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  " باال به بازگشت "روی بازگشت برای و ،  نظر مورد عنوان لينك روی خبر مشاهده برای لطفا

 همچنين برای مشاهده . کليك  کنيد

لينك التين "روی  اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیخبردر منبع اصلی و 

  .نمایيد ليكک "آبی رنگ ذیل هر خبر

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایيد محتوای آن نيست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :اخبار تهيه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نيز قابل مطالعه و دانلود است

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 

 

 آب

 - 49/11/49فارس

 ساله دو کره 07های  اميدواری به پایان تنش/ توافق چين، ژاپن و کره جنوبی برای همکاری در زمينه آب

در حاشيه برگزاری اجالس جهانی آب در دائگوی کره جنوبی، وزرای کشورهای چين، ژاپن و کره جنوبی توافق نامه ای 

 .ط به آب امضاء کردندرا برای افزایش همکاری در زمينه مسائل مربو

، در حاشیه برگزاری هفتمین اجالس جهانی آب در یونهاپنیوزبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزارش فارس به نقل از 

چین، کره جنوبی، و ژاپن توافقنامه ای را با هدف افزایش همکاری در زمینه مسائل مرتبط به آب به  دائگوی کره جنوبی، کشورهای

 .امضا رساندند

 .این توافقنامه با حضور وزاری این کشور در طول برگزاری این اجالس طی روز جاری به امضا رسید

ای برون رفت از کمبود آب را به یکدیگر ارائه سه کشور توافق کردند که دانش خود در زمينه آب و منابع آبی و راه ه

 .دهند

کره جنوبی، هفتمین اجالس جهانی آب در دائگوی کره جنوبی در حال برگزاری است و در طول برگزاری آن آریرانگ به گزارش 

مل مقامات رسمی دولتی، بازرگانان، و فعاالن بخش آب، نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک هزار نماینده و کارشناس شا 53

 .خواهند گذاشت

 .در این اجالس موضوعات مربوط به کمبود آب و راه های حل این مشکل مورد بحث و تبادل نظر خواهد گرفت

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/04/13/0200000000AEN20150413005500320.html
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=178540
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این  رد با اتصال مسیرهای آبی بین کره شمالی و جنوبی،رئیس جمهور کره جنوبی در مراسم افتتاحیه این اجالس اظهار امیدواری ک

 .سال گذشته تشدید شده اند، کاهش یابد 07امکان وجود دارد که تنشهای بین دو کشور که طی 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111911 

 
 آب

 - 49/11/49فارس

 تعویق مهار آبهای مرزی با واردات دو ميليارد دالری دولت

مصوبه دولت برای : بر است، گفت عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی، با بيان اینکه واردات کاری زمان

منافع ملی را در بردارد، به  های مرزی که های مرزی به واردات، مهار آب برداری از ارز اختصاص یافته به مهار آب بهره

 .اندازد تأخير می

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت عباس پاپی

های  میلیارد دالری کاالی اساسی و نهاده ۲رانت واردات جمهور در مورد جلوگیری از  نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس

های  میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری برای مهار آب 6مبلغ : دامی توسط دو شرکت دولتی، گفت

سایه برای جلوگیری هایی که ممکن است در آینده کشورهای هم آبی و سیاست مرزی اختصاص یافته بود که با توجه به شرایط کم

 .ها اعمال کنند بهتر است هر چه زودتر و تا دیر نشده، اقدامی صورت گیرد از مهار این آب

اجرای : های مرزی اقدام کرد، گفت وی با تأکید بر اینکه باید قبل از اقدام سایر کشورهای همسایه برای جلوگیری از مهار آب

 .ای مرزی اولویت و منفعت ملی استه فرمایش مقاوم معظم رهبری در مورد مهار آب

بر است و با این کار یعنی صرف ارز صندوق توسعه  واردات فرآیندی زمان: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

های  آوری شده صرف مهار آب  آوری و سپس ریال جمع ملی برای واردات کاالهای اساسی بعد از واردات و فروش آن ریال جمع

 .شود های با یک وقفه یکی دو ساله مواجه می رزی شود، زمان حساس و مهم برای مهار آبم

 44اند، ضمن اشاره به اصل  های دامی گرفته ها به واردات انحصاری نهاده زاده با اشاره به مسئله دوم در مورد ایرادی که نماینده پاپی

 .تی بر اقتصاد ایران موجب کاهش بازدهی اقتصاد شده استها ما درگیر اقتصاد دولتی بودیم و مدیریت دول سال: گفت

 44ابالغ سیاستهای اصل : نماینده دزفول در مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد ما اساسا متکی بر ارز و دالرهای دولتی است، افزود

 .توسط مقام معظم رهبری برای حرکت اقتصاد به سمت بخش خصوصی و خروج تصدیگری دولت بود

از نقاط ضعف جدی بخش خصوصی کشور در ایران برخالف کشورهای : یسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشتعضو کم

های خصوصی، خدماتی، بازرگانی و صنعتی است، بنابراین دولت باید به  گذاری در بسیاری از پروژه توسعه یافته، عدم توان سرمایه

 .ردهر روش ممکن کمک کند، تا بخش خصوصی پا بگی

های دامی جاهد و شرکت جهاد  شرکت فرآورده)های دامی توسط دو شرکت دولتی  زاده با انتقاد از واردات انحصاری نهاده پاپی

های دولتی قرار می  با این اقدام بخش خصوصی مقابل رقبای قدرتمندی مثل دولت و شرکت: ، تصریح کرد(تحقیقات آب و انرژی

 .ندگیرد که از رانت دولتی برخوردار

های خصوصی و دولتی اقدام به خرید کنند، شرکت خصوصی بازده  وی با تأکید بر این موضوع که اگر در شرایط مساوی شرکت

شود  دهد و همین امر باعث می های دولتی، رانتی را به آنها می دولت با اختصاص ارز به شرکت: بیشتری خواهد داشت، بیان داشت

 .ر بخش خصوصی دچار ضرر و زیان شوندکه بسیاری از فعاالن این حوزه د

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124000708
http://www.farsnews.com/
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های  های دولتی رانتی را به شرکت دولت با قرار دادن این ارز به شرکت: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .دولتی داده و همین امر باعث شده که بسیاری از فعاالن این حوزه در بخش خصوصی دچار ضرر و زیان شوند

 .توانست در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و قسمتی هم برای تولید قرار گیرد نظر مجلس این رانت و یارانه میاز : وی افزود

این کار باید از طریق بانک مرکزی و : زاده در پاسخ به این سؤال که ارز چگونه باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت پاپی

