تحویل محصوالتی باغی، ا های احتمالی دالالن و واسطه برای جلوگیری از سوءاستفاده

 شود؟ های روستایی چگونه تعیین و تأیید می هنگام مراجعه به تعاونی

کنند که مورد تأیید اداره جهاد کشاورزی قرار گرفته باشند همچنین از  ها محصوالت کشاورزی را از کسانی دریافت می تعاونی

ای هستند که در آن جهاد کشاورزی میزان سطح زیر ه شود گواهی اسنادی که در هنگام خرید تضمینی از مراجعان دریافت می

 .کشت و برآورد میزان تولید را قید کرده باشد

شود یا در ازای تحویل  نحوه پرداخت بهای خریدها به چه شکل است و آیا بهای محصوالت به شکل نقدی پرداخت می

 کنند؟ محصول خود، نهاده دریافت می

شود در  ثبت می( های روستایی ایران پارس رسانی تعاونی سامانه اطالع)ها در سامانه ساتراپ  شده توسط تعاونی تمام خریدهای انجام

های کمی و کیفی محصول و شماره حساب ثبت  این سامانه الکترونیکی مشخصات کشاورز، نوع و وزن محصول همچنین ویژگی

طور  شده به گیرد تا بهای محصوالت عرضه قرار میهای عامل  شود سپس بر مبنای آن چک لیستی تهیه شده و در اختیار بانک می

های  با توجه به اینکه در اختیار خرید بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند ذرت و جو و دانه. یکسان به حساب کشاورزان واریز شود

ا نداریم، اما در حال روغنی از سازمان تعاون روستایی گرفته شده است، امکان تحویل نهاده در ازای بهای محصوالت دریافتی ر

 .صورت نهاده انجام گیرد مذاکره با شرکت پشتیبانی امور دام کشور هستیم تا بخشی از بهای محصوالت ازجمله شیر به

 آیا تاکنون تمام بهای محصوالت خریداری شده پرداخت شده است؟

ای خرید تضمینی در نظر گرفته شده است و هزار میلیارد تومان تسهیالت بر بر اساس تصمیم دولت سازمان برنامه و بودجه یک

درباره محصوالتی مانند وش . اند، اما هنوز هیچ تسهیالتی برای خرید تضمینی پرداخت نشده است های عامل نیز معرفی شده بانک

التی مانند دلیل امکان استحصال محصوالت دیگر و فروش آنها بدهی چندانی به تولیدکنندگان نداریم، اما در مورد محصو پنبه به
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رو  فرنگی که فرآورده آن مانند رب نوسان قیمت زیادی دارد، متأسفانه در پرداخت بهای محصوالت به کشاورزان با مشکل روبه گوجه

 .ایم شده

کار  های جدید در تنطیم بازار به کنید قانون خرید تضمینی نیاز به بازنگری دارد؟ آیا زمان آن نرسیده که شیوه فکر نمی

 د؟گرفته شو

ما هم موافق حرف شما هستیم و معتقدیم عمر خرید تضمینی به سرآمده و این روش منسوخ شده و الزم است پژوهشی علمی و 

بندی آگاهانه در شیوه  کارگیری نظرات بخش خصوصی و کارشناسان، به جمع تحقیقی روی روش خرید تضمینی انجام شود و با به

 .ا شرایط اقلیمی و بومی کشور برسیمتنظیم بازار محصوالت کشاورزی متناسب ب

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http5fd4ce8 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

۲4 
 

 روغن

 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  حرکت به سمت خودکفایی در تولید روغنحرکت به سمت خودکفایی در تولید روغن

ایجاد زیر ساخت های مناسب اعم از در اختیار قرار دادن بذر :مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مناسب،ادوات کشاورزی،آموزش کشاورزان و خرید تضمینی افزایش تولید روغن در سال های آینده را رقم خواهد زد

اقتصادی  گروه صنعت ، تجارت و کشاورزی یرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگارعل

رزی مبنی بر افزایش ضریب خود اتکایی در تولید دانه های روغنی و با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاو باشگاه خبرنگاران جوان ،

درصد  35درصد روغن مصرفی از طریق واردات تامین شد و این رقم در سالجاری به  38سال گذشته   :روغن خام اظهار داشت 

: سال گذشته بوده است ، افزود سال اخیر مربوط به  02کمترین میزان تولید کلزا طی   وی با اشاره به اینکه. تقلیل یافته است

هزار تن محصول تولید شد و امسال  38چرا که سال گذشته تنها  کاهشبرداشت این محصول را رقم زد   نبود توجه به مسائل تولید

 . هزار تن رسیده است 01به دنبال تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش خود اتکایی این رقم به 

درصد افزایش دهیم از  01را به   ساله در نظر داریم میزان خود اتکایی به تولید این محصول 01نامه طی یک بر: مهاجر ادامه داد

 . هزار تن برسد 411این رو با افزایش سه برابری سطح زیر کشت کلزا برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که تولید کلزا به 

در این : داشته باشد ، افزود   ه های روغنی باید برای کشاورزان صرفه اقتصادیمشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید دان

خصوص وزارت جهاد کشاورزی بسته تشویقی برای حمایت از کشاورزان در نظر گرفته که اولین شعارآن خرید آسان است تا 

میلیون تومانی  5ان، پرداخت تسهیالت بیمه رایگ: وی ادامه داد. کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت این محصول امیدوار شوند

این  برای مراحل کاشت، داشت و برداشت، تجهیز ادوات موردنیاز ، آموزش کشاورزان و همچنین ارائه بذر یارانه ای از دیگر عوامل 

که برخی مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال . بسته تشویقی برای حمایت از کشاورزان است

تولید محصوالت استراتژیک : کارشناسان اظهاراتی مبنی بر نداشتن صرفه اقتصادی در خودکفایی دانه های روغنی دارند، بیان کرد

 . صرف نظر از بحث های اقتصادی جز اصول اصلی تولید است که باید مورد توجه قرار گیرد

طی دو سال اخیر برای خرید و : دانه های روغنی وجود ندارد، بیان کردمهاجر با اشاره به اینکه مشکلی در تامین منابع اعتباری 

پرداخت پول کشاورزان مشکلی از حیث کمبود منابع اعتباری وجود نداشت به طوریکه ظرف یک هفته بهای فروش محصول به 

به سال گذشته نیز خبر داد درصدی تولید سویا نسبت  31مشاور وزیر جهاد کشاورزی از افزایش .حساب کشاورزان واریز شده است

به یکصد هزار تن برسد و طی   در حال حاضر در اوج برداشت سویا هستیم به طوریکه پیش بینی می شود میزان تولید آن: و افزود 

فزایش ساله در نظر داریم که تولید سایر دانه های روغنی اعم از سویا، آفتابگردان و گلرنگ را به میزان قابل توجهی ا 05یک برنامه 

 .دهیم

 هزار تنی کلزا در راه است 4تولید  

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت ، تجارت و کشاورزی حسن بهنیا مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

درصد روغن مورد نیاز درداخل و مابقی از طریق واردات تامین  0الی  0با وجود آنکه در شرایط فعلی تنها  :گفت خبرنگاران جوان ،

 .درصد روغن مورد نیاز کشور را در داخل تولید کند 01می شود،وزارت جهاد به دنبال آن است که طی یک برنامه ده ساله 

با توجه به آنکه در سنوات گذ شته سطح زیر کشت : برای سال زراعی جاری خبر داد و گفت  از افزایش سطح زیر کشت کلزا  وی

هزار هکتار بوده امسال به دنبال تایید وزیر جهاد کشاورزی بر خود اتکایی تولید دانه های  311الی  411کلزا در سطح استان تهران 

مدیر امور زارعت جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به . است هزار هکتار افزایش یافته 511میلیون و  5روغنی این سطح به 
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مجری طرح دانه های روغنی برای تحقق : برنامه ها و مشوق های صادراتی وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کلزا بیان کرد 

درصدی ، بیمه  21،جذب یارانه  درصدی طی یک برنامه ده ساله راهکارهایی اعم از استفاده از دانه های هیبریدی 01خوداتکایی 

طی سال های گذشته : وی در ادامه یادآور شد. رایگان ،خرید تضمینی ، تسهیالت ارزان قیمت و تجهیز ادوات را پیشنهاد داده است

های روغنی با مشکالت متعددی روبرو بود که وزارتخانه در جهت ترغیب و تشویق کشاورزان امسال بهای  خرید تضمینی دانه 

که استمرار این امر در سال زراعی آینده   ساعت پس از دریافت محصول به حساب کشاورزان واریز کرده است 30ید تضمینی را خر

معاون امور زارعت جهاد کشاورزی استان . می تواند انگیزه هر چه بیشتر کشاورزان به کشت این محصول را به همراه داشته باشد

با : ش بینی می شود میزان تولید در سال زراعی جاری به چه رقمی خواهد رسید ، بیان کرد تهران در پاسخ به این سوال که پی

هزار تن برسد و این در  3توجه به افزایش سطح زیر کشت کلزا پیش بینی می شود که برای سال زراعی آتی میزان تولید به مرز 

 . هزار تن بوده است 211حالی است که سال گذشته مجموع تولید 

/news/fa/ir.yjc.www://http2084828D/%0%D%AD0% 
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 سالمت

 فارس- ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  توصیه به مرغدارانتوصیه به مرغداران/ / مشاهده نشده استمشاهده نشده استهیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در کشور هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در کشور 
کشور موردی از این  8های طیور سازمان دامپزشکی با بیان اینکه علیرغم بروز آنفلوآنزای پرندگان در  مدیرکل دفتر کنترل بیماری 

  .ه کنندمرغداران خودشان حساس باشند و در صورت تلفات غیر عادی به دامپزشکی مراجع:بیماری در ایران مشاهده نشده، گفت

، در پاسخ به اینکه با توجه به شیوع آنفلوآنزای پرندگان در برخی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  فرشاد تهرانی در گفت

طرح پایش آنفلوآنزای : گفتکشورها از جمله آلمان و مهاجرت این پرندگان به ایران، سازمان دامپزشکی چه تمهیداتی اندیشیده، 

 .شهریور آغاز و هفته گذشته به پایان رسید که هیچگونه موردی از آنفلوآنزای پرندگان در کشور مشاهده نشد 50پرندگان از 

گیری  های پرندگان از جمله بازار روزها را در شمال کشور رصد و نمونه تمام بازارچه: وی در تشریح این طرح خاطرنشان کرد

ایم و در مرحله سوم واحدهای صنعتی تولید کننده  م و در مرحله دوم به صورت تصادفی از پرندگان روستاها نمونه گرفتهای کرده

 .اند گوشت مرغ، تخم مرغ و جوجه یک روزه هم رصد شده

 42در : یح کردواحد در این طرح بررسی شده، تصر 0011های طیور سازمان دامپزشکی با بیان اینکه  مدیرکل دفتر کنترل بیماری

 .هزار نمونه سرمی گرفته شده که تمام نتایج به دست آمده در مورد آنفلوآنزای پرندگان منفی بوده است

ای را برای  توانیم شرایط قرنطینه تهرانی به این نکته اشاره کرد که پرندگان مهاجر به دلیل پرواز در آسمان قابل کنترل نبوده و نمی

دهند در معرض خطر هستند تا حدی که  هر کشوری حتی کشورهای اروپایی که مدام پایش را انجام می آنها اعمال کنیم در نتیجه

 .کشور آنفلوآنزای پرندگان گزارش شده است 8هفته گذشته اعالم شد که در 

ین بهداشتی و ها خود باید برای رصد این موضوع حساسیت الزم را داشته باشند و عالوه بر رعایت مواز مرغداری: وی تأکید کرد

 .جلوگیری از هرگونه آلودگی با مشاهده تلفات غیرعادی مراتب را به نزدیکترین مرکز دامپزشکی خود اعالم کنند

این مسئول در سازمان دامپزشکی به شهروندان توصیه کرد تا از خرید پرنده از دستفروشان و دوره گردان خودداری کرده و حتماً از 

رویه اعالم  وی مهمترین عالمت آنفلوآنزای پرندگان را تلفات غیرعادی و بی.مت طیور مطمئن باشندجایی خرید کنند که از سال

 .کرد
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 سالمت
 اناآی - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  هشدار کارشناسان به مصرف آنتی بیوتیك ها و مقاومت های میکروبیهشدار کارشناسان به مصرف آنتی بیوتیك ها و مقاومت های میکروبی

اهمیت نقش غذا در تامین سالمت عمومی جامعه و اتصال آن به حوزه اقتصاد و تجارت کشورها سبب شده تا امروز بحث بیماری  -

  .پیشرفته تبدیل شودو مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها به یکی از مباحث اصلی کشورهای « غذازا»های 

به گزارش ایرنا، موضوع بیماری های غذازا در طول دهه گذشته حتی در کشورهای توسعه یافته با استانداردهای بهداشتی باال رو  

و سازمان جهانی  (WHO)به افزایش بوده است و از جمله بحث ها و رهنمودهای مشترک بین سازمان های بهداشت جهانی 

 .به شمار می رود (OIE) بهداشت حیوانات

بر اساس اعالم سازمان های بهداشت جهانی باکتری ها مهمترین عامل میکروبی بیماری های مواد غذایی به شمار می روند اما 

اکنون بیماری های نوظهور و نوپدیدی در سطح جهان مطرح است که باکتری های ایجاد کننده آن به شدت در برابر آنتی بیوتیک 

ن موضوع سبب شده تا صنعت داروسازی دنیا نیز با توجه به سرعت تغییرات میکروب ها از تهیه آنتی بیوتیک های ای.ها مقاومند

بر همین اساس بحث بیماری های منتقله از غذا و حرکت به سمت پیشگیری و جایگزینی و .نسل جدید و قابل استفاده عاجز بمانند

ا یک عفونت ساده که منشاء اصلی آن می تواند فرآورده دامی باشد، جان انسان کاهش آنتی بیوتیک ها از مباحث روز دنیاست زیر

در این ارتباط مرکز بیماری های منتقله از آب، غذا و عفونت های بیمارستانی تحت مجموعه مرکز  .را به راحتی به خطر می اندازد

ی ایجاد شده است که در زمینه مقابله با بیماری مدیریت بیماری ها که در معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

های غذازا فعالیت می کند اما به نظر می رسد موفقیت هرچه بیشتر آن در گرو همکاری تنگاتنگ این مرکز با سازمان دامپزشکی 

ونه نقشی در این با وجود آنکه نزدیک به دهه از فعالیت این مرکز در ایران می گذرد، سازمان دامپزشکی کشور هیچگ.کشور باشد

  .درصدی فرآورده های دامی در بروز بیماری های غذازا، این امر در جای خود قابل تامل است 21مرکز نداشته که با توجه به نقش 

البته این امر بیشتر به دلیل آن است که در کشورمان به طور منطقی به ریشه های پایه ای بهداشت خیلی توجه نمی شود؛ بعنوان 

طرح تحول سالمت نه تنها اثرگذاری سازمان دامپزشکی بر بهداشت عمومی نادیده گرفته شد، بلکه این سازمان هیچ محلی مثال در 

مروری تاریخی بر بیماری های ناشی از غذا، آثار و اهمیت .از اعراب نداشت و حتی یک ریال از منابع این طرح به آن تعلق نگرفت

قوت و ضعف داخلی همچنین استراتژی و برنامه های راهبردی سازمان دامپزشکی در این بحث در کنار موضوعاتی چون نقاط 

این  .به آن پرداخته شد( ایرنا)برخورد مقاومت های میکروبی از جمله موضوعاتی است در میزگرد خبرگزاری جمهوری اسالمی 

آبان  41تا  53برابر با  5108مبر نوا 51تا  03میزگرد در آستانه نخستین هفته جهانی هشدار آنتی بیوتیک ها که از 

معاون  «محسن مشکوة»معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی، « مسعود هاشم زاده»نامگذاری شده است، با حضور 0432

« عادل حقیقی»معاون دفتر نظارت بهداشت عمومی و مواد غذایی و « فرحمند صالح زاده»دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی، 

  .ز ملی تشخیص و مطالعات کاربردی آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی برگزار شدمدیرکل مرک

 مصرف منطقی آنتی بیوتیك ها نیازمند همکاری بخش های دامپزشکی و پزشکی

: معاون تشخیص و درمان بیماری های سازمان دامپزشکی کشور درباره مصرف بی اندازه آنتی بیوتیک ها و مقاومت میکروبی گفت

رف بی حد آنتی بیوتیک ها نه تنها به پزشکی بلکه به دامپزشکی ارتباط دارد و باید این دو سازمان برای حفظ سالمت جامعه مص

 .همپای یکدیگر گام بردارند تا تاثیر آن در جامعه نیز دیده شود

ن و حیوان به مصرف می رسند، اما با وجود اینکه آنتی بیوتیک برای کنترل بیماری ها در انسا: اظهار داشت« مسعود هاشم زاده»

 .به دلیل آنکه انسان مصرف کننده نهایی آن است، این موضوع می تواند چندان مشکل ساز نباشد
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اما این موضوع در دام و فرآورده های دامی که انسان به مصرف می رساند می تواند اثرات نامطلوب و جبران ناپذیری در : وی افزود

 .ایت مرگ و میر داشته باشدمقاومت میکروبی و در نه

بحث مقاومت آنتی بیوتیک ها فقط مختص به ایران نیست بلکه ایران نیز عضو کارزار جهانی مبارزه با : هاشم زاده اظهار داشت

 .مقاومت میکروبی به شمار می رود و تمامی کشورها باید طبق دستورالعمل های بین المللی در این حوزه فعالیت کنند

 شدن اقدام های دامپزشکی در حفظ سالمت جامعه نادیده گرفته

سازمان دامپزشکی کشور در دو سال اخیر اقدامات ویژه ای برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و مقاومت : هاشم زاده گفت

 .میکروبی داشته اما در تخصیص اعتبارات حوزه سالمت مغفول مانده است

و کاهش بیماری تب مالت انجام شده « بروسلوز»ظمی در بخش کنترل بیماری در دولت یازدهم واکسیناسیون من: وی تصریح کرد

 .است زیرا وقتی حجم واکسیناسیون افزایش می یابد، ابتال به بیماری روند کاهشی طی می کند

دت افزایش در دولت گذشته به دلیل حجم پایین واکسیناسیون برسلوز، بروز بیماری تب مالت در انسان به ش: هاشم زاده یادآور شد

معاون تشخیص و درمان سامزان دامپزشکی کشور با اشاره به رضایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اقدام های .یافت

با این همه همچنان عملکرد مثبت این : موثر سازمان دامپزشکی در کنترل و مقابله با بیماری های مشترک بین انسان و دام، افزود

 .ومی و در میان مسئوالن مغفول مانده استسازمان در افکار عم

مشکل اصلی ما دیدگاه مسئوالن رده باالی کشور در زمینه تخصیص اعتبارات موثر به این بخش است به طوری : هاشم زاده گفت

 .که توسعه یافتگی اکثر کشورهای پیشرفته دنیا در زمینه سالمت، به جایگاه و ساختار باالی دامپزشکی برمی گردد

با وجود اینکه سالمت و بهداشت در جوامع پیشرفته از جایگاه و اهمیت باالیی برخوردار است و تمامی استاندارد : ضافه کردوی ا

درصد بیماری ها ناشی از غذاست که موجب مرگ ومیر انسان ها می  21های بین المللی رعایت می شود اما با این وجود حدود 

کارشناسان ناظر دامپزشکی در فرانسه برای کنترل بیماری های ناشی از غذا در  :کید کرداین کارشناس سازمان دامپزشکی تا.شود

 تمامی فروشگاه ها و رستوران ها حضور دارند که این مهم تاثیر بسزایی در عملکرد این مراکز و سالمت جامعه دارد

 آنتی بیوتیك ها پس از چهارسال بی اثر می شوند 

تولید یک آنتی بیوتیک : شرکت های بزرگ دنیا و ایران در تولید آنتی بیوتیک های نسل جدید گفتهاشم زاده درباره نارضایتی 

سال زمان می برد تا ثبت و وارد بازار شود، اما همین آنتی  02تا  01نسل جدید با گذراندن چهار مرحله تحقیقاتی و اثبات بین 

 .تا چهار سال بی اثر می شوندبیوتیک ها به دلیل بروز مقاومت های میکروبی ظرف مدت سه 

همین امر سبب شده تا شرکت های بزرگ به دلیل هزینه های باالی تولید قادر به تولید نسل های جدید آنتی بیوتیک : وی افزود

 .ها نباشند و این اقدام را غیراقتصادی بدانند

 درصد منبع بیماری های غذازا فرآورده های دامی است  ٥٢نزدیك به 

معاون نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی با اشاره به چگونگی جلب توجه جهانیان « لح زادهفرحمند صا»

جلب افکار عمومی دنیا به این بیماری ها به دنبال برخی حوادث از جمله : به بیماری های ناشی از مواد غذایی یا منتقله از غذا گفت

 .بوجود آمد 0308ان در سال  حادثه چرنوبیل و آلوگی های ناشی از

در غذا  (Acryl amide) «آرسیل آمید»میالدی، وجود  0330در غذا در بلژیک  (Dioxin) «دی آکسین»آلودگی با : وی افزود

از دیگر رویدادهایی بود که توجه مردم  5113در شیرخشک در فوریه  (E.Sakazakii) ، وجود یک نوع میکروب5115در ژوئن 

 .وع بیماری های ناشی از غذا سوق دادجهان را به موض
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به دنبال گزارش سازمان جهانی : میلیون نفر در دنیا، اظهارکرد 011تا  811وی با اشاره به مهاجرت و مسافرت ساالنه حدود 

 این سازمان تصمیم به تشکیل شبکه جهانی ایمنی غذا 5114بهداشت در مورد خطرات تروریستی منتقله از غذا در ژانویه 

((International Food Safety Authorities Network ( INFOSAN)  به منظور نظارت بر سالمتی غذا و همچنین

وی با بیان اینکه این شبکه جهانی عالوه بر نظارت بر سالمتی غذا، با راه اندازی زیرمجموعه ای اقدام به ارایه  .تبادل اطالعات کرد

با راه اندازی این شبکه مسئوالن عالی کشورها به خصوص دست اندرکاران حوزه : فوری اطالعات در این زمینه می کند، گفت

بهداشت می توانند عالوه بر تبادل اطالعات بیماری های منتقله از غذا در داخل کشور به سرعت اطالعات را در اختیار این شبکه 

 .پیشگیری الزم انجام شود جهانی قرار دهند تا در اسرع وقت از توسعه و گسترش خطرات جهانی آلودگی غذا

اکنون مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها ایاالت متحده : صالح زاده با یادآوری عضویت ایران در این شبکه جهانی اظهار داشت

 .از معتبرترین مراکز در زمینه کنترل های بیماری ها از جمله بیماری منتقله از غذا به حساب می آید (CDC) آمریکا

کشورهای پیشرفته همچون کشورهای اروپایی اقدام به راه اندازی چنین مرکزی کرده اند اما در بسیاری از کشورها  برخی: وی گفت

  .گزارش های مربوط به وضعیت بیماری های غذازا به دلیل نبود چنین مرکزی ناقص است و نمی توان روی آن حساب کرد

مرکز بیماری : اشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی بیان کردمعاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهد

منتقله از غذا در دهه هشتاد خورشیدی در ایران تاسیس شد اما به دلیل آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی آن 

 .است، سازمان دامپزشکی نمی تواند آماری در این زمینه ارایه دهد

 یون نفر به بیماری های غذازا در جهانمیل 079ابتالی ساالنه 

طبق گزارش : معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی اظهارکرد

ر میلیون نفر در سال به بیماری منتقله از غذا دچا 003بطور میانگین  (CDC) مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها ایاالت متحده

 .نفر جان خود را از دست می دهند 008هزار و  8هزار نفر در بیمارستان بستری و از این تعداد  308می شوند که از این تعداد 

هزار نفر در ارتباط با مقاومت های میکروبی در کشورهای عضو اتحادیه  52طبق بررسی های انجام شده ساالنه : صالح زاده ادامه داد

معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان  .می شوند اروپا دچار مرگ و میر

دامپزشکی در ادامه با بیان اینکه اکنون منبع اصلی آلودگی غذا قابل تشخیص نیست، دلیل این امر را متفاوت بودن پاتولوژی این 

  .له از غذا بسیار مشکل استاپیدومولوژی بیماری های منتق: منابع عنوان کرد و گفت

حتی در آمریکا نیز که از سابقه تاریخی علمی در این حوزه برخوردار است حدود پنج درصد منبع و پاتوژن های : صالح زاده افزود

سال ساله انجام شده بین  01وی در عین حال با اشاره به کار پژوهشی و تحقیقی  .بیماری های منتقله از غذا ناشناخته مانده است

 30310درصدی نشان می دهد که منبع  32اطالعات جمع آوری شده با تخمین : میالدی در این زمینه گفت 5110تا  0330های 

 .درصد بیماری های منتقله از غذا فرآورده های دامی است که گوشت قرمز، مرغ و فرآورده های لبنی و تخم مرغ را شامل می شود

دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی با اشاره به سهم هریک از  معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی

 55طبق این گزارش سهم گوشت قرمز و مرغ در بیماری های غذازا : فرآورده های دامی در بیماری های منتقله از غذا ادامه داد

 .است 8310 درصد و آبزیان نیز حدود 51درصد، سهم فرآورده های لبنی و تخم مرغ 

درصد است، ادامه  81صالح زاده در ادامه با اشاره به اینکه سهم فرآورده های دامی در مرگ بیماران مبتال به بیماری های غذازا نیز 

درصد  833درصد و آبزیان حدود  02درصد، فرآورده های لبنی و تخم مرغ  53در این بین سهم گوشت مرغ در مرگ بیماران : داد

مرکز بیماری های منتقله از آب و غذا و عفونت های بیمارستانی تحت مجموعه مرکز مدیریت  0402در سال : ر شدوی یادآو.است

 .بیماری ها معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شد
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با : شمار می رود، ادامه داد وی با یادآوری اینکه حفظ امنیت غذایی فرآورده های دامی از وظایف اصلی سازمان دامپزشکی کشور به

وجود نزدیک به یک دهه از آغاز فعالیت این مرکز، قرار شده است از امسال برای موفقیت در مقابله با بیماری های منتقله از غذا، از 

مینه درصد می تواند در این ز 21خدمات سازمان دامپزشکی نیز در برنامه های آن استفاده شود زیرا سازمان دامپزشکی حدود 

معاون بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی با تاکید بر .نقش داشته باشد

سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت، وزارت : اینکه مبارزه با بیماری های منتقله از غذا نیازمند یک همکاری فرابخشی است، گفت

  .ف برای جلوگیری از این بیماری باید همکاری تنگاتنگی داشته باشندکشاورزی و نهادهای مختل

نوع بیماری منتقله از غذا و آب  511وی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی سازمان دامپزشکی در این خصوص و اینکه حدود 

ر بیماری های منتقله از غذا دارد، برنامه سازمان دامپزشکی به دلیل نقشی که د: با پاتوژن ها و عوامل مختلف وجود دارد، گفت

های کنترلی و تزریق واکیسناسیون در بیماری های دامی مانند پیشگیری و کنترل بیماری بروسلوز، سل، سالمونال را به صورت 

د غذایی معاونت بهداشت عمومی و مواد غذایی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موا: صالح زاده یادآور شد .جدی دنبال می کند

 .برنامه پایش باقیمانده ها آنتی بیوتیک ها را اجرا کرده است 0400سازمان دامپزشکی از سال 

آخرین پایش این سازمان که امسال انجام شد، بیانگر آن است که خوشبختانه فرآورده شیر کشور از هیچ نوع نمونه آنتی : وی افزود

 .بیوتیک مجاز و غیرمجاز برخوردار نیست

در کشور رخ می دهد ضمن آنکه در سال های قبل نیز  0400صالح زاده، این اتفاق برای نخستین بار است که از سال به گفته 

  .میزان این آنتی بیوتیک ها بسیار پایین بوده است

 مقاومت های میکروبی به عنوان یك چالش جدی در دنیا مطرح است 

زشکی کشور در این میزگرد با بیان اینکه مقاومت میکروبی از طریق غذا و معاون دفتر دارو و درمان سازمان دامپ« محسن مشکوة»

فرآورده های غذایی به خصوص دام به انسان منتقل می شود، به کشف واکسن پنی سلین بعنوان نخستین دستاورد بشری در کشف 

  .از سوی الکساندرفلمینگ اشاره کرد 0350آنتی بیوتیک در سال 

اما این قضایا دیری نپایید : زمان با این کشف بزرگ راهی برای درمان بیماری های العالج باز شد، ادامه داد وی با بیان اینکه در آن

سال بعد فلمینگ اعالم کرد که می تواند در مقابل پنی سیلین نیز مقاومت ایجاد شود و میکروب ها  00یعنی  0332زیرا در سال 

  .به شکل جهانی گزارش شد 0381 می توانند مقاومت کنند که این موضوع در سال

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه امروز مساله مقاومت میکروبی به عنوان یک چالش و معضل جهانی مطرح شده و مورد توجه دنیا 

ها  برخی سازمان های بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت و نیز سازمان جهانی بهداشت دام، طرح: قرار گرفته است، گفت

  .و برنامه های اجرایی و اقدامات مشترکی را در این زمینه در دستور کار خود قرار داده اند

وی با اشاره به اینکه در ایران نیز دو نهاد اصلی یعنی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی بعنوان دو سازمان برنامه محور برای 

البته چه بسا کسانی که اکنون در وزارت : وب می شوند، در عین حال گفتبرنامه ریزی برای مقابله با مقاومت های میکروبی محس

  .بهداشت و سازمان دامپزشکی مشغول به کار هستند اما درباره مقاومت های میکروبی و آنتی بیوتیکی اطالعات جامعی ندارند

 راهبردهای الزم برای مقابله با مقاومت های میکروبی  

ر درمانگاه ها و ساماندهی مشاغل غیر دولتی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه باکتری های میکروبی مشاور رئیس سازمان و مدیر امو

از طریق غذا و فرآورده های غذایی به خصوص دام به انسان منتقل می شود، بحث مقاومت های میکروبی و چالش های آن را همراه 

  .با اثرات مستقیم و غیر مستقیمی دانست
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گ و میر و هزینه های درمان بیمار را از جمله اثرات مستقیم بیماری های غذا زا و مقاومت های میکروبی مشکوة افرایش مر

با طوالنی شدن بیماری ها به دلیل مقاومت باکتری در برابر آنتی بیوتیک ها و همچنین حفاظت نکردن از بیماران : برشمرد و افزود

جراحی به طور حتم جان بیماران به خطر افتاده و از طرفی هزینه های درمانی در برابر جراحی به علت کنترل نشدن عفونت های 

این : وی اثرات غیر مستقیم مقاومت های میکروبی را بسیار بیشتر از آثار مستقیم آن دانست و گفت .نیز افزایش خواهد یافت

دچار بیماری ها می شوند را بسیار کاهش  موضوع به توسعه و اقتصاد کشور آسیب فراوانی خواهد رساند و بهره وری افرادی که

 .خواهد داد، ضمن اینکه باید سرمایه گذاری بیشتری برای تولید دارو و واکسن و ابزارهای تشخیصی انجام شود

 مشکوة با بیان اینکه حدود دو میلیون نفر در آمریکا به بیماری های مبتال می شوند که عامل آن مقاوم با آنتی بیوتیک است، اظهار

هزار نفر جان خود را از دست می دهند و مهمتر آنکه هزینه مستقیم درمان موارد مقاومت آنتی  54از این میزان حدود  :کرد

مشاور رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به نقش مقاومت های میکروبی در کاهش  .میلیارد دالر است 51بیوتیک در آمریکا ساالنه 

میلیارد دالر تنها مقاومت آنتی بیوتیکی به جامعه آمریکا ضرر زده است؛  42حدود  5110ر سال د: بهره وری در آمریکا نیز گفت

  .اینکه در چه نوع باکتری هایی چه میزان مقاومت و مرگ و میر اتفاق می افتد، همه شناسایی شده است

نخستین کار : برد باید اجرایی شود، گفتوی با اشاره به اینکه برای مهار مقاومت های میکروبی که یک عزم جهانی است پنج راه

 .ارتقای درک موجود از مقاومت های میکروبی است به طوری که همگان به آن آگاهی یابد

باید از سیستمی یکپارچه در : مشکوة دومین استراتژی را توسعه نظام مراقبت های ملی و آزمایشگاه هایی مرجع ذکر کرد و افزود

بتواند همه اطالعات و مسائل را در سطح کشور رصد و الگوی جغرافیایی مقاومت های میکروبی را  سطح کشور برخوردار باشیم که

  .طراحی و راهنمایی الزم را بر پایه آن ارایه کند

مشاور رییس سازمان و مدیر امور درمانگاه ها و ساماندهی مشاغل غیردولتی سازمان دامپزشکی در ادامه کاهش عفونت ها از طریق 

  .ت پیشگیرانه را سومین استراتژی برای مقابله با مقاومت های میکروبی برشمرداقداما

مشکوة، کنترل منطقی عرضه و فروش آنتی بیوتیک ها را به عنوان چهارمین استراتژی مقابله با مقاومت های میکروبی در کشور 

ی شود و حتی به شکل اینترنتی نیز به فروش می وی با اظهار تاسف از اینکه هر آنتی بیوتیکی در داروخانه ها عرضه م.ذکر کرد

این روند به طورحتم به مصرف بی رویه و نادرست آنتی بیوتیک ها دامن خواهد زد و افزایش مقاومت های دارویی : رسد، تاکید کرد

سرمایه گذاری وی در ادامه سرمایه گذاری روی تولید واکسن ها و داروهایی همچون مسکن که از توان  .را تشدید خواهد کرد

 .شرکت ها خارج است و مصرف عموم دارد را پنجمین استراتژی مقابله با مقاومت های میکروبی عنوان کرد

هنگامی که میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک ها پس از گذشت سه چهار سال مقاوم می شوند، کمتر شرکت ها در : مشکوه گفت

 .تولید داورهای جدید، سرمایه گذاری الزم انجام شود این خصوص سرمایه گذاری می کند پس باید برای

 برگزاری سمپوزیوم یك روزه هشدار مصرف آنتی بیوتیك ها 

هشدار آنتی بیوتیک »آبان ماه به هفته  41الی  53در ادامه وی با اشاره به اینکه، سازمان جهانی بهداشت جهانی دام هفته ای را از 

مان از تمام کشورهای عضو خواسته است که در این هفته اقداماتی از جمله ارتقاء آگاهی این ساز :اختصاص داده است، گفت« ها

  .بخشی و درک جامعه نسبت به مقاومت های میکروبی داشته باشند

در همین رابطه : مشاور رئیس سازمان و مدیرامور درمانگاه ها و ساماندهی مشاغل غیر دولتی سازمان دامپزشکی یادآور شد

یک روزه هشدار مصرف آنتی بیوتیک ها با حضور مسئوالن و نمایندگانی از سایر سازمان های دولتی و غیردولتی مرتبط، سمپوزیوم 

جوامع دامپزشکی، اتحادیه های دامداران، مرغداران، آبزی پروران، زنبورداران، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک، 

داران و کلینیسین های دامپزشکی در سالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان تهران برپا می شبکه های پخش دارو، داروخانه 
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وی هدف اصلی از برگزاری این سمپوزیوم را افزایش هرچه بیشتر آگاهی از مخاطرات ناشی از مقاومت های آنتی بیوتیکی .شود

 .دانست

 مقاومت میکروبی مشکل فعلی کشور است  

ل مرکز ملی تشخیص و مطالعات کاربردی آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی کشور نیز در این مدیرک« عادل حقیقی»

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، مقاومت میکروبی دغدغه فعلی ما است نه دغدغه آینده؛ بنابراین مقابله با : میزگرد گفت

 .متولی اجرای آن است (WHO) زمان بهداشت جهانیمقاومت میکروبی یکی از موضوعات مهم جهان به شمار می رود که سا

ایران برای همراهی با این سازمان جهانی باید از ظرفیت سازمان های داخلی همچون سازمان دامپزشکی، وزارت : وی گفت

 .بهداشت، سازمان غذا و دارو ، وزارت جهادکشاورزی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفظ نباتات استفاده کند

گفته حقیقی، به طور کلی مقاومت آنتی بیوتیکی به حدی مهم است که منشا آن از دامپزشکی آغاز و نتیجه آن در پزشکی و به 

 .بهداشت جامعه انسانی دیده می شود و بنابراین تکالیف سازمان دامپزشکی در این حوزه بیش از آن است که قابل تصور باشد

تا هفت گونه باکتری مهم، پنج مورد مربوط به ایران است که با مصرف  8اشت، از بین طبق گزارش های وزارت بهد :وی اضافه کرد

 .غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها در حوزه پزشکی با مقاومت میکروبی مواجه شده اند

طی یک سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این نتیجه رسیده که متولی اصلی این موضوع : وی تصریح کرد

ازمان دامپزشکی و حوزه دام و بهداشت دام کشور است که باید این سازمان های متولی به طور جدی وارد شود تا این موضوه س

تهیه و  ( swot ) بنابراین سازمان دامپزشکی کشور برنامه اجرایی و علمی مطابق جداول سوات :حقیقی ادامه داد.سامان یابد

ضعف، قوت و فرصت ها مورد بررسی قرار می گیرد اما این مهم نیازمند تهیه برنامه مدونی  تدوین کرده است که در آن تمامی نقاط

از سوی دیگر سازمان های مرتبط است تا کمیته راهبردی کشوری با ریاست وزیر یا رئیس سازمان عملیاتی شود و به هدف 

 .ن دست یابیمبهداشت عمومی با کاهش مصرف انتی بیوتیک ها در دامپزشکی و پزشکی در ایرا

در این بخش دامپزشکی استفاده منطقی از : وی دلیل مقاومت میکروبی را تجویز غیرمنطقی آنتی بیوتیک ها دانست و اضافه کرد

 .آنتی بیوتیک ها براساس آنتی بیوگرام اختصاصی را مدنظر دارد که باید عملیاتی شود

 شیر، عسل و ماهی تولیدی کشور سالم است 

آزمایشگاه مرجع ملی : تشخیص و مطالعات کاربردی آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی کشور گفت مدیرکل مرکز ملی

برنامه پایش در هشت محصول پروتئینی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهیان سردآبی و ماهیان  0400تشخصی از سال 

ال های اخیر با جدیت و دقت با راه اندازی تجهیزات گرمابی، شیر، عسل، تخم مرغ و خوراک دام و طیور را آغاز کرد و در س

 .این فرایند درحال اجراست( هایتک)

از پایش شیر و عسل و ماهی و حتی تقلبات این سه محصول عاری از  32طبق آخرین نتایج بدست آمده در سال : وی اظهار داشت

 .هرگونه باقیمانده آنتی بیوتیک ها، فلزات سنگین و آفالتوکسین است

گفته حقیقی، به دلیل صادرات فراورد های لبنی ایران به روسیه و رعایت پروتکل های سختگیرانه فدراسیون اوراسیا وجود  به

 .آفالتوکسین ها در مواد لبنی و شیر به شدت و با دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد

هیچ نوع مصرف هورمون در مرغ به ثبت نرسیده  34تا  03براساس نمونه های سال : وی درباره مصرف هورمون رشد در مرغ افزوود