و سپس در اختیار وزارت نیرو قرار دهد، زیرا با این نقدینگی ابزار آالت، تجهیزات و  بانک مرکزی نقدینگی را از بازار جمع کند

 .شود های مرزی مورد نیاز خریداری و موجب تورم نمی امکانات مورد نیاز برای مهار آب
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111114 

 
 آب

 - 49/11/40فارس

 سدهای زیادی تاالبها را خشك کردند/جویی آب کشاورزی های جلوگيری از بحران آب و صرفه راه

جویی آب کشاورزی را  های جلوگيری از بحران آب و صرفه استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شيراز در مطلبی راه

 .بررسی کرد

های اخیر  در ماه: به نقل از ماهنامه اقتصاد ایران، بهاءالدین نجفی استاد دانشگاه شیراز ر مطلبی نوشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  ای بر عمق و گستردگی آن و لزوم یافتن راه بحث درباره بحران آب در میان دولتمردان و محافل علمی باال گرفته که نشانه

گیرد، ولی با  دامنه این بحران اگرچه بسیار وسیع بوده و همه مصرف کنندگان آب را در بر می. عملی برای مقابله با این بحران است

شوند، در این رابطه بیشترین توجه به این بخش  درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می 07توجه به این که بیش از 

ها و همچنین از منابع آب زیرزمینی تأمین  های سطحی مانند رودخانه شاورزی از آبمنابع آبی بخش ک. معطوف شده است

 .شوند می

استفاده از منابع آب سطحی از دیرباز در کشورمان معمول بوده و نکته جالب آن که کلیه امور با مشارکت بهره برداران انجام 

 .شده و دولت در آن نقشی نداشته است می

های سطحی از طریق ایجاد سد، دخالت دولت در  گذاری دولت در مهار آب شدن آب و همچنین سرمایه پس از تصویب قانون ملی

های سطحی افزایش یافته و چون این امر بدون مشارکت بهره برداران واقعی انجام شده، مشکالت زیادی را ایجاد  بهره برداری از آب

 .کرده است

ه اخیر به ایجاد سد که در برخی موارد تحت فشارهای سیاسی و بدون توجیه ها در چند ده از سوی دیگر اشتیاق زیاد دولت

علیرغم این مشکالت، بهره . ها منجر شده است ها و تاالب اقتصادی و مالحظات زیست محیطی انجام گرفته، به خشک شدن دریاچه

و کشاورزان متناسب با آب دریافتی بر های زیرزمینی از نظم بهتری برخوردار است  های سطحی در مقایسه با آب برداری از آب

بها از دیرباز مورد انتقاد بوده، چرا که  این شیوه پرداخت آب. پردازند بها می مبنای سطح زیر کِشت یا حقابه، مبلغی را به عنوان آب

ا بر اساس حجم آب بها ر زند و به همین دلیل از برنامه سوم توسعه دولت مکلف شده که آب رویه از آب دامن می به استفاده بی

اما از آنجا که این امر مستلزم سرمایه گذاری در ساخت و نصب کنتور در مزارع است، این روش تاکنون محقق . تحویلی تعیین کند

اعتقاد غالب آن . بها است انتقاد دیگری که از سوی بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی مطرح شده، در رابطه با میزان آب. نشده است

رویه از آب و کاهش انگیزه  بهای دریافتی کنونی بوده و این امر موجب استفاده بی قیمت واقعی آب بسیار بیشتر از آب است که

 .های نوین آبیاری شده است کشاورزان درسرمایه گذاری و پذیرش روش

اند و آنان  دید بهره برداران پنهان ها از های سطحی آن است که این آب های زیرزمینی در مقایسه با آب اما مشکل بهره برداری از آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001112
http://www.farsnews.com/
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های زیرزمینی سبب شده  عدم تعادل فزاینده میان برداشت و ورودی آب. ای را که در حال وقوع است دریابند توانند عمق فاجعه نمی

 .های بحرانی معرفی شوند های کشور از سوی وزارت نیرو به عنوان دشت که بسیاری از دشت

 آثار بحران

ها در مرحله نخست سبب پایین رفتن سطح سفره آب زیرزمینی شده و کشاورزان برای  ه و بیش از توان آبخوانروی برداشت بی

های شور و در نتیجه  ها این کار موجب نفوذ آب در بسیاری از دشت. اند ها شده دسترسی به آب مورد نیاز مجبور به افزودن عمق چاه

اند که به شوری  ور به تغییر الگوی کِشت خود و وارد کردن محصوالتی شدهدر نتیجه کشاورزان مجب. شور شدن آب شده است

 .افزون بر این، افزایش شوری خاک موجب کاهش عملکرد محصوالت شده است. سازگاری بیشتری دارند

از منابع این اتفاق موجب از دست رفتن بخش زیادی . یکی دیگر از اثرات پایین رفتن سفره آب زیرزمینی، فرو نشست زمین است

 .های فارس و خراسان مشاهده شده است های کشور به ویژه در استان این پدیده در بسیاری ازدشت. آب برای همیشه خواهد شد

. تری است رویه و تراز منفی آب زیرزمینی فراتر از اثرات زیست محیطی، دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده برداشت بی

تر  بب شوری زمین و از بین رفتن خاک زراعی و کاهش تولید و درآمد شده و فقر را گستردهکاهش میزان آب و شوری آن س

 .اند این مسأله روند مهاجرت روستاییان را شتابان ساخته و در نبود مشاغل مولد در شهرها، آنان جذب مشاغل کاذب شده. سازد می

 اند؟ دیگران چه کرده

فاً مربوط به کشورمان نبوده و بیشتر کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار رویه از منابع آب زیرزمینی صر برداشت بی

. تواند برای ما آموزنده باشد بنابراین توجه به تجربیات آنان می. اند اند، با این مسأله مواجه بوده و برای آن چاره اندیشی کرده گرفته

افزون بر . های زیرزمینی با سرعت گسترش یافت اه و استفاده از آبدر هندوستان پس از انقالب سبز، تولید محصوالت با حفر چ

دولت از چند سال پیش هماهنگ با برنامه اصالحات اقتصادی و با . این، پرداخت یارانه به برق کشاورزی این روند را تشدید کرد

در چین این . ن مسأله مقابله کرده استساعت در روز با ای 8حذف یارانه برق و محدود ساختن ساعات استفاده از برق کشاورزی به 

های موفق در این زمینه  یکی از تجربه. بها و کنترل میزان برداشت اقدام شده است ای داشته و از طریق اخذ آب مسأله ابعاد گسترده

یرزمینی در این ز  است که به دنبال پایین آمدن کیفیت و کمّیت آب 6006بَران در بارسلونای اسپانیا در سال  تشکیل انجمن آب

  آن برقراری پایداری در آب سفره  بَران ابتدا با پشتیبانی دولت تشکیل و مهمترین وظیفه انجمن آب. منطقه ایجاد شده است

های گروهی فنی و کارشناسی  کردن دعواها، بررسی های عمومی، برطرف  امروزه این انجمن اقدام به برگزاری نشست. زیرزمینی بود

 .کند ی آب میگذار  و سیاست

 ما چه باید بکنیم؟

اند که برای مقابله با آن باید با فوریت و  های زیرزمینی چنان گسترده اجتماعی و زیست محیطی پایین رفتن آب-ابعاد اقتصادی

ان در این راستا باید پذیرفت که برای حل بحران مدیریت آب به همکاری نهادهای دولتی و جامعه کشاورز. جدیت دست به کار شد

زمینی بر  های سطحی و زیر های پیشین در استفاده از آب برای شروع کار باید این نکته را به یاد داشته باشیم که نسل. نیاز است

از زمان ورود دولت به عرصه آب، کشاورزان از . اند ها نیز مشارکت کرده مبنای حقابه به خوبی عمل کرده و بر اساس آن در هزینه

بر این اساس برای . رسد که این نقطه آغاز مدیریت بحران آب در کشور بوده است ذف شده و به نظر میساختار مدیریت آب ح

 .های کشاورزی کمک گرفت اصالح ساختار مدیریت آب باید از تشکل

نیرو به این توانند با حمایت وزارت  های روستایی و تولید کنونی می های جدید نیست و تعاونی برای این کار نیازی به ایجاد تشکل

های زیرزمینی به خوبی  ها به عنوان بازوی اجرایی برای کنترل استفاده از آب توان از این تعاونی با ایجاد انگیزه می. مهم وارد شوند

افزون بر این، باید به . توان عمق فاجعه را برای کشاورزان تشریح و حمایت آنان را جلب کرد ها می از طریق این تشکل. بهره گرفت

 .ها از طریق کنترل برق کشاورزی اقدام کرد قداماتی مانند محدود ساختن ساعات استفاده از پمپا
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ها و پرداخت غرامت به  های غیرمجاز نیز با همکاری تشکل ها و بستن چاه نصب کنتورهای هوشمند و واگذاری کنترل آن به تشکل

نی تشویق کشاورزان به الگوی کِشت محصوالت با مصرف آب کمتر های بحرا در دشت. صاحبان آنان باید در دستور کار قرار گیرد

ها را از چرخه تولید  های ممنوعه باید با پرداخت مبلغی به کشاورزان به عنوان حق نکاشت بخشی از زمین در دشت. ضروری است

 .خارج و آیش را وارد تناوب زراعی کرد

ای از اقدامات پیش گفته شده از همین امروز دست زد، چرا که فردا  سخن آخر آن که برای خروج از بحران آب باید به مجموعه

 .خیلی دیر است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491114111991 

 
 آب

 - 49/11/01فارس

 سال برای طرح آب و خاک 4ميليارد دالر طی  ۸/ های مرزی مهار آبجزیيات تخصيص منابع صندوق توسعه ملی به 
معاون اول رئيس جمهور در نشست با اقتصاددانان مجلس، جزیيات مربوط به علت تصميم گيری دولت برای واردات 

 .کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی را تشریح کرد

، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست با اقتصاددانان صندوق توسعه ملیبه نقل از  زاری فارسخبرگبه گزارش 

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت  لس، پس از شنیدن نظرها و دیدگاهمج

 .دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد

ز برگزاری جلسه ای در مورد موضوع به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری ا

واردات کاالی اساسی توسط دو شرکت دولتی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس جمهور به همراه 

 .برخی اعضای اقتصادی دولت خبر داد

دوق توسعه ملی برای اجرای جمهور در مورد اختصاص منابع صن نفر از نمایندگان مجلس به رئیس 63ای با امضای  اخیرا نامه

 .های آبهای مرزی به چند شرکت دولتی داده شده بود پروژه

فروردین ماه، معاون اول رئیس جمهور توضیحاتی را در مورد این موضوع در جمع نمایندگان حاضر بیان  ۲0در نشست عصر شنبه 

 .کرد

داند،  گان مجلس شورای اسالمی را کارساز و راهگشا میمعاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت نقدهای سازنده نمایند

ما از تعامل با مجلس شورای اسالمی استقبال می کنیم و معتقدیم حل مشکالت کشور جز از طریق تعامل سازنده و : گفت

 .هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه امکان پذیر نیست

ولتی قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام دولت تدبیر و امید، د: معاون اول رییس جمهوری افزود

 .ندهد

دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تالش است تا  همان طور که نمایندگان مجلس می: جهانگیری تصریح کرد

ته یا ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست مشکالت را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده ای خواس

 .کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند

وی با تاکید بر این که دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکالت را از پیش روی مردم بردارد، 

وارد باشد که می توان این نقدها را در بحث های کارشناسی حل و فصل  البته ممکن است که نقدهایی به دولت: خاطرنشان کرد

این که دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود کار کسانی که در کرد، اما 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940119001478
http://www.farsnews.com/
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 .های بزرگی ایجاد کرده اند، توجيه شود گذشته واقعا رانت

که دولت عالقه مند است در مورد موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و  معاون اول رئیس جمهور با بیان این

همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این 

 .مشکالت دانست دو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل

وی پس از شنیدن نظرها و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در باره واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی، 

 .جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سواالت نمایندگان پاسخ گفت

رنامه دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرح های کشور در بخش آب و معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ب

سال اختصاص داد و برای  4میلیارد دالر طی  8دولت برای اجرای این طرح ها : خاک که سال ها در دست اجرا بوده، تصریح کرد

 .تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود

زد، لذا تدبیر  البته آثار تورمی باالیی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می: جهانگیری تاکید کرد

مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کاالهای اساسی شود و پس از فروش این کاالها در کشور، از ریال حاصله 

 .ستفاده شودبرای اجرای پروژه ها ا

هدف دولت این بود که از طریق واردات کاالی اساسی، از منابع و دارایی های : وی در تشریح دالیل این تصمیم گیری اظهار داشت

مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و باال رفتن تورم جلوگیری 

 .کند

جلسه برخی نمایندگان مجلس به ویژه احمد توکلی، پور ابراهیمی و بحرینی ضمن تایید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به در این 

روش اجرا به ویژه در زمینه واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی پرداختند و ابهام های خود را در این زمینه بیان کردند 

. 