است حتی در زمینه تقلب های گوشت و شیر در ترکیبات رنگی و افزودنی ها با بروزرسانی دستگاه ها پایش صورت گرفته و حتی 

 .یک مورد تخلف نیز دیده نشده است
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ی موارد و نمونه ها ارزیابی می شود و اگر مورد به دقت تمام: حقیقی درباره مصرف ماالشیت گرین در ماهیان قزل آال اضافه کرد

 .مثبتی دیده شود بالفاصله دستور معدوم سازی استخر پرورشی صادر می شود

سرب، ارسنیک، )وی یکی از موارد تخصصی ارزیابی آزمایشگاه های مرجع دامپزشکی را شیمی آنالیز مواد غذایی فلزات سنگین 

ارد در مواد اولیه خوراک دام، طیور و آبزیان تا ساخت دی کلسیم فسفات که در واحدهای این مو: دانست و گفت( کادنیوم، جیوه

 .تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد ارزیابی می شود
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 سالمت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  های صنعتی در اجرای طرح واکسیناسیونهای صنعتی در اجرای طرح واکسیناسیون  مشارکت اندک دامداریمشارکت اندک دامداری/ / برفکی نداریمبرفکی نداریم  کمبودی در واکسن تبکمبودی در واکسن تب

 .برفکی به حد کافی در سال جاری خبر داد سازمان دامپزشکی از وجود واکسن تب

وگو با خبرنگار ایانا  وز با اعالم این خبر در گفتهای دامی سازمان دامپزشکی کشور، امر مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .برفکی به اندازه کافی تأمین شده است خوشبختانه در سال جاری، واکسن تب: گفت

امسال برای : برفکی در کشور به وجود آمد، افزود پیما با اشاره به مشکالتی که سال گذشته در ارتباط با اپیدمی تب داریوش جهان

ین بیماری، تدابیر الزم اندیشیده شده و در حال حاضر فاز دوم واکسیناسیون در پوشش جمعیت دام سنگین به جلوگیری از شیوع ا

 41پوشش جمعیت دام سبک آغاز شده که قرار است ( آبان)اکنون از ابتدای ماه جاری : پیما بیان کرد جهان.اتمام رسیده است

هایی مانند ایالم، خوزستان و چهارمحال و  این طرح در استان. شوند میلیون رأس گوسفند و بز عشایر، قبل از کوچ واکسینه

 .هایی داشته و مشکلی از بابت تأمین واکسن وجود ندارد بختیاری پیشرفت

برفکی برای دام سبک در نظر گرفته شده که تمام آنها تولید داخلی بوده و واکسیناسیون  به گفته وی، هفت میلیون دز واکسن تب

 .ای ندارد البته واکسن نیز برای دامدار، هزینه. شود به صورت رایگان از طرف سازمان دامپزشکی اجرا می برای دام سبک

اما این موضوع برای دام سنگین که چهار : های دامی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

کسن برای این منظور در نظر گرفته شده، کمی متفاوت است؛ زیرا سازمان میلیون دز از وا 332میلیون رأس را تشکیل داده و 

دامپزشکی به دلیل کمبود بودجه، تنها قادر به تأمین هزینه واکسیناسیون است و دامدار صنعتی مجبور است پول واکسن را متقبل 

این مقدار از طرف اتحادیه دامداران و : ید کردپیما با بیان اینکه تمام واکسن مورد نیاز دام سنگین، وارداتی است، تأک جهان.شود

 .شرکت جاهد به کشور وارد شده که خوشبختانه مشکلی از نظر تأمین آن وجود ندارد

درخواست ما از دامداران صنعتی این : وی در پایان با اشاره به سطح پایین مشارکت دامداران دام سنگین در کشور، اظهار داشت

 ./برفکی همت کنند واکسیناتورها را هرچه بیشتر افزایش داده و در راستای پیشگیری از بیماری تباست که همکاری با 
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 سالمت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  آلودهآلودهنسخه غذایی برای روزهای نسخه غذایی برای روزهای 

دهند؛ اما آلودگی  جان خود را از دست می گوید هر سال حداقل هفت میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا سازمان بهداشت جهانی می

ها و گلو، سردرد و تنگی نفس از عالئمی  تنگی، سوزش چشم شود؛ بیدارشدن با نفس لزوما چیزی نیست که در اخبار شنیده می

 .آلودگی در هوا آزاردهنده استدهد میزان  است که نشان می

همه کشورهای دنیا با آن درگیر   شود، با این که گاهی اوقات مساله آلودگی هوا به عنوان مشکل کشورهای در حال توسعه مطرح می

شود میزان آلودگی هوا به قدری نیست که تاثیر مخربی بر زندگی مردم داشته باشد،  هستند؛ حتی در شرایطی که گفته می

 .تی شما ممکن است در خطر قرار بگیردسالم

کنند؛ اما  های ناشی از آن تالش می های کاهش بیماری مراکز پژوهشی در سراسر دنیا در مورد آلودگی هوا، تاثیرات آن بر بدن و راه

 . گیر بر افزایش سالمتی مردم تاثیرگذار نبوده است ها به صورت چشم نتایج آن

 شود؟ یچطور آلودگی هوا باعث بیماری م

شود که در نتیجه آن برونشیت  ریزگرد ها و آلودگی موجود در هوا باعث التهاب ریه شما می  کنید، وقتی که هوا آلوده را تنفس می

اگر چنین مشکالتی از قبل . شود های قلبی و حتی سرطان ریه ایجاد می ، ناراحتی های تنفسی خس، سرفه، بیماری خس  آسم،  مزمن،

های استاندارد هم ممکن است جلو ورود  استفاده از ماسک. تواند آنها را تشدید کند آلودگی هوا می  داشته باشد، در بدن شما وجود

تواند از تاثیرات مخرب آلودگی  رژیم غذایی مناسب البته می. مقداری از این آلودگی به بدن را بگیرد؛ اما تاثیر آن صددرصدی نیست

 .هوا بر بدن بکاهد

 کند؟ هوا بر بدن را کمتر می  یر آلودگیچه غذاهایی تاث

های آزاد به بدن تاثیرگذار است، به عنوان سپر دفاعی  که بر کاهش جذب رادیکال Cبه صورت کلی، مواد غذایی دارای ویتامین 

مورد نیاز بدن را  Cتان میزان ویتامین  توانید با قراردادن دو لیمو در رژیم غذایی روزانه می. کنند ها کار می بدن در برابر آلودگی

روغن سبوس برنج، بادام زمینی و   های گیاهی مانند روغن آفتابگردان، از جمله در روغن  محلول در چربی، Eویتامین .تامین کنید

 مصرف  منبع مناسبی برای این ویتامین هستند،  ها، گردان و سایر آجیل تخمه آفتاب  بادام،. روغن زیتون هم در دفاع از بدن موثرند

پودر فلفل، فلفل قرمز، میخک، پونه کوهی، ریحان و  قرار دادن . کند ها در طول روز برای بدن کفایت می یک اونس از این دانه

 .تواند به سالمتی شما کمک کند تان می جعفری هم در برنامه آشپزی روزانه

های ناشی از  در بدن، نقش موثری در کنترل التهاب Aهایی که دارد و تاثیرش بر تولید ویتامین  اکسیدان به دلیل آنتی  بتاکاروتن،

 .و اسفناج سرشار از بتاکاروتن هستند شنبلیله   مانند کاهو، گشنیز، دار  سبزیجات برگ. تنفس در هوای آلوده دارد

کند مواد غذایی زیر را برای کاهش تاثیر آلودگی  نتشر شده توصیه میکه در مجله غذای دانشگاه کمبریج م یک گزارش پژوهشی

 :هوا بر بدن به صورت منظم مصرف کنید

 روغن زیتون-0

بهترین راه برای مصرف آن این است که . کند ها را به صورت موثری بهتر می که در روغن زیتون وجود دارد عملکرد ریه  Eویتامین 

ساالد بریزید؛ چرا که مصرف آن به عنوان روغن برای پخت و پز تغییرات شیمیایی در روغن زیتون  نشده را روی روغن زیتون تصفیه

 .کاهد کند که از تاثیر آن برای سالمتی می ایجاد می

 دانه کتان -5

http://www.cambridgemask.com/blog/food/
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برای کمک اکسیدانی است که  فیتواستروژن دارای خواص آنتی دارد،  4دانه کتان مقدار زیادی فیتواستروژن و اسیدهای چرب امگا 

های خردل  دانه. توان با ساالد یا صبحانه مصرف کرد دانه کتان را می. های آلرژیک موثر است به کاهش عالئم آسم و دیگر واکنش

 . هستند 4هم منبع مناسبی از امگا 

 :آواکادو-4

دهد مصرف آکاودو و گیاه مشابه آن، اسفناج، تاثیر قابل توجهی در کاهش  تحقیقات دانشگاهی در کینگزکالج لندن نشان می

 . کند های مزمن ریوی را بهتر می عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده دارد و عملکرد بیماران دچار ناراحتی

 :بروکلی-3

دهد کسانی که به  هاپکینز انجام شده نشان می می بلومبرگ در دانشگاه جانای که در موسسه سالمت عمو هفته 05یک پژوهش 

طور مرتب بروکلی را در رژیم غذایی خود دارند کمتر تحت تاثیر عوارض ناشی از پارگی الیه ازن و مشکالت آلودگی هوا قرار 

 . گیرند می

 :فرنگی گوجه-2

. فرهنگی تازه باید به صورت مرتب در رژیم غذایی شما قرار داشته باشد گوجهکنید،  اگر در منطقه متاثر از آلودگی هوا زندگی می

 .کند های ناشی از آلودگی هوا حفاظت می فرنگی بدن شما را در برابر بیماری اکسیدان موجود در گوجه آنتی
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 سالمت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  محصول اعالم شدمحصول اعالم شد  44ای واردات ای واردات   شرایط قرنطینهشرایط قرنطینه

نخود فرنگی، جو دوسر، پودر صمغ عربی   ای واردات دانه هایی جداگانه به گمرک ایران شرایط قرنطینه سازمان توسعه تجارت در نامه

 .و ذرت را اعالم کرد

های نخود فرنگی و جو دوسر با رعایت کامل  سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک در خصوص واردات دانه به گزارش ایانا، در نامه

های نخود فرنگی و جو دوسر برای  قوانین و مقررات مربوطه آمده است؛ سازمان حفظ نباتات کشور در شرایط قرنطینه واردات دانه

ت این محصوالت از کشور یاد شده در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه مصارف خوراکی از روسیه را اعالم کرده است که واردا

های کارشناسان  ای و نیز بازدید و بررسی بنابراین واردات این محصوالت از روسیه منوط به رعایت شرایط قرنطینه. متوسط قرار دارد

 .است  قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص کننده در مبادی مربوطه

با توجه : ای واردات پودر صمغ عربی آمده است ه سازمان توسعه تجارت ایران در گمرک در خصوص شرایط قرنطینههمچنین در نام

ای واردات پودر صمغ عربی موضوع برای اطالع و اقدام الزم با  به درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعالم شرایط قرنطینه

ای واردات پودر صمغ  ه و سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینهرعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه اعالم شد

عربی برای مصارف خوراکی و صنعتی اعالم کرده که واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و 

 .ا در مبادی مربوطه استبازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی گمرک که ترخیص کننده برای اجر

ای واردات دانه ذرت از کشور آذربایجان برای اجرا و اطالع  در سومین نامه سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک نیز شرایط قرنطینه

ه در اعالم شده و دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که وارادات این محصول از کشور یاد شد

ای و بازدید و بررسی  بنابراین وارادات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه. ای متوسط قرار دارد فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

 .بازرسان در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده است
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 سالمت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  گویندگویند  آنچه درباره آلودگی هوا به مردم نمیآنچه درباره آلودگی هوا به مردم نمی

نهاد، بنیاد، سازمان و مرکز ساالنه برای مسائل فرهنگی کشور و تبلیغات  42بیش از : صادق زیباکالم در روزنامه اعتماد نوشت

این در حالی بود که در . هزار میلیارد تومان بود 8گرفتند، نزدیک به  0434نهاد در سال  42ای که این  جمع بودجه. بودجه دارند

 .میلیارد تومان بود 002بان و کارمند چیزی در حدود  هزار محیط 8همان سال کل بودجه محیط زیست کشور با بیش از 

صورت ( پدیده وارونگی) inversionما که ظرف سه سال گذشته سنتی سیاسی در ایران به وجود آمده که هنگام شروع فصل سر

افتد که به  شوند، بهانه خوبی به دست اصولگرایان، به خصوص جریانات تندرو می شدت آلوده می گیرد و هوای شهرهای بزرگ به می

ضایتی خانم دکتر ابتکار به عنوان رئیس محیط زیست دولت و شخص آقای روحانی حمله کنند و با توجه به دلخوری مردم و نار

هایی که در انحصار اصولگرایان است، مساله را مطرح کنند که مشکل  ای در صداوسیما، مطبوعات و رسانه آنها از آلودگی هوا به گونه

 .شود های خانم ابتکار و همکاران ایشان به عنوان مسئوالن محیط زیست دولت روحانی خالصه می در سیاست

توانسته جلوی آلودگی هوا را بگیرد و باید بهتر کار  نویسند که گویا خانم ابتکار می میاصولگرایان طوری در مورد آلودگی هوا 

کرد تا هوای  تری استفاده می داد و از کارشناسان دانشمندتر و با تجربه های بهتری برای محیط زیست کشور ارایه می کرد، برنامه می

تر آلودگی هوا و اینکه نقش محیط  های عمیق و اطالع وسیعی از ریشه بسیاری از مردم هم که علم. شد گونه آلوده نمی تهران این

های یک سویه، جانبدارانه و مغرضانه اصولگرایان و مخالفان  مردم روایت. زیست در جلوگیری از این مساله چه میزان بوده، ندارند

آید که چرا دولت و مسئوالن  شان به وجود میهایی برای کنند و در کمترین حالت تردیدها و عالمت سؤال دولت روحانی را باور می

 .زنند محیط زیست برای جلوگیری از آلودگی هوا آستین باال نمی

آنچه . توانست انجام دهد اگر هر فرد دیگری هم جای خانم ابتکار بود با توجه به شرایط و وضعیت موجود بیشتر از این کاری نمی

به بیان . ها در دنیا است ترین بودجه رانه بودجه محیط زیست در ایران یکی از پایینگویند این است که س اصولگرایان به مردم نمی

تر حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن، تالش در جهت سبز نگه داشتن آب و خاک کشور و سالم نگه  ساده

ای که مجلس اصولگرا برای محیط زیست  دجهکافی است فقط به رقم بو. های کشور است داشتن هوای کشور در آخر لیست اولویت

شود که محیط زیست و رئیس آن  آنگاه معلوم می. های کشور مقایسه کنیم مصوب کرده، نگاهی بیندازیم و آن را با سایر هزینه

حیط زیست ها برابر بودجه م شود، ده ای که برای تبلیغات فرهنگی در کشور هزینه می الزم به ذکر است بودجه. چقدر مقصر هستند

 42ای که این  جمع بودجه. نهاد، بنیاد، سازمان و مرکز ساالنه برای مسائل فرهنگی کشور و تبلیغات بودجه دارند 42بیش از .است

سازمان تبلیغات . شناسیم البته برخی از این نهادها را ما می. هزار میلیارد تومان بود 8گرفتند، نزدیک به  0434نهاد در سال 

های علمیه از جمله  ها، آموزش و پرورش، صداوسیما و نهادهای وابسته به حوزه ای تبلیغاتی و فرهنگی در دانشگاهاسالمی، نهاده

بان و  هزار محیط 8این در حالی بود که در همان سال کل بودجه محیط زیست کشور با بیش از . این نهادهای فرهنگی هستند

 .میلیارد تومان بود 002کارمند چیزی در حدود 

هزار میلیارد هزینه  8فرهنگی در سال  - گویند که نظام برای مسائل فرهنگی و تبلیغات سیاسی صولگرایان هرگز به مردم نمیا

آن وقت قرار است خانم ابتکار با این پول . میلیارد تومان بیشتر حاضر نیستند، هزینه کنند 002کند اما برای محیط زیست  می

بگیرد؛ رود کارون را که به فاضالب تبدیل شده احیا کند؛ جلوی هجوم گرد و غبار و ریزگردها جلوی خشک شدن دریاچه ارومیه را 

های گیالن و مازندران را که فاضالب  را به خوزستان و غرب کشور بگیرد؛ تاالب انزلی را که به لجنزار تبدیل شده احیا کند؛ رودخانه

بهبود بخشد؛ نگذارد که هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ آلوده شود؛  ریزد، شهری و صنعتی شهرهای شمال را به دریای خزر می
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ها را بگیرد؛ جلوی فرسایش خاک را بگیرد و سایر اقداماتی که کمک به حفظ و حراست از محیط زیست  جلوی آتش گرفتن جنگل

های دیگر به  اما هزینه. رد تومان در سالمیلیا 002خانم ابتکار باید همه این کارها را به شایستگی انجام دهد، آن هم با .کشور است

توانستند این پرسش بنیادی را در مردم ایجاد کنند که مردم از  های ما می ای کاش رسانه . صورت تمام و کمال باید پرداخت شوند

یر شهرهای مسئوالن این سؤال ساده را مطرح کنند که توسعه پایدار و حفظ و حراست از محیط زیست و نجات مردم تهران و سا

 گیرد؟  های کشور قرار می بزرگ از آلودگی هوا در کجای اولویت

/news/fa/ir.iana.www://http48384D/%0%A5%D3% 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5آبان ماه  2۲پنج شنبه 

  ؟؟  جبران کنیمجبران کنیمچگونه کمبود ویتامین دی را چگونه کمبود ویتامین دی را 
های ناشی از کمبود دی، چگونگی جبران این نوع ویتامین در بدن را توضیح  یک متخصص تغذیه با اشاره به بیماری <مواد غذایی

تغییرات در الیه اوزون و همچنین آلودگی هوا، مانع : در میان ایرانیان اشاره کرد و گفت D به کمبود ویتامین مریم افشار.داد

شهروندان برای رفع کمبود : این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد.از طریق تابش آفتاب شده است D ویتامینجذب طبیعی 

 .دقیقه خود را در معرض تابش آفتاب قرار دهند یا لبنیات و غذای دریایی مصرف کنند 41، باید روزانه Dویتامین

تابش آفتاب قرارداد و کافی است که آفتاب به دست و  حتما نباید تمام بدن را در معرض D برای جذب ویتامین: وی تاکید کرد

ای دو مرتبه غذای دریایی شامل ماهی و میگو در  افشار بابیان اینکه مصرف هفته.صورت برسد تا ویتامین دی جذب بدن شود

شود و به همین  ها مشاهده می بیشتر در میان خانم D ها کمبود ویتامین طبق گزارش: بدن مؤثر است، افزود D تأمین ویتامین

کنم که حتما روزی نیم ساعت در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرند و لبنیات و غذای دریایی میل  ها توصیه می دلیل به آن

حفظ تراکم   سالمت سیستم عصبی،: ترین کارکرد ویتامین دی را حفظ کلسیم و فسفر در بدن عنوان کرد و افزود وی، مهم.کنند

 .ض عضالنی نتیجه استفاده مناسب از ویتامین دی استها و انقبا استخوان

دار، جگر و غالت  های روغن مرغ، ماهی تابش مستقیم نور آفتاب و مصرف مواد غذایی مانند زرده تخم: این متخصص تغذیه افزود

از نور مستقیم آفتاب کمتر نشینی امکان استفاده  منبع خوبی برای تأمین ویتامین دی هستند، اما متأسفانه به دلیل زندگی آپارتمان

 .ویژه در فصل زمستان باید مواد غذایی حاوی ویتامین دی را بیشتر در دستور غذایی قرارداد شده و به

همچنین افرادی که امکان استفاده از مواد غذایی حاوی ویتامین دی را به دلیل مشغله کاری و کهولت سن : افشار خاطرنشان کرد

های حاوی ویتامین دی استفاده کنند؛ چراکه با افزایش سن، توانایی پوست بدن برای ساخت  انند از مکملتو حداقل می  کمتر دارند،

وی در پاسخ به اینکه چه میزان ویتامین دی باید برای سنین مختلف مصرف شود،  .شود ویتامین دی از طریق نور آفتاب کمتر می

 01گرم ویتامین دی الزم است و از کودکان باالی یک سال تا سن  میلی 311برای نوزادان تا کودکان زیر یک سال، روزانه : گفت

 .البته افراد سالمند نیاز بیشتری به دریافت ویتامین دی دارند. گرم ویتامین دی در روز ضروری است میلی 811سالگی نیاز بدن به 

های مختلف  ویتامین منجر به بروز بیماری کمبود این: این متخصص تغذیه در مورد اثرات کمبود ویتامین دی در بدن نیز گفت

شود و در بزرگساالن امکان بروز دردهای استخوانی، نرمی استخوان و درنهایت پوکی  ازجمله راشیتیسم در نوزادان و کودکان می

روماتوئید و  های خود ایمنی مانند آرتریت تواند منجر به بروز برخی بیماری همچنین کمبود ویتامین دی می. استخوان وجود دارد

 .شود های التهابی روده  بیماری

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http9fa47٢٢٥94f47e٥9f٠٠ 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5آبان ماه  24دو شنبه 

  ویتامینی علیه آلودگی هواویتامینی علیه آلودگی هوا

مصرف . هایی که بشدت در معرض آسیب قرار دارد، چشم بویژه قرنیه آن است در زمان آلودگی هوا یکی از اندام <مواد غذایی

 .شود های ناشی از آلودگی هوا می باعث محافظت از قرنیه در مقابل آسیب E ویتامین

با  E ویتامین. کند هوا مصون می آور آلودگی های مهمی است که بدن را درمقابل اثرات زیان یکی دیگر از ترکیب Eویتامین 

 .برد های آزاد را از بین می شود و رادیکال اکسیژن ترکیب می

های اکسیدکننده محافظت  را از واکنش A نشده و دیگر ترکیبات حساس به اکسیژن مانند ویتامین  های اشباع ، چربیEویتامین 

 A ها، مانع از بین رفتن ویتامین کردن بدن در مقابل آلودگی صونعالوه بر م Eکند بنابراین مصرف موا دغذایی حاوی ویتامین می

های ریه را که  ، سلولE طور مثال ویتامین  به. شود باعث حفاظت غشای سلولی می E اکسیدانی ویتامین خاصیت آنتی.شود نیز می

 E کند، اما فواید ویتامین محافظت می ها در تماس هستند، های سفید خون برای مقابله با بیماری طور دائم با اکسیژن و گلبول به

 .شود فقط به این موارد محدود نمی

 .شود در زمان آلودگی هوا باعث حفظ سالمت قلب می E ویتامین : E ـ قلب و ویتامین 0

 

های مغز شده و همین  در زمان آلودگی هوا، این ویتامین باعث کمک به دریافت اکسیژن توسط سلول : E ـ مغز و ویتامین ٠

 .اندازد های مغز را به تاخیر می مساله زوال عقل و پیری سلول

هاست بنابراین با خوردن  یکی از مشکالت ناشی از آلودگی هوا، افزایش خطر ابتال به انواع سرطان : E ها و ویتامین ـ سلول 7

 .ماند ها مصون می موادغذایی حاوی این ویتامین، بدن در مقابل ابتال به انواع سرطان

مانع  E مصرف ویتامین. است DNA ها بویژه یکی از دالیل بروز مشکالت ژنتیکی آسیب به ژن : Eو ویتامین DNA ـ 4

 .شود در زمان آلودگی هوا می DNA ها و آسیب به ژن

مصرف مواد غذایی حاوی این ویتامین باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن شده و  : Eـ سیستم ایمنی و ویتامین ٥

ها از  در نتیجه فرد هنگام آلودگی هوا به انواع بیماری. شود اله باعث حفظ سالمت بدن در زمان آلودگی هوا میهمین مس

 .شود های سخت دچار نمی سرماخوردگی ساده تا بیماری

یه آن هایی که بشدت در معرض آسیب قرار دارد، چشم بویژه قرن در زمان آلودگی هوا یکی از اندام : E ـ قرنیه و ویتامین 2

 .شود های ناشی از آلودگی هوا می باعث محافظت از قرنیه در مقابل آسیب E مصرف ویتامین. است

بنابراین برای جلوگیری از آسیب به پوست و . در زمان آلودگی هوا، پوست در معرض آسیب قرار دارد : E ـ پوست و ویتامین 7

 ست؟منبع آن کجا. ضروری است E چروک خوردن آن، مصرف ویتامین

 .است E انواع ماهی و میگو حاوی ویتامین. ، غذاهای دریایی استEیکی از بهترین منابع حاوی ویتامین :غذاهای دریایی

 .مصرف روزانه یک سوم فنجان آجیل خام مناسب است. هستند E ها سرشار از ویتامین انواع خام این خوراکی :ها آجیل

ها بویژه  هستند بنابراین در زمان آلودگی هوا از انواع سبزی E تیره، حاوی ویتامینهای پهن برگ با رنگ  انواع سبزی :ها سبزی

 .اسفناج، کاهو و کلم استفاده کنید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http15f255 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  تن میگو از مزارع استان گلستانتن میگو از مزارع استان گلستان  00٠٢00٠٢برداشت بیش از برداشت بیش از 

 .تن میگو، از مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان برداشت شده است 051هزار و  امسال بیش از یک

سال جاری در : مدیرکل شیالت این استان با اعالم این خبر گفتکل شیالت گلستان،  رسانی اداره به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

سازی بیش  هکتار عملیات ذخیره 431مزرعه و با متراژ سطح مفید حدود  52مجتمع پرورش میگو گمیشان هشت شرکت، شامل 

 .مزارع برداشت شده است تن میگو از این 051هزار و  اند که بیش از یک ماه انجام داده میگو را در اردیبهشت میلیون بچه 01از 

راندمان تولید در سال جاری نسبت به سال : تن میگو تولید شده در سال گذشته افزود 002علوی با اشاره به میزان  سیدجواد قدس

 .درصد افزایش پیدا کرده که این میزان در مقایسه با پارسال رشد قابل توجهی داشته است 20گذشته 

این افزایش نتیجه مدیریت در بهره برداری و همچنین کیفیت آبی است : ایش راندمان خاطرنشان کردوی با ابراز رضایت از این افز

این آب با دارا بودن کیفیت بسیار خوب از لحاظ شوری، وجود کلسیم و همچنین وجود . که مستقیماً از دریا به مجتمع رسانده ایم

گوشت، رنگ متمایل به صورتی و طعم خوب و کیفیت باالی میگوی  غذای زنده ای که در آب دریای خزر وجود دارد، باعث نرمی

 .تولید شده و در نتیجه باال بردن راندمان تولید و در مجتمع پرورش میگو گمیشان شده است

بار در بعضی از استخرهای مزارع پرورش میگو گمیشان اجرا شده است،  که برای نخستین "ای برداشت الیه"علوی با اشاره به  قدس

این . ای یا سرک استفاده شده است بار در بعضی از استخرهای پرورش میگو از روش برداشت الیه امسال برای نخستین: دامه دادا

شود و بعد از گذشت  روش بدین صورت است که زمان رهاسازی، مقدار بیشتری از میزان مورد نیاز، در هر استخر بچه میگو رها می

 .شوند اند، تعدادی از آنها از استخرها برداشت می گرم رسیده 05تا  01زن تقریبی مدتی کوتاه که بچه میگوها به و

این روش دو مزیت : وی با بیان اینکه با استفاده از این روش میزان تولید در بعضی از استخرها به چهار تن رسیده است، تصریح کرد

وارد بازار شود و دوم اینکه باعث  "میگوی نوبرانه"اصطالح شود زمانی قبل از رشد کامل میگوها به  نخست اینکه باعث می. دارد

افزایش میانگین وزنی میگوهای باقیمانده در استخرها شده و در نتیجه باال رفتن راندمان تولید در واحد سطح را به همراه خواهد 

دلیل شرایط آب و هوایی  بهمیگوی گلستان : مدیرکل شیالت گلستان درباره کیفیت و صادرات میگو گلستان یادآور شد.داشت

مناسب، وجود آب با کیفیت که مستقیم از دریا به مجتمع کانال کشی شده است و ضریب تبدیل غذایی خوب در کشور 

درصد این محصوالت  01شود امسال نیز  بینی می منحصربفرد است و به همین دلیل و با توجه به تقاضای بازارهای جهانی پیش

علوی با اشاره به تأثیرگذاری ضریب  قدس.میلیون دالر ارزآوری برای کشور به همراه خواهد داشت 232صادر شود که بیش از 

 032نسبت به متوسط کشور که  030های تولید و اینکه گلستان با ضریب تبدیل ضریب غذایی  تبدیلی غذا بر پایین آوردن هزینه

کیلوگرم غذا که به میگو  030، به این معناست که در ازای 030ی ضریب تبدیلی غذای: است در رتبه نخست قرار دارد، تأکید کرد

کند  ویژه هزینه غذای دستی کاهش پیدا می شود و با این شرایط هزینه تولید به داده می شود، یک کیلوگرم هم گوشت دریافت می

 .آورد گذاران به وجود می و این شرایط انگیزه خوبی برای سرمایه

در حال حاضر پنج مرکز عمل آوری در استان فعال است که یک : ز عمل آوری میگو در استان اظهار داشتوی در پایان درباره مراک

 .زودی به شش واحد خواهد رسید رسد و تعداد این مراکز به برداری می مرکز دیگر نیز در آینده نزدیک به بهره

کشور است که تولید انبوه میگو گونه وانامی را انجام  گفتنی است، مجتمع پرورش میگو گمیشان، تنها مجتمع تولید میگو در شمال

 ./دهد می

/news/fa/ir.iana.www://http48330D/%0 
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 شیالت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  آبی با زیتونآبی با زیتون  آبزیان گرمآبزیان گرملبنان خواهان تهاتر لبنان خواهان تهاتر / / آبیآبی  مهری سازمان میادین و دامپزشکی به ماهیان گرممهری سازمان میادین و دامپزشکی به ماهیان گرم  بیبی

مهری سازمان میادین و دامپزشکی  آبی بازارهای مناسب صادراتی را در کشورهای همسایه داشتند، اما بی با وجود آنکه ماهیان گرم

 .برای عرضه داخلی و خارجی این محصوالت وجود دارد

آبی  مدتی است که صادرات ماهیان گرم: اعالم این خبر گفت وگو با خبرنگار ایانا با آبی امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

های برخی کشورها دچار نقصان شده است که یکی از آنها امنیتی بودن کشور عراق و دیگری وجود رقبایی همچون  بر اثر شیطنت

تر تهیه کنند، از  قیمت پاییندر حال حاضر تجار عراقی برای آنکه محصوالت را با : حسن آقازاده افزود.چین و ترکیه در منطقه است

 .برند کنند، بهره می تر و حتی منجمد عرضه می های پایین آبی خود را با قیمت کشورهایی چون چین و ترکیه که آبزیان گرم

 .شود که صادرات آبزیان فوق از ایران دچار افت شود این عوامل باعث می: وی خاطرنشان کرد

جدیدنظر کشورهای هدف باشیم و با فرآوری بیشتر محصوالت بتوانیم ضایعات را در مبداء کاهش دنبال ت باید به: آقازاده ادامه داد

 .دار را تحویل مشتریان دهیم داده و محصوالتی شناسنامه

طرح اولیه فوق تهیه شده، اما در حال حاضر سازمان دامپزشکی کشور پروتکلی موثق با کشورهای فوق برای ارسال : وی تصریح کرد

 .های صادارتی منعقد نکرده است محموله

 های صادراتی به بازارهای هدف، در دستور کار فرآوری و ارسال محموله

های در اوزان کوچک تهیه  صورت تمیز و فیله در قالب یونولیت اگر آبزیان تولیدشده به: آبی یادآور شد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

های خانگی خواهد داشت؛ بنابراین باید هرچه  روز را در یخچال 02خوری تا  تازهصورت  و حمل شود، امکان ماندگاری بیشتر به

 .تر نسبت به تغییر رویه و روش سنتی تولید اقدام کنیم سریع

تولید سوسیس، کالباس، برگر، کوفته، خوراک ماکارونی، ماهی و فیله بدون استخوان آن در مراکز فرآوری : آقازاده تأکید کرد

زودی به بازارهای هدف راه پیدا خواهد کرد، اما الزم است در این بین سازمان دامپزشکی کشور  انجام است و به کشورمان در حال

 .ها و اخذ استانداردهای الزم به تولیدکنندگان کمک کند نیز در پروسه تمدید پروانه

های  لبنان به شدت مشتاق استفاده از فرآوردهکشورهایی همچون امارات، عراق، ارمنستان، آذربایجان، روسیه و : وی اظهار داشت

شده با محصوالتی چون روغن زیتون و سایر  صورت تازه و فرآوری صورت فوق هستند و عالوه بر آن امکان تهاتر آبزیان به آبزیان به

 .ای که کشور لبنان پیشنهاد داده که محصوالت فوق به کشورش وارد شود گونه تولیدات آنها وجود دارد؛ به

در دولت گذشته اعتباری برای تهاتر کاالهای فوق از محل صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شده بود، اما : آقازاده همچنین گفت

 .در شرایط حاضر، صندوق فوق پولی برای این اقدامات ندارد

های اوج  اما امیدواریم که در ماهآبی در حال حاضر با شادابی بازار همراه نیست،  روند صادراتی ماهیان گرم: وی در ادامه افزود

 .ای در این بخش باشیم صادرات که طی دو ماه آینده خواهد بود، بتوانیم شاهد جهش قابل مالحظه

 هزار هکتار است 4٠آبی در کشور  سطح کشت ماهیان گرم

در سال : رد و خاطرنشان کردهزار هکتار برشم 35آبی در کشور را  آبی سطح زیر کشت ماهیان گرم مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .هزار تن محصول از این سطح برداشت و راهی بازار شد 030گذشته 

رو است، اما بازار هدف برای صادرات و بازار داخلی از وضعیت  تولید در شرایط حاضر با کمترین مشکل روبه: آقازاده ادامه داد

شوند قیمت  آبی وجود دارند که باعث می در بخش ماهیان گرم خرهایی متأسفانه سلف: وی تصریح کرد.نامناسبی برخوردار است
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خرند، اما به  هزار تومان از تولیدکننده می ای که محصول را شش گونه دلیلی برخوردار شود؛ به ماهی از مزرعه تا بازار از افزایش بی

در این بین تنها سود پنج درصدی عاید : آبی یادآور شد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم.رسد هزار تومان می 01دست مشتری باالی 

 .درصدی برخوردار خواهند شد 31تا  41ها از سودی  تولیدکننده خواهد شد، اما واسطه

ای بخواهد غرفه در میادین  اگر تولیدکننده: بار شهرداری خبر داد و تأکید کرد های سازمان میادین میوه و تره آقازاده از عدم حمایت

کند، بتواند مکانی را برای فروش محصول  ای که این سازمان برگزار می ه باشد، باید بر اساس فراخوان و مزایدهبار داشت میوه و تره

 .شده است و به نفع تولیدکننده نیست خود در اختیار بگیرد که این امر مستلزم هزینه باال و افزایش قیمت تمام

تر باشند  بار با تولیدکنندگان مهربان پزشکی و سازمان میادین میوه و ترههایی چون دام الزم است دستگاه: وی در پایان اظهار داشت

 ./تا شاهد رونق آبزیان در بازارهای صادراتی و بازارهای داخلی باشیم

/news/fa/ir.iana.www://http48032D/%0%A0%DB%0E%C5% 
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 شیالت
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  نرخ جدید انواع ماهی در بازار اعالم شدنرخ جدید انواع ماهی در بازار اعالم شد

آال  های شیر جنوب، سالمون نروژ و قزل قیمت ماهی: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ضمن اعالم نرخ جدید انواع ماهی در بازار گفت

  .نسبت به هفته قبل مقداری افزایش داشته است

آال نسبت به هفته قبل مقداری  های شیر جنوب، سالمون نروژ و قزل خانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت ماهی مهدی یوسف

حاضر قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب  در حال: هزارتومان کاهش داشته است، اظهار داشت 5افزایش و نرخ ماهی کپور حدود 

 . هزار تومان است 01هزار تومان و کپور  31تومان، سالمون نروژ  211 هزار و 04آال  هزارتومان، قزل 54

هزارتومان و آزاد  05( آمور جنوب)هزارتومان، سفید پرورشی  03هزارتومان، تیالپیا  03ای را  وی قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر نیزه

هزار  03مچنین قیمت ماهی هامور جنوب کیلویی ه: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد. هزارتومان اعالم کرد 0  دزفولی را

 00هزار تومان، سرخو  55هزار تومان، راشگو جنوب  55هزار تومان، شوریده  02هزار تومان، قزل سالمون  55تومان، حلوا سیاه 

 . هزار تومان است 0هزار تومان و سارم و گیش  03هزار تومان، سنگ سر شهری  00هزار تومان، سنگ سر طالیی 

/news/fa/ir.iana.www://http48332D/%3%08% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  ویتنام مشتری اصلی مارماهی ایرانویتنام مشتری اصلی مارماهی ایران

 .ماهی از کشور صادر شده است تن مار 08ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  0طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  0طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .از کشور صادر شده است  مار ماهیتن  08سال جاری بیش از 

 .بوده است 2،500،823،533و ارزش ریالی آن 003،030ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشور ویتنام است

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 28،431 0،010،510،521 40،450 ویتنام 0

 01،285 5،030،400،034 50،010 ویتنام 5

 30،543 0،331،043،520 58،533 ویتنام 4

 /news/fa/ir.yjc.www://http2084400D/%3%00%DB%0 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  گرانی مرغ در راه استگرانی مرغ در راه است/ / مرغ و ماهیمرغ و ماهیتحوالت بازار تحوالت بازار 

با توجه به فرارسیدن اربعین حسینی و افزایش تقاضا پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو مرغ :رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .تومانی روبرو شود 411با افزایش 

،  411هزار و  3نرخ مرغ زنده درب مرغداری  : ،از ثبات قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه 

 011هزار و  8و فروش در مراکز خرده فروشی  011هزار و  8،توزیع به واحد های صنفی  321زار و ه 2آماده به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان در خرده فروشی ها به فروش می رسد 511هزار و  8به گفته وی هر کیلو ران مرغ با نرخ .تومان است

ه به افزایش تقاضا پیش بینی می شود که با توج: یوسف خانی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ در فرارسیدن اربعین حسینی گفت

: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ ماهی در بازار خبر داد و اضافه کرد.تومانی روبرو شود 411قیمت هر کیلو مرغ با افزایش 

 .ومان استهزار ت 08و قزل سالمون  هزار  03هزار ،تیالپیا  03هزار ، قزل آال 55در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 

/news/fa/ir.yjc.www://http2085018D/%0%D%AA0%AD 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۵۹/۸۰/2۰ : تاریخ

  منتظر مشوق صادراتی هستیممنتظر مشوق صادراتی هستیم/ / مازاد و تبدیل به شیرخشكمازاد و تبدیل به شیرخشكتن شیر تن شیر   9٢09٢0خرید تضمینی روزانه خرید تضمینی روزانه 
تن شیر مازاد از دامداران خریداری و تبدیل به شیرخشک و خامه  010معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه روزانه  

  .های تولید هستیم میلیارد تومانی برای صادرات شیرخشک 511منتظر مشوق صادراتی  :شود، گفت می