مه ریزی کشور و معاونان وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در باره دالیل سپس رییس سازمان مدیریت و برنا

 .این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهام های نمایندگان مطرح کردند

ختالف نظر در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هر کدام در سخنانی ضمن تایید سیاستگذاری و اقدام دولت، ا

در خصوص نحوه واردات کاالی اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این کار دانستند و خواستار تعامل نزدیکتر و هم فکری هر 

 .چه بیش از پیش اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند

امل با مجلس شورای اسالمی، خواستار غالمرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تع

بهتر است پیش از آنکه موارد اختالف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو : تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت

 .قوه شود، مسایل در جلسات هم فکری و از طریق تبادل دیدگاه ها حل و فصل شود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111614 
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 - 49/11/01فارس

 فائو خواستار جلوگيری از کاهش منابع آب زیرزمينی شد/سال آینده ادامه دارد ۰7کاهش نزوالت جوی تا 

و ( جف)، بانك جهانی، تسهيالت جهانی محيط زیست همگام با یونسکو( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

انجمن بين المللی متخصصان آبهای زیرزمينی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده 

 .های زیرزمينی شد منابع محدود آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131001619
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همگام با یونسکو، بانک جهانی، تسهیالت جهانی محیط ( فائو)شاورزی ملل متحد ، سازمان خواربار و کخبرگزاری فارسبه گزارش 

و انجمن بین المللی متخصصان آبهای زیرزمینی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده ( جف)زیست 

 .منابع محدود آب های زیرزمینی شد

چشم انداز »می ایران، پنج سازمان مذکور مجموعه ای از اصول و ضوابط را با عنوان به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسال

پیشنهاد داده اند که امکان مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی را برای دولت ها فراهم می « و چارچوب جهانی برای اقدام ۲757سال 

 .آورد

قسمت های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگالدش،  بنا بر بررسی های فائو، شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در

چنین فرایندی می تواند منجر به از دست رفتن منابع آب . ایران، ایاالت متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در باالترین میزان قرار دارد

 .سیار حیاتی است، شودشیرین در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی برای تامین امنیت آبی و سازش با تغییرات اقلیم ب

سال گذشته سرانه دسترسی به آب شیرین در منطقه خاور نزدیک به میزان دو سوم  47گمانه زنی های فائو نشان می دهد که طی 

 .درصد دیگر ادامه خواهد داشت 37به میزان  ۲737کاهش یافته و این روند نزولی احتماال تا سال 

 33درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می کند و بیش از  07بیش از ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، 

 .درصد اراضی زیر کشت در این کشور با آب زیرزمینی آبیاری می شوند

در کره جنوبی در هفته گذشته اعالم شد، بیانگر « مجمع جهانی آب»مجموعه ضوابط یاد شده که طی برگزاری هفتمین نشست 

ی اقدام جمعی و مسئوالنه دولت ها و جامعه جهانی با هدف اطمینان از استفاده پایدار آبهای زیرزمینی محسوب فراخوان آشکار برا

 .می شود

برای مدت طوالنی تصدی آبهای زیرزمینی در حوزه سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفته بود که منجر به تخریب و کاهش این 

 .منابع شده است

انی از آبهای زیرزمینی طی نیم قرن گذشته سه برابر افزایش یافته و بیش از یک چهارم برداشت های به گزارش فائو، برداشت جه

این در حالی است که آلودگی گسترده آب های زیرزمینی، زندگی بشر و محیط زیست . کنونی به شیوه غیر پایدار انجام می پذیرد

 .را با تهدید جدی رو به رو کرده است

آب زیرزمینی شهری در جهان به دلیل سیستم تخلیه فاضالب آلوده شده اند، و سفره های آب زیرمینی  بسیاری از سفره های

همچنین آالینده های صنعتی، آفت کش ها، و کودهای شیمیایی نیز به . ساحلی نیز در معرض نفوذ آب های شور قرار گرفته اند

 .این مخازن آب راه پیدا کرده اند

مینی تجدیدپذیر در مناطق مختلف یکسان نمی باشد، برخی از مناطق به خصوص نواحی کم بارش، میزان توزیع آب های زیرز

 .بیش از سایر مناطق در معرض خطر قرار گرفته اند

بیش از یک سوم از آب های شهری و . آب های زیرزمینی نقش انکارناپذیری را در کاهش فقر و ایجاد رفاه عمومی ایفا می کنند

 .درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی جهان از آب های زیرزمینی تامین می شود 47به بیش از صنعتی و همچنین 

بسیاری از . آب زیرزمینی پتانسیل الزم برای فراهم کردن آب شرب الزم برای میلیون ها نفر جمعیت شهری و روستائی فقیر را دارد

 . ی و تامین معیشت خود به این نوع آب وابسته اندکشاورزان و خانواده هایشان به منظور آبیاری محصوالت کشاورز

به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی ( فائو)در همین راستا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

و کشور را برای تولید  اعالم آمادگی می کند تا دوشادوش دولت جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با این اولویت مهم گام برداشته

بیشتر محصوالت غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری های پاک در حوزه آب 

 .که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید

http://www.farsnews.com/
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 آب

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 ها برای مدیریت آب کشاورزی ایران   پيشنهاد فرانسوی

در ( ADEPTA)شرکت توسعه تبادل محصوالت تکنولوژی غذایی موسوم به ادپتا (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی ميان وزیران کشاورزی ایران و فرانسه که در خردادماه سال گذشته صورت گرفت،  های همکاری پی تفاهم

 .تری در کشورمان پيدا کرده است حضور فعال

های مختلف کشاورزی، دامداری و مکانيزاسيون فعاليت  عضو است که همگی در حوزه 242این شرکت فرانسوی دارای 

 .کند ها با سایر کشورهای دنيا نقش ایفا می ن این شرکتکنند و ادپتا، مانند پل ارتباطی ميا می

 Florian de -سنت وینسنت و آنطور که فلورین دی( ميالدی 9100تأسيس در سال )گذرد  سال می 37از عمر ادپتا 

SAINT VINCENT - های  همکاری": دارد نماینده این شرکت در منطقه آفریقا و خاور دور و نزدیك اظهار می

های اقتصادی غرب محدود شده است، اما اخيراً با قول و قرارهای وزیران کشاورزی  ا با ایران پس از تحریماعضای ادپت

 ".های کشاورزی برداشته شده است ها برای همکاری های مهمی در رفع برخی محدودیت ایران و فرانسه، گام