، در پاسخ به اینکه ظاهراً نه تنها قیمت خرید تضمینی شیر افزایش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  نی در گفتحسن رک

یک  در بحث شیر: خرند، خاطرنشان کرد تر از قیمت مصوب می تومان ارزان 21ها شیر را در هر کیلو  نیافته بلکه برخی کارخانه

بودیم محقق   بینی کرده های آن پیبش ایم که باعث شده آن میزانی که برای صادرات شیر و فرآورده تنش قیمتی در دنیا داشته

ریزی کنیم،  وی با تأکید بر اینکه در کشور ما برای آنکه بتوانیم توازن برقرار کنیم باید برای صادرات مازاد شیر و لبنیات برنامه.نشود

 .گردد شود که با صادرات توازن برقرار می افزایش عرضه در بازار سبب کاهش قیمت می: خاطرنشان کرد

ایم که با توجه به مضیقه مالی دولت هنوز  میلیارد تومان مشوق صادراتی برای شیر درخواست کرده 511امسال : رکنی تصریح کرد

ز آن استفاده کنیم و بخشی از شیری که اکنون در کارخانجات توانیم برای صادرات شیر ا محقق نشده و اگر این مهم اتفاق بیفتد می

تن شیر به صورت خرید  010ماهه اخیر تا االن روزانه به طور متوسط  2در : وی اضافه کرد.تبدیل به شیرخشک شده را صادر کنیم

شود که هم  مه تبدیل میدرصد آن تبدیل به شیرخشک شده است و بخشی از آن به خا 31تضمینی از دامداران خریداری شده که 

 .شود و بنا داریم با صادرات آن را از چرخه بازار خارج کنیم رسد و هم صادر می در بازار داخل به فروش می

سازمان تعاون روستایی بابت خرید تضمینی دچار ضرر و زیان شده است که دولت آن را پوشش : رکنی به این نکته اشاره کرد

 .درصد مطالبات دامداران پرداخت شده است 01تا  01تا کنون  به گفته معاون حجتی،.دهد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http04321050111418 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  کند؟کند؟  را چرب میرا چرب میها سبیل چه کسانی ها سبیل چه کسانی   کرهکره

ای کره،  درصد نیاز به کره حیوانی کشور از طریق واردات وابسته است، در اقدامی عجیب، صادرات فله 31در حالی که تأمین حدود 

 .آزاد شد

این . اندرکاران صنایع لبنی را برانگیخت گرم، تعجب دست 211به گزارش خبرنگار ایانا، آزاد شدن صادرات کره با وزن باالی 

ای خاص در این  رود منافع عده صدور اطالعیه ای برداشته شد، اما و اگرهای فراوانی را به همراه داشته و گمان میممنوعیت که با 

ای به ارز متقاضی تبدیل شد و دولت حمایت خود را  ماه بود که ارز واردات کره از مبادله اواخر اردیبهشتدرست .راستا را فراهم کند

البته انجمن صنایع لبنی با توجه به وابستگی برای واردات این محصول، معتقد بود که حذف ارز . از واردات این محصول برداشت

این در حالی است که سهم زیادی از کره . اهش میزان آن در بازار خواهد شدای تأثیر منفی بر قیمت کره و احتماالً ک مبادله

 .گیرد بندی آن در داخل انجام می حیوانی، از خارج وارد شده و تنها کار بسته

فته ای شد که به گ درصد رسانه 51به  01های فروردین امسال، خبر افزایش تعرفه واردات کره از  البته پیش از این اتفاق، در میانه

کارشناسان، مسئوالن با هدف افزایش قیمت شیرخام در کشور به چنین اقدامی دست زدند که تصمیمی اشتباه و غیرکارشناسی 

ای از ابهام فرو برد؛ زیرا تقریباً هیچ زمانی  ها، آزاد شدن صادرات این محصول، صنعت را در هاله حال با توجه به تمام این اتفاق.بود

درصد چربی دارد؛  05آن هم محصولی که نیاز به . کشیده است حیوانی موفق نبوده و وابستگی را به یدک میکشور در صادرات کره 

بنابراین با توجه به متوسط سه درصد چربی شیر تولید شده در کشور و با احتساب تولید حدود هفت میلیون تن شیرخام، تقریباً 

های لبنی به تولید خامه تمایل بیشتری دارند، زیرا این  ز طرفی، کارخانها. شود هزار تن چربی در کشور تولید می 501ساالنه 

ها در  درصد چربی نیاز دارد و دارای ارزش افزوده باالیی است؛ بنابراین با توجه به سیاستی که کارخانه 41تا  52محصول، بین 

ر یا لبنیات پرچرب مصرف شود، علنا چربی قابل اند و همچنین چربی که باید در دیگر محصوالت لبنی مانند ماست، پنی پیش گرفته

های اخیر که  ویژه در سال به همین دلیل همیشه کشور به واردات کره نیازمند بوده؛ به. توجهی برای تولید کره باقی نخواهد ماند

دهای بزرگ و معروف ها حاکی است که یکی از برن حال شنیده.هزار تن از این محصول وارد شده است 21تا  31طور متوسط بین  به

های بخش خصوصی، تقاضای مورد  این صنعت، از انجمن صنایع لبنی درخواست صدور مجوز صادرات کره را داشته که با پیگیری

اما باید دید با توجه به شرایطی که برای کره در کشور وجود دارد و گران شدن واردات مواد اولیه .نظر به سرانجام رسیده است

المللی، این برند سرشناس چگونه و از چه طریقی  ای موجود و همچنین ناتوانی برای رقابت قیمتی در بازار بینه دلیل تعرفه به

کند که سبیل چه کسی یا کسانی در این  نظران، این پرسش به ذهن خطور می تواند صادرات کره داشته باشد؟ به گمان صاحب می

 /شود؟ میان چرب می
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 13۵5آبان ماه  26چهار شنبه 

  سندسند+ + صادرات کره فله از کشور آزاد شدصادرات کره فله از کشور آزاد شد

در بسته بندی بیش از )ممنوعیت صادرات کره فله بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت،  <صنایع غذایی

 .با توجه به برداشته شدن ارز مبادله ای برای واردات ماده این محصول به کشور برداشته شد( گرم 211

گرم با صدور اطالعیه معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت  211ممنوعیت صادرات کره فله بیشتر از 

شد، صادرات این محصول ممنوع شده  ای استفاده می فله از ارز مبادله از این با توجه به اینکه برای واردات کره   پیش.شد برداشته

به کشور، با اطالعیه جدید جهاد کشاورزی برای اصالح ( ماده اولیه تولید)برای واردات کره خام با برداشته اختصاص ارز مبادله .بود

دربسته بندی باالی پانصد )نگاری سازمان توسعه تجارت با گمرکات کشور، صادرات کره خام  آن نامه متعاقب و  این محدودیت 

گفتنی است، تولید کره در کشور منحصر به بسته بندی ماده اولیه از کره وارداتی است و در ایران تنها اقدام به .آزاد شد( گرمی

 .کند های جزئی می بسته بندی و فرآوری

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http٠2799e70fb24ac 
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 صادرات و واردات

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  ترمز واردات میوه کشیده شدترمز واردات میوه کشیده شد

را از توجیه انداخت رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در  رویه میوه در دولت گذشته، برداشت محصول داخلی واردات بی

درآمد تاریخی نفت به جای اصالح آبیاری کشاورزی صرف واردات شد میزان واردات محصوالت کشاورزی در : «شهروند»وگو با  گفت

ای  صادرات میوه تخفیف تعرفهتوانند در ازای  واردکنندگان می» |شهروند -دولت یازدهم به نصف دولت گذشته رسید سهیال روزبان

اقدامی که به گفته مدیران این وزارتخانه درواقع . ترین اقدام وزارت کشاورزی برای رشد صادرات میوه است این خالصه تازه« .بگیرند

تنها  هدهد که در دولت گذشته ن بار در دولت یازدهم انجام شده است، این موضوع درشرایطی رخ می برای نخستین. است «ابتکاری»

میلیارد دالر رسید و دولت برای صادرات محصوالت کشاورزی اقدام درخور توجهی انجام نداد  تراز تجاری کشاورزی به منفی هشت

رویه میوه کار را به جایی رساند که صرف هزینه برای برداشت میوه توجیه اقتصادی خود را از دست داد و محصول  که واردات بی

 02-03های  طی سال« انواع میوه»دهد که ارزش واردات  بررسی آمارهای گمرک نشان می. ها خشکید شاخهبسیاری از باغداران سر 

میلیون دالر در  853درصد رشد به رقم  83با  02سال  میلیون دالر در  551طوری که از رقم  همواره روندی روبه رشد داشته است؛ به

میلیون دالر  030سال از مرز  ادامه پیدا کرد و مجموع واردات میوه در این دونیز  30و  31های  این روند در سال. رسید 03سال  

این رویه اما در دولت یازدهم کنترل شد و کابینه حسن روحانی توانست واردات محصوالت کشاورزی را تقریبا به نصف . عبور کرد

میلیون تن بوده که مقایسه این رقم با  04نها سال گذشته ت براساس اعالم گمرک میزان واردات محصوالت کشاورزی در . برساند

همچنین . دهد که واردات کشاورزی در دولت یازدهم تقریبا به نصف رسیده است میلیون تنی در دولت گذشته نشان می 55واردات 

وجب شده است سال اخیر م ریزی وزارت کشاورزی، کنترل واردات در دو براساس اعالم عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصاد و برنامه

واردات به بهانه .میلیارد دالر برسد میلیارد دالر به منفی سه میلیارد دالر بهبود پیدا کند و از منفی هشت تراز تجاری کشاورزی پنج

های نهم و  با این وجود واردات میوه در دولت. تنظیم بازار ممنوعایران پنجمین تولیدکننده بزرگ میوه و سبزیجات درجهان است

از واردات سیب و پرتقال و نارنگی و انار گرفته تا گوجه و سیر و انگور همه در فهرست واردات میوه قرار . به فلک گذاشت دهم سر

های تولید کشاورزی درجهان  یکی از بزرگترین غول( فائو)کشوری که مطابق با اعالم سازمان جهانی خواروبار کشاورزی . گرفته بود

کننده  کننده سیب و هفتمین تولید ایران که عنوان چهارمین تولید. ا به دست سایر کشورها سپرداست، در دولت گذشته بازارش ر

های لوکس پاپایا و آووکادو گرفته تا  های سایر کشورها پر شده بود، از میوه کشید، بازارش از انواع میوه مرکبات دنیا را یدک می

ماه از عمر دولت 8این روند اما، در دولت یازدهم کنترل شد و حدود  .نیهای مصری و نارنگی پاکستا های فرانسوی و پرتقال سیب

سال یعنی تنظیم بازار  ترین روزهای  دار تنظیم بازار را برعهده گرفت و در مهم یازدهم سپری شده بود که وزارت کشاورزی عهده

هاد کشاورزی اعالم شد و متولیان بازار میوه آن های وزارت ج ترین برنامه شب عید، اتکا به تولیدات داخلی و کاهش واردات از مهم

این سازمان . گونه وارداتی برای شب عید نیازی ندارد و تأمین میوه بازار برعهده سازمان تعاون روستایی است تأکید کردند، به هیچ

ی به واردات ندارد، پرونده درصدی در تولید مرکبات درجهان، نیاز 3کرد که ایران با سهم  سال گذشته همواره تأکید می که در دو

الی سخنان فعاالن بازار به  این را از البه. واردات به بهانه تنظیم بازار شب عید را بست اما داستان در دولت قبل کمی متفاوت بود

در فصل در دولت قبل به یکباره « شهروند»بار کشور به  به گفته حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره. توان فهمید خوبی می

 .شد و تولیدکنندگان داخلی قادر به فروش محصوالت خود نبودند فروش یا فصل برداشت مجوز واردات محصولی صادر می

 های مجاز وارداتی کاهش میوه

 قلم 3قلم به  53از 
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رئیس اتحادیه  ای است که حسین مهاجران قلم در دولت یازدهم نکته 3قلم در دولت دهم به  53های مجاز وارداتی از  کاهش میوه

های حمایتی  که سیاست او با بیان این. داند دهنده حمایت از تولیدات ملی می بار کشور به آن اشاره کرده و آن را نشان میوه و تره

که درمسیر حمایت از کشاورزان داخلی باشد، به بهبود شرایط کشت و باغداری درکشورهایی همچون  دولت نهم و دهم بیش از این

تنها ارز حاصل از فروش درآمدهای  ها نه با افزایش واردات در آن سال: گوید می« شهروند»یلی و مصر منجر شده بود، به ترکیه و ش

 .شدند شد، بلکه تولیدکنندگان داخلی هم موفق به فروش محصوالت خود نمی نفتی کشور صرف واردات میوه از این کشورها می

نی برای فعالیت کشاورز و فروش محصولش وجود نداشت اما درحال حاضر باغداران ها هیچ تضمی در آن سال: دهد او ادامه می

این درحالی است که درگذشته . کنند، بعد از برداشت قادر به فروش آنها خواهند بود اطمینان دارند که اگر محصولی را تولید می

 .به کشور بودند باغداران هر لحظه نگران اتخاذ تصمیمی جدید در این حوزه و مجازشدن واردات

 درآمد نفت به جای اصالح زیرساخت کشاورزی صرف واردات شد

های مجاز وارداتی طی فعالیت دولت قبل درحالی با انتقاد بسیاری  شدن محدودیت واردات میوه و افزایش تعداد ردیف برداشته

براساس اعالم اوپک، طی . دانند کشور می همراه شده بود که بسیاری از کارشناسان آن را نتیجه افزایش نجومی درآمدهای نفتی

 .دالر درآمد داشته است میلیارد  200نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از  جمهوری احمدی سال ریاست هشت

این افزایش . درصد افزایش داشته است 538نژاد درآمدهای نفتی نسبت به کابینه اصالحات  سال احمدی این یعنی در هشت

که درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف ایجاد زیرساخت درکشور  توانست به یک فرصت تبدیل شود، اما به جای این العاده می فوق

درحال : گوید می« شهروند»باره به  سیدرضا نورایی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی دراین. شود، صرف واردات میوه شد

ها که بهای نفت به بیش از  شاید اگر در آن سال. شود کشاورزی می حاضر انتقادهای بسیاری به هدررفت باالی آب در بخش

شد، امروز شرایط بهتر بود، اما  روزرسانی صنعت کشاورزی در ایران می دالر افزایش یافته بود، درآمد حاصل از آن صرف به011

 .کرد و پرتقال مصری وارد کشور می که بستر رونق کشاورزی را فراهم کند، با ارز نفتی، هلو شبرنگ شیلیایی دولت به جای این

 ریسک ورود غیررسمی میوه

 افزایش یافت

تنها تولید داخلی را نشانه رفته، بلکه سالمت جامعه را نیز نشانه رفته  قاچاق میوه از دیگر تهدیدهای بزرگ واردات میوه است که نه

ن تا حدودی توجیه اقتصادی خود را از دست داده هایی که این روزها عرصه برایشان به شدت تنگ شده و واردات آ میوه. است

ای  گونه های گذشته چندین برابر شده، به بار که معتقد است؛ ریسک ورود و عرضه میوه قاچاق درماه رئیس اتحادیه میوه و تره. است

دانند که  حاال همه می: گوید می« شهروند»داران دیگر جرأت تخلف و عرضه محصوالت قاچاق را ندارند، او به  که بسیاری از حجره

 .کند ای در برخورد با عرضه محصول قاچاق نمی دولت هیچ مالحظه

کردند و درمواردی که تخلفشان  های ممنوعه را در قالب کارتن موز وارد کشور می به گفته مهاجران، پیش از این برخی میوه

ماه 8کردند، اما در  ود و ترخیص آن از گمرک را دریافت میها و زدوبندها مجوز ور گری شد، با استفاده از برخی البی شناسایی می

های ممنوعه فرجامی جز نابودی و امحا  دانند واردات میوه پذیر نیست و متخلفان به خوبی می گذشته دیگر این امر دیگر امکان

 .نخواهند داشت

خواستند تیشه  دادن تولید می ردات بود، با ناچیز جلوهشان در وا ای سودجو که منفعت که عده بار با بیان این رئیس اتحادیه میوه و تره

های خارجی تبدیل شده بود که کیفیت این  بازار داخلی درحالی به جوالنگاه میوه: به ریشه کشاورزی درکشور بزنند، ادامه داد

ورود به بازار به چند برابر ای که داشتند، در بدو  کیفیت بودند، اما با ظاهر فریبنده محصوالت درمقایسه با محصوالت داخلی بی

 .رسیدند قیمت محصوالت داخلی به فروش می
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 ویالسازی جای تولید کشاورزی را گرفت

دهد و سیدرضا  اما اختالف قیمت چند برابری میوه درمزرعه تا بازار مسأله دیگری است که این فعال بازار آن را مورد توجه قرار می

ته او، آنچه که امروز تحت عنوان ویالسازی در شمال کشور رخ داده و به کاهش سطح باغات به گف. گذارد نورانی نیز بر آن صحه می

کشاورزی را درنظر بگیرید که به امید : دهد نورانی توضیح می. های غلط است ها منجر شده، ناشی ازهمین سیاست در این استان

هایش را  واردات میوه به بهانه تنظیم بازار، تمامی رشته کرد اما دولت با ماه در سردخانه نگهداری می2کسب درآمد محصولش را 

این درحالی است که حاال دولت سعی دارد با سیاست صادرات به جای واردات زمینه بهبود تولیدات داخلی را فراهم . کرد پنبه می

  ایش یافته و این مصوبه از ابتدایدرصد افز 58به  3، تعرفه واردات موز از 32سال  براساس مقررات جدید صادرات و واردات در .کند

ونیم کیلوگرم سیب درختی صادر شود، مجموع  درهمین حال، اگر به ازای واردات هر کیلوگرم موز یک .االجراست جاری الزم سال

 .شود درصد تعیین می 2حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز 

سال است که سیب  سالیان : دهد صادرات سیب درختی، نیز توضیح می شدن واردات موز درمقابل سیدرضا نورانی درباره مشروط

 .سال است میلیون تن در  4،2ترین اقالم صادرات غیرنفتی ما بوده و تولید این محصول درکشور بیش از  درختی یکی از مهم

  ما: اد برمصرف دارد، افزودمیلیون تن سیب درختی ماز که کشور بیش از یک رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان این

های ارزی، نیازی نیست ارزهای کشور صرف واردات موز شود،  سال گذشته اعالم کردیم با توجه به کاهش قیمت نفت و محدودیت

هایی را برای تولید داخل ایجاد  و این موضوع هم نگرانی  تر بود  که قیمت این میوه گاهی از خیار تولید داخل هم ارزان ضمن این

عمده واردات موز ما از فیلیپین، اکوادور و کشورهای : دهد او با اشاره به تهاتر میوه با کشورهای دیگر توضیح می.کرد می

ای باشد  گونه عالوه براین، نباید شرایط به. شود و این کشورها خواهان واردات سیب درختی از ایران هستند جنوبی انجام می آمریکای

های ناسالم شود و درواقع  را صرف واردات موز کند، سپس این میوه وارد بازار داخل و موجب رقابت که هرکسی خواست ارز کشور

 .شود به ازای صرف ارز برای واردات، ارزآوری هم داشته باشیم تهاتر میوه سبب می

های اول  محصول باغی رتبه 03نوع اقلیم است و در تولید  00گفتنی است، در آمایشی که از اقلیم جهان انجام شده، ایران میزبان 

درصد صادرات کشاورزی دراختیار  01دهد اما  درصد محصوالت کشاورزی را گروه باغی تشکیل می 00 .را دراختیار دارد 01تا 

ترین مزیت برای تولید  تنوع اقلیمی مهم. برد محصوالت باغی است که از کیفیت بسیارخوبی درمقایسه با همتاهای خارجی بهره می

محصوالت . شود های کشور برداشت می میلیون تن انواع مرکبات از باغ رات کشاورزی و باغی ایران است و ساالنه حدود هفتو صاد

فارس و  ویژه سیب به کشورهای هند، پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، آسیای میانه، کشورهای حاشیه خلیج باغی ایران به

تأکید کرده؛ مزیت نسبی بخش کشاورزی ایران « فائو»خواروبار و کشاورزی ملل متحد  سازمان.. شود کشورهای اروپایی صادر می

اقلیم متنوع و متمایز برای تأمین امنیت  00با توجه به بیش از . فارس کافی است برای تأمین همه نیازهای کشورهای منطقه خلیج

قمی و در محصوالت پسته، زعفران، انار، خرما، گردو، ر میوه رتبه تک 03غذایی و صادرات محصوالت کشاورزی، ایران در تولید 

 .های اول تا سوم را درجهان دارد بادام، کیوی، گیالس و زردآلو رتبه

/news/fa/ir.iana.www://http48301D/%0%D%AA0%B0% 
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 صادرات و واردات 
 آیانا - 13۵۹آبان  23: تاریخ

  هزار رأسی در واحدهای دامداریهزار رأسی در واحدهای دامداری  ٠٢٢٠٢٢انباشتگی انباشتگی / / صادرات دام سنگین، صفر شدصادرات دام سنگین، صفر شد

توانند اهداف خود را پشت طرح دونرخی شدن  عامالن گرانی گوشت، نمی: رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران گفت

: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت امروز در گفت رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده ایران.گوشت قرمز پنهان کنند

 .متأسفانه به دالیلی صادرات دام سنگین از ایران طی دو ماه گذشته به صفر رسید

: رأس گوساله به کشورهای مختلف صادر شده است، افزود 011منصور پوریان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون تنها 

هزار راس گوساله در این مدت از کشور خارج شود، اما با توجه به آمارها هنوز  51شد حداقل  بینی می ی است که پیشاین در حال

 .شده داریم فاصله بسیار زیادی با برنامه از پیش تعیین

کرد؛ زیرا از یک وجو  به گفته وی، یکی از دالیل اصلی کاهش صادرات دام سنگین، مسائلی است که باید ریشه آن را در عراق جست

کنند و از طرف دیگر، قیمت تولید ایران بسیار باالست و برای تاجر به صرفه  طرف آنها در تعیین عوارض گمرکی، کارشکنی می

افتد که کشوری مانند برزیل، از هزاران کیلومتر دورتر، محصول خود را  تمام این شرایط در حالی اتفاق می: پوریان تأکید کرد.نیست

کند، اما دام سنگین ایران که اغلب از خوزستان به عراق منتقل  تومان در هر کیلوگرم به عراق ارسال می 211هزار و  01با قیمت 

 .کند کیلومتر تجاوز نمی 81ضمن اینکه فاصله آنها از . رسد تومان در مقصد به فروش می 211هزار و  05شود، با قیمت  می

روز قیمت گوشت  ی نیز ثبات چندانی ندارد و در حالی که صادرات صفر شده، اما روزبهدر حال حاضر، بازار داخل: وی ادامه داد

هزار تومان از  02در شرایط عادی، گوشت گوسفند حداقل باید : این نماینده بخش خصوصی معتقد است.یابد گوساله افزایش می

قلیل یافته و عامالن گرانی گوشت نیز به کسی هزار تومان ت تر باشد، اما اکنون این فاصله به حدود شش گوشت گوساله گران

روز وزن  رسد و روزبه هزار راس می 511های کل کشور، حداقل به  اکنون انباشتگی در دامداری: پوریان بیان کرد.پاسخگو نیستند

 .رفه نداردکیلوگرم برای دامدار از نظر اقتصادی، ص 321در حالی که افزایش وزن به بیش از . یابد ها افزایش می گوساله

این طرح چند سال پیش در برزیل به اجرا درآمد و متعاقب : وی ضمن انتقاد مجدد از طرح دونرخی شدن گوشت قرمز، عنوان کرد

دلیل رکودی که در بازار به وجود آمد، طرح  آن قرار شد که این محصول، سه قیمت متفاوت داشته باشد، اما بعد از چند ماه به

 .ها به حالت نخست برگشت یمتشکست خورد و دوباره ق

توانند اهداف خود را  بنابراین چنین طرحی در ایران نیز شکست خواهد خورد و عامالن گرانی گوشت، نمی: پوریان در پایان افزود

 ./پشت این طرح پنهان کنند

/news/fa/ir.iana.www://http04802D/%0%B2% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹ آبان 2۲: تاریخ

  صادرات سیر به روسیهصادرات سیر به روسیه

 .تن سیر خشک از کشور صادر شده است 533ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از  8طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  0طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .از کشور صادر شده است  تن سیر خشک  533سال جاری بیش از 

 .بوده است0،554،532،050و ارزش ریالی آن   548،033ارزش دالری این میزان صادرات 

 .عراق است  بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای قزاقستان،روسیه و

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 0،804 30،033،012 0،331 قزاقستان 5

 552،002 8،022،254،040 543،502 فدراسیون روسیه 4

 0،044 28،010،300 0،848 عراق 2

 0،444 585،083،204 0،331 عراق 0

/news/fa/ir.yjc.www://http2020330D/%0%B2 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  !!  واردات پارچه مخصوص الك از آلمان و فرانسهواردات پارچه مخصوص الك از آلمان و فرانسه

 .تن دستگاه پارچه برای الک وارد کشور شده است 03ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از  0گمرک در بر اساس آمار 

ماه منتهی به مهر  0بر اساس آمار گمرک در  جواناقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور  00،085،024،302  و ارزش ریالی 408،853به ارزش دالری   پارچه برای الک  دستگاه  تن 03ماه سال جاری، بیش از 

رزش ریالی و ا 00،045  ارزش دالری  پارچه مخصوص الک به کشور با  کیلو گرم 302تن و  2کشور چین با صادرات .شده است

و ارزش ریالی  30،123کیلوگرم به ارزش دالری  331تن و  3با صادرات   فرانسه  در رتبه اول و پس از آن  5،310،100،458

 .در رده دوم قرار دارد 4،113،010،801

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 013 4،030،131 31 چین 0

 3،338 042،018،331 35 آلمان 0

امارات  0

متحده 

 عربی

012 033،058،111 3،321 

 00،382 234،004،311 800 فرانسه 0

 0،000 20،034،831 481 چین 5

امارات  5

متحده 

 عربی

230 0،008،102،021 40،021 

 44،230 0،100،038،353 803 سوئیس 5

 4،884 000،500،152 004 چین 4

 4،811 013،033،811 321 چین 4

امارات  4

متحده 

 عربی

81 002،184،145 8،101 

 40،208 381،303،240 0،353 ترکیه 4

 8،352 505،334،352 330 چین 3

 3،051 038،330،331 0،080 چین 3

 30،104 0،348،280،304 530 سوئیس 3

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

112 
 

 01،103 5،382،352،501 3،405 فرانسه 3

                     010 چین 2
08،500،141  

                   
5،002  

                   040 چین 2
003،205،011  

                   
2،301  

                     8 آلمان 2
00،001،085  

                      
201  

امارات  2

متحده 

 عربی

00                   
558،524،330  

                   
0،410  

                   823 ترکیه 2
000،004،501  

                   
4،230  

                     502 چین 8
44،201،352  

                   
0،102  

                 0130 چین 8
0،505،302،324  

                  
30،113  

امارات  8

متحده 

 عربی

21                   
050،358،211  

                   
4،311  

                   0405 چین 0
005،330،230  

                   
2،000  

                   52 آلمان 0
510،402،031  

                   
8،235  

امارات  0

متحده 

 عربی

00                     
30،330،211  

                   
4،021  

                   550 هند 0
818،338،111  

                  
03،484  

  
/news/fa/ir.yjc.www://http2084442D/%3%00%D0 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  !!  صادرات چای کیسه ای به انگلستانصادرات چای کیسه ای به انگلستان

 .تن چای کیسه ای از کشور صادر شده است 3ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  0آمار گمرک در  طبق

ماه منتهی به مهر ماه  0طبق آمار گمرک در  ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .تن چای کیسه ای از کشور صادر شده است 3سال جاری بیش از 

 .بوده است 4،502،444،555و ارزش ریالی آن  012،338ارزش دالری این میزان صادرات 

ا ، انگلستان ، عمان ، روسیه ، هلند بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای امارات ، بحرین ، قطر ، کویت ، استرالی

 .است  ، ژاپن ، اسلواکی و کانادا بوده

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 0،200 30،053،088 38 امارات متحده عربی 0

 0،281 550،880،451 525 بحرین 0

 0،132 44،085،102 40 قطر 0

 5،130 85،114،511 83 کویت 0

 553 8،035،440 2 استرالیا 5

 41 305،548 5 انگلستان 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 02،418 383،010،248 201 بحرین 5

 5،302 31،304،450 00 عمان 5

 001 2،324،501 81 فدراسیون روسیه 5

 01 412،303 0 هلند 5

 010 4،500،305 3 ژاپن 4

 5،545 80،034،081 02 امارات متحده عربی 4

 0،145 503،130،424 033 بحرین 4

 2،108 025،300،008 0،808 بحرین 4

 830 03،053،305 55 عراق 4

 82 0،300،231 43 عمان 4
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 820 51،153،415 55 عمان 4

 5 33،010 5 قطر 4

 311 50،444،111 41 کویت 4

 405 3،233،035 8 استرالیا 3

 0،320 81،501،053 23 انگلستان 3

 2،311 088،800،111 001 بحرین 3

 820 51،028،014 55 قطر 3

 5،200 03،383،001 35 استرالیا 2

 4،012 38،524،502 013 اسلواکی 2

 00 5،513،008 5 دانمارک 2
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 805 51،023،028 00 کانادا 2

 450 01،525،053 8 استرالیا 8

 550 0،038،051 0 ژاپن 0

 400 3،300،804 8 استرالیا 0

 3،111 503،102،111 411 امارات متحده عربی 0

 00،080 205،805،554 580 امارات متحده عربی 0

 4،400 018،128،503 32 انگلستان 0

 8،301 514،248،011 508 بحرین 0

 201 00،402،508 50 عمان 0

  081،023،545 025 قطر 0
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۵: تاریخ

  !!صادرات خشکبار ایرانی در خطر استصادرات خشکبار ایرانی در خطر است

با توجه به کاهش قیمت جهانی پسته و نوسانات قیمت داخلی، صادرات در شرایط نامساعدی : رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت

 گروهصنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار .به سر می برد

نوسانات قیمت داخلی، صادرات در شرایط با توجه به کاهش قیمت جهانی پسته و : گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

از ابتدای آبان ماه سال جاری، صادرات آجیل و خشکبار نسبت به ماه های گذشته به سبب : وی افزود.نامساعدی به سر می برد

 .مشکالت نقل و انتقال ارز کمرنگ تر شده است

چه در تمامی کشورها مشوق های صادراتی به گر: ارزانی ممقانی با اشاره به اینکه خبری از جایزه صادراتی نیست، گفت

صادرکنندگان پرداخت می شود اما طی سالهای اخیر نه تنها یارانه صادراتی در اختیار تجار داخلی قرار نگرفته بلکه سرمایه در 

با در بازارهای هدف گردش مورد نیاز با نرخ های باالیی به آنها پرداخت شده، که با این وجود صادرکنندگان توان رقابت با سایر رق

محصوالتی از قبیل پسته، خرما، کشمش و نخودچی به بازارهای : وی درخصوص عمده صادرات خشکبار داخلی عنوان کرد.را ندارند

با : رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار از ممنوعیت واردات بادام هندی و گستره قاچاق این محصول اظهار کرد.هدف صادر می شود

بادام هندی در داخل صورت نمی گیرد از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تقاضا داریم که با وجود افزایش وجود آنکه تولید 

 .تقاضا برای این محصول مجوز واردات رسمی از طریق مبادی قانونی صادر شود تا از قاچاق این محصول جلوگیری به عمل آید

/news/fa/ir.yjc.www://http2021310D/%0%B2%D0% 
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 صنایع غذایی

 فارس - ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  ها ها   بازار آرد عراق در چنگ ترکبازار آرد عراق در چنگ ترک/ / کندکند  سازی نان گندم وارد میسازی نان گندم وارد می  ایران برای کیفیایران برای کیفی
کند و در  کشور مازاد این محصول را صادر میمیلیون تنی گندم ایران، این  05رویترز طی گزارشی نوشت با توجه به حجم ذخایر 

  .نظر دارد تا صادرات آرد تولیدی خود را گسترش دهد اما توان رقابت با آرد ارزان ترکیه در بازارهایی نظیر عراق را ندارد

مازاد خود را صادر  الملل فارس به نقل از رویترز، یک گروه صنعتی اعالم کرد ایران قصد دارد تا گندم به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های آرد، مقداری گندم با کیفیت باال وارد کند کند اما ممکن است برای تامین نیاز کارخانه

دولت ایران در مواجه با کمبود منابع آبی، تولید گندم را که در سبد غذایی ایرانیان بسیار نقش دارد در اولویت تولید غالت قرار 

مقامات ایرانی اوایل ماه جاری اعالم کردند که حجم .است که بتواند صادرات گندم را احیا کندداده است و ابراز امیدواری کرده 

تا  4میلیون تن رسیده است و مقامات دولتی گفتند که این حجم اجازه خواهد داد تا کشور  05ذخایر گندم این کشور به بیش از 

های صنایع غذایی ایران در مصاحبه با  ل فدراسیون کانون اتحادیهکاوه زرگران، دبیر ک.میلیون گندم تولیدی خود را صادر کند 3

های آینده به اندکی  رو ما نیازی به واردات از نظر کمیت نداریم اما شاید در ماه ذخایر گندم بیش از نیاز ماست از این»: رویترز گفت

نیازهای بازار تا تابستان آینده به یک میلیون تن  گوید برای تامین بخش خصوصی می. واردات گندم با گلوتن باال نیاز داشته باشیم

رود اما  سال اخیر به شمار می 3میلیون تن گندم تولید کرده است که بیشترین میزان در  0432ایران امسال «.گندم نیاز دارد

 .بخشی از این میزان دارای گلوتن باال برای تهیه آرد الزم برای پخت نان نیست

 05011ایران قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان را باال برده است و در نظر دارد تا این قیمت را از زرگران ادامه داد دولت 

این درحالی است که دولت مصر، .ریال در فصل برداشت آینده افزایش دهد 03111ریال به ازای هر کیلو در فصل جاری به 

به نوشته .دالر پرداخت کرده است 035321ثنای قیمت حمل، ترین واردکننده گندم در جهان برای هر تن گندم به است بزرگ

زرگران تصریح کرد .های اخیر در تالش برای تامین امنیت غذایی خود مقادیر زیادی گندم وارد کرده است رویترز، ایران در سال

سال را صادر کرده بود اما در میلیون تن گندم در نیمه نخست ام 032رغم اینکه قبال مجوزهایی برای واردات حدود  دولت ایران علی

وی افزود، ایران همچنین قصد دارد تا صادرات آرد گندم خود را افزایش .دستور ممنوعیت واردات گندم را صادر کرد 0432سال 

 .دهد، اما در حال حاضر قادر نیست با آرد ارزان تر ترکیه در بازارهایی نظیر عراق رقابت کند

میلیون  51های تولید آرد ایران ظرفیت تولید حدود  رانس غالت در ژنو در هفته گذشته، کارخانهبر اساس سخنرانی زرگران در کنف

 .میلیون تن است 0532تن آرد را دارند، در حالی که نیاز داخلی کشور به آرد حدود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http04321058111043 
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 صنایع غذایی

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  اندازی شداندازی شد  های نیشکر در کشور راههای نیشکر در کشور راه  نخستین کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخهنخستین کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه

 .آباد توسط مؤسسه جهاد نصر و بخش خصوصی تأسیس شد های نیشکر در صفی نخستین کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخه

گزارش خبرنگار ایانا، امروز با حضور اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  به

کشاورزی، کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، ولدان مدیر کل دفتر تجاری سازی و انتقال فناوری سازمان، چنگلوایی 

ن، معاونین زراعت و تولیدات دامی استان خوزستان، نادری ریاست مرکز تحقیقات و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستا

آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اهواز، پاپی زاده نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل موسسه 

آباد از توابع  های نیشکر در صفی سرشاخهجهاد نصر کشور و فرماندار شهرستان دزفول نخستین کارخانه تولید خوراک دام از 

میلیارد ریال توسط موسسه جهاد نصر و بخش خصوصی تاسیس  51این کارخانه با اعتباری بالغ بر .شهرستان دزفول افتتاح شد

در سال  هزار تن 011اندازی فاز دوم به  ظرفیت فعلی این کارخانه در فاز نخست، چهارهزار تن در سال است و با راه. گردیده است

های نیشکر در تغذیه دام نیازی به سوزاندن مزارع نیشکر نخواهد بود و ضمن پیشگیری  در صورت استفاده از سرشاخه.خواهد رسید

 ./از آسیب رساندن به محیط زیست و ایجاد آلودگی، از این منبع غذایی غنی برای تعلیف دام ها استفاده خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www://http40155D/%3%08 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

تقدیر از وزیر نیرو جهت پلمپ تقدیر از وزیر نیرو جهت پلمپ / / درصددرصد  77های غذاهای صنعتی های غذاهای صنعتی   درصد ناسالمند، فرآوردهدرصد ناسالمند، فرآورده  ٠٢٠٢    غذاهای سنتیغذاهای سنتی

  های آشامیدنیهای آشامیدنی  ها از آبها از آب  ها یا رفع آالیندهها یا رفع آالینده  چاهچاه

 51: های غذایی صنعتی به مراتب کمتر از سنتی است، گفت ها و تقلبات در فرآورده وزیر بهداشت با اعالم اینکه وضعیت آالینده

 .های غذایی سنتی سالم نیستند درصد فرآورده

در : اظهار داشت ها و تقلبات غذایی به گزارش ایانا، سید حسن هاشمی روز دوشنبه در مراسم افتتاح دو طرح ملی پاالیش آالینده

های  درصد آنها سالم نیستند در حالی که این وضعیت در فرآورده 51های غذاهای سنتی مشخص شده که  های فرآورده بررسی

بنابراین مردم باید بیشتر در این باره رعایت کنند به خصوص در حوزه مواد لبنی که هم مردم و  .رسد درصد می 0غذایی صنعتی به 

وی با اشاره به مشکالت و مخاطراتی که مصرف غذاهای ناسالم برای سالمت مردم به دنبال دارد، .کند گرفتار می هم نظام سالمت را

مند هستند که غذای سالم بخورند و این وظیفه وزارت بهداشت است که از طریق نظارت بر تهیه و تولید  مردم عالقه: افزود

های آشامیدنی و معدنی در  هاشمی با اعالم اینکه در موضوع سالمت آب.ندهای غذایی، سالمت غذای مردم را تضمین ک فرآورده

های  ها از آب ها و یا رفع آالینده بایست از همکاری وزارت نیرو در جهت پلمپ چاه می: حال حاضر وضعیت خوبی داریم، افزود

: آشامیدنی و معدنی اشاره کرد و گفتهای  جمهوری در موضوع آب وی همچنین به پیگیری رئیس.آشامیدنی تقدیر و تشکر کرد

: وزیر بهداشت ادامه داد.های کاری دولت قرار داده است زیست و سالمت را جزو اولویت جمهور همواره دو موضوع محیط رئیس

رو توجه هستیم و نه آنقدر قانون نی مشکالت مواد غذایی کشور ما همانند دیگر کشورها است و در حد متوسط هستیم، نه آنقدر بی