و فرانسه در محل وزارت جهاد های خصوصی ایران  در گفتگوی کوتاهی که خبرنگار ما در حاشيه نشست بخش

هایی همچون مدیریت  این همکاری قرار است در زمينه: گوید کشاورزی با نماینده ادپتا در این منطقه داشت، وی می

های آموزشی کشاورزی و ژنتيك دام و طيور افزایش یابد و زمينه صادرات بعضی از  آب، شيرین کردن آب شور، کارگاه

 .به فرانسه فراهم شود محصوالت کشاورزی کشورمان

 .آید متن گفتگو در پی می

 . کمی از سابقه همکاری شرکت ادپتا با ایران بگویيد

میلیون دالری  ۲7کردند، مانند پروژه  های مختلف کشاورزی و غذایی با ایران کار می پیش از تحریم، اعضای ادپتا در حوزه

های  پس از اعمال تحریم. کارخانه غذایی دیگر هم همکاری داشتیمبندی محصوالت یک شرکت لبنی و در عین حال با شش  بسته

های غذایی برای پر کردن یک  ای در یکی از شرکت های اعضای ادپتا با ایران به چند پروژه ازجمله اجرای پروژه غرب، همکاری

 .نوشیدنی در شهر مشهد محدود شد

 یی همکاری دارند؟ ها اعضای ادپتا در خاورميانه با چه کشورهایی و در چه بخش

های فرانسوی در بحث آموزش، ژنتیک دام و طیور و آبیاری با کشورهایی مانند مصر، عربستان و ترکیه همکاری  این شرکت

علت شروع جنگ با کشورهای سوریه و عراق قطع رابطه  البته به. دهند کنند و منطقه کوچکی در لبنان را هم پوشش می می

 .رتباط خوبی با سوریه داشتیمایم، اما در گذشته ا کرده

جویی آب  دنبال راهکارهای مناسب برای صرفه رو است و به ایران با کمبود آب روبه. به موضوع آبياری اشاره کردید

 توانند به ایران ارائه دهند؟  هایی می های فرانسوی عضو ادپتا، در این زمينه چه کمك کشاورزی؛ شرکت

های عضو ادپتا  یشگاه اگروفود، سمیناری در ایران برگزار خواهد شد و قرار است تعدادی از شرکتدر خردادماه امسال در حاشیه نما

 .ها برای همکاری، اعالم آمادگی کنند در زمینه مدیریت آبرسانی و شیرین کردن آب شور و استفاده از بعضی تکنیک

Florian SAINT VINCENT 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131000358
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های جدید برای استفاده در  ن، شيرین کردن آب شور با تکنولوژیخواهم بدانم آیا برای کشورهایی مانند ایرا می

 کنند؟  حل فکر می کشاورزی به صرفه است، زیرا در ایران برخی به این راه

با محاسبه . توانم پاسخ دقیق و روشنی به این پرسش شما بدهم، زیرا بحث حجم آب و نوع زمین زیر کشت مطرح است نمی

 .ن ارزیابی کرد که شیرین کردن آب شور برای کشور شما به صرفه است یا خیرتوا ای از عوامل می مجموعه

 اصوالً شيرین کردن آب شور برای مصارف کشاورزی به صرفه است؟ 

طور که در پاسخ پرسش قبلی گفتم، باید محاسبه  شود و همان های کشاورزی گران تمام می شیرین کردن آب شور برای فعالیت

خواهیم در سمینار خردادماه نمایشگاه اگروفود ارائه دهیم، این است که شوری آب را  نهادی که ما میپیش. دقیقی صورت گیرد

ها مهم است،  مقداری کم کنیم و در این زمینه انتخاب ارقام و نژادها، آموزش و کاربرد لوازم و تجهیزات برای کشت با این گونه آب

 .های دیگری پیدا کنیم حل ریم و باید راهوگرنه شیرین کردن کامل آب را نباید در نظر بگی

 تواند انجام دهد؟  هایی می ادپتا برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به فرانسه، چه اقدام

های فرانسوی مورد نظر برای صادرات محصوالت  توانیم با شرکت طور دقیق مشخص کرد و در این صورت ما می باید محصوالت را به

 .کنند ها محصوالت مورد نیاز را برای ورود به فرانسه انتخاب می این شرکت. ن ارتباط برقرار کنیمکشاورزی ایرا

 امکان توسعه صادرات محصوالت ارگانيك ایران در بازار فرانسه چقدر است؟ 

وهله نخست، فهرست  در. برای صادرات محصوالت ارگانیک ایران به بازار فرانسه فرصت وجود دارد، اما نه برای همه این محصوالت

 .های فرانسوی قرار بگیرد محصوالت ارگانیک ایران باید در اختیار شرکت

 بينند؟  انداز همکاری فرانسه و ایران را در حوزه کشاورزی چطور می چشم

 ./کند یها به این موضوع کمک مؤثری م امید توسعه همکاری کشاورزی بین دو کشور وجود دارد و البته در این میان لغو تحریم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44444-1.html 

 
 آب

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 سانتيمتری ارتفاع آب دریاچه اروميه  ۰۰افزایش 

به دنبال بارش های اخير، ارتفاع آب : ميه اعالم کردستاد احيای دریاچه ارو( آذربایجان شرقی)دبير شورای استانی 

 .سانتيمتر افزایش یافته است ۰۰این دریاچه نسبت به شش ماه قبل، 

به نقل از دبیرخانه شورای استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، برابر آمار موجود، ارتفاع ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

متر از سطح آب های آزاد بود که اکنون این رقم به  63،6۲07معادل  05یه در شهریور ماه سال سطح تراز آب دریاچه اروم

 .متر رسیده است 07٢6۲07

سانتی متر باال آمده اما  33هرچند ارتفاع سطح آب این دریاچه نسبت به شش ماه گذشته : خلیل ساعی دبیر این شورا اظهار کرد

به علت تبخیر و عوامل دیگر ارتفاع آن کاهش می یابد، با این وجود وضعیت پایدار و ثابت باید توجه داشت که در فصول گرم سال 

 .دریاچه ارومیه بهترین خبر برای دوستداران طبیعت و مردم منطقه است

اطالع  برنامه های جامع و کاربردی آموزش،: ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت 05ساعی با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های سال 

 .بند مدون اجرایی می شود 68در  04رسانی و آگاه سازی کشاورزان، جوامع محلی و ذینفعان ستاد احیا در شش ماه اول سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22222-1.html
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ترویجی بهره برداران کشاورزی، دوره های مهارتی و پودمانی، ایجاد مزارع و باغات  -برگزاری دوره های آموزشی : دبیر شورا افزود