در مورد مواد غذایی شایعات : هاشمی تصریح کرد.و قانون بازدارنده داریم ولی خوشحالیم که مردم به همین عملکرد ما اعتماد دارند

های اجتماعی نیز به چنین اخباری اقبال  شود، همان مشکلی که کشورهای غربی با آن درگیر هستند، از طرفی شبکه زیاد مطرح می

ها را به  خواهیم اعتماد مردم را جلب کنیم باید مراقبت بیشتری کنیم و از آن طرف اطالع رسانی ما اگر می وسیعی دارند بنابراین

 ...موقع انجام دهیم

/news/fa/ir.iana.www://http48310D/%0%D%BA0%B1 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۵5آبان ماه  24و شنبه د

  در بازاردر بازار  جات تاریخ گذشته خارجیجات تاریخ گذشته خارجی  فروش ادویهفروش ادویه

واحدهای غیر مجاز و بدون پروانه اقدام به  :رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان موادغذایی هم صنف گفت <مواد غذایی

ها و تاریخ  طورمعمول برگشتی سایر کشور مجوز بهاند اما این محصوالت بدون  های خارجی کرده چاب بسته بندی ادویه جات با برند

صنف شامل فعالین بخش غالت، حبوبات، ادویه  تولیدکنندگان مواد غذایی هم: مهدی کریمی تفرشی اظهار کرد.گذشته هستند

ترین مشکالت این صنف، فعالیت تعداد زیادی از واحدها  مهم .های دیگر است جات، سبزیجات خشک؛ مکمل ها و فرآورده

طورمعمول برگشتی سایر کشور  مواد اولیه، واحدهای بدون مجوز به: وی افزود.صورت زیرزمینی و بدون مجوزهای بهداشتی است به 

 .ها و تاریخ گذشته است که برخی از آنها باید معدوم شود و قابلیت استفاده ندارد

های  شود که با خرید دستگاه مشاهده می ر مواردی نیز د: صنف ادامه داد رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم

عنوان محصول خارجی  کنند و حتی به برای جلب مشتری استفاده می چاپ تاریخ انقضا و تولید جعلی بر روی محصوالت این بخش 

ور به شود به همین منظ صنف مشاهده می موارد مختلفی در خصوص جعل کاالهای هم: وی تصریح کرد.رسند به فروش می

 .ای و معتبر خرید کنند های زنجیره از فروشگاه شود برای تهیه محصول مطمئن  کنندگان توصیه می مصرف

سازمان غذا و دارو را ندارند، خریداری نکنند زیرا باید توجه داشت که  "سیب سالمت"مردم، مواد غذایی که : تفرشی گفت کریمی

 .علت نیست هیچ ارزانی بی

 سازمان انرژی اتمی ارسال ادویه جات به

: وی با اشاره به اینکه مبدأ تولید ادویه جات هندوستان است و در کنار آن ویتنام و سنگاپور نیز در این زمینه تولید دارند افزود

 .دها را دارن شود، امکان آلودگی به انواع میکروب کشاورزی هند سنتی است و این گیاهان با توجه به اینکه از ریشه گیاه حاصل می

ها باید آنها را به سازمان انرژی اتمی ارسال کرد  زدایی ادویه برای همین منظور برای میکروب: مرد سال صنعت غذای ایران ادامه داد

های موجود آن زدوده شود که این امر هزینه بیشتری برای تولیدکنندگان دارد و درنهایت هزینه های تولید  تا کپک و میکروب

 .برد مقایسه با محصوالت فله باال می واحدهای صنعتی را در

به  زدایی  کریمی تفرشی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از کارخانجات تولیدکننده ادویه محصوالت خود را برای میکروب

های  صنف دنبال آن هستیم که تمام واحد در تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم: کنند گفت سازمان انرژی اتمی ارسال می

 .صنف را به انرژی اتمی بریم و این امر را اجباری کنیم تولیدی هم

یافته است که این امر نقش مهمی  کاهش های اخیر واردات کاالهای قاچاق این صنف بر اساس اقدامات انجام شده  در ماه: وی افزود

جام شرایط واردات موارد اولیه بخش مواد در شرایط پس از اجرای بر: کریمی تفرشی گفت.کنندگان دارد در تأمین سالمت مصرف

صنف و ادویه جات بهبودیافته است اما باید توجه داشت که از ابتدای پیروز انقالب در کشورمان با مشکالتی برای واردات این  هم

زیرا برخی از  شود درصد مواد اولیه ادویه جات ایران از خارج کشور تأمین می  21بیش از : وی افزود.رو هستیم محصوالت رو به

 .شود ها و شرایط آب و هوایی خاص تولید می کاالها تنها در برخی از کشور

که اگر در زمان  طوری ها باعث شد که مواد اولیه مانند اسیدسیتریک و بیکربنات به کشور وارد نشود به تحریم: کریمی تفرشی گفت

های  تحریم ها به سمت کشورهای آسیایی رفتیم و برخی از کشورکردیم در زمان  قبل از تحریم ها از کشورهای اروپایی مصرف می

 .دهند آسیایی نیز مواد اولیه درجه یک خود را نیز در اختیار ایران قرار نمی

 صادرات غالت و حبوبات به روسیه
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است که بازار روسیه بازار بکری   :وی همچنینی در خصوص شرایط صادرات محصوالت هم صنف به بازار روسیه اظهار داشت

توانند در این بازار حضورداشته باشند، اما اگر قراردادها بسته شود و  راحتی می تولیدکنندگان ایران با داشتن ظرفیت باالی تولید به

 .های سختی در انتظار آنها است کنندگان نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، جریمه تولید

 .ت غالت حبوبات به روسیه آغازشده استدر بخش کاالهای هم صنف صادرا: کریمی تفرشی گفت

و زمان حمله متفقین به ایران و ایجاد  0400صنف در سال  اولین فعالیت تولید کنندگان مواد غذایی هم: وی در پایان یادآورشد

 .های کوچک ایجاد شد کمبودها برای تأمین غذایی کشور و ارائه آن دربسته بندی
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۵5آبان ماه  24دو شنبه 

  گیری از آردگیری از آرد  واکنش وزارت بهداشت به افزایش سبوسواکنش وزارت بهداشت به افزایش سبوس

در حال حاضر با : گیری از آردها خبر داد و گفت مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از افزایش سبوس <مواد غذایی

 .شود و این اقدام خالف جهت تامین سالمت مردم است ، نان پخته می گیری شده درصد سبوس 50درصد و  00آردی که 

 50یا  00گیری از آردها تغییر کرده و به  میزان سبوس سال گذشته طی دو سه : با بیان این مطلب افزود دکتر زهرا عبداللهی

ما با وزارت صنعت، معدن و تجارت در دبیرخانه . شوند است که به این ترتیب آردها سفیدتر و بیشتر تصفیه می  درصد رسیده

 .شورای عالی سالمت درباره این موضوع صحبت کردیم و اقدامات کارشناسی الزم نیز دراین رابطه انجام شد

با  ما نیز به عنوان وزارت بهداشت . رد نان و اجرای اجباری آن تصویب شددر آخرین جلسه این شورا، بازنگری استاندا: وی افزود

گیری از آردها در دستور کار این سازمان قرار  سازمان ملی استاندارد مکاتبه کردیم و درنهایت بازنگری و کاهش میزان سبوس

موظف به پایش اجرای استاندارد نان  به گفته مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، وزارت بهداشت در حال حاضر.گرفت

همچنین بخشی از نظارت بر اجرای این . شامل حذف جوش شیرین و جوهر قند و تهیه نان به روش حرارت غیرمستقیم است

عبداللهی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت به دلیل اهمیت موضوع سالمت نان، به .استاندارد بر عهده سازمان ملی استاندارد است

. گیری از آردها کاهش یابد ما در حال پیگیری هستیم که میزان سبوس: کند، افزود ر جدی اجرای این استاندارد را پیگیری میطو

شود؛ این اقدام خالف جهت تامین سالمت  گیری شده، نان پخته می درصد سبوس 50درصد و  00 آردی که  در حال حاضر با 

 .ی امروز افزایش یافته است؛ یعنی سبوس بیشتری از آرد گرفته می شوددرصد بود ول 02قبال این رقم . مردم است

. تر باشد یعنی فیبر کمتری دارد هرچقدر آرد سفیدتر و تصفیه شده: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد

گیری را  ما باید این میزان سبوس. شود می. ..های قلبی و عروقی و  استفاده از این نوع آرد باعث بروز اضافه وزن، چاقی، بیماری

مردم  :سفید عنوان کرد و افزود  وی دلیل این اقدام را تمایل مردم به استفاده از نان.پایین بیاوریم تا نان فیبر بیشتری داشته باشد

ها سبوس  ال حاضر نیز نانواییدر ح . های تیره سبوس بیشتری دارند و سالمتر هستند باید بدانند نان سفیدتر بهتر نیست، بلکه نان

 .کنند خرد و با خمیر نان مخلوط می ای را جداگانه می فله

های وزارت  مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در خصوص وضعیت استفاده از جوش شیرین در نان و همچنین بازرسی

طبق . عدم استفاده از جوش شیرین استکنند،  یکی از مواردی که بازرسان بهداشت محیط کنترل می: بهداشت نیز گفت

کنند، البته این رقم شهر به شهر  ها از جوش شیرین استفاده نمی درصد نانوایی 02آنها، حدود  های اعالم شده از سوی  گزارش

ند هایی هست در عین حال استان. های یک محله در تهران از جوش شیرین بیشتر استفاده کنند متفاوت است، ممکن است نانوایی

 .است ولی این مشکل در تهران بیشتر است  که به طور کامل جوش شیرین از نان حذف شده

این . کنند ها از آن استفاده می شود بعضی نانوایی اما گاهی شنیده می. استفاده از جوهر قند نیز در نان ممنوع است: وی تاکید کرد

نیست ولی همان مقدار  البته استفاده از آن گسترده . است  کید شدهموضوع هم یکی از مواری است که در استاندارد نان بر آن تا

کند تا  افزودن آن نیز هیچ تغییری در رنگ و مزه ایجاد نمی. اندازد هم نباید وجود داشته باشد؛ چرا که سالمت مردم را به خطر می

گویند چون کیفیت آرد نامرغوب است،  ها میها نیز این است که آن دلیل انجام این کار از طرف نانوایی. مردم متوجه آن شوند

 .مجبوریم از آن استفاده کنم، در صورتی که این توجیه درست نیست
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  یورش بونسای، کاکتوس و بانبوی قاچاق به بازار گل و گیاه کشوریورش بونسای، کاکتوس و بانبوی قاچاق به بازار گل و گیاه کشور

شود، اما ورود حجم زیادی از آنها نیز از  بیشتر گیاهان بونسای، کاکتوس و بانبو از کشور عراق و از مرز بانه به ایران قاچاق می

های تهران  این گیاهان از از طریق یکی از فرودگاه های اصلی کشور به گلخانه. مبادی رسمی و از فرودگاه مشهد انجام شده است

 .شوند وارد و از آنجا به سراسر کشور توزیع می

این گیاهان از کشور : فتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گ رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران امروز در گفت

از طریق یکی از فرودگاه های اصلی کشور ارسال و پس از ترخیص از فرودگاه این شهر به تهران منتقل  تایلند و چین با هواپیما به

تهران  های در شهر پیش از اینکه این گیاهان در بازار توزیع شوند، برای جلوگیری از ردیابی به گلخانه: اکبر شاهرخی افزود.شوند می

گیرند در نتیجه تشخیص و ردیابی گل و گیاه زینتی تولید  ها مورد بازدید جهاد کشاورزی قرار می منتقل شده و همراه با سایر گل

شوند، بونسای ها  های کوچک وارد کشور می های قاچاق معموالً در گلدان کاکتوس: وی بیان کرد.شود داخل و قاچاق غیرممکن می

 .شوند ده که بعد از نگهداری چهار تا شش ماهه در گلخانه آماده ورود به باز مینیز بدون برگ وارد ش

: شاهرخی دلیل رشد صعودی قاچاق این گیاهان را قیمت بسیار پایین آنها نسبت به تولیدات مشابه داخلی عنوان کرد و ادامه داد

ها سه تا  این قیمت. رسد مان در بازار داخل به فروش میها تا یک میلیون تو هزار تومان و بونسای 01تا  41های قاچاق از  کاکتوس

 .تر از این نرخ است چهار برابر قیمت خرید آنها است و قیمت آنها در کشور تولیدکننده بسیار پایین

: شود، عنوان کرد های کشور نمی وی در پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق این گیاهان باعث ورود و بروز بیماری در گلخانه

ها در سطح باالیی از استاندارد هستند و  شود، درباره کنترل و مبارزه با بیماری ورهایی که واردات این گیاهان از آنجا انجام میکش

توان گفت  هایی که این گیاهان را نگهداری می کنند، گزارشی از بروز بیماری ارائه نشده است، اما با این حال نمی تاکنون در گلخانه

 .درصد عاری از هر بیماری و آفت هستند و نباید این احتمال را نادیده گرفت 011این گیاهان 

 از فرصت صادراتی تنها حسرتش باقی مانده است

در حال حاضر : رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران درباره وضعیت صادرات گل و گیاه زینتی از کشور یادآور شد

 .شود های زینتی می دار و درخچه های ریشه گیرد و صادرات ما بیشتر مربوط به گل ورت نمیبریده از ایران ص صادرات گل شاخه

میلیون دالر صادرات گل و گیاه زینتی از ایران صورت گرفته است که بیشتر  332، 33در مجموع تا پایان سال : شاهرخی تأکید کرد

. ر و به کشورهای افغانستان، ژاپن، هلند و تایلند بوده استاین صادرات مربوط به درختچه بید قرمز و به ارزش سه میلیون دال

هزار دالر بته رز به کشور کردستان عراق صادر کنیم که در مقابل میزان صادرات  811ایم حدود  همچنین در سال جاری توانسته

 .سایر کشورها رقم ناچیزی است

مندی این کشور به واردات گل و گیاه زینتی ایران  روسیه و عالقه وجودآمده در بازار وی در پاسخ به این پرسش که چرا از فرصت به

طوری که در آخرین اقدامی که از  های صادراتی ایران در بازار روسیه رقابتی نیست، به قیمت گل: کنید، اظهار داشت استفاده نمی

هزار  مت این گل در بازار هدف شش تا هفتسوی یک تاجر و تولیدکننده ایرانی برای صادرات گل آنتوریوم به روسیه انجام شده، قی

 .هزار تومان وارد بازار روسیه کرد تومان تمام شد، در حالی که کشور اکوادور همین گل را با کیفیت بسیار مطلوب و با قیمت سه

افزایش هزینه تمام ها را از دالیل اصلی  رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران، باال بودن هزینه کارگر و قیمت نهاده

از دیگر مشکالتی که در راه صادرات گل و گیاه زینتی ایران وجود دارد، نبود وسایل حمل و نقل مناسب : شده برشمرد و اضافه کرد
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گل معموالً طول عمر کوتاهی برای بازارپسندی دارد، ضمن اینکه کشور . ویژه هواپیماهای مخصوص حمل گل و گیاه زینتی است به

 .گونه تأخیر در دریافتن محموله خود در کشور هدف نیست ضر به پذیرفتن هیچمشتری حا

هرچند : شاهرخی در پاسخ به این پرسش که نبود پایانه صادراتی چقدر بر توان صادراتی گل و گیاه ایران تأثیر گذاشته است، گفت

شکل ما بیشتر مربوط به نبود تولیدکنندگان و تواند در صادرات یک کاال تأثیر بگذارد، اما م نبود پایانه صادراتی رسمی می

مدت، توان  هایی که در صورت دریافت قراردادهای طوالنی المللی است، شرکت های بزرگ و توانمند این صنعت در سطح بین شرکت

صادراتی و در  های بزرگی که توان تولید در حجم بزرگ تأمین نیاز کشور متقاضی را داشته باشند؛ به عبارت دیگر در ایران شرکت

شود معموالً به این شکل است که کشور هدف  اکنون انجام می صادراتی که هم. قراردادهای طوالنی مدت را داشته باشند، نداریم

عنوان یک  کند ایران به معموالً با یک کشور اصلی قراردادهای بلندمدت دارد و در ایام خاص که نیاز به واردات بیشتری پیدا می

 .دهد شود و صادرات به این کشور را انجام می ر مدت زمان محدود وارد میکشور ثالث د

: وی شرط توسعه و پایداری در بازار جهانی صنعت گل و گیاه زینتی را همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی دانست و افزود

تواند برگ برنده ما  ن کند، این ویژگی میتواند نیاز بازار جهان را تأمی ایران کشوری چهار فصل است و همواره در تمام طول سال می

های اولیه را  ها الزم را فراهم کنیم و هزینه در حفظ مشتری و تأمین نیاز بازارهای گل و گیاه جهان باشد، اما اگر نتوانیم زیرساخت

 .ماند کاهش دهیم، این فرصتی است که تنها از آن حسرتش برای تولیدکنندگان باقی می

خوب است که مسئوالن کشور در : واستار اشاع فرهنگ استفاده و کاشت گل در کشور شد و بیان کردشاهرخی در پایان خ

دهد  ها نشان می طور که پژوهش های خود به اشاع فرهنگ استفاده و کاشت گل در کشور توجه داشته باشند؛ زیرا همان ریزی برنامه

دن به گل، باعث برانگیخته شدن احساس شادی، آرامش و طراوت، طور کلی نگاه کر خریدن گل یا کاشتن گل و گیاه زینتی و به

ای که شادی، آرامش و طراوت و مثبت اندیشی در آن وجود داشته باشد  شود، جامعه مثبت اندیشی و دوری از غم و اندوه می

 ./اقتصادی پویاتر خواهد داشت
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 گندم

  آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  07.٥07.٥بینی تولید بینی تولید   پیشپیش/ / هزار هکتار اراضی کشور به محصول گندم تاکنونهزار هکتار اراضی کشور به محصول گندم تاکنون  9٢٢9٢٢زیر کشت رفتن سه میلیون و زیر کشت رفتن سه میلیون و 

  میلیون تن گندم در میلیون تن گندم در 

شود که این سطح به حدود  بینی می زیر کشت گندم رفته و پیشهزار هکتار از اراضی کشور به  011تاکنون حدود سه میلیون و 

 .میلیون تنی رقم بخورد 0432شش میلیون هکتار برسد تا تولید 

هزار تن بذر تهیه  300در سال جاری حدود : وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت کشتی گندم گفت مجری طرح گندم امروز در گفت

 .رو بوده است هزار تن بود، با رشد روبه 400سه با سال گذشته که و توزیع شده که این رقم در مقای

هزار و  03شده داشتند و تاکنون مبلغ  برداران بخش کشاورزی استقبال مناسبی از بذور گواهی بهره: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .اند شده سال زراعی گذشته دریافت کرده میلیارد تومان بابت گندم فروخته 011

ایم که این امر باعث شده کشت گندم در سال زراعی  درصدی در منابع اعتباری بوده 351امسال شاهد رشد : طرنشان کردوی خا

ها  درصد مناطق سردسیری به اتمام رسیده و مابقی استان 38کشت گندم در : پور ادامه داد اسفندیاری.جدید بدون مشکل طی شود

طور قطع مشکل  به زیر کشت رفته است، به 32 - 38گندمی که در سال زراعی : وی تصریح کرد.نیز درگیر مراحل کشت هستند

 .برداران رعایت شده است بدسبزی نخواهد داشت؛ زیرا تمامی اصول ازجمله ضدعفونی و سایر عوامل توسط بهره

بینی  ندم رفته و پیشهزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گ 011در حال حاضر سه میلیون و : مجری طرح گندم یادآور شد

 .شود تا پایان آذرماه نیز ادامه یابد می

در صورت : پور سطح زیر کشت کلی گندم در سال جاری را حدود شش میلیون هکتار برآورد کرد و اظهار داشت اسفندیاری

 .مساعدت شرایط آب و هوایی و بارش باران، شاهد محصول مناسبی در سال زراعی جاری خواهیم بود

تاکنون مشکل خاصی گزارش نشده است و الزم است کشاورزان کود سرک مورد نیاز خود را تهیه و انبار کرده تا به : تأکید کردوی 

 .محض نخستین بارش، نسبت به کوددهی اراضی خود اقدام کنند

 هزار تن کود اوره در حوزه گندم و جو 0٢٢نیاز به یك میلیون و 

هزار تن کود اوره مورد نیاز بخش گندم باشد  011بینی شده است که یک میلیون و  پیش امسال: مجری طرح گندم همچنین گفت

 .که تمامی آن توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تأمین شده است

عنصر نیاز دارد که هشت عنصر آن اصلی بوده و مابقی را عناصر فرعی  02گیاه گندم به حدود : پور در ادامه افزود اسفندیاری

ها هرساله اضافه شود تا محصول با  عناصر اصلی همچون ازت، فسفر و پتاس باید به خاک: وی خاطرنشان کرد.دهد یتشکیل م

سیاهک پنهان و : پور بر بوجاری بذور خودمصرفی و ضدعفونی آنها تأکید کرد و ادامه داد اسفندیاری.عملکرد باالیی تولید کنیم

 .شود و تنها راه کنترل آنها نیز ضدعفونی است ا رعایت نکردن عوامل فوق، ایجاد میزایی هستند که ب آشکار ازجمله عوامل خسارت

گردد، شرایط آب و هوایی نیز در آن دخیل بوده و الزم  نوسانات میزان تولید عالوه بر آنکه به مدیریت مزرعه برمی: وی تصریح کرد

 .شود صورت کامل رعایت شود، به است آن بخشی که توسط کشاورز مدیریت می

شود در سال زراعی  بینی می میلیون تن برآورد شده است که پیش 0432نیاز کشور به گندم حدود : مجری طرح گندم یادآور شد

 .جدید همین مقدار تولید داشته باشیم
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جاری نیز  درصد بیشتر از برنامه ابالغی بود و در سال زراعی 51در سال زراعی گذشته میزان تولید : پور تأکید کرد اسفندیاری

 .شود که تولید مناسبی رقم بخورد بینی می پیش

فرنگی نیست که مدت نگهداری آن کوتاه باشد، بلکه در صورت ازدیاد  گندم همچون محصول گوجه: وی در پایان اظهار داشت

 ./سال نیز فراهم است 3تولید، امکان انبار کردن آن حتی تا 

/news/fa/ir.iana.www://http48340D/%0%B5% 

 گندم

 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  واردات گندم برای صنایع ماکارانی منتفی شدواردات گندم برای صنایع ماکارانی منتفی شد

دارد برای صنایع ماکارانی گندم دوروم برای استحصال آرد سمولینا به میزان کافی وجود : معاون داخلی بازرگانی دولتی ایران گفت 

 .از این رو نیازی به واردات نیست

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز در  8الی  2بیش از :با اشاره به اصرار برخی صنایع بر واردات گندم اظهار داشت خبرنگاران جوان ،

 . کشور وجود دارد که کیفیت آن با استانداردهای جهانی برابری می کند بنابراین نیازی به واردات گندم وجود ندارد

استان ،کیفیت گندم  40از مجموع گندم تولیدی  :ر کشور وجود ندارد، افزودوی با بیان اینکه مشکلی از حیث کیفیت گندم دروم د

 .استان کمتر از استاندارد است 02استان از متوسط باالتر و  08

این واحد ها می :وی در پاسخ به این سوال که اتحادیه نان های حجیم صنعتی بر واردات گندم با کیفیت اصرار دارند ، اظهار داشت 

تا با بررسی دقیق از سوی کارشناسان امر تصمیمات   گندم با گلوتن مورد نظر را مشخص  است خود مبنی بر وارداتتوانند درخو

معاون داخلی بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آنکه صنایع ماکارانی اعتقاد . الزم در خصوص واردات اتخاذ شود

به میزان کافی وجود دارد از این  ای صنایع ماکارانی گندم دوروم برای استحصال آرد سمولینا بر: به واردات گندم دارند، بیان کرد

ریال در اختیار  4هزار و  348گندم دورم به میزان کافی با قیمت مصوب : وی در ادامه یادآور شد.رو نیازی به واردات نیست 

 . کارخانه های ماکارانی قرار می گیرد

 ی در دنیا بی نظیر استکیفیت گندم دورم تولید

کشور  4الی  5در دنیا تنها : عباسی معروفان با بیان اینکه کیفیت گندم دورم تولید داخل در دنیا بی نظیر است ، عنوان کرد 

هزار تنی در سال  411کیفیت مشابه گندم دورم ایران را دارند و می توان گفت که این گندم عالوه بر مصرف نیاز داخل با مازاد 

 . ی روبرو است که بال فاصله پس از اخذ مجوز نسبت به صادرات آن به بازارهای هدف اقدام خواهد شدجار

با توجه به : این مقام مسئول با بیان اینکه برخی افراد کار دیگری جز واردات و سودهای هنگفت حاصل از آن ندارند ، اظهار کرد 

زی به واردات انواع گندم و اختالط آن با گندم های داخلی وجود ندارد و تنها تولید بی سابقه گندم در سال جاری باید گفت که نیا

واردات گندم و دپو آن کردند و حال به دنبال   افرادی که در این میان اصرارهای مکرری مبنی بر واردات دارند از گذشته اقدام به

 .اخذ مجوزهای الزم برای واردات هستند تا بتوانند محصول خود را در بازار به فروش رسانند
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - ۵۹/۸۰/2۹ : تاریخ

  ٠٢٢٠٢٢صادرات صادرات / / پرداخت بالفاصله پول خرید تضمینی جو و ذرتپرداخت بالفاصله پول خرید تضمینی جو و ذرت//درصدی قیمت گوشت قرمزدرصدی قیمت گوشت قرمز  ٠٢٠٢دالیل افزایش دالیل افزایش 

  هزار تن مرغ مازادهزار تن مرغ مازاد
ذخیره استراتژیک محصوالت : درصدی قیمت گوشت قرمز گفت 51مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به دالیل افزایش  

  .شود هزار تن مرغ مازاد به کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس صادر می 511پروتئینی کشور تامین شده و 

، درمورد آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک محصوالت پروتیئنی خبرگزاری فارسزی وگو با خبرنگار کشاور علیرضا ولی در گفت

هزار تن کمبود داشته ایم که آن را به صورت گوشت منجمد با کیفیت بسیار باال از  01در حوزه گوشت قرمز : کشور اظهار داشت

وی با اشاره به اینکه در حوزه گوشت مرغ نه تنها  .اتژیک گوشت در کشور قابل قبول استبرزیل وارد کردیم و اکنون ذخیره استر

در همین راستا این میزان به کشورهای افغانستان، عراق : هزار تن مازاد روبرو هستیم، خاطرنشان کرد 511کمبودی نداریم بلکه با 

نظیم بازار در وزارت جهاد برعهده شرکت پشتیبانی امور دام از آنجایی که وظیفه ت.شود و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می

 51درصدی چرا قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال  3با وجود تامین گوشت و تورم : گذاشته شده خبرنگار فارس از ولی پرسید

درصد برای  01به  2ز درصد افزایش داشته که او اینگونه پاسخ داد که دالیل مختلفی از جمله افزایش تعرفه واردات گوشت ا

مدیرعامل شرکت .گردد یکی از عوامل افزایش قیمت است مدت نفع آن به مردم بازمی  حمایت از تولید داخل که در طوالنی

آنکه   که باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده تولید گوشت در کشور بود مضاف بر: پشتیبانی امور دام تاکید کرد

ولی همچنین درمورد اجرای طرح قیمت تضمینی جو نیز .تاثیر نبوده است ه کشورهای اطراف هم در این زمینه بیقاچاق دام ب

درصد آن  01آوری و در بورس عرضه شد که  هزار تن جو کشاورزان براساس طرح قیمت تضمینی جمع 031یک میلیون و : گفت

به گفته این مسئول در شرکت  .بقی را هم دولت پرداخت کرددرصد ما 41بالفاصله از طریق بورس به کشاورزان پرداخت و 

سال اخیر پول قیمت تضمینی محصوالت خود را فورا دریافت  48پشتیبانی امور دام این برای نخستین بار است که جو کاران طی 

ار تن از این محصول هز 20از آنجایی که برداشت ذرت آغاز شده : او همچنین درمورد وضعیت خرید تضمینی ذرت هم گفت.کردند

التفاوت آن را هم پرداخت  هزار تن آن در بورس کاال عرضه و فروخته شده است که همزمان پول مابه 32ایم که  آوری کرده را جمع

تومان است و این محصول در بازار بورس  0148به گزارش فارس، اکنون قیمت خرید تضمینی هر کیلو ذرت توسط دولت .کردیم

 .شود التفاوت آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت می رسد که مابه تومان به فروش می 081کاال کیلیویی 
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 گوشت قرمز
 ن جوانخبرنگارا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  انتقاد شدید از سکوت سازمان حمایتانتقاد شدید از سکوت سازمان حمایت/ / حباب کاذب قیمت گوشت شکسته می شودحباب کاذب قیمت گوشت شکسته می شود

هزار راسی در مقایسه با سال  411الی  511در شرایط فعلی با افزایش عرضه : رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت

 . شودهزار تومانی نرخ گوشت شکسته  08الی  02گذشته پیش بینی می شود که حباب کاذب 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمنصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار 

هزار  201شورای تامین دام زنده در آبان ماه آمادگی عرضه : داشتدر خصوص وضعیت عرضه دام زنده اظهار  خبرنگاران جوان،

 .تومان به کشتارگاه ها را دارد 011هزار و  00الی  00هزار راس بز با متوسط قیمت  80هزار راس گوساله و  001راس گوسفند،

شت در ماه های اخیر، شاهد کاهش به دنبال افزایش بی رویه نرخ گو: وی با اشاره به نوسانات نرخ گوشت در ماه های اخیر گفت

 .درصدی به سبب هجوم دالالن و واسطه ها به این صنعت بوده ایم 52الی  51تقاضای 

با توجه به انباشتگی و مازاد عرضه دام به کشتارگاه ها باید گفت که در شرایط فعلی نرخ واقعی هر کیلو گوشت : پوریان ادامه داد

رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در خصوص گالیه برخی افراد مبنی بر .ومان استهزار ت 53الی  50برای مصرف کننده 

هزار راسی در مقایسه با سال گذشته پیش بینی  411الی  511در شرایط فعلی با افزایش عرضه : کمبود دام زنده در بازار بیان کرد

را که در غیر این صورت با رکود بازار گوشت مواجه هزار تومانی نرخ گوشت شکسته شود چ 08الی  02می شود که حباب کاذب 

: وی با انتقاد از سکوت سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده درباره گرانی بیش از حد قیمت در بازار افزود.خواهیم شد

در واحد های پرواربندی  سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باید وارد عرصه شده و با گرانی ها برخورد نماید چرا که

 .هیچ کمبودی نداریم

/news/fa/ir.yjc.www://http2053035D/%0%%AD 
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 گوشت مرغ

 فودپرس 13۵5آبان ماه  25سه شنبه 

  تومانتومان  27٥٢27٥٢فروشی مرغ فروشی مرغ   قیمت خردهقیمت خرده

بر این اساس قیمت مرغ در  :و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده  <مواد غذایی

قیمت جدید مرغ و انواع مشتقات آن را  خانی  مهدی یوسف.تومان است 8021فروشی  تومان و در مراکز خرده 2321فروشی  عمده

قیمت هر کیلوگرم : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود.ن استتوما 3421نرخ مرغ زنده  امروز: در بازار اعالم کرد و اظهار داشت

تومان و فروش درب واحدهای  8011تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  2321فروشی درب کشتارگاه  مرغ آماده طبخ در عمده

 2021مرغ با کمر  قیمت هر کیلوگرم ران: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اضافه کرد.تومان است 8021( فروشی مراکز خرده)صنفی 

هزارتومان، سینه با  05خانی، هر کیلوگرم سینه مرغ بدون کتف نیز  به گفته یوسف.تومان است 8021کمر  تومان و ران مرغ بدون

 .شود هزارتومان به مشتریان عرضه می 0هزارتومان و بال و کتف  00کتف 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http٥٠٠fa07٢٢2a٢4 
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 ماشین آالت

 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

نمایش هوایی هواپیماهای ویژه نمایش هوایی هواپیماهای ویژه / / درصدی حجم عملیات هواپیماهای خدمات ویژه کشاورزیدرصدی حجم عملیات هواپیماهای خدمات ویژه کشاورزی  47٥47٥جهش جهش 

  کشاورزی در جزیره کیشکشاورزی در جزیره کیش

گذرد، در سالی  با وجود آنکه تنها یک سال از ملحق شدن شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی می

 .درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است 302شده توسط این ناوگان  که گذشت، حجم عملیات انجام

های جدید این شرکت در سال  وگو با خبرنگار ایانا درباره برنامه کشاورزی امروز در گفت مدیرعامل شرکت خدمات هواپیمایی ویژه

ها، سال زراعی جاری با اندکی تأخیر آغاز شده است و هنوز عملیات مبارزه با آفات و  دلیل شکل بارش به: زراعی جاری گفت

 .آماده کرده استها شروع نشده، اما این شرکت هواپیماها و تجهیزات مناسب را  بیماری

رفته، بارندگی وجود دارد؛ بنابراین  در بخش عملیات اطفای حریق نیز در مناطقی که احتمال خطر می: احمد طمراسی افزود

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با این شرکت خبر  وی از قرارداد جدید سازمان جنگل.هواپیماهای این شرکت درگیر مأموریت نیستند

های این شرکت  در سال جاری سازمان فوق قرارداد جدیدی را در دستور کار دارد تا بتواند از ظرفیت: ردداد و خاطرنشان ک

طمراسی با اشاره به تداوم صالحیت پروازی هواپیماهای این شرکت از .ها و مراتع داشته باشد بیشترین استفاده را در بخش جنگل

ار در کشور، گواهینامه تداوم صالحیت پروازی از سوی سازمان هواپیمایی ب برای نخستین: سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد

 .کشور در قالب استانداردهای مشخص ارائه و ناوگان این شرکت مورد تأیید قرار گرفت

 .توانند عملیات نگهداری و تأمیرات هواپیماها را خود انجام دهند تیم پروازی و سایر خدمه می: وی تصریح کرد

 های ویژه کشاورزی در نمایشگاه هوایی کیشحضور هواپیما

از شنبه : مدیرعامل شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی از برگزاری نمایشگاه هوایی در جزیره کشاورزی خبر داد و یادآور شد

برای شود که این شرکت نیز  های پروازی و هواپیماهای مختلف در جزیره کیش برگزار می هفته جاری نمایشگاهی از سیستم

در این نمایشگاه که از هفته جاری آغاز و تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد : طمراسی تأکید کرد.بار در آن حضور دارد نخستین

 .شود که هواپیماهای ویژه کشاورزی نیز در عملیات فوق شرکت خواهند کرد داشت، عملیات نمایش هوایی برگزار می

 کشاورزی فروند هواپیمای فعال در عرصه 0٠وجود 

در سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل رشد : وی درباره حجم عملیات شرکت خدمات هوایی در سالی که گذشت، اظهار داشت

دهد هواپیماهای شرکت در عملیات ویژه کشاورزی ازجمله  درصد برآورد شد که این امر نشان می 302حجمی کار در بخش 

 .اند حضوری فعال داشته... ژیک وپاشی، اطفای حریق، مبارزه بیولو محلول

فروند  05توانیم عملیات انجام دهیم، حدود  برابر ظرفیت فیزیکی و امکاناتی می 01در حالی که هنوز تا : طمراسی همچنین گفت

 .هواپیما در مناطق مختلف کشور آماده انجام عملیات کشاورزی هستند

ر وجود دارد؛ بنابراین برای استقرار هواپیماها در مناطق مختلف، مشکلی باند پروازی در کل کشو 311حدود : وی در ادامه افزود

های بزرگ کشت و  در سالی که گذشت، مجتمع: مدیرعامل شرکت خدمات هواپیمایی ویژه کشاورزی خاطرنشان کرد.وجود ندارد

راحل زراعی کشاورزی توسط آنها اند و بیشتر م صنعت موجود در کشور از مراکزی بودند که بیشترین مراجعه را به شرکت داشته

ها و  ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفظ نباتات برای مقابله با آفت انجام شد و عالوه بر آن، شرکت با سازمان جنگل
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بخش  های شمال نیز در سال گذشته رضایت عملیات مبارزه با حریق در جنگل: طمراسی ادامه داد.ها حضوری فعال داشت بیماری

 .رود امسال نیز همچون سال قبل ادامه یابد د که امید میبو

فروند آن مشغول  05فروند هواپیمای ویژه کشاورزی در شرکت وجود دارد که در حال حاضر  52حدود : وی در پایان تصریح کرد

 ./شود انجام عملیات کشاورزی هستند و هیچ کمبودی در این بخش احساس نمی

/news/fa/ir.iana.www://http48338D/%0%D%AC3%» 
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 متفرقه

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  نگار پیشکسوت با حضور وزیر جهاد کشاورزینگار پیشکسوت با حضور وزیر جهاد کشاورزی  برگزاری آیین یادبود روزنامهبرگزاری آیین یادبود روزنامه

 .پیشکسوت حوزه کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شدنگار  یاد عبدالرضا میربلوک، روزنامه آیین یادبود زنده

نگار پیشکسوت حوزه کشاورزی و مدیرمسئول نشریه  یاد عبدالرضا میربلوک روزنامه به گزارش خبرنگار ایانا، آیین یادبود زنده

رت جهاد کشاورزی، ساعتی پیش با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، رکنی معاون امور تولیدات دامی وزا "برزگر"

ها و جمعی از کارکنان وزارت جهاد  مدیران مسئول نشریات تخصصی بخش کشاورزی، خبرنگاران حوزه کشاورزی در رسانه

یاد و مدیرمسئول  نگاران همکار آن زنده در این مراسم، قریب از روزنامه.کشاورزی در محل ساختمان جدید این وزارت برگزار شد

البته غیبت بیشتر .یاد میربلوک، یاد آن شادروان را گرامی داشت ان خاطراتی از دوران کاری زندهبا بی "دهاتی"ماهنامه 

رسانی گسترده صورت  های کشاورزی در این آیین، با وجود اطالع نگاران جوان بخش کشاورزی و حتی برخی مدیران تشکل روزنامه

نگار  رسانی جهاد کشاورزی برای گرامیداشت یک روزنامه العهای اجتماعی و تدارک مرکز روابط عمومی و اط گرفته در شبکه

 ./پیشکسوت بخش کشاورزی، قابل تأمل بود

/news/fa/ir.iana.www://http48353D/%0% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  روستا به شهرروستا به شهرکاهش مهاجرت از کاهش مهاجرت از 

درحال حاضر روند مهاجرت از روستا به شهر در طی چهار دهه گذشته رو به کاهش بوده و مهاجرت از شهر به شهر رواج بیشتری 

 .در حقیقت ما اکنون شاهد ظهور روند جدیدی از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس هستیم. یافته است

در طی چهار دهه گذشته رو به کاهش بوده و مهاجرت از شهر به شهر رواج بیشتری درحال حاضر روند مهاجرت از روستا به شهر   

به گزارش ایانا از  در حقیقت ما اکنون شاهد ظهور روند جدیدی از مهاجرت تحت عنوان مهاجرت معکوس هستیم. یافته است

مهاجرت از شهر به : شهری ایران افزود پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی 