قال تکنولوژی های جدید بخش کشاورزی، هماهنگی و تدوین برنامه های آموزشی در مناطق روستایی حوضه پایلوت در راستای انت

آبریز، ترویج و انتقال دستاورد های تحقیقاتی به کشاورزان و تالش برای ایجاد تشکل آب بران در راستای فرهنگ سازی و مدیریت 

 .مصرف آب در بخش کشاورزی از جمله این طرح ها است

 .سال گذشته با مشکالت جدی کم آبی و کاهش تراز مواجه بوده است 68یاچه ارومیه در در
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44194-1.html 

 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 49/11/40فارس

یاس در / احداث ساختمان در بوستان یاس ممنوع/ ی منابع طبيعی استان تهرانهکتار اراض 3۶0رفع تصرف از 

 مالکيت منابع طبيعی استان تهران است
هکتار از اراضی منابع طبيعی پيشگيری و  3۶0از تصرف  13مدیرکل منابع طبيعی استان تهران با بيان اینکه سال 

الکيت منابع طبيعی برای بهره برداری عمومی در اختيار هکتار با م 047بوستان یاس با مساحت : جلوگيری شد، گفت

 .شهرداری تهران قرار گرفته است

نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در  عباس عبدی ، غالمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد از جمعیت کل  68ارا بودن 7.استان تهران با د: نابع طبیعی این استان پرداخت و گفتنشست خبری به بیان وضعیت م

کشور مساحتی زیر یک درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده، بنابراین تراکم جمعیت در این استان باال و عرصه 

 .محدود است

 .رود درصد آن جزء منابع طبیعی به شمار می 8۲هران هزار هکتار مساحت استان ت 477از یک میلیون و : وی افزود

کاری توسط  هزار هکتار جنگل 63تاکنون بالغ بر : کاری در استان تهران اظهار داشت نژاد در مورد توسعه فضای سبز و جنگل عبدی

 .رار گرفته استبرداری در اختیار شهرداری ق هزار هکتار آن برای بهره 0منابع طبیعی این استان انجام شده که حدود 

: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه مالکیت این اراضی در اختیار منابع طبیعی استان تهران است، گفت

 .ساله این اراضی در اختیار شهرداری قرار گرفته تا در خدمت مردم قرار گیرد ۲7برداری حدود  بهره

برداری عمومی به شهرداری  تحت عنوان هتل، مهمانسرا در این اراضی مخالفیم و فقط اجازه بهره ما با هرگونه احداث بنا: وی افزود

 .شود تهران داده می

همان روز منابع طبیعی استان تهران با فضای : اسفندماه اظهار داشت 60نژاد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در  عبدی

برداری عمومی از  هکتار اراضی بوستان یاس برای بهره 047ی خود را مبنی بر قراردادن سبز شهرداری تهران تماس گرفت و آمادگ

هکتار اراضی سوهانک را برای  377آن را به شهرداری اعالم کرد، ضمن اینکه منابع طبیعی نیز آمادگی در اختیار قرار دادن 

 .برداری عمومی به شهرداری دارد بهره

دهد، باید باشد و این کتابچه  ای که شهرداری در اختیار منابع طبیعی قرار می راضی طبق کتابچهبرداری از این ا بهره: وی افزود

 .کند تعهدات بین منابع طبیعی و شهرداری استان تهران تعیین می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22172-1.html
http://www.farsnews.com/
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می برداری عمو مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه ما مخالف هرگونه ساخت و ساز به جز ساخت و ساز برای بهره

 .ماه کتابچه را به منابع طبیعی اعالم کند 6شهرداری تعهد کرده که ظرف : هستیم، گفت

 .رود ترین برنامه در بخش منابع طبیعی به شمار می های منابع طبیعی محوری موضع حفاظت و صیانت از عرصه: وی افزود

های  عی است، زیرا اعتقاد ما بر این است که اگر عرصههای منابع طبی اخذ سند مالکیت یکی دیگر از برنامه: نژاد اظهارداشت عبدی

درصد  05رسد و در این زمینه تاکنون  تر به اثبات می ملی دارای سند مالکیت باشند، در زمینه قضایی حاکمیت دولت راحت

 .شود مانده تا پایان سال سند دار درصد باقی 0های طبیعی استان تهران سند دار شده و برنامه این است که  عرصه

 .یکی از تدابیر حفاظتی دیگر بعد از پیشگیری و اخذ سند مالکیت، درختکاری است: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران بیان داشت

 .شود، زیرا مردم دانش و بینش استفاده از فضای سبز را دارند کاری و ایجاد فضای سبز باعث تصرفات می جنگل: وی افزود

های ارتباط  در بحث حفاظت از منابع طبیعی، تجهیزات و برخورداری از سیستم: هران اظهار داشتمدیرکل منابع طبیعی استان ت

روز در  ساعت شبانه ۲4رسانی مردم را در  امکان اطالع 6374اندازی خط تلفن  شود، بنابراین با راه جمعی یک راهکار محسوب می

 .ایم سوزی و تصرف فراهم کرده مورد تخریب، آتش

 63اسفند تا  ۲3از : اندازی یگان حفاظت برای جلوگیری از تصرفات اظهارداشت ع طبیعی استان تهران با اشاره به راهمدیرکل مناب

فقره تصرف  54دادند، به طوری که در این ایام از  روزی کار حفاظت از اراضی استان را انجام می هایی به صورت شبانه فروردین اکیپ

 .هکتار بود ۲7که معادل  اراضی و منابع طبیعی پیشگیری شد

دادند و  رو که در مناطق کوهستانی، سوهانک مانور می دستگاه ماشین شیب 48روز یاد شده حدود  ۲7همچنین در مدت : وی افزود

های  میلیون تومانی به عرصه 377باعث تخریب منابع طبیعی شدند با حکم قضایی ضبط شده که باید پس از پرداخت خسارت 

 .های دولت از جمله جرایم راهنمایی و رانندگی و پرداخت هزینه پارکینگ آزاد شود پرداخت بدهی منابع طبیعی و

هکتار از طریق حکم قضایی رفع تصرف شد و در سطح  644فقره به مساحت  636در سطح  05در سال : نژد تصریح کرد عبدی

 .ییر کاربری اعمال شده استپیشگیری از تغ 33هکتار اعمال تبصره یک ماده  ۲۲5فقره به مساحت  687

 .هکتار از تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی جلوگیری و پیشگیری شده است 560در مجموع در سال گذشته در سطح : وی افزود