: وی تصریح کرد. اعالم شده است( درصد 04)ها، بیش از میزان مهاجرت از روستا به شهر  درصد کل مهاجرت 02روستا به میزان 

اند و خوزستان، کرمانشاه و  درحال حاضر تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین بخش مهاجران ایران را در خود جای داده

س از شهرنشینی شتابان و گسترش نامتوازن شهرها پ: ایزدی گفت. آذربایجان غربی نیز باالترین نرخ مهاجرت منفی را دارا هستند

 .های شهری در شهرهای امروز ایران است ترین علت بروز بحران و چالش مهم 31دهه 

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه رشد نامتوازن جمعیت بدون شک باعث بروز مسائل و مشکالت بسیاری در سطح  

رش یافته و ضمن نابودی محیط زیست اطراف خود طور ناموزون گست بینیم چطور شهرها به در حال حاضر می: شود، گفت کشور می

 .شوند از درون نیز دچار مشکالت فراوان می

بدون : پذیری پایین و نزول کیفیت زندگی در شهرها را دو چالش مهم نظام توسعه شهری اعالم کرد و افزود ایزدی در ادامه زیست

های اجتماعی،  شهری و قطبی شدن، گسترش آسیب ها در حوزه شهرسازی باعث ایجاد مشکالتی همچون فقر شک این چالش

و نقل و بحران هویت و  جایی و حمل آوری پایین شهرها در برابر بالیا، ناکارآمدی نظام جابه بحران زیست محیطی، ایمنی و تاب

عماری و ها شده و در حوزه معماری نیز تبعاتی مانند کاالیی شدن، بحران هویت و ضعف نظام آموزش م توجهی به ارزش بی

امروزه شهرهای ما با : معاون وزیر راه و شهرسازی در این خصوص اضافه کرد.مهندسی ساختمان را به همراه خواهد داشت

این درحالی است که با وقوع یک بارندگی، توفان یا زلزله . رو بوده و ایمنی بسیار کمی دارند آوری روبه ترین ضریب تاب پایین

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران . ت فراوانی در حوزه شهری ما به وجود خواهد آمدهای بسیار جدی و مشکال آسیب

پذیری در کشور امنیت برای زندگی در فضاهای شهری کاهش یافته و در مقابل  های زیست با کاهش شاخص: در ادامه تاکید کرد

آسیب اجتماعی در کشور وجود دارد که زندگی شهروندان  51درحال حاضر بیش از . یابد های اجتماعی به شدت افزایش می آسیب

میلیون نفر  03هکتار از شهرهای کشور با جمعیتی بالغ بر  041در حال حاضر نزدیک به : باره افزود ایزدی در این.کند را تهدید می

نشین  میلیون حاشیه 00بیش از شهر ایران  30در بیش از . روند نشین به شمار می تحت تاثیر این مشکالت بوده و از مناطق حاشیه

 .شود کنند که بدون شک یک چالش محسوب می زندگی می

/news/fa/ir.iana.www://http48302A%DA/%3%» 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  به بازار آمدبه بازار آمد« « فرهنگ لغت حیواناتفرهنگ لغت حیوانات

 .در نمایشگاه کتاب کرمانشاه در دسترس عموم قرار گرفت« حیوانات فرهنگ لغت»

: به گزارش ایسنا نصراهلل حقیقی نویسنده این کتاب با بیان اینکه تا کنون مشابه چنین فرهنگ لغتی را در کشور نداشتیم، گفت

ی، ترکی، کردی، عربی، هندی و های فارس سال زمان صرف شده و از انواع فرهنگ لغت 05تا  01برای نوشتن این فرهنگ لغت 

لغت در  2111تا  3211صفحه اعالم کرد و گفت حدود  523او تعداد صفحات این فرهنگ لغت را .فرانسوی استفاده شده است

جلد توسط انتشارات کوثر به چاپ رسیده  211به گفته حقیقی، این کتاب در تیراژ .خصوص حیوانات را در خود جای داده است

و برای پژوهشگران،  این فرهنگ لغت مربوط به خزندگان، جانوران، پرندگان، آبزیان و سایر جانوران است  :او افزود.است

ای مناسب در نظر گرفته شده تا همه امکان  قابل استفاده است و قیمت آن هم به گونه... های عمومی و  دانشجویان، کتابخانه

 استفاده از آن را داشته باشند

/news/fa/ir.iana.www://http40185D/%3%00%D0%B0 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  بانك کشاورزی نشان شایسته ملی گرفتبانك کشاورزی نشان شایسته ملی گرفت

 .تندیس این کنگره به بانک کشاورزی اهداء شد کنگره سراسری نشان شایسته ملی با رویکرد مقاوم سازی اقتصاد ملی برگزار و

منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مقاوم سازی اقتصاد ملی با هدف تقویت زیر ساخت های   به گزارش ایانا،این کنگره پیرو

ی سازمان اسناد و اقتصادی کشور در پیوستن به بازارهای بین المللی، به مناسبت روز ملی کیفیت در سالن همایش های بین الملل

 .کتابخانه ملی برگزار شد

« محیط زیست»و « مشتری مداری»، «کیفیت»این گزارش می افزاید، در این کنگره عملکرد سازمان ها و برندها در سه حوزه 

سازمان برگزیده معرفی و نشان شایسته ملی مورد ارزیابی قرار گرفت و بانک کشاورزی به عنوان   04111isiRiراساس استانداردب

 .این بانک اهداء شد کنگره به
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  سازگاری با اثرات تغییر اقلیمسازگاری با اثرات تغییر اقلیمکرسی خالی ایران در مذاکرات مربوط به کرسی خالی ایران در مذاکرات مربوط به 

شود که عضو  ودومین اجالس کنوانسیون تغییر اقلیم که از هفته گذشته در مراکش آغاز به کار کرده، در حالی برگزار می بیست

 .کارگروه اصلی مذاکره کننده در زمینه سازگاری با اثرات تغییر اقلیم به این اجالس اعزام نشده است

به . ها یکی از نهادهای تأثیرگذار در بحث مدیریت و سازگاری با تبعات تغییر اقلیم است ایانا، سازمان جنگلبه گزارش خبرنگار 

کننده در زمینه سازگاری با تبعات  عنوان عضو کارگروه اصلی مذاکره ها به همین دلیل ناصر مقدسی، قائم مقام رئیس سازمان جنگل

بود به مراکش اعزام شود در گفتگو با خبرنگار ایانا از تصمیم درباره عدم اعزامش به وی که قرار . تغییر اقلیم انتخاب شده است

به گفته وی، در این اجالس سایر اعضای هیات ایرانی که کارشناسان وزارت امور .اجالس در حال برگزاری در این کشور خبر داد

های مربوط به ایران خالی  شته و خوشبختانه کرسیخارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادها هستند، حضوری فعال دا

شود،  بر اساس منویات مقام معظم رهبری آنچه به عنوان دیپلماسی فعال در حوزه محیط زیست مطرح می: وی اضافه کرد.نیست

ر فعال در این بنابراین حضو. المللی معرفی کند های مختلف را به مجامع بین های خود در حوزه کند که ایران توانایی اقتضا می

ها در رابطه با نقش این سازمان در مذاکرات مربوط به اثرات تغییر  قائم مقام رئیس سازمان جنگل.مجامع برای کشور ضروری است

ها در مسئله سازگاری، به عنوان عضو گروه اصلی مذاکره کننده در  با توجه به اهمیت و نقش سازمان جنگل: اقلیم، بیان کرد

 .های اقتصادی شامل کشاورزی، منابع طبیعی، اکوتوریسم و آب به من واگذار شده است پذیری بخش آسیبمباحث مربوط به 

هر دستگاهی یک نقشی دارد که : ها در بیست و دومین اجالس تغییر اقلیم گفت وی درباره تاثیر عدم حضور نماینده سازمان جنگل

 ./زمینه سازگاری استکند و نقش من نیز مذاکرات در  در چنین مجامعی ایفا می
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  خوارانخواران  شگرد تازه زمینشگرد تازه زمین« « سازیسازی  روستاروستا  »»

هزار 01گذرد؛ سه ویالیی که با تغییر کاربری غیرمجاز، بیش از  گیالن نمیقمع سه ویالی مجلل در استان  و زمان زیادی از قلع

 .های چایی معروف الهیجان را به خاک و خون کشیدند تا ویالهای خود را بر آن استوار کنند مترمربع باغ

با تغییر کاربری غیرمجاز، گذرد؛ سه ویالیی که  قمع سه ویالی مجلل در استان گیالن نمی و زمان زیادی از قلع :زاده شکوفه حبیب

 .های چایی معروف الهیجان را به خاک و خون کشیدند تا ویالهای خود را بر آن استوار کنند هزار مترمربع باغ01بیش از 

دانست ساخت در  حداقل ارزش این ویالها به گفته مسئوالن استان، بین سه تا چهار میلیارد تومان است و شاید اگر سازنده آن می

دهد،؛ اما با  های کشور هم کم رخ نمی از این دست اتفاقات در دیگر استان. کرد ممنوع است، چنین هزینه گزافی نمی آن محل

وسازهایی از این دست گاهی  از طرفی ساخت. قمع آنها، از تعداد آنها کاسته شده است و پیگیری و اجرای دستور قضائی برای قلع

صورت گسترده به روستا، یا به تعبیری  های کشاورزی به تبدیل زمین. شود ها انجام می زمانیافته از سوی برخی سا صورت سازمان به

ها، یکی از  کردن دست مسئوالن جهاد کشاورزی از پیگیری این زمین های هادی و کوتاه گیری از طرح روستاسازی برای بهره

قانون برنامه پنجم برای  030ماده  4ا تحت لوای بند ها برای فرار از قانون است؛ هرچند این اقدام آنه شگردهای برخی گروه

بودن آن موجب شده پیگیری این ماجرا هرچند سخت از سوی سازمان امور  شود؛ اما غیرقانونی ها انجام می تکلیف برخی زمین تعیین

اجرا به گفته مدیر کل دفتر ای از سوی وزارت کشور در دستور کار قرار گیرد؛ یکی از موارد اخیر این م نامه اراضی با صدور بخش

ساز در این  اصغر رفیعی بدون آنکه نامی از روستاهای دست. حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی، در استان البرز رخ داده است

 .کنیم ایم، پیگیری می استان ببرد، گفته این ماجرا را در مذاکراتی که با مسئوالن مربوطه داشته

 کنند های غیرمجاز در حیطه وظایف خود عمل نمی اربریها با تغییر ک شهرداری 

وسازهای  بیشتر این ساخت: گوید باره می دراین «شرق»وگو با  مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی در گفت

ها تا حدودی به  هرداریهاست که با آنها برخورد کنند؛ اما از آنجا که ش شود و وظیفه شهرداری غیرمجاز در حریم شهرها انجام می

کند و صرفا برای همکاری در تهیه تجهیزات  کنند، سازمان امور اراضی دستورهای الزم را دریافت می  وظایف خود عمل نمی

های آتی با صاحبان ویالهای غیرمجاز  سبب نگرانی از درگیری گیریم، زیرا افراد محلی در این زمینه به وقمع از آنها کمک می قلع

در واقع برای اجرای حکم باید نماینده دادستان حضور داشته باشد و نیروی انتظامی هم تأمین امنیت را برای . کنند نمیهمکاری 

کردن آن وجود  رفیعی با بیان اینکه برای اجرای دستورات و احکامی که صادر شده باید امکانات اجرائی.اجرای حکم فراهم کند

ها، ضروری است،  ز طریق نیروی انتظامی به سبب عوارض و مشکالت اجتماعی این تخریبتأمین امنیت ا: گوید داشته باشد، می

ای  نامه وزارت کشور در سال گذشته در بخش .همچنین تأمین تجهیزاتی مانند لودر، گریدر و بولدوزر که برای این اقدام الزم است

ات برای اجرای احکام، به سازمان امور اراضی یاری برسانند و ها در تأمین تجهیز های اجرائی دستور داده که این دستگاه به دستگاه

 .نیروی انتظامی نیز امنیت الزم را فراهم کند

 قمع در سال جاری و قلع 49٢هزارو  پنج 

شده غیرمجاز  های تغییر کاربری داده اجرای حکم برای زمین 331هزارو  رفیعی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پنج

ها که دستور  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 01ماده  5شود؛ نخست تبصره  احکام در دو قالب اجرائی می: گوید یم، میداشت

قطعه   540و  هزار08به گفته او، از ابتدای سال تاکنون .شود همین قانون حکم صادر می 4دادستان است و دیگری در قالب ماده 

اند و باید برخی از آنها را به دادگستری  تکلیف نشده یرمجاز شناسایی شده است که هنوز تعیینشده غ تغییر کاربری داده  زمین
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ها عمدتا مربوط به سنوات  معرفی کنیم و برخی دیگر نیز از زمان شکایت تا صدور حکم یک سال زمان نیاز دارد؛ این تعداد از زمین

از سوی این سازمان   ، گشت حفظ کاربری35ات گذشته تا آخر سال با توجه به اینکه در سنو. گذشته است و امسال رخ نداده

مورد در سراسر کشور  501ها در سال جاری نزدیک به  نداشتیم، عمده این موارد مربوط به سنوات گذشته است؛ تعداد این گشت

حکم اجرائی  331هزارو  ری، پنجمدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه در هشت ماه سال جا.است

پنجم این  ها حتی یک دانم شهرداری کردیم که بخش عمده آنها در حریم شهر است که وظیفه شهرداری بوده است، گفت بعید می

اند   کرده حال از اجرای احکام ممانعت به ها تا او در پاسخ به اینکه آیا شهرداری.ها را پیگیری کرده و احکام را انجام داده باشند تخلف

نامه در زمینه همکاری با  اکنون با توجه به اینکه از سوی وزارت کشور، بخش. مواردی در سنوات قبل بوده است: گوید یا خیر، می

 401رفیعی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون از .اند ها تقریبا هماهنگ شده ها و دهیاری سازمان امور اراضی صادر شده، شهرداری

هایی که  دستگاه: افزاید ایم، می اند، شکایت کرده ها مجوز داده های اجرائی که برخالف مقررات به این تغییر کاربری ستگاهمورد از د

ها  را برای این ویالها بدون هماهنگی با کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ... آب، برق، تلفن و

های غیرمجاز داده شده باشد، از آنها شکایت  ها به این تغییر کاربری ها و شهرداری یازی از سوی دهیاریاند یا اگر امت فراهم کرده

شود و در  کند، در نظر گرفته می شده، پرداخت می کنیم و طبق قانون برای آنها، جریمه نقدی برابر آنچه متخلف برای امتیاز داده می

او با بیان اینکه در این زمینه تاکنون .شود ماه تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته میصورت تکرار، برای مسئول مورد نظر بین شش 

 .حبس و جریمه نقدی برای برخی مسئوالن در این زمینه صادر شده است :گوید آرایی نیز گرفته شده است، می

  !ها هبه متخلف به شهرداری 

ها به این وسیله برای  شهرداری: گوید ها، می ها یا دهیاری سوی شهرداریاو در رابطه با سازوکار و چگونکی انجام این تخلفات از 

گویند این پول را در قالب هبه و کمک، به حساب  مثال به متخلف می. کنند؛ البته نه برای افراد خاص خودشان درآمدزایی می

عمال خالف است؛ اما با این کار، مسئوالن  شده،  پولی که به حساب بهیاری و شهرداری ریخته. بریز( دهیاری و بخشداری)شهرداری 

کنند؛ اما با  کنند و چون وظیفه دارند تخریب کنند، با ریختن این پول برای تخریب اقدام نمی مربوطه مجوزی را صادر نمی

شدت کاهش  بهکنند و این تخلفات  شده از سوی ما، اکنون اغلب ادارات گاز، برق، تلفن و آب از ما استعالم می های انجام پیگیری

وساز غیرمجاز از  ساخت: گوید کند و می ها هم اشاره می وساز غیرمجاز برخی سازمان رفیعی همچنین به ساخت .پیدا کرده است

ها در این تخلفات حضور  واقع سازمان در. ایم ایم و علیه آنها حکم گرفته که از آنها شکایت کرده  ها هم زیاد بوده سوی سازمان

زنند که  ها، دست به چنین اقداماتی می دهند که پرسنل عضو این تعاونی هایی تشکیل می اما برای خود تعاونی مستقیم ندارند؛

ها یا  های فرمانداری ها که در زیرمجموعه بعضی تعاونی: افزاید  هایی از این دست، می او با نگاه به نمونه .ایم شان شکایت کرده علیه

  .ایم و حکم به نفع ما یا آنها صادر شده است اند که علیه آنها شکایت کرده دهکر  اند، چنین ها بوده استانداری

 چند شگرد برای روستاسازی 

های خاصی، برای یک منطقه کد آبادی  آنها با ابداع روش: گوید ها برای تخلفات خود، می های این سازمان رفیعی با نگاهی به شگرد

که آنجا روستا نبوده  کنند؛ درحالی عنوان روستا، انتخابات برگزار می دهند یا به بری میگیرند و در قالب یک روستا، تغییر کار می

وسازهایی انجام  عنوان نمونه، در استان البرز ساخت به: دهد مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی ادامه می .است

مسئوالن با توجه به . ود؛ اما روستایی در آن منطقه نبودوسازها از قبل آغاز شده ب شده است؛ مثال در یک منطقه، ساخت

. اند عنوان یک روستا تلقی کرده وسازها را در قالب طرح هادی مصوب کرده و آن را به وسازهای زیاد در آن منطقه، آن ساخت ساخت

  .افتد قریبا به دست دهیاری میوقتی هم روستا تلقی شود، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به موضوع و حق شکایت را ندارد و ت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

144 
 

برای حل این مشکل، بنیاد : گوید شود، می رفیعی با بیان اینکه در این صورت پیگیری از سوی وزارت کشاورزی بسیار سخت می

، این روستاهای غیرمجاز را از طرح هادی خارج 33و  34های  های الزم را با وزارت کشاورزی انجام داد و در سال مسکن همکاری

های هادی را مصوب کرده  قانون برنامه پنجم، این اجازه داده شده است تا کمیسیونی طرح 030ماده  4به گفته او، در بند  .ایم ردهک

بین بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی نوشته شد که طبق آن،  34ای در سال  نامه در راستای حل این مشکل، تفاهم. و ابالغ کند

  .کنند مرتب بررسی کرده و اراضی کشاورزی را از طرح هادی خارج میها، آمار روستاها را  استان

 رضوی، رتبه اول در تغییر کاربری غیرمجاز خراسان 

رضوی، تهران، مازندران و البرز  های خراسان های غیرمجاز به ترتیب در استان این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری

مربع بناهای بسیار محکم و  متر 381هزارو 01وقمع ویالی غیرمجاز، در استان گیالن بوده که حدود  قلعآخرین  :گوید بوده است، می

، 411رضوی که آمار را باال برده، حدود  اما در خراسان. مجلل در باغ چای در روستای آزارستانکی شهرستان الهیجان تخریب شد

ها چندین  ممکن است دو ویالیی که با سازه بوده از دیوارکشی. یب شدمورد فقط دیوارکشی و شروع به کاربری بود که تخر 311

ای منتظر  او همچنین به طرحی اشاره کرد که اخیرا در مجلس شورای اسالمی مطرح شده بود و طبق آن، عده .تر باشد برابر سخت

کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت این طرح در مجلس شورای اسالمی رد شد و . وسازهای گذشته را قانونمند کنند بودند ساخت

قمع است و هیچ قانون دیگری مدنظر نیست  و شود، قلع بنابراین اکنون حکمی که صادر می. کرد و روز دوشنبه هم در مجلس رد شد

وسازهایی در گردنه  رفیعی همچنین در پاسخ به اینکه چرا هنوز هم ساخت .و بحث، بحث تخریب و جزای نقدی متخلفان است

در محدوده روستا ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما مطمئن باشید در خارج از این محدوده، : گوید شود، می انجام میحیران 

اگر در محدوده روستا این اتفاق رخ . کنیم دهد؛ چون آنجا را به صورت ویژه رصد می وسازی در منطقه گردنه حیران رخ نمی ساخت

 .کاری انجام دهیم توانیم دهد، چون طرح هادی دارد، ما نمی

 هزار مترمربع باغ چای تغییر کاربری شد0٢ 

وقمع اخیر در یکی از روستاهای شهرستان الهیجان، با سیدمحمد میرهاشمی، مدیر امور اراضی استان گیالن، نیز به  در رابطه با قلع

تانکی شهرستان الهیجان با ارزش حداقل سه ویالی مجلل در روستای آزارس: گوید می« شرق»باره به  او در این. وگو نشستیم گفت

هزار مترمربع بوده که ابنیه و تجهیزات 01این مجموعه ویالها حدود . سه تا چهار میلیارد تومان در باغ چای این استان تخریب شد

های غیرمجاز  میرهاشمی با اشاره به جدیت برای برخورد با تغییر کاربری.متر مربع بوده است 044غیرمجاز آن حدود چهارهزار و 

های غیرمجاز در دستور کار  خاصی را برای مبارزه با تغییر کاربری  اخیرا سازمان امور اراضی کشور برنامه: گوید در سراسر کشور، می

های غیرمجاز در  او در نگاهی قیاسی بین تغییرکاربری.های اخیر کاسته است قرار داده که همین امر از چنین تخلفاتی در سال

ها انجام گرفته  های کشاورزی و جلگه در استان مازندران متأسفانه عمده تغییرکاربری زمین: افزاید ی گیالن و مازندران میها استان

برای جلوگیری از این . گیرد ها در شرق استان و در مرز این دو استان انجام می است، اما در استان گیالن بیشترین تغییرکاربری

ایم که اگر وزارت کشاورزی و  و در نظر گرفته  راضی را در منطقه شرق استان گیالن افزایش دادههای حفظ ا موارد، تعداد گشت

العموم بتواند رأسا وارد عمل شود  عنوان مدعی ها وارد عمل نشد، دادستانی استان به سازمان امور اراضی نیز درمورد این تغییرکاربری

صورت غیرقانونی اقدام به صدور برخی  می با بیان اینکه با مسئوالنی که بهمیرهاش.و اقامه دعوی و به این مسئله رسیدگی شود

شکایت علیه اشخاص  00در شهرستان آستارا حدود  :گوید شود، می کنند برخورد می های غیرمجاز می مجوزها برای تغییرکاربری

  .های غیرقانونی، در مراجع قانونی در دست رسیدگی است صادرکننده مجوز
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 مرکبات

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  منتظر خرید دولتی مرکبات در هفته آینده باشیدمنتظر خرید دولتی مرکبات در هفته آینده باشید

 .استاندار مازندران از خرید دولتی مرکبات در هفته آینده خبر داد

رش ایسنا، ربیع فالح جلودار در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران در ساری از خرید دولتی مرکبات در هفته آینده به گزا

خوشبختانه تولید و توزیع برنج را به صورت ملی و منطقهای توانستیم به خوبی مدیریت کنیم و در بخش مرکبات  :خبر داد و گفت

منتظر خرید دولتی مرکبات در : وی خطاب به باغداران مازندران گفت.خرید را از باغداران اغاز کنیمنیز این آمادگی وجود دارد تا 

با وجود تمامی : فالح با بیان اینکه یکی از مباحث مهم خروج از رکود، توسعه و تقویت صادرات است، اظهار کرد.هفته آینده باشید

ما هم معتقد . نیز با بحث برجام توانست دست به یک گشایش اقتصادی بزند ، حرکتی رو به جلو داریم و دولتکاستیهاکمبودها و 

 .ها است هستیم با اعتبارات دولتی نمی توان به تنهایی به توسعه صادرات و گشایش اقتصادی دست یافت و مهم سیاست گذاری

 .شته باشندبخش خصوصی در کنار یکدیگر باید تولید محصول صادرات محور دا: استاندار مازندران گفت

بخش : وی با بیان اینکه در مجموعه استانداری مازندران توجه به بخش خصوصی را در اولویت کاری خود قرار داده ایم، اظهار کرد

 .خصوصی موتور محرک تمامی بخش ها است و توجه به این بخش دیگر بخش های جامعه را به حرکت درمی آورد

در این باره همه باید احساس مسئولیت کنند، : حث صادرات همه ما مسئول هستیم، اظهار کرداستاندار مازندران با بیان اینکه در ب

 .صادرات مربوط به شخص نیست و منافع ملی و منطقه ای را دربر می گیرد

ز تولید در مصوبه در حمایت ا 81بیش از : وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد رفع موانع تولید در استانداری مازندران، بیان کرد

و در اجرای بسته رونق اقتصادی نیز جزو استان های برتر بوده ایم اما هنوز کارهای زیادی مانده  ایم  ستاد رفع موانع تولید داشته

در خدمات فنی : فالح، مازندران را جزو ده استان برتر در بهبود فضای کسب و کار دانست و خاطرنشان کرد.که باید انجام دهیم

 .ز باید وارد شویم و نبود این بخش در حوزه صادرات پذیرفتنی نیستمهندسی نی 

این موضع نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر بخش خصوصی با : وی با تاکید بر ترسیم نقشه راه درست از صادرات استان گفت

 .دولت دارد تا بتوان در ترسیم این نقشه راه اصولی گام برداشت
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 مرکبات
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  تن انار داراب کذب استتن انار داراب کذب است  ٠٢٢٢٠٢٢٢فروش نرفتن فروش نرفتن / / شودشود  هزار تن پرتقال امسال صادر میهزار تن پرتقال امسال صادر می  ٥٢٢٥٢٢

 .خبر داد وزارت جهاد کشاورزی، از آمادگی این وزارتخانه برای صادرات پرتقال

 .وزارت جهاد کشاورزی، از آمادگی این وزارتخانه برای صادرات پرتقال خبر داد

 5بینی تولید  با توجه به پیش: وگو با خبرنگار ایانا، گفت های گرمسیری وزارت جهادکشاورزی، امروز در گفت مدیرکل دفتر میوه

 .هزار تن از این محصول صادر شود 211سقف رود تا  هزار تن پرتقال در سال جاری، احتمال می 011میلیون و 

تواند به روسیه، حاشیه  این محصول می: پور، با اشاره به اینکه قرار است به محض برداشت، صادرات آغاز شود، افزود ابوالقاسم حسن

بندی انجام  بستههای الزم با واحدهای سورتینگ و  اکنون هماهنگی خلیج فارس و کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شده و از هم

ها درباره فروش نرفتن دوهزار تن انار داراب  چندی پیش، یکی از روزنامه: پور در ارتباط با محصول انار اظهار کرد حسن.گرفته است

زیرا این محصوالت چون از نوع درجه سه بودند، برای واحدهای فراوری استان مرکزی . خبر داده بود که این موضوع کذب است

 .تومان در هر کیلوگرم به فروش رفتند 811تا  211و به قیمت  ارسال شدند

. شد ها نیز در همین مقدار خالصه می بینی هزار تن انار در کشور تولید شده که پیش 01به گفته وی، امسال بیش از یک میلیون و 

 .ه نمایش گذاشتندتوان ادعا کرد که باغداران انار، امسال معنای واقعی اقتصاد مقاومتی را ب به عبارتی می

ها نیز مناسب است و باغداران رضایت کامل  خوشبختانه قیمت: های گرمسیری وزارت جهادکشاورزی ادامه داد مدیرکل دفتر میوه

 .شود تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری می 4211تا  5211اکنون این محصول از تولیدکنندگان بین . دارند

هایی مانند زنجان، قزوین و فارس به کشورهای مختلفی مانند روسیه صادر  حاضر انار از استاندر حال : وی در پایان تاکید کرد

 ./شود می
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۵۹/۸۰/2۲ : تاریخ

  لزوم پیشرو بودن مازندران در کشت مکانیزه گندم لزوم پیشرو بودن مازندران در کشت مکانیزه گندم 
  .های پیشرو در کشت مکانیزه گندم قرار گیرد مازندران در صف استان: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت

آباد این  در آیین توسعه کشت مکانیزه گندم که در روستای حسیناز بهشهر، کامبیز عباسی امشب  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برنج و گندم دو محصول اساسی در کشور است که در چند سال اخیر در تولید این دو محصول : شهرستان برگزار شد، اظهار کرد

 .ه از تکنولوژی روز دنیا استایم که بخشی از این توفیقات با استفاد ایم و رکورد تاریخی را در تولید گندم داشته موفق بوده

میلیون هکتار به کشت مکانیزه گندم اختصاص یافت که سهم مازندران اندک بوده است  5در سه سال گذشته در کشور : وی افزود

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور با بیان اینکه استقرار مناسب .که قرار است سطح مکانیزه در استان افزایش یابد

تر باشد تولید  هر چه تراکم در هکتار مناسب: در خاک و تراکم مناسب گندم از مزایای کشت مکانیزه گندم است، ادامه داد بذر

تری دست   اگر استقرار مناسب بذر در خاک منظم باشد به تولید مناسب: این مسؤول تصریح کرد.آید تری به دست می مطلوب

شود اما  درصد آن به صورت مکانیزه کشت می 31هایی که کشت دیم دارند  نمونه استان به عنوان: عباسی خاطرنشان کرد.یابیم می

وی با بیان اینکه کشت مکانیزه برنج در مازندران از رشد خوبی .استانی مانند مازندران حیف است که کشت مکانیزه آن کم باشد

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی .یر دست یابدامیدواریم در کشت مکانیزه گندم هم به رشد چشمگ: برخوردار است، افزود

سطح زیرکشت کلزا در کشور : کشور با اشاره به اینکه یکی از نقاط ضعف کشور وابستگی به روغن از خارج کشور است، اظهار کرد

میلیون تومان  02ی کلزا قیمت بذرکارها: این مسؤول ادامه داد.یابد هزار هکتار افزایش می 511هزار هکتار بوده که امسال به  21

وزارت جهاد : عباسی در پایان گفت.شود صورت کمک بالعوض از سوی دولت پرداخت می میلیون تومان آن به 032است که 

گونه محدودیتی برای پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون ندارد و متقاضیانی که با عدم پرداخت تسهیالت در شعبات  کشاورزی هیچ

 .دند به جهاد کشاورزی اعالم کنند تا برخورد شودبانک کشاورزی مواجه ش
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  کاهش ضایعات کشاورزی استکاهش ضایعات کشاورزی استمدیریت تلفیقی تنها راه مدیریت تلفیقی تنها راه 

مدیریت تلفیقی محصول ، تنها راه کاهش ضایعات کشاورزی است : مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفت 

ضایعات : محمد جواد سروش روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود.که باید در قالب یک بسته اجرا شود

وضوع مهمی است، براساس آمار جهانی گفته می شود محصوالت کشاورزی در روند کشت تا برداشت حدود کشاورزی در دنیا م

بخش زیادی از محصوالت در دنیا به رغم مدیریت و نگهداری محصول، به : وی اظهار کرد.درصد به ضایعات تبدیل می شود 3535

ی، تگرگ و باران های سیل آسا به ضایعات تبدیل شده و از علت عوامل مختلف از جمله انواع آفات، شرایط جوی مانند خشکسال

این روند طبیعی است چون عملکرد طبیعت در اختیار انسان نیست تا تمام شرایط ایده آل را ایجاد : سروش ادامه داد.بین می روند

 .د اعالم شده استدرص 3535کند، بنابراین بخش عمده ای از محصول به ضایعات تبدیل می شود که در دنیا همان آمار 

بهترین و تنها راه کاهش و به حداقل رساندن ضایعات در بخش کشاورزی، مدیریت تلفیقی در مزارع است وقتی : سروش تاکید کرد

در این چارچوب عمل کنیم و تمام برنامه ریزی ها برای کشت محصول اعم از میزان آب، زمان کشت، اقدامات جلوگیری از آفات و 

 .ه برداشت و حتی شخم زدن زمین رعایت شود، میزان ضایعات کاهش خواهد یافتبیماری ها، نحو

کشاورزی یک علم است و اگر چارچوب این علم رعایت نشود : مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد

 .صد است صحیح استدر 41میزان ضایعات افزایش خواهد یافت و اینکه گفته می شود میزان ضایعات در کشور ما 

مدیریت تلفیق محصول و آفات، شیوه بازار رسانی، بسته بندی و نحوه عرضه به بازار نقش زیادی در کاهش ضایعات : وی گفت

باید در زمان عرضه محصول در کشور : سروش به نحوه عرضه محصوالت کشاورزی در کشور اشاره کرد و افزود.کشاورزی دارد

محصول سالم از آفت زده انجام شود در حالی که مشکل اصلی ما ، ارائه محصول به صورت فله ای  جدا سازی( سورتینگ)سیستم 

 .است که در این روش محصول سالم و ناسالم درکنار هم قرار می گیرند و محصول آفت زده موجب خرابی محصول سالم می شود

حیح محصول قطعا میزان خسارت و ایجاد ضایعات تا حد با رعایت روش جداسازی، نقل و انتقال درست و عرضه ص: وی تاکید کرد

 .زیادی کاهش می یابد

  میلیون تن پسماند کشاورزی در کشور 021تولید ساالنه  ***

پسماند جدا از ضایعات است به عنوان مثال وقتی در : سروش در ادامه به مقوله پسماند در محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت

شود فقط دانه های آن برداشت می شود در حالی که کاه و باقیمانده آن در مزرعه جزو پسماند محسوب مزرعه گندم کاشته می 

در دنیا تمام پسماندها با روش های کامال علمی به کودهای آلی تبدیل و برای تقویت خاک دوباره به زمین : سروش گفت.می شود

شود حتی شاخ و برگ های هرس شده نیز دوباره به خاک بر می  برگردانده می شوند، در واقع هیچ چیزی از مزرعه خارج نمی

میلیون تن پسماند کشاورزی تولید  021در ایران ساالنه حدود : وی گفت.گردند زیرا یک منبع غنی برای حاصلخیزی خاک هستند

اید به عنوان دور ریز نگاه کنیم به پسماند نب: سروش تاکید کرد.می شود که باید با مدیریت صحیح آنها را دوباره به خاک برگردانیم

زیرا باقیمانده ای از محصول اصلی ما است که باید در قالب یک فرایند مورد استفاده بهینه قرار گیرد، در واقع پسماند در محصوالت 

 . کشاورزی معنا ندارد و باید مورد استفاده مجدد قرار گیرند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  واگذاری بزهای شیری مولد اسپانیایی به روستاییان شهر نمونه اقتصاد مقاومتیواگذاری بزهای شیری مولد اسپانیایی به روستاییان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی

عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی  شهرستان قلعه گنج بههای اقتصاد مقاومتی در  ها و پروژه معاون اول رئیس جمهوری از طرح

 .بازدید کرد

رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری در دومین روز از سفر خود به استان کرمان، با  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

هرستان که به همت بنیاد مستضعفان انقالب حضور در شهرستان قلعه گنج از برخی طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی در این ش

 .ها قرار گرفت ها در این طرح اسالمی و بنیاد علوی سرمایه گذاری شده است، بازدید کرد و در جریان پیشرفت کارها و روند فعالیت

ه با اعتبار سه معاون اول رییس جمهوری ابتدا با حضور در شهرک صنعتی قلعه گنج از شرکت تولید آبمیوه پاکدیس که سال گذشت

 .نفر در حال کار و فعالیت هستند 31در این شرکت هم اکنون . میلیارد تومان افتتاح شده است، بازدید کرد

جهانگیری سپس از کارگاه فرش بافی در شهرک صنعتی قلعه گنج نیز بازدید کرد و از برنامه های این کارگاه برای آموزش به 

قلعه گنج براساس قرارداد شرکت سهامی فرش ایران با بنیاد علوی فعالیت خود را آغاز کرده کارگاه فرش بافی .هنرجویان مطلع شد

نفر در حال حاضر در  81دار قالی در این کارگاه مستقر شده و  02هم اکنون . و به زنان این منطقه فرش بافی آموزش می دهد

گرفتند و هم اکنون در منازل خود مشغول فعالیت هستند و  نفر در این کارگاه فرش بافی را فرا 051تاکنون . حال آموزش هستند

جهانگیری سپس از مجتمع دامپروری پرورش بز شیری .بنیاد علوی نیز متعهد شده است تا دو سال محصوالت آنها را خریداری کند

این مجتمع دارای . فت کردمولد نیز بازدید و گزارشی از برنامه های این مجتمع برای توسعه دامپروری در منطقه قلعه گنج دریا

قرار است با توسعه . هزار رأس بز شیری مولد از نژاد اصالح شده اسپانیایی است که هر بز روزانه بیش از سه لیتر شیر می دهد یک

انند هزار رأس بز شیری، تعدادی دام به روستاییان واگذار شود تا مردم این منطقه بتو دامپروری در این مجتمع و رساندن آن به سه

 ./برای خود دامپروری کوچک راه اندازی کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  دستپخت هند برای امنیت آبی مشهددستپخت هند برای امنیت آبی مشهد

میلیون دالری هند ساخته شد و این سد پس از آبگیری مشکالت  411سد سلما با هزینه تقریبی : دیپلماسی آب گفتمتخصص 

 .جدی برای تامین منابع آبی شمال شرق کشور و ذخایر سد دوستی ایجاد کرده است

زوم دیپلماسی آب در حل های هیدروپلتیک ایران و ل بررسی چالش "به گزارش خبرنگار ایانا، حجت میان آبادی در نشست 

جمهور  بین رییس "جانبه بندر چابهار توافقنامه سه"های استراتژیک برگزار شد، امضای  که در مرکز بررسی "آبی-های سیاسی تنش

جمهور افغانستان را فرصتی برای حل مسایل آبی بین این کشورها دانست که بدون استفاده باقی  وزیر هند و رییس ایران، نخست

ه گفته وی این توافقنامه در کنار مزایایی که برای سه کشور از جمله ایران دارد، بیش از همه برای هند و بعد از آن افغانستان ب.ماند

باره این توافقنامه آن است که نارندرا مؤدی  تأمل در نکته قابل : این متخصص دیپلماسی آب گفت.دارای اهمیت بسیاری است

شده است، به   میلیون دالری هند ساخته 411تهران، برای افتتاح سد سلما که با هزینه تقریبی وزیر هند در بازگشت از  نخست

 .هرات افغانستان سفر کرد و این سد را افتتاح کرد

-افغانستان تغییر نام داده شد، در باالدست رودخانه هریرود و سد دوستی ایران-سد سلما که به سد دوستی هند: وی اضافه کرد

 ویژه شهر  از زمان شروع آبگیری این سد، مشکالت بسیار جدی برای تأمین آب شمال شرق کشور به. شده است  ساختهترکمنستان 

آبی _بدون شک، آبگیری و افتتاح این سد اثرات نامطلوب بسیاری هم از منظر امنیت: میان آبادی تاکید کرد.مشهد ایجاد شده است

ویژه شهر مشهد دارای  المللی آب، کشور ایران و به طبق قوانین و حقوق بین. کرد و هم محیط زیستی در شرق کشور ایجاد خواهد

در یکی از  "پاشدان"ساخت سد  5104عالوه بر سد سلما، دولت افغانستان از سال : وی ادامه داد.حقابه از رودخانه هریرود است

فغانستان یکی از کشورهای پرآب منطقه است که تمام ا. های رودخانه هریرود و در باالدست شهر هرات را آغاز کرده است سرشاخه

دست  های سطحی این کشور با کشورهای همسایه پایین درصد از آب 31شده و بیش از  های اصلی آن از این کشور خارج رودخانه

 .آن مشترک است

 المللی با افغانستان ایران تنها کشور دارنده معاهده بین

هم بر سر رودخانه هیرمند قرارداد   همسایگان افغانستان، این کشور فقط با ایران و آنبین : این متخصص دیپلماسی آب گفت

برداری از رودخانه هریرود بین افغانستان و دو  ای بر سر بهره رو، متأسفانه هیچ قرارداد و معاهده ازاین. المللی آبی دارد همکاری بین

برداری از این  نداشته و افغانستان نیز در عمل مایل به مذاکره بر سر بهرهدست یعنی ایران و ترکمنستان وجود  کشور همسایه پایین

دست اعتراض داشته و  ایران و ترکمنستان همواره به ساخت این سدها به دلیل اثرات سوء بر پایین: وی بیان کرد.رودخانه نیست 

 .اند همیشه خواهان حقابه طبیعی خود از آن بوده

گذاری  ویژه مقابله با پاکستان، سرمایه نیز برای دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی خود و به کشور هند: میان آبادی افزود

 . ویژه در حوزه سدسازی انجام داده است ای در افغانستان به گسترده

 .ای است به گفته وی تحلیل امنیت آبی شرق کشور که بخش عمده آن به افغانستان وابسته است، مساله پیچیده

متخصص دیپلماسی آب به ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور چین و پاکستان و ایجاد تعامالت جدید بین این دو این 

سد دیگر را به دولت  05دولت هند پروپوزال ساخت : های هند و افغانستان اشاره کرد و افزود کشور برای مقابله با سیاست

میلیارد  41گذاری  ریزد، با سرمایه است به روی رودخانه کابل که آب آن به پاکستان می این سدها قرار. افغانستان ارایه کرده است

 .های جهانی تامین خواهد شد میلیارد دالر از این اعتبار از طریق بانک 0دالری ساخته شود و دولت افغانستان اعالم کرده که 
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 .سد را به حالت تعلیق در آورده است 05را ساخت این های هند و پاکستان اخی اشرف غنی برای جلوگیری از تنش: وی افزود

 های همکاری آبی در آسیا کمبود ارگان

 .ارگان همکاری آبی در این منطقه خبر داد 8های زیاد بر سر مسئله آب در آسیا از وجود فقط  میان آبادی با اشاره به تنش

های  کند و در نتیجه مستعد تنش خارج مرزها دریافت می درصد منابع آبی خود را از 011به گفته وی کشوری نظیر ترکمنستان 

: این متخصص دیپلماسی آب ایران را سومین کشور جهان از نظر مرزهای مشترک آبی با سایر کشورها اعالم کرد و افزود.آبی است

جله و فرات را در غرب و کشور همسایه است و حوزه پرتنش د 02ایران با : وی عنوان کرد.چین و روسیه مقام اول و دوم را دارند

 .رود های آبی جهان به شمار می ترین حوزه حوزه دریاچه آرال یکی از پرتنش. دریای آرال را در شمال شرق خود دارد

المللی آب دنیا در  های بین بیشترین تمرکز تنش: میان آبادی با اشاره به وجود مشکل طالبان در شرق و داعش در غرب ایران، گفت

در . کند داعش مکررا ثابت کرده که از آب به عنوان ابزاری برای جنگل استفاده می: وی بیان کرد.یران واقع شده استشرق و غرب ا

گذاری سدها مخالفان را  سپس با بمب. کرد از مخالفان در پایین دست منابع آبی بیعت بگیرد ابتدا با بستن دریچه سدها تالش می

 ./ید به آلوده سازی منابع شرب شهرها را در دستور کار داردکرد و در حال حاضر نیز تهد تهدید می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  آموزآموزاستعفا از انجمن پسته و یك خاطره درس استعفا از انجمن پسته و یك خاطره درس 

مدیره این انجمن  روز پنج شنبه، نشست ساالنه هیأت امنای انجمن پسته تشکیل شد و سرانجام استعفایم را از ریاست هیأت

آن که  شنبه بی مدت زمانی طوالنی از بدو تأسیس انجمن، ریاست هیأت مدیره آن را بر عهده داشتم تا این که روز پنج. پذیرفتند

های تخصصی دارد،  بخش خصوصی نیاز جدی به تشکل.ا داشته باشم، با استعفایم موافقت کردندتوفیق حضور در جمع دوستان ر

خواهم به یکی از این  خصوصی وجود دارد که برای نمونه می های بخش ها و تشکل روی انجمن های زیادی پیش اما متأسفانه چالش

ها چانه زنی و  چرخش قدرت و تشکیل دولت نهم، بعد از مدتگیری انجمن که هم زمان بود با  در ابتدای شکل.ها اشاره کنم چالش

جلب موافقت اتاق ایران ،تصمیم گرفتیم برای تأسیس انجمن، از بزرگان این حوزه دعوت کنیم تا با حضور در کرمان، نسبت به 

این صنعت در شهر  خبر تشکیل انجمن پسته و حضور افراد موثر.انتخاب هیأت امنا و سپس هیأت مدیره دور اول اقدام کنیم

یک روز . کردند نفعان پسته که عمدتا کرمانی بودند،این خبر را گوش به گوش و دهان به دهان منتقل می پیچیده بود و همه ذی

اید و چیزی  ای از مدیران دولتی استان، نزد استاندار وقت رفته و گالیه کرده بودند که چرا نشسته مانده به برگزاری مجمع، عده

آقای استاندار هم که از چند و چون .د که اتاق کرمان از عده ای غیرکرمانی دعوت کرده تا انجمن پسته را تأسیس کنندگویی نمی

ایشان پیام داده بود که اگر قرار است انجمنی باشد، باید . ماجرا مطلع نبود، این اعتراض را به جا دانسته و به شدت گالیه کرد

یک روزمانده به برگزاری مجمع و . لیلی ندارد که دیگران در این انجمن نقش داشته باشندها شکل گیرد و د توسط خود کرمانی

پیش خودم گفتم بدون جلب رضایت استاندار، تشکیل . انتخابات، من مانده بودم و جو بسیار سنگینی که علیه ما به وجود آمده بود

به . اما موفق به مالقات نشدم. م و درباره انجمن توضیح بدهمانجمن به صالح نیست بنابراین تصمیم گرفتم به مالقات ایشان برو

بعد از برگزاری مجمع و برگزاری انتخابات، بالفاصله به استانداری و . هرحال مجمع را برگزار کردیم و کارها مطابق روال پیش رفت

به .عاونت اقتصادی استانداری مراجعه کنمایشان بنده را به حضور نپذیرفت و پیام داد که به م. دفتر آقای استاندار مراجعه کردم

متوجه شدم براساس دستورالعمل ابالغی دولت مبنی بر ارائه راهکارهای تمرکززدایی، در دفتر . دفتر معاون اقتصادی مراجعه کردم

من را . دارندایشان نشستی با این عنوان با حضور تعدادی ازمدیران تشکیل شده و برخی از مدیران دولتی هم در این نشست حضور 

هنوز سالم . کنند اند و من را نگاه می وارد جلسه شدم و دیدم که همه برگشته. هم برای ادای توضیح به این نشست دعوت کردند

مرد حسابی مگر در این شهر پسته شناس کم است که شما : معاون اقتصادی استاندار با عصبانیت گفتنکرده بودم که 

این انجمن از نظر استانداری وجاهت : بعد هم گفتت کرده ای و انجمن تشکیل داده ای؟ عده ای از دیگر شهرها را دعو

های آقای معاون گوش دادم و در حالی که هنوز هیچ کس تعارف  در تمام مدت با حوصله به حرف.قانونی نداشته و فاقد اعتبار است

ایران چگونه است و اشاره کردم   یل انجمن ملی در اتاقتوضیح دادم که روال تشک.نکرد که بنشینم، اجازه خواستم که صحبت کنم

گیرد و قطعا کرمان پایگاه اصلی این  که انجمن ملی پسته، نخستین انجمن ملی است که در کشور با مرکزیت یک استان شکل می

ست و از آن مهم تر، ها، تشکیل این انجمن در کرمان، اعتباری برای شهر ا توضیح دادم که بر خالف برداشت. انجمن خواهد بود

بعدهم چنین حرکتی رادر . کرد انجمن برای رفع مشکالت فعاالن صنعت پسته که به صورت عمده در کرمان هستند، تالش خواهد

کم احساس کردم توضیحاتم مؤثر واقع شد و ورق  کم.راستای دستور همین جلسه و ابالغ دولت در جهت تمرکززدایی دانستم 

از این نشست، با توصیه استانداری، به عنوان یک نمونه عملی و موفق از تمرکززدایی با تلویزیون کرمان  جالب این که پس. برگشت

 /.به این ترتیب، انجمن ملی پسته تشکیل شد و خوشبختانه تا امروز به کار خود ادامه داده است.مصاحبه کردم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  های غیرمجاز تولید زغالهای غیرمجاز تولید زغال  آوری کورهآوری کوره  جمعجمع/ / مترمکعب چوب قاچاقمترمکعب چوب قاچاق  ٠٥٠٥کشف کشف 

 مترمکعب چوب که به صورت قاچاق از 52از ابتدای سال جاری : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهریار گفت

. های شمالی کشور در حال حمل به این شهرستان بوده توسط یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان کشف و ضبط شد استان

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، ایرج قاسمی همچنین  به گزارش ایانا از اداره.افراد خاطی به مراجع قضائی معرفی شدند

در راستای برخورد قانونی با : تولید زغال در این شهرستان خبر داد و در همین ارتباط افزودهای غیر مجاز  آوری کوره از جمع

هایی که با  متخلفین به منابع طبیعی و سوء استفاده کنندگان از انفال با هماهنگی اداره محیط زیست شهرستان شهریار کوره

کردند؛  وارد این شهرستان شده بود و مبادرت به تولید زغال میهای بیابانی از جمله تاغ که به صورت قاچاق  استفاده از درختچه

: های اصلی مجموعه منابع طبیعی دانست و افزود وی اقدامات پیشگیرانه را از اولویت.آوری آنها اقدام شد شناسائی و نسبت به جمع

های  به منظور حفاظت بهتر از عرصه که این شهرستان یکی از مبادی ورودی از مناطق شمالی، جنوب و غرب کشور است، از آنجائی

امیدواریم با همکاری و همراهی . ملی و جلوگیری از ورود چوب قاچاق، ایجاد پاسگاه ویژه غرب استان تهران بسیار ضروری است

های قدس،  قاسمی با اشاره به اینکه رسیدگی به امور مرتبط به منابع طبیعی شهرستان.ربط این مهم محقق شود مسئوالن ذی

است، خواستار تجدید نظر نسبت به  هارستان، رباط کریم و اسالمشهر نیز به اداره منابع طبیعی شهرستان شهریار محول شدهب

تراکم جمعیت، : این مقام مسئول کردپ.وضعیت اعتبارات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات برای منابع طبیعی شهریار شد

بر این . کند است و یکی از دالیلی است که فشار مضاعفی را به منابع طبیعی وارد می مهاجرت و حاشیه نشینی که معضلی اجتماعی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری .های غربی و جنوب غربی استان تهران شود ای به شهرستان اساس الزم است نگاه ویژه

وی . های ملی و انفال را بسیار مهم دانست رصهشهرستان شهرستان شهریار همکاری اقشار مختلف مردم در حفاظت و صیانت از ع

های ملی و متعلق به همه مردم است، نیاز است درخصوص حفظ و احیاء این  با توجه به اینکه منابع طبیعی جزء سرمایه: افزود

م از سوی مسئوالن و های اخیر با تمهیدات و تدابیر الز منابع ارزشمند نیز مردم در کنار منابع طبیعی باشند که خوشبختانه در سال

که بسیاری از کشفیات قاچاق و جلوگیری از تصرفات  ایم تا جائی سازی انجام شده شاهد این همکاری بوده اندرکاران و فرهنگ دست

 .است های منابع طبیعی حاصل گزارشات مردمی بوده و تخلفات به عرصه

به اراضی منابع طبیعی گزارشات خود را از طریق شماره در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف : وی از مردم درخواست کرد

 ./به اطالع یگان حفاظت منابع طبیعی برسانند 82500200-5و  0213تلفن های 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  ابتکار در مراکش؛ گفتگو با وزیر محیط زیست افغانستان بر سر حق آبه هامونابتکار در مراکش؛ گفتگو با وزیر محیط زیست افغانستان بر سر حق آبه هامون

المللی بررسی تغییرات آب و هوایی با  معاون رییس جمهوری کشورمان دیروز پس از ورود به مراکش برای شرکت در کنفرانس بین

به گزارش ایانا، معصومه ابتکار در این دیدار که محور اصلی آن .گو کرد رییس سازمان محیط زیست افغانستان دیدار و گفت و

موافقت نامه محیط زیستی با افغانستان بود، پیگیر نهایی شدن متن و رفع اختالف از مواد مورد بحث برای همکاری به ویژه در 

اساس گزارشی که پایگاه اطالع رسانی محیط وی در این دیدار و بر .های مشترک و دریافت حق آبه تاالب هامون شد زمینه تاالب

های جدی به ثبت یونسکو رسیده و از  المللی هامون پس از تالش های بین اکنون مجموعه تاالب: زیست مخابره کرده است، گفت

ک شدن تاالب های گرد و غبار ناشی از خش ابتکار با اشاره به تاثیر طوفان.این فرصت که برای دو کشور مغتنم است، باید بهره برد

هامون و عوارض آن از سالمتی مردم گرفته تا گسترش نا امنی برای دو کشور، تاکید کرد که کارگروه فنی میان دو کشور برای رفع 

رییس سازمان محیط زیست افغانستان نیز با اشاره به تاثیرات تغییر اقلیم بر کشورش .اختالفات هر چه سریع تر باید تشکیل شود

 .سریع یخچال ها، به شرح موارد اختالف در موافقت نامه پرداخته و برای رفع آنها ابراز امیدواری کردمانند آب شدن 

به دلیل حساسیت های موجود در کشورش، این موضوع باید در سطوح باالتر و تا تایید رییس جمهوری : مصطفی ظاهر گفت

در این  .ید وزیر تغییر اقلیم پاکستان دیدار و گفت و گو داشتمعصومه ابتکار دیروز همچنین با زاهد حم.افغانستان پیگیری شود

ها در زمینه  این همکاری: های میان دو کشور، ابراز امیدواری کرد جلسه معاون رییس جمهوری کشورمان با اشاره به سابقه همکاری

 .ابدتر تداوم ی اجرای توافق نامه پاریس و دستیابی به اهداف محیط زیستی برای منطقه مستحکم

های کشور ما، معضل گرد و غبار است که  ترین چالش از مهم: ابتکار با اشاره به تصویب برنامه اقتصاد کم کربن در دولت ایران، افزود

وزیر تغییر اقلیم پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه پاکستان هفته .ها را احیاء کنیم کنیم تاالب به این منظور تالش می

میلیون نفر تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم  51در کشور ما : وافق نامه پاریس را به تصویب مراجع ملی رسانده، تاکید کردگذشته ت

وی اظهار امیدواری کرد که با ایران در بحث تغییر اقلیم همکاری  .اند و این معضل باید مورد توجه جدی دولت باشد قرار گرفته

های گرد و غبار به عنوان سخنران کلیدی و  رییس جمهوری کشورمان، شرکت در نشست توفان های امروز معاون از برنامه.کنند

 المللی است بحث و بررسی این معضل با حضور مسئولین و کارشناسان بین
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  من دادستانِ درختانِ قلم شده هستممن دادستانِ درختانِ قلم شده هستم

رأی متفاوت قاضی پرونده ای در شهر سوسنگرد از توابع شهرستان دشت آزادگان در خوزستان، شاید »: نوشت« ایران»روزنامه 

این پرونده که مربوط به بهار . رتباط نزدیک با طبیعت داردو ا نشان از تعامل  فصل جدیدی را باز کند؛ حکمی تأثیرگذار که 

درخت تنومند در حاشیه جاده سوسنگرد به اهواز است، پس از طی مراحل قانونی، سرانجام با صدور حکمی سبز  43گذشته و قطع 

ود، به پرداخت جزای نقدی، سال کرده ب 02به موجب این پرونده فرد خاطی که اقدام به قطع درختانی با عمر بیش از . مختومه شد

در همان مکان و دو سال نگهداری و حفاظت از ( اصله درخت 80یعنی )یک روز حبس تعزیری، کاشت دو برابر درختان قطع شده 

آنها محکوم شد تا به این ترتیب یکی از شاخص ترین رأی های کیفری در سطح کشور و شاید بتوان گفت، نخستین رأی محیط 

داستان از جایی آغاز شد که صاحب یک پمپ بنزین در ورودی شهر .در شهرستان دشت آزادگان صادر شودزیستی اینچنینی 

سوسنگرد تنها با این سودا که این پمپ بنزین در معرض دید بیشتری قرار بگیرد و به اصطالح بدون مزاحمت دیده شود، به جای 

ترین  آن که کوچک این شخص یک شبه و بی. حاشیه جاده زدنصب تابلوهای راهنمای حریم پمپ بنزین دست به قطع درختان 

البته این . رسید سال می 02هایی بست که طول عمر بسیاری از آنها به باالی  حس گناهی داشته باشد، کمر به نابودی درخت

از . های باریک بکشدکار به جا]![ کرد که قضیه بیخ پیدا کند و به قول معروف به خاطر چند درخت ناقابل شخص فکرش را هم نمی

جمله کسانی که پیگیر قضیه شد و تا حصول نتیجه نهایی از پا ننشست، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دشت آزادگان بود که 

 .این موضوع را به طور جدی در دستور کار خود قرار دارد و این رخداد را به مراجع قضایی گزارش داد

حمدوند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان که به طور جدی پیگیر این ماجرا بهتر است داستان را از زبان مهرشادا

بهار گذشته بود که به همراه یگان حفاظت محیط : گوید احمدوند در این خصوص می.داند، بخوانید بوده و تمام جزئیات پرونده را می

تعداد قابل توجهی از درختان بلند ابتدای شهر . شدم زیست دشت آزادگان هنگام گشت و کنترل منطقه متوجه این مورد مشکوک

درخت  43. ای مواجه شدیم دهنده در کمال تأسف با اتفاق تکان های الزم را انجام دادیم،  وقتی بررسی. سر جای همیشگی نبود

بیست سال است دیدن این صحنه برای من که بیش از . از ریشه در آمده بودند« پده»و « کهور»، «اکالیپتوس»، «گز»بومی 

عالوه بر این سالیان سال بود که در آن موقع از سال . ام با حفظ و حراست از طبیعت عجین شده است، بسیار دلخراش بود زندگی

های بال سیاه که از پرندگان بومی این منطقه محسوب «کورکور»سانان، کبوترسانان و  پرندگانی نظیر انواع گنجشک [فصل بهار]

به همین دلیل . ها بودند هایشان از تخم های آن درختان آشیانه ساخته بودند و در انتظار سردرآوردن جوجه شود، روی شاخه می

رحمی غیر قابل گذشت در قبال طبیعت شوم و از این رو متخلفین را شناسایی و به مراجع  تصمیم گرفتم بسیار جدی پیگیر این بی

 .قضایی معرفی کنم

 روند پرونده

برای پی بردن به عامل این نامهربانی با طبیعت : شود ز تحقیقات متعدد شخص خاطی را شناسایی کرد، یادآور میاحمدوند که پس ا

کردند یا شاهدان ماجرا  بهترین کار تحقیقات محلی بود اما متأسفانه بیشتر افرادی که در نزدیکی این صحنه خشونت بار زندگی می

نده بود، حاضر به همکاری نشدند تا این که باالخره توسط چند نفر از اهالی محلی، فرد کن بودند، به دالیلی که برای خودشان قانع

 .مورد نظر شناسایی و نیت او از این کار مشخص شد

برای این که درختان : دهد کند، ادامه می دلیل موارد قانونی، از فاش کردن نام و فامیل این فرد خاطی اجتناب می  احمدوند که به

مهری به محیط  نشود، در نهایت بی( و تازه آن هم از دور)حریم جاده مانع دید رانندگان عبوری و مشاهده جایگاه پمپ بنزین 
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سال پیش با همکاری اداره منابع طبیعی و  02تمام درختان تنومند حاشیه جاده را که بیش از  مالحظگی زیست و در عین بی

 .راهداری کاشته شده بود، به وسیله بیل مکانیکی از ریشه درآورد

شود و از آن گذشته، در  قانون مجازات اسالمی، تخریب محیط زیست جرم محسوب می 831دانستم بر اساس ماده  از آن جا که می

های تخریب محیط زیست، روح  ای که خوزستان دچار آن است، دیدن صحنه شرایط ناهنجار زیست محیطی که داریم و هوای آلوده

از این رو، دست به کار شدم و با وجود همکاری نکردن سایر . خراشد و من نیز از این مسأله مستثنی نیستم هر انسانی را می

پس از طی شدن . ورد نظر و جرم صورت گرفته را تهیه و متن شکایتی را تنظیم کردمهایی از محل م های مربوطه، عکس ارگان

به این . مراحل مربوط به شکایت اولیه از طریق کالنتری، شکایت را به دادستانی شهرستان دشت آزادگان بردیم و آنجا ارائه دادیم

به مراجع قضایی معرفی « ار منجر به تخریب محیط زیستقطع اشج»ترتیب بود که متخلفین شناسایی و با تشکیل پرونده با اتهام 

جزایی شهرستان سوسنگرد با انجام  015پس از آن دادیار شعبه اول و رئیس شعبه . شدند و تحت پیگرد کیفری قرار گرفتند

اضی پرونده رأی های الزم تصمیم گرفته و در نهایت با حضور در جلسات دادگاه و دفاع از شکایت مطرح شده، ق تحقیقات و بررسی

 .نهایی را در این باره اعالم کرد

 برای نخستین بار

احمدوند که یکی از فعاالن باسابقه عرصه محیط زیست است، پیش از این ریاست پارک ملی کرخه را بر عهده داشت اما به دلیل 

رای حفاظت از این گونه جانوری های بیشماری که ب کرد و به واسطه دغدغه شرایط نامناسبی که آهوهای میشداغ را تهدید می

وی که . دار شد دید، از پست خود کناره گرفت و مسئولیت پارک حفاظت شده این منطقه را عهده داشت اما موانعی را پیش رو می

هزار هکتار  81عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان فعالیت خود را آغاز کرده است، حراست از   از مدتی قبل به

 .داند های خود می ترین دغدغه هزار هکتار منطقه حفاظت شده هورالعظیم را از اصلی 051نطقه حفاظت شده میشداغ و م

کند و با تأکید بر این که اهمیت حکم قاضی بیش از هر چیز دیگر،  او به حکم متفاوت و تأمل برانگیز قاضی این پرونده اشاره می

های امروز محیط زیست کشورمان و  خوشبختانه قاضی پرونده با درک کاملی از حساسیت: دکن جنبه بازدارندگی آن است، اضافه می

قانون مجازات اسالمی که بر اساس آن، قطع درخت  54و  80قانون تعزیرات و ماده  831با تسلط بر مفاد قانونی، با استناد به ماده 

صراحت دارد که عالوه بر جزای نقدی، باید انجام یک فعالیت شود و  بدون دستور البته موجه اداره منابع طبیعی جرم محسوب می

دو )اصله درخت  80عنوان جزای نقدی، کاشت   اجتماعی شایسته بر عهده خاطی گذاشته شود، فرد خاطی را به پرداخت مبلغی به

شده به مدت دو سال محکوم در همان منطقه و همچنین مراقبت از درختان کاشته ( برابر تعداد درختانی که از ریشه درآورده بود

رو موظف است  شود و از این دیدگی درختان کاشته شده، فرد خاطی مقصر شناخته می این در حالی است که در صورت آسیب. کرد

 .جانبه انجام دهد عنوان جریمه برایش در نظر گرفته شده، به طور دقیق و همه  ای را که به مراقبت دو ساله

حکم صادر شده برای نخستین مرتبه است که در شهرستان »یست دشت آزادگان با اشاره به این که رئیس اداره حفاظت محیط ز

در طول : کند ، با اظهار این امیدواری که صدور چنین احکامی تبدیل به رویه شود، خاطرنشان می«شود دشت آزادگان اجرا می

ام و  ام، شخصاً چنین حکمی را ندیده ول فعالیت بودههای مختلف در حوزه محیط زیست استان خوزستان مشغ مدتی که با سمت

من از صمیم قلب امیدوارم که در وهله نخست بتوانیم مردم را متوجه اهمیت محیط . این برای من جای خرسندی بسیاری دارد

دوارم این رویه جا زیست بکنیم و روزی برسد که مردم خودشان تبدیل به نگاهبانان محیط زیست شوند اما از همه اینها گذشته امی

بیفتد و شهروندان ما بدانند که در صورت خسارت رساندن به محیط زیست مراجع قضایی بر اساس مواد قانونی با آنها برخورد و 

 «.کنند حکم مناسب را صادر می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

های های   طرحطرح/ / نیازمند تشکیل وزارت منابع طبیعی هستیمنیازمند تشکیل وزارت منابع طبیعی هستیم/ / طرح تنفس به معنای طرد طرح جنگلداری نیستطرح تنفس به معنای طرد طرح جنگلداری نیست

  جنگلداری فعلی پاسخگوی نیازها نیستجنگلداری فعلی پاسخگوی نیازها نیست

های جنگلداری و  به مفهوم طرد طرحهای شمال  اجرای طرح تنفس برای جنگل: استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت

 .توجهی به مسئله مدیریت جنگل نیست بی

ها و محیط زیست ایران، گذشته، حال و  جنگل"مهاجر، استاد دانشگاه تهران در همایش  به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا مروی

 .ایم ها را نشناخته تا امروز ارزش واقعی جنگل: در فرهنگستان علوم بیان کرد "آینده

های اروپای  غرب و از طریق ترکیه، یونان و بلغارستان به جنگل های شمال ایران و زاگرس از شمال وی با اشاره به اینکه جنگل

 .ای منحصر به فرد توصیف کرد ها را مجموعه شوند، این جنگل مرکزی و جنوبی متصل می

های این منطقه حداکثر  بنابراین جنگل. شناسی از بین رفت مینهای دوران سوم ز های اروپا با پیشروی یخچال جنگل: مهاجر افزود

این . های ایران باقیمانده دوران سوم زمین شناسی بوده و یک میلیون سال قدمت دارند هزار سال قدمت دارند اما جنگل 01

 .روند ای ارزشمند ژنتیکی به شمار می ها مجموعه جنگل

میلیون هکتار جنگل در آسیا واقع شده و  811ارد هکتار است که از این میزان های جهان چهار میلی به گفته وی وسعت جنگل

 .های کشور نیز در شمال واقع شده است دو میلیون هکتار از جنگل. میلیون هکتار جنگل دارد 05ایران 

طح آسیا توسط درصد س 03. درصد از کل کره زمین پوشیده از جنگل است 41: این استاد دانشکده منابع طبیعی اضافه کرد

های شمال در مقایسه با مساحت  کل مساحت جنگل. درصد از سطح ایران میزبان جنگل است 038ها اشغال شده و فقط  جنگل

وی با تأکید بر اینکه باید تالش کنیم از جرگه کشورهای با پوشش کم جنگل خارج شویم، این کشورها .ایران، فقط یک درصد است

 .درصد مساحتشان است 01ت که پوشش جنگلی آنها کمتر از کشور جهان دانس 21را شامل 

 ها در دستور کار قرار گیرد تعیین ارزش اقتصادی جنگل

دنبال این بروند که نقش اکوسیستمی جنگل را به  ها به محیط زیستی: مهاجر خطاب به سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد

ادامه یابد، در آینده دور زندگی در شمال به دلیل شدت وقوع سیل،  های شمال اگر تخریب جنگل: وی گفت.عدد در بیاورند

 0525های شمال که از سال  برداری از جنگل این استاد دانشکده منابع طبیعی با اشاره به تاریخچه بهره.پذیر نخواهد بود امکان

ا قطع کرد امروز این گونه ارزشمند به اگر در این سال، ژولیوس رویتر انگلیسی شمشادهای ایران ر: شمسی آغاز شده، بیان کرد

 .دلیل به هم خوردن تعادل اکولوژیک دچار بروز مشکل شده و در حال حذف از طبیعت ایران است

آغاز شد و ما بر اساس الگوهای دیکته شده از سوی  0440های شمال از سال  برداری صنعتی از جنگل بهره: وی اضافه کرد

 .های خود تدوین کردیم ی جنگلاروپاییان، برنامه مدیریتی برا

 الگوهای فعلی مناسب مدیریت جنگل نیست

های شمال با استفاده از الگوهای غربی به این نتیجه رسیدیم که این  به گفته مهاجر با نیم قرن تجربه در زمینه مدیریت جنگل

 .های ایران نیست الگوها مناسب مدیریت جنگل

 .خواهد ست و الگوی خاص خود را میهای ایران طبیعی ا جنگل: وی ادامه داد
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های شمال، تصمیم بر این بود که در راستای  این استاد دانشکده منابع طبیعی با اشاره به اینکه در آغاز تدوین طرح برای جنگل

و های سوزنی برگ کاشته شود، حمله آفات  ای را قطع کرده و به جای آن گونه های جلگه تامین نیازهای سلولزی، تمام جنگل

 .امراض را عامل موثری برای شکست خوردن این طرح و توقف این تصمیم اعالم کرد

دار  هزار هکتار جنگل طرح 311. در شمال ایران بیش از یک میلیون هکتار جنگل دارای طرح و مجری وجود دارد: وی بیان کرد

 .یت علمی داریمهزار هکتار هم جنگل بدون طرح و مدیر 211داریم که به مجریان واگذار نشده و 

هزار هکتار بر اساس اعالم دفتر فنی سازمان  311های ایران از سه میلیون و در نیم قرن گذشته سطح جنگل: مهاجر تاکید کرد

متر مکعب در گذشته  411ها اشاره کرد که از  وی البته به کاهش حجم سرپای جنگل.میلیون هکتار رسیده است 033ها به  جنگل

متر مکعب حجم سرپای جنگل از دست رفته و نقاطی که حجم  31یعنی طی پنج دهه . لی رسیده استمتر مکعب فع 501به 

 .متر مکعب بوده از دست رفته است 011تا  011سرپای آنها بر اساس گزارشات 

حاصل از به گفته مهاجر از دست رفتن درختان قطور با قطر بیش از سه متر که ذخایر ارزشمند ژنتیکی کشور بودند نیز زیان 

های جنگلی کشور اشاره کرد و  درصد عرصه 01این استاد دانشگاه همچنین به وجود دام سنتی در .ریزی نادرست بوده است برنامه

های  وقتی دام به شکل سنتی در جنگلی وجود داشته باشد و جنگل. سال است که حل شده است 021این مشکل در اروپا : افزود

گذاری و قطع کند اما ما در ایران به این مسئله  لشناس در باالدست مجاز نیست که درختی را نشانهکند، جنگ پایین دست را حذف 

که به جای قطع درخت در سطح، درختان به صورت -شناسی نزدیک به طبیعت در ایران  وی اجرای جنگل.کنیم توجهی نمی

را مایه مباهات سیستم جنگلداری کشور  03از سال  -شود برای قطع انتخاب می... انفرادی و پیمایش کل جنگل بر اساس سن و

 .دانست

 قطع درختان شکسته و بادافتاده تیغ دولبه

های کشور، منوط کردن برداشت از جنگل به درختان  سازی جنگل دولت برای پایش و بهینه 35مهاجر با اشاره به مصوبه سال 

 .اعالم کردشکسته و بادافتاده بر اساس این مصوبه را تیغی دو لبه 

شود پرندگان  برداری کشیده شد، اما برداشت بیش از حد درختان باد افتاده سبب می با مصوبه هیأت وزیران ترمز بهره: وی افزود

همه کارشناسان اگرچه بر سر اصل حفاظت از : این استاد دانشکده منابع طبیعی ادامه داد.جایی برای الیه گزینی نداشته باشند

در این بخش . ها در راستای اجرای مصوبه دولت، اختالف نظر وجود دارد دارند اما درباره مدیریت جنگلجنگل اتفاق نظر 

گروهی طرفدار حفظ وضع موجود با اصالحاتی هستند و گروهی دیگر معتقدند نیازمند اصالح اساسی . کارشناسان دو گروه هستند

های شمال باید  معتقدم برای مدیریت جنگل: وی افزود.وجود نداردوضع فعلی هستیم و با حفظ وضعیت موجود امکان این اصالح 

 511در حال حاضر . های شمال برای حفاظت دائم صورت گیرد های بکر جنگل تعیین و تفکیک بخش. های فعلی متوقف شود طرح

این در حالی . هستند هزار هکتار جنگل بکر در نقاط پرشیب و صعب العبور و غیر قابل دسترس شمال داریم که خیلی ارزشمند

مهاجر بر توسعه . اند های خیلی کمی از قفقاز و شمال ترکیه تمرکز شده ها در قسمت است که اروپا جنگل بکر ندارد و این جنگل

 .ها تاکید کرد های جنگلی در دوران جدید مدیریت جنگل گاه ذخیره

باید سه تا چهار حوضه آبخیز جنگلی را در سه استان شمالی  :برداری به این شرح ترسیم کرد وی نقشه راهی برای ایام توقف بهره

تا اگر در رابطه با جنگل مواجه با مشکل شدند، جنگلداران محلی برای مراجعه و الگوگیری . کشور برای حفاظت کامل انتخاب کنیم

های شمالی یک پارک جنگلی داشته  باید در هر یک از استان: این استاد دانشکده منابع طبیعی اضافه کرد.از طبیعت داشته باشند

اگر در مازندران و گیالن هم پارک ملی جنگلی داشته باشیم، در آینده اینها ارزش . پارک جنگلی گلستان برد جهانی دارد. باشیم

 های جنوب شرقی آلمان و در مرز مشترک با چک که یکی از جنگل. زیاد و درآمدهای قابل توجهی برای کشور ایجاد خواهند کرد
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امروزه بدون ورود صنعت، این منطقه به یکی از ثروتمندترین مناطق . ترین مناطق آلمان بود؛ به پارک ملی تبدیل شد دور افتاده

 .تبدیل شده است

 نیازمند تشکیل وزارت منابع طبیعی هستیم

. باید مشکل قراردادها را حل کندها ابتدا  زیرا سازمان جنگل. هایی مواجه است به اعتقاد مهاجر اجرای طرح تنفس قطعا با چالش

 .ریزی برای واردات تامین کرده و حفاظت جدی گرفته شود چوب مورد نیاز صنایع را با برنامه

استراحت . استراحت و تنفس به معنای طرد طرح جنگلداری نیست به معنای رها کردن جنگل به حال خود نیست: وی تأکید کرد

مسائل مرتبط با . ین چگونگی حفاظت جنگل در حالت نبود مجری باید مشخص شودبنابرا. جدی گرفتن مدیریت جنگل است

 .افزایش قاچاق چوب و چرای دام باید در نظر گرفته شود

های  باید مدیریت فنی جنگل بر اساس حوضه آبخیز انجام شود که این مسئله در طرح: این استاد دانشکده منابع طبیعی ادامه داد

مهندسان ما در . برای اعمال این سیاست نیازمند مهندس مقیم در محل هستیم: وی اضافه کرد.نگرفته استایران مورد توجه قرار 

باید کارشناسان در کنار حوضه آبخیز مستقر شوند همچنین نیازمندیم شناسنامه . ها اقامت دارند بهترین شرایط در مراکز استان

 .وب را توسعه دهیمهای آبخیز تهیه کنیم و زراعت چ اکولوژیک برای حوضه

 .های شمال مناسب ندانست ها را برای مدیریت پایدار جنگل مهاجر در ادامه ساختار فعلی سازمان جنگل

ها و بخش  باید وزارت منابع طبیعی از ادغام بخش محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل: وی همچنین افزود

سازمان حفاظت محیط زیست باید به عنوان یک مجموعه نظارتی باقی بماند اما : ردمهاجر عنوان ک.آب وزارت نیرو تشکیل شود

 ./های طبیعی مورد توجه قرار داد توان جدای از مدیریت عرصه مدیریت حیات وحش را نمی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  ؟؟!!سلطانی در جریان حضور روحانی به استان البرز چه گفتسلطانی در جریان حضور روحانی به استان البرز چه گفت
مدیره نخستین پاالیشگاه غالت کشور در دیدار جمعی از تجار و بازرگانی و فعاالن اقتصادی با رئیس جمهوری و هیأت  رئیس هیأت

 .عنوان ایجادکننده ارزش افزوده و صنعت ارزآور به کشور شد گذاران و مسئوالن به صنایع تبدیلی به سرمایههمراه او، خواستار توجه 

به گزارش خبرنگار ایانا، حسن روحانی عصر چهارشنبه در ادامه سفر خود به استان البرز در جمع تجار و بازرگانی و فعاالن اقتصادی 

و هم پای نقطه نظرات جمعی از فعاالن اقتصادی بزرگ که بعضا عضو اتاق بازرگانی،  این استان هم خبرهای نوید بخش و خوب داد

صنعت و معدن و کشاورزی استان البرز یا خانه صنعت و معدن این استان هستند، نشست؛ تا از زبان خودشان مسائلی که با آن 

ه کارآفرین و صادرکننده موفق کشورمان، مرتضی سلطانی به گزارش ایانا، یکی از این فعاالن اقتصادی استان، چهر.درگیرند را بشنود

بود که اگرچه جزییات بیشتری از سخنرانی او در این مراسم تاکنون مخابره نشده است، اما به گفته یک منبع آگاه از این 

محصوالت  مدیره نخستین پاالیشگاه غالت کشور که محصوالت شرکت تحت مدیریت او، این روزها از گردهمایی، رییس هیأت

گسترش یافته است، در ... نیز فراتر رفته است و به تامین کننده مواد اولیه واحدهای صنایع غذایی مانند زرفروکتوز و "زرماکارون"

مزیت کشور ایران، صنایع تبدیلی است که هم می تواند ارزش ": بخشی از سخنانش خطاب به روحانی و هیأت همراه او گفته است

نکته ای که باید دید در ماه های آینده تا چه حد به افزایش همراهی دولت  ".و هم باعث ارزآوری برای کشور باشد افزوده ایجاد کند

 /با واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی و رفع موانع دست و پاگیر آن ها به ویژه در حوزه صادرات خواهد انجامید؟

/news/fa/ir.iana.www://http40184D/%0%B4% 
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 نهاده 

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

به شرط به شرط   0٥٥90٥٥9استان کشور به سامانه استان کشور به سامانه   7070تجهیز تجهیز / / درصدی حمل کودهای شیمیایی در سال جاریدرصدی حمل کودهای شیمیایی در سال جاری  4040رشد رشد 

  هاها  فراهم بودن زیرساختفراهم بودن زیرساخت

ای که در بخش کود اوره شاهد رشد  گونه ای برخوردار بوده، به مالحظهمیزان مصرف کودهای شیمیایی در سال جاری از رشد قابل 

 .ایم درصدی در حوزه حمل و نقل بوده 30

بر : ها در کشور گفت وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت توزیع نهاده مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

های  ریزی نت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس نوع کشت در کل کشور برنامهشده از سوی معاو های انجام ریزی اساس برنامه

 .هایی همچون کود، سم و سایر ملزومات تولید در حال انجام است اولیه انجام و در شرایط حاضر توزیع نهاده