برداری  اکنون برای استفاده عمومی مورد بهره بوستان یاس که هم: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران همچنین اظهار داشت

اکنون این بوستان  سال پیش تاکنون آماده شده و هم 47ان قرار گرفته، به همت منابع طبیعی استان تهران از حدود شهرداری تهر

 .در مالکیت منابع طبیعی استان تهران است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111104 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 49/11/40فارس

 سدهای زیادی تاالبها را خشك کردند/جویی آب کشاورزی های جلوگيری از بحران آب و صرفه راه
جویی آب کشاورزی را  های جلوگيری از بحران آب و صرفه استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شيراز در مطلبی راه

 .بررسی کرد

های اخیر  در ماه: به نقل از ماهنامه اقتصاد ایران، بهاءالدین نجفی استاد دانشگاه شیراز ر مطلبی نوشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 های ای بر عمق و گستردگی آن و لزوم یافتن راه بحث درباره بحران آب در میان دولتمردان و محافل علمی باال گرفته که نشانه

گیرد، ولی با  دامنه این بحران اگرچه بسیار وسیع بوده و همه مصرف کنندگان آب را در بر می. عملی برای مقابله با این بحران است

شوند، در این رابطه بیشترین توجه به این بخش  درصد منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می 07توجه به این که بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123000832
http://www.farsnews.com/
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ها و همچنین از منابع آب زیرزمینی تأمین  های سطحی مانند رودخانه کشاورزی از آبمنابع آبی بخش . معطوف شده است

 .شوند می

استفاده از منابع آب سطحی از دیرباز در کشورمان معمول بوده و نکته جالب آن که کلیه امور با مشارکت بهره برداران انجام 

 .شده و دولت در آن نقشی نداشته است می

های سطحی از طریق ایجاد سد، دخالت دولت در  گذاری دولت در مهار آب ی شدن آب و همچنین سرمایهپس از تصویب قانون مل

های سطحی افزایش یافته و چون این امر بدون مشارکت بهره برداران واقعی انجام شده، مشکالت زیادی را ایجاد  بهره برداری از آب

 .کرده است

هه اخیر به ایجاد سد که در برخی موارد تحت فشارهای سیاسی و بدون توجیه ها در چند د از سوی دیگر اشتیاق زیاد دولت

علیرغم این مشکالت، بهره . ها منجر شده است ها و تاالب اقتصادی و مالحظات زیست محیطی انجام گرفته، به خشک شدن دریاچه

و کشاورزان متناسب با آب دریافتی بر  های زیرزمینی از نظم بهتری برخوردار است های سطحی در مقایسه با آب برداری از آب

بها از دیرباز مورد انتقاد بوده، چرا که  این شیوه پرداخت آب. پردازند بها می مبنای سطح زیر کِشت یا حقابه، مبلغی را به عنوان آب

را بر اساس حجم آب بها  زند و به همین دلیل از برنامه سوم توسعه دولت مکلف شده که آب رویه از آب دامن می به استفاده بی

اما از آنجا که این امر مستلزم سرمایه گذاری در ساخت و نصب کنتور در مزارع است، این روش تاکنون محقق . تحویلی تعیین کند

اعتقاد غالب آن . بها است انتقاد دیگری که از سوی بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی مطرح شده، در رابطه با میزان آب. نشده است

رویه از آب و کاهش انگیزه  بهای دریافتی کنونی بوده و این امر موجب استفاده بی ه قیمت واقعی آب بسیار بیشتر از آباست ک

 .های نوین آبیاری شده است کشاورزان درسرمایه گذاری و پذیرش روش

اند و آنان  ز دید بهره برداران پنهانها ا های سطحی آن است که این آب های زیرزمینی در مقایسه با آب اما مشکل بهره برداری از آب

های زیرزمینی سبب شده  عدم تعادل فزاینده میان برداشت و ورودی آب. ای را که در حال وقوع است دریابند توانند عمق فاجعه نمی

 .های بحرانی معرفی شوند های کشور از سوی وزارت نیرو به عنوان دشت که بسیاری از دشت

 آثار بحران

ها در مرحله نخست سبب پایین رفتن سطح سفره آب زیرزمینی شده و کشاورزان برای  یه و بیش از توان آبخوانرو برداشت بی

های شور و در نتیجه  ها این کار موجب نفوذ آب در بسیاری از دشت. اند ها شده دسترسی به آب مورد نیاز مجبور به افزودن عمق چاه

اند که به شوری  بور به تغییر الگوی کِشت خود و وارد کردن محصوالتی شدهدر نتیجه کشاورزان مج. شور شدن آب شده است

 .افزون بر این، افزایش شوری خاک موجب کاهش عملکرد محصوالت شده است. سازگاری بیشتری دارند

از منابع  این اتفاق موجب از دست رفتن بخش زیادی. یکی دیگر از اثرات پایین رفتن سفره آب زیرزمینی، فرو نشست زمین است

 .های فارس و خراسان مشاهده شده است های کشور به ویژه در استان این پدیده در بسیاری ازدشت. آب برای همیشه خواهد شد

. تری است رویه و تراز منفی آب زیرزمینی فراتر از اثرات زیست محیطی، دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده برداشت بی

تر  سبب شوری زمین و از بین رفتن خاک زراعی و کاهش تولید و درآمد شده و فقر را گستردهکاهش میزان آب و شوری آن 

 .اند این مسأله روند مهاجرت روستاییان را شتابان ساخته و در نبود مشاغل مولد در شهرها، آنان جذب مشاغل کاذب شده. سازد می

 اند؟ دیگران چه کرده

رفاً مربوط به کشورمان نبوده و بیشتر کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار رویه از منابع آب زیرزمینی ص برداشت بی

. تواند برای ما آموزنده باشد بنابراین توجه به تجربیات آنان می. اند اند، با این مسأله مواجه بوده و برای آن چاره اندیشی کرده گرفته

افزون بر . های زیرزمینی با سرعت گسترش یافت چاه و استفاده از آبدر هندوستان پس از انقالب سبز، تولید محصوالت با حفر 

دولت از چند سال پیش هماهنگ با برنامه اصالحات اقتصادی و با . این، پرداخت یارانه به برق کشاورزی این روند را تشدید کرد



 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

10 
 

در چین این . ین مسأله مقابله کرده استساعت در روز با ا 8حذف یارانه برق و محدود ساختن ساعات استفاده از برق کشاورزی به 

های موفق در این زمینه  یکی از تجربه. بها و کنترل میزان برداشت اقدام شده است ای داشته و از طریق اخذ آب مسأله ابعاد گسترده