کنند؛ بنابراین ممکن است در جایی  میکشاورزان با توجه به سلیقه خود نسبت به انتخاب بذور مصرفی اقدام : یزدان سیف افزود

های موجود، نسبت به  استقبال بیشتر از یک نوع بذر باشد که در صورت کافی نبود، این شرکت بالفاصله با استفاده از کارگزاری

 .کند تأمین آن اقدام می

 .سابقه بوده است ای اخیر بیه قلم کودی برای سال جاری مهیا شده است که چنین تنوعی طی سال 51حدود : وی خاطرنشان کرد

های هرز کلزا یا تاپیک از بهترین منابع تولید، تأمین  کش بوتیزان برای مقابله با علف عنوان مثال، استفاده از علف به: سیف ادامه داد

 .برداران قرار گرفته است شده و در اختیار بهره

 هزار تن کود شیمیایی طی هفت ماه گذشته 9٥٥فروش 

طی هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، : ت خدمات حمایتی کشاورزی درباره تأمین کودهای شیمیایی تصریح کردمدیرعامل شرک

هزار تن کود شیمیایی به فروش  322هزار تن کود شیمیایی فروخته شده است، در حالی که در هفت ماهه ابتدایی امسال،  031

 .رفته است

هزار تن  031هزار تن بود، در حالی که این عدد امسال به  003شده  فروخته در مهرماه سال گذشته میزان کود: وی یادآور شد

 .ارتقاء یافت

شود که در داخل کشور تولید شده و به مناطق مختلف  ترین منابع کود مصرفی محسوب می کود اوره یکی از مهم: سیف تأکید کرد

هزار تن کود شیمیایی به مناطق  051ماه سال جاری حدود  آبان 50شود و در این راستا تا  ها حمل می کشاورزی توسط کارگزاری

 .هزار تن بوده است 200شده،  مختلف حمل شده؛ در حالی که در مدت مشابه گذشته مقدار کود حمل

 .درصدی کود اوره در حوزه حمل و نقل است 30ارقام فوق حاکی از رشد : وی اظهار داشت

 55در سال گذشته از کود سولفات آمونیوم استفاده نشد، اما امسال : گفت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین

هزار تن  031شده به  هزار تن سایر کودها، جمع کودهای حمل 051هزار تن از این کود به فروش رفته است که با احتساب 

شود که تا پایان سال  بینی می و پیش هزار تن کود شیمیایی به فروش رفته 011تاکنون یک میلیون و : سیف در ادامه افزود.رسد می

 .کودهای به فروش رفته به بیش از دو میلیون تن برسد

هزار تن آن را کود اوره تشکیل  811از این مقدار کودی که به فروش خواهد رفت، حدود یک میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .دهد می

 رزیبرداران بخش کشاو های روغنی بین بهره تن بذر دانه 2٠٢توزیع 
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تن بذر کلزا،  851در سال جاری حدود : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی درباره نهاده دیگری چون بذر ادامه داد

تن  051برداران بخش کشاورزی توزیع شد، در حالی که سال گذشته میزان بذور فوق تنها  آفتابگردان و دانه روغنی در بین بهره

برداران از مزارع کلزای نمونه موفق شدیم توسعه  ترویجی و بازدید بهره -های آموزشی  اری دورهبا برگز: سیف تصریح کرد.بوده است

 .های روغن و بذور مربوط به آنها را در عرصه شاهد باشیم کشت دانه

تا به تنها شش استان کشور باقی مانده است : استان کشور خبر داد و یادآور شد 53وی از عملکرد مثبت باشگاه کشاورزان در 

 .شود های فوق نیز انجام می های مخابراتی، تجهیز استان باشگاه کشاورزان ملحق شوند که در صورت رفع زیرساخت 0223سامانه 

های آموزشی از طریق باشگاه فوق پخش کنیم و عالوه بر آن طی  زودی در عصر جمعه برنامه در برنامه داریم که به: سیف تأکید کرد

 .گیرد برداران قرار می های بخش کشاورزی در معرض دید بهره ای در توزیع نهاده نج دقیقههفته نیز سه برنامه پ

تماس را داشته است و  803تنها در استان قزوین باشگاه مشتریان از ابتدای شهریورماه تا روز گذشته چهارهزار و : وی اظهار داشت

 .اند دریافت کردهبردار با مراجعه حضوری خدمات خود را  بهره 020عالوه بر آن 

اند  بردار به عضویت باشگاه فوق درآمده بهره 303هزار و  تاکنون در این استان سه: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

 .اند بردار نیز درخواست آزمایش خاک داشته بهره 840هزار و  و عالوه بر آن یک

 .نمونه خاک نیز آماده ارسال است 000م رسیده و آزمایش خاک به انجا 044هزار و  یک: سیف همچنین افزود

 .استان قزوین ارائه شده است 0223توسعه فنی از طریق سامانه  302تاکنون بیش از : وی خاطرنشان کرد

اند و  بودهچهارم آنها با باشگاه فوق در ارتباط  هزار نفر هستند که در این مدت یک 08برداران استان قزوین  کل بهره: سیف ادامه داد

هزار درخواست آزمایشگاه خاک  رسید، تنها در استان قزوین یک هزار عدد نیز نمی های خاک کشور به یک در حالی که کل آزمایش

های فنی را به  زودی در کل کشور فراگیر شده و توصیه امیدواریم که باشگاه فوق بتواند به: وی در پایان تصریح کرد.ایم داشته

 ./ئه دهدبرداران ارا بهره
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  آورندآورند  کشاورزان چین به روش کشت کشاورزی سبز روی میکشاورزان چین به روش کشت کشاورزی سبز روی می

اند و با کاهش استفاده از  چینی با هدف تولید محصوالت سالم، به روش نیاکان خود در کشت محصوالت روی آوردهکشاورزان 

 .آورند ها و مواد افزودنی شیمیایی، به روش کشاورزی سبز روی می کش آفت

کشاورز "دارد، خودش را سال سن  24، با وجود اینکه Feng Xiaoyan، فنگ شیوان chinadailyسایت  به گزارش ایانا از وب

هکتار در زادگاهش در  444هزار و  زمینی ارگانیک در زمینی به مساحت یک او به کشت سیب. داند می( new farmer) "جدید

تأسیس  5113، در سال "Sister Potato"روی آورده است و توانسته برند تجاری خود را با نام  Shaanxiشمال غربی استان 

 .کند با آن که جوان نیست، اما مانند جوانان در عصر اینترنت زندگی میوی باور دارد، .کند

 . برگزار شد، شرکت کرد 5108چین، در سال ( Yangling)فنگ در نمایشگاه فناوری پیشرفته کشاورزی که در منطقه یانگلینگ 

ذایی در چین زیر سؤال رفته است؛ بنابراین ها، کود و مواد افزودنی شیمیایی، ایمنی مواد غ کش با توجه به استفاده بیش از حد آفت

 .المللی روی آورد زمینی به همراه رعایت استانداردهای بین فنگ، تصمیم گرفت، تا به کاشت سیب

تا  0331معلم بود و پیش از آن هم از سال ( Zizhou)اش در شهرستان زیژوا   این بانوی کشاورز، به مدت هشت سال در زادگاه

 .، کار کرده است(قرار دارد Shaanxiدر استان ) Tongchuanمقام دولتی در  عنوان یک ، به0333

های  از همان آغاز، او با استفاده از بهترین گونه. هایش دلیل اصلی موفقیت او بوده است  زمینی فنگ اشاره کرد، کیفیت سیب

وی . های کاشت را به کار ببرد ترین تکنیک هزمینی در جهان و استخدام کارشناسان و سفر به خارج از کشور توانسته پیچید سیب

 .های اجتماعی به ترویج محصوالت خود پرداخته است همچنین با استفاده از رسانه

اند  دهد، چین در حدود دو میلیون کشاورز جدید دارد؛ افرادی که توانسته این در حالی است که وزارت کشاورزی گزارش می

چت  و وی Weibo، (سیستم خرید فروش اینترنتی چینی) Taobaoآنالین مانند  های محبوب محصوالت خود را در سیستم

WeChat اند به فروش برسانند که در مقایسه با کشاورزان سنتی، به خوبی آموزش دیده. 

Wang Xiaotieآموخته دانشگاه کشاورزی و جنگلداری منطقه شمال غربی  ، دانشYangling از جمله این کشاورزان جدید ،

، وی کار خود را به عنوان مدیر یک شرکت صادرات سبزیجات در پکن آغاز کرد و این در حالی بود که برای 5105سال . است

کشاورزی ارگانیک مسئله ": آموخته دانشگاه گفت این دانش.برگشت Yanglingآزمایش در حوزه تکنولوژی کشاورزی جدید به 

ده است و ما با رعایت قوانین طبیعت می توانیم محصوالتی با کیفیت باال تولید به ما ارث رسی  جدیدی نیست، چرا که آن از نیاکان

ماه گذشته، . هکتار است و برای محصوالتش از کود آلی استفاده می کند 44وی دارای باغ کیوی از نوع ارگانیک با مساحت ".کنیم

، محقق Du Zhixiong. ن و چین را به دست آوردهای وی توانست گواهی ارگانیک از ایاالت متحده، اتحادیه اروپا، ژاپ کیوی

را  "محصوالت ارگانیک"مطمئن نیستم که همه تولیدات کشاورزان جدید بتوانند استانداردهای : آکادمی علوم اجتماعی چین، گفت

رزان جدید به باور وی، محصوالت ارگانیک به یک نماد و هدف برای کشاو. به دست آورند، اما کار این کشاورزان ستودنی است

 ./تواند به ایمنی مواد غذایی این کشور هم کمک کند که این می  چینی تبدیل شده است،

/news/fa/ir.iana.www://http48033A%DA/%3%D0%B3%D0 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36899/%DA%A9%D8%B4%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

165 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  شود؟شود؟  تولید محصوالت استراتژیك در هند چگونه تأمین میتولید محصوالت استراتژیك در هند چگونه تأمین میامنیت امنیت 

ها دارای روندهای مختلفی بوده است که نگاهی به آنها برای  گذاری در بازار محصوالت کشاورزی کشور هند طی سال قیمت

 .تواند تجربیات خوبی به همراه داشته باشد گذاری و خرید تضمینی می نرخ

بخشی  منظور اطمینان ای از مداخله دولت هند در بازار، به ، گونه(MSP :Minimum Support Price)حداقل قیمت حمایتی 

 .به تولیدکنندگان کشاورزی در برابر هرگونه کاهش شدید قیمت محصوالت کشاورزی است

 حداقل قیمت حمایتی توسط دولت هند در آغاز فصل کاشت محصوالت خاص بر اساس پیشهاد کمیسیون هزینه و قیمت در حوزه

حداقل قیمت حمایتی، قیمتی . شود اعالم می( CACP :Commission for Agricultural Costs and Prices)کشاورزی 

ثابت است که توسط دولت هند برای حمایت از تولیدکننده و کشاورز در برابر سقوط بیش از حد قیمت در زمان برداشت زیاد، 

از اهداف اصلی خرید . تضمینی برای خرید محصوالت ازسوی دولت است حداقل قیمت حمایتی، اعالم یک قیمت.شود اعالم می

در مواردی که قیمت . های بازار فروش و تهیه مواد غذایی در شبکه توزیع عمومی است تضمینی، حمایت کشاورزان در برابر تنش

های دولتی کل  شده باشد، سازمان ت اعالمها، به دلیل تولید و برداشت بیش از تقاضا در بازار، کمتر از حداقل قیم بازار برای کاال

 .کنند مقدار پیشنهادی از سوی کشاورزان را با حداقل قیمت اعالم شده خریداری می

ای کردن محصوالت کشاورزان در برابر هر گونه کاهش شدید قیمت  صورت مستقیم، بیمه سیاست قیمت حمایتی دولت به

 0301تا اواسط دهه . ها در بازار است ثابت هستند و برای تنظیم کف قیمتحداقل قیمت تضمینی . محصوالت کشاورزی است

 :کرد دولت دو نوع قیمت اعالم می

 (MSP)حداقل قیمت حمایتی  -

 (Procurement Prices)قیمت خرید  -

MSPSتضمین  شد؛ با ماهیت ، حداقل قیمت حمایتی به عنوان قیمت کف و قیمتی ثابت بود که توسط دولت در نظر گرفته می

شان به کمتر از نرخ دولت،  گذاری تولیدکنندگان و همراه با اطمینان از اینکه قیمت کاالهای های بلندمدت سرمایه برای تصمیم

KHARIFقیمت خرید، برای محصوالتی همچون . رسید حتی در موارد برداشت بیش از اندازه، نمی
rabi cerealsو غالت  (0)

(5) 

PDSصورت داخلی از طریق  که به
خریداری و همچنین نرخ پس از آغاز  (3)(FCIمانند )های دولتی  انجام و توسط سازمان (4)

 .شد برداشت اعالم می

گذاری، دو  در این سیاست نرخ. بود MSPتر از قیمت بازار آزاد و باالتر از حداقل قیمت حمایتی  طور معمول قیمت خرید پایین به

 .، در مورد برنج ادامه یافت0303تا  0304ا اِعمال برخی تغییرات از شد که این روند ب قیمت رسمی اعالم می

از آنجا که تقاضای . برای تنها یک سال انجام شد 0302تا  0303متوقف و سپس در  0383این سیاست درباره گندم در سال 

های  سری قیمت گیر یک، سیستم در0308تا  0302بود، از سال ( حداقل قیمت حمایتی) MSP( افزایش)بسیاری برای بهبود 

سازی در راستای ثبات قیمت  منظور ذخیره و گندم شده بود که به( KHARIFو سایر محصوالت زراعی )اعالمی برای برنج 

 .شد خریداری می

 (MSP)تعیین حداقل قیمت حمایتی 

ه یک کاالی خاص یا گروهی با دید جامع از کل ساختار اقتصاد مربوط ب( کمیسیون هزینه و قیمت در حوزه کشاورزی)کمیسیون 

 :دهد که شامل عوامل زیر است از کاالها، اقدامات و محاسباتی را در این راستا انجام می
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 هزینه تولید -

 ها تغییرات در قیمت نهاده -

 خروجی -قیمت یکسان ورودی  -

 ها در بازار روند قیمت -

 عرضه و تقاضا -

Inter-cropبرابری ( نرخ)قیمت  -
 (شود گیاهانی که در نزدیکی هم کشت می تلف انواع مخ) (2)

 تأثیر روی هزینه صنعتی -

 های زندگی اثر روی هزینه -

 اثر روی سطح عمومی قیمت -

 المللی وضعیت قیمت بین -

 .کنند شود و نرخی که کشاورزان دریافت می برابری بین قیمتی که پرداخت می -

 و یارانه Issue Priceاثر روی قیمت عمومی  -

های مورد استفاده شامل  داده/ اطالعات. شود ای، دولتی و کشور استفاده می در انجام این کار از اطالعات در سطح خرد و منطقهکه 

 :موارد زیر است

 ها در مناطق مختلف کشور هزینه کشت در هر هکتار و ساختار هزینه -

 مناطق مختلف کشور در( کیلوگرم 011برابر  واحد وزن، ) quintalهزینه تولید برای هر  -

 های مختلف قیمت نهاده -

 قیمت محصوالت در بازار -

 شده توسط کشاورزان و کاالهایی که توسط آنها خریداری شده قیمت کاالهای فروخته -

 و تولید، واردات، صادرات و در دسترس بودن محصوالت داخلی و سهام که با( بازده)ای، عملکرد  تهیه اطالعات در زمینه منطقه -

 .شود های دولتی یا صنعت انجام می سازمان/ همکاری دولت

 شود؛ ها و ظرفیت صنایع فرآوری در نظر گرفته می اطالعات مربوط به تقاضا که درآن مصرف کل و سرانه، روند -

 المللی و تغییرات آن، تقاضا و وضعیت عرضه در بازار جهانی؛ ها در بازار بین قیمت -

 غیرخوراکی و نخ پنبه/ کشاورزی مانند قند، شکر زرد، روغن خوراکیقیمت مشتقات محصوالت  -

 هزینه فرآوری محصوالت کشاورزی -

از سوی کارگزاران  marginsها   ها و حاشیه هزینه/ سازی، حمل و نقل، فرآوری، خدمات بازاریابی، مالیات ذخیره -هزینه بازاریابی  -

 بازار؛

کننده و عواملی که در حوزه پولی و درآمدی تأثیر  ها، شاخص قیمت مصرف مومی قیمتمتغیرهای کالن اقتصادی مانند سطح ع -

 ./دارند

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/in.vikaspedia://http 

 :پی نوشت

http://vikaspedia.in/
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0- Kharif : به جغرافیای منطقه، کشت و محصوالت موسمی در طول فصل بارانی در جنوب آسیا، بین آوریل و اکتبر بسته

 .شوند و ارزن و برنج در این دسته جای دارند برداشت می

5- rabi cereals :شوند محصوالت کشاورزی در جنوب آسیا که در زمستان کاشته و در فصل بهار برداشت می. 

4- Public distribution system (PDS) :عنوان وزارت امور توسط دولت هند تحت . سیستم امنیت غذایی هند است

 .شود های ایالتی در هند مدیریت می طور مشترک توسط دولت کنندگان، مواد غذایی، و توزیع به مصرف

3- Food Corporation of Indi : شرکت محصوالت غذایی هند که دفتر مرکزی آن در دهلی نو قرار دارد و اهدافش در حوزه

تی مؤثر برای حفاظت از منافع کشاورزان، توزیع غالت در سراسر کشور برای انجام قیمت حمای: سیاست ملی غذایی است مانند

سیستم توزیع عمومی، حفظ سطح رضایت بخش از عملیات و میزان ذخیره غالت برای اطمینان از امنیت ملی غذایی، تنظیم قیمت 

 .کنندگان با قیمت قابل اعتماد بازار برای ارائه غالت به مصرف

2- Intercropping :هدف از کشت مخلوط، . برداشت دو یا چند از محصوالت زراعی در نزدیکی هم است  شت چند محصولی،ک

 .تولید محصول بیشتر بر روی یک تکه از زمین با استفاده از منابع است

/news/fa/ir.iana.www://http48304D/%0%A0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/36983/%D8%A7%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  ها ساختندها ساختند  برای کنترل آلودگی اقیانوسبرای کنترل آلودگی اقیانوس  ""زمان واقعیزمان واقعی""دانشمندان دستگاهی با دانشمندان دستگاهی با 

ای  گونه برای کنترل کیفیت آب به "زمان واقعی"، به منظور توسعه سیستم نظارت پروژه SMS پروژه جدید اتحادیه اروپا به نام

 .اندازی شده است ها راه با سرعت بیشتر برای تشخیص سطح آلودگی در اقیانوس مؤثرتر و

دهد؛ بلکه  تنها تنوع زیستی را در معرض خطر قرار می ها نه ، آلودگی آب دریاThe FishSiteسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

های اقتصادی از جمله شیالت، آبزیان و گردشگری  یتتواند روی فعال شود که در نتیجه می باعث برهم خوردن تعادل زیر آب هم می

اند تا بتوانند سیستم هشداردهنده  های نظارت کار کرده و فناوری  دانشمندان در طی چند سال بر روی روش. تاثیر بگذارد

 .های اقیانوسی که برای سالمت انسان و محیط زیست خطر دارد، عرضه کنند آلودگی

های تشخیص آلودگی آب دریاها، گران قیمت هستند و زمانی که وضعیت آلودگی آب نگران  روشاما متأسفانه، در حال حاضر 

کشد تا دانشمندان بتوانند هشدار الزم را درباره وضعیت کیفیت آب به عموم یا افراد کارشناس  کننده می شود، تا پنج روز طول می

و تجهیزات سنگین دارد؛ در واقع محققان مجبور به استفاده از  این در حالی است که روش های سنتی نیاز به افراد متخصص.بدهند

قایق برای رفتن بر روی منطقه مورد نظر هستند تا بتوانند نمونه گیری از آب انجام دهند و سپس باید به آزمایشگاه برگردند تا در 

 .های الزم برای تست کیفیت آب دریا انجام شود آزمایشگاه آزمایش

و ، ترکیبی از دانشمندان SMSتیم پروژه . اتحادیه اروپا شکل بگیرد SMSانداری پروژه  ث شد تا انگیزه راهبنابراین مسئله باع

های محیط زیستی است که در حال کار بر روی توسعه ابزار نظارتی ومقرون به صرفه هستند که استفاده از ان آسان خواهد  آژانس

 .شود لی و تجزیه و تحلیل انجام میگیری مح بود و نظارت در زمان واقعی با نمونه

توسعه   ای که پشت تحقیقات ما قرار دارد، ایده": ، هماهنگ کننده این پروژه توضیح دادProfessor Palleschiپالسچی ( استاد)

و بدون  تواند برای تجزیه و تحلیل کیفیت آب دریا در زمان واقعی دستگاهی است که در یک شناور در اقیانوس قرار می گیرد و می

دستگاه ما قادر خواهد بود، تا از طریق اتصال بی سیم، در ": وی در ادامه گفت".تر استفاده شود ای مطمئن دخالت انسان و به گونه

دهد تا دستگاه،  سنسورهای توسعه یافته اجازه می".مورد آلودگی آب طی دو ساعت به جای پنج روز نسبت به هشدار، اقدام کند

این دستگاه برای . را شناسایی کند (0)(Water Framework Directive)ارچوب دستورالعمل آب مواد خطرناک تحت چ

در این پروژه چند مرکز تحقیقاتی همکاری می کنند که می توان به توسعه سنسورها .ها خواهد بود تشخیص چهار دسته از آالینده

، ساکسیتوکسین (Okadaic Acid)انند اُکادایک اسید ، برای تشخیص سموم جلبک دریایی مTor Vergataتوسط دانشگاه رم، 

Saxitoxin دوموئیک اسید ،(Domoic Acid ) و پالیتوکسین(Palytoxin )همچنین . اشاره کردMicrobia 

Environnement
 Hassan IIهمچنین دانشگاه . های جلبک سمی فعالیت دارد در زمینه توسعه سنسور برای تشخیص گونه (5)

of Mohammedia  دهد و در نهایت،  را انجام می( سولفونامیدها)طراحی و توسعه حسگرهایی برای تشخیص دارو  –کازابالنکا

ICNسنسور 
و مقاوم در برابر گرما ( دیرن)، علف کش (Tributyltin)ها  کش را برای تشخیص ترکیبات شیمیایی، مانند آفت (4)

(PentaBDPE )هایی که به صورت محلی در شناورهای ساحلی و  سنسور ها، توسط گفتنی است داده.طراحی کرده است

این اطالعات در زمان واقعی، می . شود های کامپیوتری ذخیره شده، به بخش مرکزی از طریق یک اتصال بی سیم فرستاده می برنامه

شرایط مدیریت بحران گیری آگاهانه در  تواند به شکل هشدار اجازه دهد تا افراد و کارشناسان نسبت به واکنش سریع و تصمیم

 .اقیانوس اقدام کنند
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Linda Medlin از ،Microbia Environnement ما متوجه نیستیم، که کنترل کیفیت آب دریا برای سالمت ": تاکید کرد

. برای مثال، تجمع سموم در صدف، می تواند پیامدهای شدیدی بر سالمت انسان داشته باشد": وی افزود ".انسان بسیار مهم است

به طوری که   عالئم به سرعت آغاز شده،. عصبی به دنبال دارد  راکه با خوردن چنین سخت پوستان مسمومی اثرات تهدیدکنندهچ

ساعت، انسان  05زمان متوسط بین مصرف و آغاز عالیم یک ساعت است که می تواند به دلیل نارسایی تنفسی ناشی از فلج طی 

این یک بحران است، که ما سعی می کنیم تا برای جلوگیری از آن، با ارائه ": ادآور شداستاد پالسچی ی ".جانش را از دست بدهد

ابزار مناسب و حرفه ای نظارت بهتری بر کیفیت آب دریا داشته باشیم؛ چراکه این مسئله برای محیط زیست و انسان مفید خواهد 

 /".بود

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- Water Framework Directive :برای  های عضو تحت این دستورالعمل،  دستورالعملی است که اتحادیه اروپا و دولت

 .ها اقدام می کنند رسیدن به وضعیت کمی و کیفی تمام آب دریا

5- Microbia Environnement : مرکزی است در فرانسه که در زمینه تشخیص مولکولی در حوزه میکروبیولوژی محیطی

 .بینی میزان خطر میکروبی به عنوان یکی از اهداف تامین امنیت منابع آب است ررسی و پیشتخصص دارد و وظیفه اش ب

4- ICN : یک شرکت دارویی بین المللی که تحقیق، نوآوری، توسعه، تولید دارو و توزیع محصوالت با باالترین کیفیت میان

 .آید شمار می هایش به بیماران، مصرف کنندگان و شرکایش ازجمله فعالیت

/news/fa/ir.iana.www://http48030D/%0%D%AF0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۵: تاریخ

  های کشاورزیهای کشاورزی  مالزی و تعاونیمالزی و تعاونی

های  کشاورزی و صنایع غذایی، شامل همه فعالیتهای بخش  ، تعاونی5102در سال « بررسی اقتصاد تعاونی»براساس گزارش  

براساس اطالعات . زنجیره ارزش کشاورزی بوده که در برگیرنده کشت محصوالت کشاورزی و پرورش دام تا فراوری محصوالت است

 شود گردش مالی این ، مشاهده می5104کشور در سال  48تعاونی در  000شده برای بخش کشاورزی و غذایی از  آوری جمع

ها و حضور و سهم آنها در اقتصاد  میلیارد دالر آمریکا بوده که حاکی از حجم فعالیت باالی این تعاونی  080،02ها، حدود  تعاونی

تعاونی بوده  388میلیون دالر دارند، شامل  011های بخش کشاورزی و غذایی که گردش مالی باالی  تعاونی. کشاورزی و ملی است

ها  دهد تعاونی این ارقام، نشان می. میلیارد دالر آمریکا هستند  028312اند و دارای حجم گردش مالی  کشور توزیع شده 41که در 

اند در  ها به معنای واقعی، توانسته دهد تعاونی تجربه کشورهای جهانی نشان می .در بخش کشاورزی و غذایی حضوری پررنگ دارند

یکی از این کشورها، مالزی است؛ بخش کشاورزی کشور . وفق باشندساماندهی و توسعه زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی م

اند  محصوالت مهم کشاورزی مالزی، عبارت. درصد تولید ناخالص داخلی را از آنِ خود کرده است 0035حدود  5104مالزی، در سال 

کاشت و تولید . اقتصادی مالزی دارد کشاورزی نقش مهمی در توسعه اجتماعی و. روغن پالم، کائوچو، کاکائو، برنج، چوب و فلفل: از

ها، ماهی و محصوالت دامی، منابع غذایی این کشور را فراهم کرده و از طرف  محصوالتی کشاورزی مانند برنج، سبزیجات، میوه

. نهضت تعاون در مالزی، اوایل قرن بیستم آغاز شده است. کند های شغلی و درآمدی را برای مردم محلی فراهم می دیگر، فرصت

قبل از ایجاد . داری در اقتصاد روستایی شد عنوان سیستمی اجتماعی و اقتصادی، جایگزین ساختار سرمایه به 0355تعاونی در سال 

نفع  که در این مبادله، همواره منافع اقتصادی به طوری شد؛ به دهندگان انفرادی به کشاورزان داده می ها، وام از طریق قرض تعاونی

پس از آن، به اشکال . ها، در آغاز به شکل تعاونی اعتبار و بازاریابی شکل گرفتند تعاونی.ضرر کشاورزان بوددهندگان و به  قرض

تعاونی بازاریابی، با هدف دستیابی به . مختلف کاربردی شدند و تشویق به ایجاد تعاونی به کاهش فقر در مناطق روستایی کمک کرد

ها،  و محصوالت آنها، شکل گرفت تا قیمت بازار و سود آن به دست خودشان، نه واسطهکنترل جریان کاالها در بازار ازسوی اعضا 

جویی، خوداتکایی و همکاری میان  های تعاونی در ابتدا بر تشویق صرفه اهداف شرکت .(Abdul Hamid ،0300) .تعیین شود

عاونی فروشگاهی و سه تعاونی خدماتی درخصوص در اولین سال نهضت تعاونی، شش تعاونی اعتبار روستایی، دو ت. اعضا استوار بود

نهضت تعاونی در ( 0: های مختلف کشور مالزی به سه شکل است وضعیت تعاونی .ارائه خدمات دولتی برای وام، تأسیس شد

. های مدرسه های اعتبار، مصرف، آسیاب برنج و تعاونی تعاونی :اند از ها عبارت انواع این تعاونی. شروع شد 0333 می  4ساراواک در 

ها در صباح، به صورتی  تعاونی. آغاز شده است 0323نهضت تعاونی در صباح که در سال ( 5. ها چندمنظوره هستند برخی از تعاونی

بری وارد  ونقل، بارگیری و چوب سازی، توسعه زمین، حمل اعتبار، مصرف، خانه: های مختلف اقتصادی از قبیل آمیز به فعالیت موفقیت

اعتبارات محلی، عملیات چندمنظوره، : های زیرنظر سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی که فعالیت آنها شامل تعاونی (4. اند شده

 های مالزی شده از طریق انجمن تعاونی با توجه به اطالعات ارائه. های کشاورزی است آسیاب برنج، بازاریابی و اجرای پروژه

(MCSC) میلیون نفر، اعضا دارند؛ یعنی در  شده در مالزی وجود دارد که بیش از هفت بتتعاونی ث 3103حدود  5100، در سال

همه . کننده دارد از نظر تعداد اعضا، بیشترین اعضا را تعاونی مصرف. ها هستند درصد از کل جمعیت مالزی، عضو تعاونی 52حدود 

حجم . میلیون نفر عضو است 0330ونی اعتبار دارای میلیون نفر بوده و تعا 5،84، حدود 5100اعضای تعاونی مصرف در پایان سال 

هزار نفر است که حجم   308اعضای تعاونی کشاورزی در این کشور، . میلیارد رینگیت است 03خدماتی، بیش از   معامالتی تعاونی

سعه است؛ به نهضت تعاونی در مالزی در حال گسترش و تو. بوده است 5100میلیون رینگیت در سال   020معامالت آن، حدود 
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درصد، سرمایه با نرخ  330درصد، تعداد اعضا با نرخ  333ها، با نرخ متوسط  ، تعداد تعاونی5113تا  5112های  طوری که در سال

سیاست دولت . درصد در سال افزایش یافته است 00درصد و گردش مالی و حجم مبادالت با نرخ  5130درصد، دارایی با نرخ  035

انتظار . ، پس از خدمات، صنعت و کشاورزی، رکن چهارم رشد اقتصادی بوده است5101تا  5115در دوره مالزی برای تعاونی 

درصد تولید ناخالص داخلی را در سال  01و  5104رود، بخش تعاون در حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال  می

 .از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است ، تعاونی در حدود یک درصد5110در سال . از آن خود کند 5151

/news/fa/ir.iana.www://http40105D/%3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

  !!جنجال برانگیز شد؛ آمریکا خشمگینجنجال برانگیز شد؛ آمریکا خشمگینهدیه وزیر کشاورزی اسرائیل به نخست وزیر روسیه هدیه وزیر کشاورزی اسرائیل به نخست وزیر روسیه 

گویند که اقدام یک وزیر رژیم صهیونیستی در دادن پهپاد به نخست وزیر روسیه هنگام سفرش به اسراییل،  کارشناسان اسرائیلی می

 .تواند به تنش در روابط اسرائیل و آمریکا بیانجامد می

های  کشاورزی اسرائیل یک پهپاد کوچک را برای استفاده از آن در زمینه پژوهشبه گزارش ایانا از پایگاه العهد، یوری ارییل، وزیر 

 .کشاورزی به دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه داده است

روزنامه اورشلیم پست اسرائیل گزارش داد، علت خشم طرف آمریکایی از این اقدام این است که احتماال این پهپاد مجهز به دوربین 

 .های امنیتی موجود درباره صادرات را نقض کرده است کاست و وزیر اسرائیلی با این کار پروتکلحرارتی ساخت آمری

این روزنامه بعید دانست که شرکت اسپانیایی سازنده این هواپیما یا اسرائیل مجوزی از سوی آمریکا برای دادن دوربین به روسیه 

اند و  ها پهپاد را بدون دوربین حرارتی به روسیه تحویل داده اسرائیلیدر همین حال، روزنامه هاآرتص نیز نوشت که .داشته باشند

همزمان، وزارت جنگ اسرائیل تاکید کرد، اقدام این وزیر با هماهنگی آنها .به تنش روابط با روسیه بیانجامد  این مساله ممکن است

برابر هزینه هدایای رسمی است که به  81مبلغ  هزار یورو است و این 33از طرف دیگر ارزش این هواپیما حدود .انجام نشده است

 .نمایندگان دولت اسرائیل به صورت رسمی اجازه اعطای آن داده شده است

/news/fa/ir.iana.www://http40152D/%3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  های جدید کشاورزیهای جدید کشاورزی  وری زنان کشاورز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با فناوریوری زنان کشاورز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با فناوری  افزایش بهرهافزایش بهره

تواند کمکی باشد، تا زنان کشاورز جنوب صحرای آفریقا، در میزان ساعات کار خود در مزرعه صرف  های جدید می استفاده از فناوری

ای از مسئولیت تولید مواد  ، به گفته محققان، زنان بخش عمدهSciDev.Nnetسایت  ه گزارش ایانا از وب.جویی به عمل آورند

 .کنند غذایی در آفریقا را بر عهده دارند، در نتیجه آن ها زمان بیشتری را صرف کار در مزرعه می

حادیه انقالب اندازی طرح مدیریت پس از برداشت برای حبوبات در آفریقا که از سوی ات این در حالی است که محققان در مراسم راه

در کنیا، برگزار شد، به موضوع چالش زنان کشاورز  (5)(IDRC)المللی  با همکاری مرکز تحقیقات توسعه بین (0)(آگرا)سبز آفریقا 

این پروژه سه ساله با هدف کاهش هدر رفت محصوالت در زمان برداشت حبوبات در آفریقا است که توسط اتحادیه .پرداختند

 IDRCازسوی ( میلیون دالر آمریکا 530در حدود )میلیون دالر کانادا  530به این پروژه . اجرا شده است( آگرا)انقالب سبز آفریقا 

 .مند شوند کمک شده که از مزایای آن، کشاورزان موزامبیک و بورکینافاسو می توانند بهره

ها، فرآوری، ذخیره  وری در زمینه خرمن کوبزمان آن فرا رسیده که از فنا": ، رئیس آگرا، گفتAgnes Kalibataاگنس کالیباتا 

 ".های غیر قابل نفوذ در سراسر این قاره بهره برد، تا زنان کشاورز حداکثر سود را از درو و کار سخت به دست آورند سازی سیستم

کاهش زمان کار که وری کشاورزان با کاهش ضایعات پس از برداشت،  تواند در بهره فناوری اتخاذ شده می": رییس آگرا توضیح داد

های سودآور و بهبود مواد غذایی و تغذیه امنیتی در آفریقا کمک  کنند، و فعالیت زنان در مزرعه صرف انجام فعالیت کشاورزی می

ها نفر در مزارع که در قاره آفریقا  وری، سودآوری و پایداری در حوزه کشاورزی برای میلیون بهبود بهره": وی در ادامه افزود".کند

 ".تواند راهی برای پایان دادن به فقر و افزایش رفاه در منطقه به شمار آید تند، میهس

برای افزایش ": گفت( IDRC)المللی تحقیق و توسعه  ای کشورهای جنوب صحرای آفریقا در مرکز بین سیمون کارتر، مدیر منطقه

 ".های و اطالعات مناسب، مورد نیاز است وری زنان، ارائه فناوری بهره

گذاری  های در دسترس و مقرون به صرفه کلیدی برای دستیابی به بازده باالتر زنان، نیازمند سرمایه وجود فناوری": ی ادامه دادو

سازی دانه با  ، که اکسیژن را در کیسه ذخیره(4)های ذخیره سازی غیرقابل نفوذ فناوری در زمینه سیستم": کارتر یادآور شد".است

کش باشد که امنیت غذایی  تواند راهکاری برای کنترل آفات دانه ذخیره سازی بدون حشره می کند، میدی اکسید کربن جایگزین 

 ".دهد و حفاظت را افزایش می

DeleteJane Ambuko رئیس واحد باغبانی دپارتمان علوم گیاهی و حفاظت محصوالت دانشگاه نایروبی، به ،SciDev.Net 

سیستم های کشاورزی و تولید، می تواند مزایای مثبت نه تنها از نظر اقتصادی بلکه برای دسترسی به فناوری و بهبود ": گوید می

 ".زنان کشاورز زمانی برای استراحت با خانواده و یا درگیر شدن در فعالیت های اقتصادی را فراهم کند

ها باید به سمت استراتژی به  دولت": فزودها برای تغییر ذهنیت سنتی زنان به سمت استفاده از فناوری، ا وی با اشاره به نقش دولت

 /".شان، برای رفع نیازهای امنیت غذایی پیش روند  منظور بهبود پتانسیل

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- (Alliance for a Green Revolution Africa (AGRA : در رابطه با محصوالت ( آگرا)اتحادیه انقالب سبز آفریقا

 .کند بهبود محصوالت کشاورزی و حمایت از صاحبان مزارع محلی و نیروی کار فعالیت می کشاورزی و در زمینه
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5- (International Development Research Centre (IDRC : مرکز تحقیقاتی بین المللی که منابع مالی برای

 .در اتاوا کانادا واقع شده است IDRCدفتر مرکزی . کند کشورهای در حال توسعه در زمینه ترویج رشد، کاهش فقر فراهم می

4- hermetic storage technology. 

/news/fa/ir.iana.www://http48354D/%0%A0%D3%00 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  اندازی مزرعه بادی در کرهاندازی مزرعه بادی در کره  پذیر با راهپذیر با راه  های تجدیدهای تجدید  انرژیانرژیپروژه پروژه 

ای، عملی و برپایه انتشار کم  ای در سطوح پایه ای که دارای مزایای عمده ای با همکاری محققان استرالیایی و کره قرار است پروژه

سایت  به گزارش ایانا از وب.شود در کره انجام   پذیر است، کربن از طریق ارایه روش های جدید مدیریت انرژی های تجدید

EurekAlert ریچارد هیندمارش ،Richard Hindmarsh دانشیار دانشکده محیط زیست گریفیث استرالیا، موفق به دریافت ،

سسه ملی >ای وی دکتر هایومین کیم از م شده، که شریک کره( AKF)کره -هزار دالر از بنیاد استرالیا 48کمک هزینه در حدود 

، در زمینه کمک مالی و با هدف تقویت پیوند استرالیا و کره و AKFکره  -بنیاد استرالیا.ژی اولسان کره جنوبی استعلم و تکنولو

"پذیر در کره انتقال موثرتر انرژی تجدید"پروژه با عنوان (0).دارد های دو جانبه، گام برمی حمایت از ترویج فعالیت
، که دارای (5)

های  های جدید مدیریت انرژی و عملی است و برپایه انتشار کم کربن از طریق ارائه روش ای ای در سطوح پایه مزایای عمده

توان سیستمی را که در  با بینش نوآورانه، می": گوید ریچارد هیندمارش دانشیار استرالیایی می.شود تجدیدپذیر قرار دارد، انجام می

های  پذیر است، طراحی کرد که امنیت و پایداری انرژی را برای نسل راستای بهبود و اطمینان از انتقال موثرتر انرژی های تجدید

هدف از این پروژه انجام تجزیه و تحلیل انرژی باد، به ویژه با تمرکز بر ارتقای سطح تعاملی جامعه محلی و ".بعدی به همراه آورد

پذیر  های تجدید منظور انتقال مؤثرتر انرژی، به (wind farming)تسهیل پشتیبانی محلی در ارتباط با وزش باد در اطراف مزرعه 

در استرالیا کره جنوبی، با توجه به مطالعات تطبیقی  (4)قرار است پروژه یادشده، آنالیز و مطالعه موردی خود را در استان جیجو.است

یط باد از ساحل به دریا یا این منطقه برای انجام پروژه دارای اهمیت است چراکه شرا": هیندمارش اضافه کرد.دهد و جهان انجام 

کره در ارائه پلت فرمی در سطح باال فراهم -پروژه، بُعد جدیدی در روابط دوجانبه استرالیا": وی افزود".کند برعکس را فراهم می

 ".کند که در زمینه تحقیقات در مورد انتقال انرژی های تجدیدپذیر در جوامع مربوطه است می

دهندگان، و سهامداران را در  اد شده به طور قابل توجهی درک جوامع محلی، سیاست گذاران، توسعهبه باور این دانشیار، پروژه ی

پروژه، استراتژی مربوط به انتقال انرژی ": هیندمارش یادآور شد.توسعه انرژی باد برای طراحی های مجدد افزایش خواهد داد

ها و سمینارها، همراه با گزارش پروژه و از  آب و هوا را از طریق مصاحبهتجدیدپذیر، سیستم های تولید برق پایدار و سازگار با تغییر 

 /".کند دیگر نشریات فراهم می

0- Australia-Korea Foundation (AKF) : تاسیس و برای گسترش روابط دو طرفه  0335توسط دولت استرالیا در سال

ی از استرالیا در کره و کره در استرالیا؛ توسعه همکاری در هدف از این بنیاد افزایش آگاهی عموم. کره و استرالیا ایجاد شد

بودجه کمک مالی به سازمان ها و افراد  AKF. ای و جهانی است های دو جانبه، منطقه های مشترک و مورد عالقه در زمینه زمینه

دانشگاه، هنر ، فرهنگ و  در راستای حمایت از پروژه ها از جمله مشارکت و همکاری در زمینه کسب و کار، آموزش و پرورش،

 .کند جامعه را فراهم می

5- Towards more effective renewable energy transitions in Korea. 

4- Jeju :استان جیجو در کره جنوبی که شامل جزیره جیجو در تنگه کره است. 

 *wind farming :به منظور تولید گسترده ای از برق در آنج ا گویند که تعدادی توربین های بادی  هایی می مزارع بادی به مکان

 .قرار دارد

/news/fa/ir.iana.www://http48320D/%3%D%BE0%B0 

 

http://www.iana.ir/fa/news/36958/%D9%BE%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

1۲6 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  جهان سوم را امضاء کردندجهان سوم را امضاء کردندتوسعه پایدار کشورهای توسعه پایدار کشورهای     نامهنامه  تفاهمتفاهم  ""مرکز جنوبمرکز جنوب""فائو و فائو و 

، در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیم (South Centre) و مؤسسه مرکز جنوب( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 

جنوب، امضا کردند که هدف آن بهبود امنیت غذایی،  -های جنوب  ای در زمینه همکاری و تقویت فعالیت نامه مراکش، تفاهم

 .ستایی و تغییرات آب و هوایی در کشورهای جهان سوم استافزایش توسعه رو

 Mariaو ماریا هلنا اسمدو  South Centre، معاون اجرایی Vicente Pauloویسنته پائولویو   سایت فائو، به گزارش ایانا از وب

Helena Semedoای را امضا کردند نامه ، معاون مدیرکل در حوزه منابع طبیعی فائو، تفاهم. 

، سازمان بین دولتی از کشورهای در South Centreپیوندد، گفتنی است،  می South Centreبر این اساس فائو به همکاری با 

حال توسعه است که از اهدافش کمک به کشورهای جهان سوم برای از بین بردن گرسنگی و سوءتغذیه، کاهش فقر، تغییرات آب و 

South-South cooperationتحت همکاری هوا و رسیدن به توسعه پایدار روستایی 
 .است (5)

، معاون مدیر کل منابع طبیعی فائو و ویسنته پائولو یو، معاون Maria Helena Semedoی پنج ساله توسط  نامه این تفاهم

 و دومین اجالس کنوانسیون تغییرات اقلیم مراکش  ماه، در حاشیه بیست آبان 50( نوامبر South Centre ،)00اجرایی 

(COP55 ) 00( نوامبر 00تا  0) اجالس یاد شده از . سازمان ملل، امضا شد( اقلیمی)در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی 

با ایجاد همکاری و با توجه به اهمیت مشارکت در توسعه کشورهای جهان سوم، .آبان، در مراکش در حال برگزاری است 50تا 

South Centre شان، از جمله ظرفیت سازی برای کشورهای در حال   تا با گسترش دامنه فعالیت های مشترک و فائو توافق کردند

آوری و نوآوری  توسعه به منظور تقویت توانایی اجرای سیاست های توسعه پایدار، تسهیل تبادل اطالعات و دانش و ترویج انتقال فن

اهداف مشترکی برای حمایت از کشورهای در حال توسعه برای  ، دارایSouth Centreاین در حالی است که فائو و .گام بردارند

میلیون نفر از ناامنی  011در سراسر جهان حدود . غلبه بر چالش های ناشی از ناامنی غذایی مزمن، تغییرات اقلیمی و فقر هستند

افزایش همکاری بین دو . کنند میلیون نفر در فقر شدید زندگی می 311فقیر بوده و   میلیارد نفر 530غذایی رنج می برند، که 

 .تواند گام مهمی در از بین بردن گرسنگی و توسعه پایدار روستایی باشد سازمان می

، مدیریت پایدار منابع طبیعی از جمله زمین، آب، هوا و منابع ژنتیکی که به نفع  South Centreبر این اساس قرار شد، فائو و 

مچنین در راستای ساخت معیشت انعطاف پذیر روستایی و اعمال شیوه های پایدار تر نسل حاضر و آیندگان است ترویج دهند، ه

agro-ecologyکشاورزی از جمله کشاورزی ارگانیک و کشاورزی آگرواکولوژی 
 .به کشورهای در حال توسعه کمک کنند (4)

South Centre 24اسیس شد و در حال حاضر ت 0332، یک سازمان بین دولتی از کشورهای در حال توسعه است که در سال 

و توسعه پایدار از طریق تحقیقات، تجزیه  South-South cooperationکشور عضو آن هستند و هدف اصلی آن ترویج همکاری 

 ./سازی در کشورهای در حال توسعه است و تحلیل، مشاوره و ظرفیت

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

0- Global South :" شود، شامل  ، که جهان سوم نامیده می"کشورهای کمتر توسعه یافته"، "توسعهکشورهای در حال

 .کشورهای قاره آفریقا، قاره آسیا و آمریکای التین است

5- South-South cooperation : ،یک اصطالح توسط سیاستگذاران و دانشگاهیان برای توصیف همکاری و تبادل منابع

 .جنوب -های جنوب  همکاری. توسعه و جهان سوم استتکنولوژی و دانش بین کشورهای در حال 
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ای از علوم کشاورزی که با اتکا به مفاهیم و اصول اکولوژی و از طریق مدیریت مصرف انرژی و نهاده مانند   شاخه: اگرواکولوژی -4

محیط زیست گام بر در جهت تولید محصول سالم و حفظ سالمت ... ورزی و ها، آبیاری، خاک سموم دفع آفات، کودها، هورمون

 .دارد می

/news/fa/ir.iana.www://http48330D/%3%00% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  برای کاهش تغییرات اقلیمیبرای کاهش تغییرات اقلیمی  ""ترسیب کربنترسیب کربن  ""

ارائه شده برای مدیریت زمین های کشاورزی جهت تقلیل اثرات تغییرات اقلیم، کنترل سیستم تردد و بر اساس پروتکل های 

 .مدیریت مناسب آبیاری و کوددهی می تواند منجر به کاهش سایر گازهای گلخانه ای مربوطه مانند متان و اکسید نیترات شود

 سعیده فتحی: ترجمه

کنوانسیون سازمان ملل ) UNFCCCاطالعات حفاظت با پشتیبانی فنی دبیرخانه  ، فائو و مرکز فناوری 5110در اکتبر سال 

میزبان یک گردهمایی مشاوره ای بین المللی در زمینه ظرفیت های حفاظتی سیستم های ( متحد در مورد تغییرات آب و هوا

ترسیب کربن . اقلیمی بودندو نقش پر اهمیت آن در کاهش تغییرات ( Catbon Sequestration)کشاورزی جهت ترسیب کربن 

 . یعنی جذب کربن در پوشش گیاهی و یا ذخیره شدن آن در خاک به گونه ای که آن را از سیکل جهانی کربن خارج کند

متخصص از سراسر جهان در الفایت غربی واقع در ایاالت متحده آمریکا گردهم  01به گزارش ایانا به نقل از وب سایت فائو، حدود 

ارائه اطالعات مربوط به ظرفیت ترسیب کربن به وسیله سیستم کشت بدون خاک ورزی و فعالیت های مشابه آن آمدند تا به 

روش ها و مدل های ارزیابی که معامالت اعتبارات کربن، شیوه ها و فعالیت هایی برای تأیید تأمین مالی کربن و این که . بپردازند

ازهای گلخانه ای کشاورزی و همچنین استفاده از خاک به عنوان منبع کربن برای چگونه این روش ها می تواند در کاهش انتشار گ

 .کاهش تغییرات آب و هوا را مورد توجه قرار می دهد

 :این جلسه نتایج بسیار قطعی همراه داشت از جمله

 .مک کندکشاورزی در شرایط آب و هوایی مختلف می تواند به طور قابل توجهی به کاهش اثرات تغییر اقلیم ک -

 .روش های تولیدات کشاورزی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مشخص و قابل پیاده سازی هستند -

 .تکنیک های اندازه گیری قابل دسترس هستند، اما پروتکل های ارزیابی باید برای اجرایی شدن طرح های کربن، توسعه یابد -

 :توافق کلی

القات وجود داشت، این بود که پروتکل های ارائه شده برای مدیریت زمین های یک توافق کلی که بین شرکت کنندگان در این م

راهبردهای . کشاورزی جهت تقلیل اثرات تغییرات اقلیم، مفهوم حفاظت کشاورزی با هدف ترسیب کربن در خاک را تداعی می کند

دد و مدیریت مناسب آبیاری و کوددهی مکمل دیگر، مانند جلوگیری از متراکم شدن خاک برای مثال از طریق کنترل سیستم تر

 .می تواند منجر به کاهش سایر گازهای گلخانه ای مربوطه مانند متان و اکسید نیترات شود

/news/fa/ir.iana.www://http48358D/%0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  موافقتنامه پاریس الزم االجرا شدموافقتنامه پاریس الزم االجرا شد

وجود می آورند تا ضمن اطالع و آگاهی نسبت به تصمیم گیری های  روزهای جهانی همواره فرصت مناسبی را برأی ما به |شهروند

موارد یکی از این . های جهانی همسو باشیم جهانی در راستای بومی سازی و ارتقای سطح کیفی زندگی خود و همسویی با آرمان

نمایندگان مجلس شورأی اسالمی ایران نیز در جلسه علنی روز یکشنبه با کلیات . موافقتنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی است

نماینده حاضر موافقت  518رأی ممتنع از مجموع  0رأی مخالف و  8رأی موافق،  033و جزییات الیحه موافقتنامه پاریس با 

ماده است که به دولت جمهوری اسالمی ایران  53ین الیحه، موافقتنامه پاریس مشتمل بر یک مقدمه و براساس ماده واحده ا.کردند

قانون  00همچنین براساس تبصره ذیل این ماده واحده رعایت اصل .دهد اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع کند اجازه می

قانون اساسی در مورد  043موافقتنامه و اصل  54و  55ضوع مواد اساسی در مورد هرگونه اصالح موافقتنامه و پیوست های آن مو

در مقدمه این الیحه نیز آمده است که با توجه به لزوم واکنش موثر و . آن الزامی است 53ها موضوع ماده  حل و فصل اختالف

به نیازهای خاص و شرأیط تدریجی نسبت به تهدید فوری تغییرات آب و هوایی براساس بهترین دانش علمی موجود و با عنایت 

ویژه کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا بخصوص کشورهایی که به طور ویژه در برابر 

عوارض نامطلوب تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر هستند و ضرورت تامین مالی و انتقال فناوری در این زمینه وجود دارد این 

 .به مجلس شورأی اسالمی ارایه شده است الیحه جهت تصویب

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت از تصویب آن در صحن 

به تصویب رسید، چهارم نوامبر  5102الزم به ذکر است موافقتنامه تاریخی پاریس در مورد تغییرات اقلیمی که در .مجلس دفاع کرد

االجرا شدن این موافقتنامه بر میزان حمایت اقدامات اقلیمی در سراسر  سرعت الزم. االجرا شد الزم 0432آبان 03برابر با  5108

مورد موافقت قرار  5102های توسعه پایداری است که در  موافقتنامه پاریس همچنین بخش مکمل آرمان. کند جهان تأکید می

جداگانه آغاز به کار کرد در قالب دیدگاهی جسورانه برأی دنیایی بهتر برأی همه زنان، مردان و آنچه به صورت دو دستورکار . گرفت

هایی به  گذاری براساس موافقتنامه پاریس، تمامی کشورها با پیکار با تغییرات اقلیمی و آغاز اقدامات و سرمایه.کودکان ادغام شدند

های توسعه پایدار تنها هنگامی موفق عمل  موافقتنامه پاریس و آرمان. اند آور و پایدار موافقت کرده سوی آینده کم کربن، تاب

 .های بلندپروازانه کمک کنند خواهند کرد که همگان کامال از آنها حمایت کنند و با اقدام واقعی به تحقق این آرمان

/news/af/ir.iana.www://http48352D/%3%02%D3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹آبان  2۲: تاریخ

چهارم از آمار فقر در مناطق روستایی چهارم از آمار فقر در مناطق روستایی   سهسه/ / سازمان مللسازمان ملل  ""اهداف توسعه پایداراهداف توسعه پایدار""پایان فقر و گرسنگی از مسیر پایان فقر و گرسنگی از مسیر 

  درصددرصد  2٢2٢لزوم افزایش تولید مواد غذایی در جهان تا لزوم افزایش تولید مواد غذایی در جهان تا / / استاست

درصد و  81، باید تولید مواد غذایی در جهان را تا (خورشیدی 0353)میالدی  5121دیگر تا سال برای سیر کردن دو میلیارد نفر 

در پی تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن روی کشاورزی این شرایط . در کشورهای در حال توسعه تقریباً تا دو برابر افزایش داد

 .شود تر می پیچیده

های قابل نیل در زمانی محدود و  ای از هدف در مورد مجموعه ٠٢٢٢رهبران جهان در اجالس هزاره ملل متحد در سال 

سوادی، نابودی محیط زیست و تبعیض علیه زنان توافق  هایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بی مشخص و هدف

با پایان . محقق شود ٠٢0٥انی قرار داده شده بود با پایان سال قرار بود این اهداف که در مرکز برنامه کار جه. کردند

 Sustainable Developmentعمر برنامه توسعه هزاره، سازمان ملل در مهرماه سال گذشته، اهداف توسعه پایدار 

Goal (SDG )گذاری کرد کن کردن فقر، حفاظت از محیط زیست و تضمین رفاه پایه در جهت ریشه. 

هفته نخست مهرماه سال   های صنایع غذایی ایران، ار ایانا، بر اساس مطالعه صورت گرفته از سوی کانون انجمنبه گزارش خبرنگ

، در آغاز نشست سه روزه توسعه پایدار و همزمان با هفتادمین اجالس مجمع عمومی در نیویورک یک (5102سپتامبر )گذشته 

 .به تصویب رسید 5141سازمان ملل متحد برای پایان دادن به فقر تا سال دولت عضو  034دستور کار جهانی جدید به اتفاق آرای 

نفراز رهبران  021شود که با استقبال بیش از  آرمان جهانی شامل می 00این تصویب تاریخی، دستور کار جدید توسعه پایدار را با 

شود  المللی، نام برده می ملی و همکاری بیناز این دستورکار جدید طلوع عصر جدید درعرصه . جهان و هیات همراهشان روبرو شد

شود، بلکه رشد  ای فقر را شامل می کند که نه تنها پرداختن به علل ریشه ای از اقدامات می که کشورهای جهان را متعهد به پاره

 .دهد اقتصادی و رفاه را افزایش می

مفهوم  8ها جهت خوشه بندی این اهداف آنها را در  بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل ضمن حمایت از تعداد باالی شاخص

تمامی این اصول را  5141طرح توسعه پایدار سال . کرامت، رفاه، عدالت، مشارکت، زمین، مردم": اساس طبقه بندی کرده و گفت

طرح را اجرایی  نفع به روشی هماهنگ در این طرح مشارکت دارند و این های ذی تمامی کشورها و تمامی سازمان. گیرد در بر می

در . از دیدگاه خود به اهداف توسعه پایدار پرداخته است( فائو)در همین باره سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ".خواهند کرد

توسعه پایدار فرایندی است جهت حصول پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و ": گزارشی که فائو منتشر کرده، آمده است

در کنار رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا ( توسعه پایدار)این آرمان . ریع و یکپارچه آن مورد نیاز استجایگزینی س

 ".یک اقتصاد توسعه یافته، تالش در تحصیل توسعه مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد

توسعه پایدار . ی حیات نسل آینده ضروری استشود که برا در واقع توسعه پایدار موجب پایداری منابع محدود و تجدید ناپذیری می

های حیاتی نیازهای انسان را برطرف و آینده ای مطلوب را برای  عنصری است که بدون آسیب رساندن به یکپارچگی و ثبات نظام

ه سعی در هایی برای الگوهای ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسع حل توسعه پایدار با ارائه راه.کند  جوامع بشری متصور می

های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، بی عدالتی و  جلوگیری از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه

ها، جهت گیری  گذاری توسعه پایدار با استفاده از منابع، هدایت سرمایه. های حال و آینده دارد پایین آمدن کیفیت زندگی انسان

 .دارد ییرات نهادی، در جهت سازگاری با نیازهای حال و آینده گام بر میتوسعه فناوری و تغ



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

1۰1 
 

هدف فرعی مربوط به توسعه پایدار است و به لحاظ شکلی، دارای یک مقدمه و چهار فصل  083آرمان جهانی و  00این سند دارای 

با این . و پیگیری و بازبینی است( اهداف فوق ابزارهای الزم برای تحقق)متشکل از اعالمیه، اهداف اصلی و فرعی، ابزارهای اجرایی 

 .ایم گانه شامل پایان فقر و گرسنگی را مورد بررسی قرار داده 00حال ما دو هدف از این اهداف 

 پایان فقر به معنای حقیقی: هدف اول

همچنین نمایانگر . ار استفقر تعریفی فراتر از نداشتن درآمد و امکانات برای معیشت پاید: فائو در توضیح این هدف نوشته است

ها در بسیاری از مناطق از جمله عدم دسترسی مناسب به غذا، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، شغل، آب  کمبود فرصت و توانایی

 .آشامیدنی و سیستم فاضالب، عدم مشارکت سیاسی و عدم امنیت اجتماعی است

کی از عوامل کارساز برای کاهش فقر، رویکرد متمرکز مردمی توسط فائو ی. بیش از سه چهارم از آمار فقر در مناطق روستایی است

 .به منظور کاهش فقر در مناطق روستایی بوده که در جهت حفظ توسعه پایدار است

گذاری سیستم امنیت اجتماعی، ایجاد پل ارتباطی  پایه: گذاری بر روی افراد روستایی از طریق موارد زیر امکان پذیر است سرمایه

داران کوچک، جنگل نشینان، ماهیگیران،  های متمرکز بر روی افزایش درآمد افرادی همچون مزرعه میان شهر و روستا، سیاست

افراد بومی و عشایر و قبایل و در نهایت زنان و جوانان روستایی که دارای پتانسیل ایجاد تاثیرات قابل توجه و بلند مدت در اقتصاد 

 .ندکشورهای در حال توسعه هست

ماموریت اصلی که فائو برای خود در این خصوص تعیین کرده، حذف فقر روستایی از طریق افزایش توانایی افراد ساکن در مناطق 

های روستایی شکل  ها برای تقویت موسسات و سازمان گذاری دولت و دیگر بخش کمتر توسعه یافته است که این هدف با سرمایه

 .روی حاشیه نشین ها، افراد روستایی را حمایت و در راستای توانمند سازی قرار دهد گیرد تا بتواند با تمرکز بر می

هدف توسعه "با اینکه . انداز بهتری در خصوص وضعیت فقر در جهان به نمایش بگذارد تواند چشم نگاهی به آمار و ارقام زیر می

در این میان تعداد اندکی از . در این امر مطلوب نبوده استبه نصف بوده، اما پیشرفت  5102رساندن فقر تا پایان سال  "هزاره سوم

میلیون نفر همچنان در فقر  048اند و اکنون در حدود  کشورهای آسیایی مخصوصا چین شاهد بیشترین میزان کاهش آمار فقر بوده

 .برند که اکثریت آنها ساکن آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا هستند شدید به سر می

 کنند افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می درصد از 79

. کنند که اکثریت آنها وابسته به کشاورزی هستند درصد از افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می 40بر اساس آمارهای فائو، 

باالی فقر اغلب  این در حالی است که نرخ. برند همچنین یک پنجم از افراد ساکن در کشورهای در حال توسعه، در فقر به سر می

کاهش نرخ فقر در کشورهای کم درآمد . شود در کشورهای کوچک و آسیب پذیر و پر آشوب از نظر سیاسی و اجتماعی دیده می

 .گیرد تری دارد مخصوصا در کشورهای آفریقایی که فقر انسانی از آنجا نشات می روند آهسته

جهان از امنیت اجتماعی برخوردارند و امنیت اجتماعی با تاثیر مثبت بر درصد جمعیت  50فائو در آمارهای خود آورده است، تنها 

 .شود تولید محصوالت کشاورزی، اشتغال روستایی و کاهش فقر، عاملی برای رشد اقتصاد محلی محسوب می

 پایان گرسنگی، رسیدن به امنیت غذیی و بهبود تغذیه و توسعه کشاورزی پایدار: هدف دوم

وم توسعه پایدار در خصوص پایان گرسنگی و امنیت غذایی آورده است که در حال حاضر غذای تولیدی در فائو در بررسی هدف د

میلیون نفر دچار سو تغذیه حاد هستند بدین  011دنیا بیش از میزان مورد نیاز برای سیر کردن همه افراد جهان است، اما هنوز 

 .سو تغذیه داردترتیب که از هر سه نفر بر روی این کره خاکی، یک نفر 
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ای جمعیتی  توان نیاز های تغذیه هایی که جهان با آن روبرو است پاسخ به این پرسش است که چطور می یکی از بزرگ ترین چالش

 .رسد را تامین و غذاهایی با کیفیت مناسب برای زندگی سالم ارائه داد میلیارد نفر می 01به حدود  5121که تا سال 

 درصد  2٢غذایی در جهان تا  لزوم افزایش تولید مواد

 81بایست تولید مواد غذایی در جهان را تا  ، می(خورشیدی 0353)میالدی  5121برای سیر کردن دو میلیارد نفر دیگر تا سال 

ن در پی تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن بر روی کشاورزی ای. درصد و در کشورهای در حال توسعه تقریبا تا دو برابر افزایش داد

به این ترتیب . اما یکی از معضالتی که سد راه تامین این هدف خواهد بود، مشکالت زیست محیطی است.شود تر می شرایط پیچیده

که تامین مواد غذایی برای تعداد افراد بیشتری در جهان از یک سو و در عین حال حفاظت از محیط زیست از چالش بسیار بزرگی 

با ایجاد تغییراتی در سیستم غذایی و کشاورزی از طریق توانمندسازی دولت و امنیت سیاسی به تولید توان  رود، اما می به شمار می

ای از  ای است که به رویکرد جامعی نیاز دارد و شامل مجموعه امنیت غذایی موضوع پیچیده.و مصرف متنوع و پایداری رسید

یه، توجه به تولید و درآمد تمام تولیدکنندگان خرده فروش های مکمل با هدف دستیابی به امنیت غذایی، حذف سوتغذ فعالیت

 .موادغذایی، انعطاف پذیری در سیستم تولید مواد غذایی و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی و تنوع زیستی است

است که رسیدن به نقطه صفر گرسنگی در قلب وظایف فائو ": سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در این خصوص نوشته است

های عمومی آنها در راستای امنیت غذایی،  ها و سیاست ها در برنامه برای رسیدن به این مهم این سازمان با دولت و دیگر سازمان

تواند وضعیت نابسمان جهان و مسیر دشوار رسیدن به  آمارهای فائو از میزان گرسنگی می".کند تغذیه و کشاورزی پایدار فعالیت می

 .وسعه پایدار را مشخص کندساله ت 02اهداف 

 .برند نفر از گرسنگی رنج می 3میلیون نفر در جهان یا به عبارتی یک نفر از هر  011حدود  -

 0483- 00)میالدی  0331 - 35های  میلیون نفری بوده و از سال080میزان گرسنگی در طول دهه گذشته شاهد کاهش  -

 .میلیون نفر افت داشته است 508، (خورشیدی

آسیای جنوبی . برد کند، یک نفر از گرسنگی بیش از حد رنج می هر چهار نفری که در جنوب صحرای آفریقا زندگی می از -

 .برند سر می در آن به( میلیون نفر 500حدود )ای است که بیشترین افراد دچار سو تغذیه  منطقه

 .ا دارا استجهان قابلیت تولید غذا به میزان کافی برای تغذیه تمام افراد جهان ر -

 .برد از هر چهار نفر کودک زیر پنج سال، یک کودک بدلیل سو تغذیه مزمن، نسبت به سن خود از کوتاهی قد رنج می -

 .برند که گرسنگی پنهان نام گرفته است بیش از دو میلیارد نفر از کمبود یک یا بیش از یک ریز مغذی رنج می -

 .میلیون نفر چاق هستند 811که از این میان میلیارد نفر دارای اضافه وزن بوده  033 -

در طول نیم قرن گذشته تولید محصوالت کشاورزی بین دو تا چهار درصد رشد داشته است در حالی که سطح زیر کشت ساالنه  -

 .های قابل کشت، یک درصد افزایش داشته است مزارع دائمی و زمین

شوند  میلیون مزارع جهان را شامل می 201درصد از  31از دو هکتار است،  های مزروعی آنها کمتر داران کوچک که زمین مزرعه -

 .کنند که میزان عمده غذای جهان را تأمین می

درصد از گونه حیوانات اهلی  00میالدی از بین رفته است و  0311درصد از تنوع ژنتیکی محصوالت در دهه  02طور تخمینی  به -

 .اند ه بندی شدههای در خطر انقراض طبق در زمره گونه

های محصوالتی همچون گندم، برنج و ذرت تامین کننده تقریبا نیمی از کالری مصرفی افراد جهان هستند و  تنها سه نوع از گونه -

 ./کند درصد از پروتئین مصرفی روزانه افراد را برآورده می 40پنج گونه حیوانی گاو، گوسفند، بز، خوک و مرغ 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۹: تاریخ

  غذای چند میلیون نفر به واسطه نبود تکنولوژی هدر می رود؟غذای چند میلیون نفر به واسطه نبود تکنولوژی هدر می رود؟

هدر می رود که .. مختلف اعم از میوه و تره بار، نان ودرصد محصوالت  42الی  41کارشناسان معتقدند که براساس آمار فائو ساالنه 

 .میلیون نفر تامین خواهد شد 02میلیارد دالر ارز غذای  0در صورت مدیریت صحیح عالوه بر صرفه جویی 

براساس آمار فائو حجم باالی ضایعات  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

کاهش هزینه   محصوالت کشاورزی آن قدر اهمیت دارد که هیچ کشوری نسبت به آن بی تفاوت نیست چرا که کنترل این امر در

  .تاثیر بسزایی بگذارد  های تولید،افزایش در آمد کشاورزان و رغبت به سرمایه گذاری در این بخش

صنعت، تجارت و علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

بخش   با اشاره به اینکه ضایعات محصوالت کشاورزی از جمله معضالت بزرگ این اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  رزیکشاو

متر از ده درصد اراضی کشاورزی ک 02نظام بهره برداری کشاورزی خرده مالکی است و بالغ بر : به شمار می رود، اظهار داشت

 .کرده است  محصوالت کشاورزی را با معضل روبرو هکتار است ،از این رو بکارگیری تکنولوژی در بهره برداری 

پس از مرحله برداشت : وی با بیان اینکه زنجیره های ارزش در حوزه کشاورزی در مرحله پس از تولید به هم پیوسته نیست، گفت

  و انتقال آن به سردخانه و انبارها وجود ندارد که درنهایت همین امر در کنار سایر عواملسیستم حمل و نقل مناسبی برای توزیع 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران ادامه .افزایش ضایعات محصوالت کشاورزی را در این بخش تشدید می کند

ربسته بندی ، کمبود مراکز فرآوری و صنایع تبدیلی مناسب در نبود تجهیز سردخانه و انبار در مراکز تولید، ضعف د  با توجه به: داد

 .قطب های تولید، فزونی فساد پذیری محصول در این بخش را رقم زده است

 آمار ضایعات محصوالت استراتژیك تکان دهنده است

اقتصادی گروه صنعت ،تجارت و کشاورزی همچنین رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

هدر می .. درصد محصوالت مختلف اعم از میوه و تره بار، نان و 42الی  41براساس آمار فائو ساالنه : گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .میلیون نفر تامین خواهد شد 02میلیارد دالر ارز غذای  0ه بر صرفه جویی رود که در صورت مدیریت صحیح عالو

با این وجود برنامه مدونی جهت کاهش : وی با بیان اینکه آمار ضایعات باالی محصوالت کشاورزی بسیار تکان دهنده است، افزود

، داشت و برداشت بخشی از این ضایعات به با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا در مراحل کاشت ضایعات صورت نگرفته درحالی که 

 .صادرات اضافه می شود

 چه عواملی افزایش هدر رفت محصوالت را رقم زد؟

اقتصادی باشگاه گروه صنعت ،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتگو با با خبرنگار 

درصد تولید محصوالت کشاورزی در کشور به هدر می  31الی  41در حال حاضر براساس آمار موجود بین :گفت  خبرنگاران جوان،

وزارت جهاد کشاورزی سیاست گسترش صنایع تبدیلی را در پیش گرفته تا در صورت مازاد تولید با هدر رفت آن : وی افزود.رود

 .ایجاد قوانین مناسب صنایع تبدیلی تسهیل نمایند روبرو نشویم، از این رو از مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم که شرایط را برای 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 13۵۹آبان  2۰: تاریخ

  از آمریکا هم خون وارد ایران می شوداز آمریکا هم خون وارد ایران می شود//خون چینی به بازار آمدخون چینی به بازار آمد

 .خون انسان و حیوان وارد کشور شده است تن 408ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  8طبق آمار گمرک در 

آمار واردات گمرک حاکی از ورود انواع کاال و   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

می توان به ورود الستیک فرغون ، سوزن ،   است که برخی از آنها جزء ملزومات وارداتی کشور نیستند از جمله آن ها محصوالتی

اشاره کرد که برخی تجار بدون توجه به حمایت از محصوالت داخلی اقدام به ثبت سفارش آن می کنند و با .... بشکه ، نوار تفلون و 

 .حتی اجازه ورود چنین کاال هایی را به کشور می دهندکمال تعجب مسئوالن امر نیز به را

اما در صف وارداتی ها به کشور محصوالتی به چشم می آید که تامل برانگیز است نظیر واردات خون انسان و حیوان که در چند 

 .وز باز استسال گذشته به دلیل آلوده بودن مشکالت بسیاری را به همراه داشته و پرونده بسیاری از قربانیان آن هن

 واردات خون چقدر و از کدام کشورها؟

تن خون انسان و حیوان برای مصارف درمان  408ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از  8آمار گمرک در   بر اساس

  زای آنیاپیشگیری یاتشخیص بیماری ،توکسین ها ،کشتهای موجودات ذره بینی به استثنای مخمرها وارد کشور شده است و در ا

این فرآورده های های خونی از کشور های .ریال، ارز از کشور خارج شده است  320،830،302،124دالر به ارزش  03،333،303

با   آلمان ، امارات ، ایاالت متحده آمریکا ، ترکیه ، کره جنوبی ، چین ، ایتالیا ، کانادا و قبرس وارد شده است و طبق آمار ترکیه

در رتبه اول  008،331،248،012و ارزش ریالی   4،008،840  ارزش دالری  خون به کشور با  کیلوگرم 084و   تن  580صادرات 

در رده دوم   044،381،442،200و ارزش ریالی  3،403،000کیلوگرم به ارزش دالری  252  تن 03ایتالیا با صادرات   و پس از آن

در چند سال اخیر به کشور انجام می شود آمار گمرک حاکی از آن است که در  البته این بار اولی نیست که واردات خون.قرار دارد

 . وارد کشور شده است  553،012،844،080و ارزش ریالی  0،001،534  کیلو گرم خون به ارزش دالری 444تن و  80،  33سال 

 01یلوگرم خون انسان و حیوان به ارزش ک 252تن و  03نیز بی نصیب از واردات خون انسان و حیوان نماند و نزدیک به  34سال  

دالر از کشورهای چین و آلمان و اتریش و ایالت متحده آمریکا و تایوان و ترکیه و سوئد و فرانسه به  852هزار و  052میلیون و 

و  302 کیلو گرم خون انسان و حیوان به ارزش سه میلیون و 244و   تن 55،نزدیک به 35همچنین در سال .کشور وارد شده است

 30دالر از هند،سوئد،فرانسه،ایالت متحده آمریکا ،اتریش ،آلمان و فرانسه و چین و ترکیه و تایوان به کشور وارد شده و در سال  80

ژیک   دالر از کشورهای چین ،تایوان ،بل 385هزار و  003کیلو گرم خون انسان و حیوان به ارزش شش میلیون و  838تن و  045نیز 

کیلو گرم خون انسان و حیوان به ارزش یک  483تن و  425،نزدیک به 31سال .و کانادا به کشور وارد شده است ،دانمارک،کره

دالر از کشورهای ایالت متحده آمریکا ،انگلستان ،دانمارک،و فرانسه و چین و آلمان و کانادا به کشور وارد  534زار و  330میلیون و 

واردات خون و فرآوردهای خونی به کشور  عامل سازمان انتقال خون ایران گفته بود این درحالی است که پیش از این مدیر.شد

 .نداریم

  : 9٥جزئیات واردات خون انسان و حیوان در شش ماهه سال 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 32،334 5،030،055،810 343 آلمان 0
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امارات  0

متحده 

 عربی

01 25،858،330 0،040 

ایاالت  0

متحده 

 آمریکا

0،140 5،510،403،451 05،315 

 3،211 048،001،111 211 ترکیه 0

جمهوری  0

 کره 

035 00،214،048،511 401،034 

 020،288 3،014،803،000 080 چین 5

 514،188 8،020،400،204 5،003 آلمان 5

امارات  5

متحده 

 عربی

3،043 08،545،280،110 242،053 

 5،803،005 00،300،333،408 00،101 ایتالیا 5

 08،343 5،403،023،021 220 آلمان 4

 200،305 02،051،521،111 03 ترکیه 4

 001،011 4،434،000،481 30،323 ترکیه 4

 251،330 02،004،380،800 0،800 آلمان 3

ایاالت  3

متحده 

 آمریکا

3،555 40،433،055،331 0،553،414 

 0،443،438 30،101،080،831 0،120 ترکیه 3

 30،800 5،302،330،481 32،440 ترکیه 3

جمهوری  3

 کره 

035 00،034،038،321 480،533 

 530،454 3،183،008،281 5،500 کانادا 3

                   چین 2
583  

           
0،088،118،558  

             
40،801  

                                          آلمان 2
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032  4،008،253،230  015،301  

امارات  2

متحده 

 عربی

               
0،884  

           
4،321،842،333  

            
000،308  

ایاالت  2

متحده 

 آمریکا

               
8،201  

         
58،504،802،535  

            
028،534  

                ایتالیا 2
0،332  

         
25،300،030،032  

         
0،011،238  

                   ترکیه 2
030  

         
52،588،081،111  

            
004،002  

              ترکیه 2
05،300  

           
5،503،438،332  

             
00،843  

                    قبرس 2
51  

              
308،448،111  

             
02،403  

                   چین 8
833  

              
883،808،032  

             
50،340  

                چین 8
0،101  

              
488،120،311  

             
00،011  

                آلمان 8
0،408  

           
2،815،038،002  

            
001،400  

امارات  8

متحده 

 عربی

               
5،335  

         
02،303،008،521  

            
258،001  

ایاالت  8

متحده 

 آمریکا

               
5،204  

         
00،328،038،080  

            
204،014  

                   ترکیه 8
030  

         
52،014،050،321  

            
050،250  

جمهوری  8

 کره 

                  
004  

         
05،200،203،252  

            
314،140  
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	اقلیم و منابع طبیعی
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	تخم مرغ
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	شرایط قرنطینهای واردات ۴ محصول اعلام شد
	آنچه درباره آلودگی هوا به مردم نمیگویند
	چگونه کمبود ویتامین دی را جبران کنیم؟
	ویتامینی علیه آلودگی هوا
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	شیلات
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	بیمهری سازمان میادین و دامپزشکی به ماهیان گرمآبی/ لبنان خواهان تهاتر آبزیان گرمآبی با زیتون
	نرخ جدید انواع ماهی در بازار اعلام شد
	ویتنام مشتری اصلی مارماهی ایران
	تحولات بازار مرغ و ماهی/ گرانی مرغ در راه است

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	خرید تضمینی روزانه 801 تن شیر مازاد و تبدیل به شیرخشک/ منتظر مشوق صادراتی هستیم
	کرهها سبیل چه کسانی را چرب میکند؟
	صادرات کره فله از کشور آزاد شد+ سند

	صادرات و واردات
	ترمز واردات میوه کشیده شد
	صادرات دام سنگین، صفر شد/ انباشتگی 200 هزار رأسی در واحدهای دامداری
	صادرات سیر به روسیه
	واردات پارچه مخصوص الک از آلمان و فرانسه !
	صادرات چای کیسه ای به انگلستان !
	صادرات خشکبار ایرانی در خطر است!

	صنایع غذایی
	ایران برای کیفیسازی نان گندم وارد میکند/ بازار آرد عراق در چنگ ترکها
	نخستین کارخانه تولید خوراک دام از سرشاخههای نیشکر در کشور راهاندازی شد
	غذاهای سنتی 20 درصد ناسالمند، فرآوردههای غذاهای صنعتی 7 درصد/ تقدیر از وزیر نیرو جهت پلمپ چاهها یا رفع آلایندهها از آبهای آشامیدنی
	فروش ادویهجات تاریخ گذشته خارجیدر بازار
	واکنش وزارت بهداشت به افزایش سبوسگیری از آرد

	عسل
	علوفه
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	گل و گیاهان صنعتی
	یورش بونسای، کاکتوس و بانبوی قاچاق به بازار گل و گیاه کشور

	گندم
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