زیرزمینی در این   است که به دنبال پایین آمدن کیفیت و کمّیت آب 6006بَران در بارسلونای اسپانیا در سال  تشکیل انجمن آب

  آن برقراری پایداری در آب سفره  بَران ابتدا با پشتیبانی دولت تشکیل و مهمترین وظیفه انجمن آب. منطقه ایجاد شده است

های گروهی فنی و کارشناسی  کردن دعواها، بررسی های عمومی، برطرف  امروزه این انجمن اقدام به برگزاری نشست. زیرزمینی بود

 .کند ری آب میگذا  و سیاست

 ما چه باید بکنیم؟

اند که برای مقابله با آن باید با فوریت و  های زیرزمینی چنان گسترده اجتماعی و زیست محیطی پایین رفتن آب-ابعاد اقتصادی

زان در این راستا باید پذیرفت که برای حل بحران مدیریت آب به همکاری نهادهای دولتی و جامعه کشاور. جدیت دست به کار شد

زمینی بر  های سطحی و زیر های پیشین در استفاده از آب برای شروع کار باید این نکته را به یاد داشته باشیم که نسل. نیاز است

از زمان ورود دولت به عرصه آب، کشاورزان از . اند ها نیز مشارکت کرده مبنای حقابه به خوبی عمل کرده و بر اساس آن در هزینه

بر این اساس برای . رسد که این نقطه آغاز مدیریت بحران آب در کشور بوده است حذف شده و به نظر میساختار مدیریت آب 

 .های کشاورزی کمک گرفت اصالح ساختار مدیریت آب باید از تشکل

نیرو به این  توانند با حمایت وزارت های روستایی و تولید کنونی می های جدید نیست و تعاونی برای این کار نیازی به ایجاد تشکل

های زیرزمینی به خوبی  ها به عنوان بازوی اجرایی برای کنترل استفاده از آب توان از این تعاونی با ایجاد انگیزه می. مهم وارد شوند

افزون بر این، باید به . توان عمق فاجعه را برای کشاورزان تشریح و حمایت آنان را جلب کرد ها می از طریق این تشکل. بهره گرفت

 .ها از طریق کنترل برق کشاورزی اقدام کرد اقداماتی مانند محدود ساختن ساعات استفاده از پمپ

ها و پرداخت غرامت به  های غیرمجاز نیز با همکاری تشکل ها و بستن چاه نصب کنتورهای هوشمند و واگذاری کنترل آن به تشکل

انی تشویق کشاورزان به الگوی کِشت محصوالت با مصرف آب کمتر های بحر در دشت. صاحبان آنان باید در دستور کار قرار گیرد

ها را از چرخه تولید  های ممنوعه باید با پرداخت مبلغی به کشاورزان به عنوان حق نکاشت بخشی از زمین در دشت. ضروری است

 .خارج و آیش را وارد تناوب زراعی کرد

ای از اقدامات پیش گفته شده از همین امروز دست زد، چرا که فردا  سخن آخر آن که برای خروج از بحران آب باید به مجموعه

 .خیلی دیر است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491114111991 

 
 اقلیم و منابع طبیعی 

 - 49/11/01فارس

 فائو خواستار جلوگيری از کاهش منابع آب زیرزمينی شد/سال آینده ادامه دارد ۰7کاهش نزوالت جوی تا 

و ( جف)همگام با یونسکو، بانك جهانی، تسهيالت جهانی محيط زیست ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ش و تخریب فزآینده انجمن بين المللی متخصصان آبهای زیرزمينی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاه

 .های زیرزمينی شد منابع محدود آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940119001478
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همگام با یونسکو، بانک جهانی، تسهیالت جهانی محیط ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش 

ستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده و انجمن بین المللی متخصصان آبهای زیرزمینی خوا( جف)زیست 

 .منابع محدود آب های زیرزمینی شد

چشم انداز »به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، پنج سازمان مذکور مجموعه ای از اصول و ضوابط را با عنوان 

ند که امکان مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی را برای دولت ها فراهم می پیشنهاد داده ا« و چارچوب جهانی برای اقدام ۲757سال 

 .آورد

بنا بر بررسی های فائو، شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در قسمت های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگالدش، 

ن فرایندی می تواند منجر به از دست رفتن منابع آب چنی. ایران، ایاالت متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در باالترین میزان قرار دارد

 .شیرین در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی برای تامین امنیت آبی و سازش با تغییرات اقلیم بسیار حیاتی است، شود

و سوم سال گذشته سرانه دسترسی به آب شیرین در منطقه خاور نزدیک به میزان د 47گمانه زنی های فائو نشان می دهد که طی 

 .درصد دیگر ادامه خواهد داشت 37به میزان  ۲737کاهش یافته و این روند نزولی احتماال تا سال 

 33درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می کند و بیش از  07ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، بیش از 

 .شونددرصد اراضی زیر کشت در این کشور با آب زیرزمینی آبیاری می 

در کره جنوبی در هفته گذشته اعالم شد، بیانگر « مجمع جهانی آب»مجموعه ضوابط یاد شده که طی برگزاری هفتمین نشست 

فراخوان آشکار برای اقدام جمعی و مسئوالنه دولت ها و جامعه جهانی با هدف اطمینان از استفاده پایدار آبهای زیرزمینی محسوب 

 .می شود

دی آبهای زیرزمینی در حوزه سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفته بود که منجر به تخریب و کاهش این برای مدت طوالنی تص

 .منابع شده است

به گزارش فائو، برداشت جهانی از آبهای زیرزمینی طی نیم قرن گذشته سه برابر افزایش یافته و بیش از یک چهارم برداشت های 

این در حالی است که آلودگی گسترده آب های زیرزمینی، زندگی بشر و محیط زیست . یردکنونی به شیوه غیر پایدار انجام می پذ

 .را با تهدید جدی رو به رو کرده است

بسیاری از سفره های آب زیرزمینی شهری در جهان به دلیل سیستم تخلیه فاضالب آلوده شده اند، و سفره های آب زیرمینی 

همچنین آالینده های صنعتی، آفت کش ها، و کودهای شیمیایی نیز به . ار گرفته اندساحلی نیز در معرض نفوذ آب های شور قر

 .این مخازن آب راه پیدا کرده اند

میزان توزیع آب های زیرزمینی تجدیدپذیر در مناطق مختلف یکسان نمی باشد، برخی از مناطق به خصوص نواحی کم بارش، 

 .دبیش از سایر مناطق در معرض خطر قرار گرفته ان

بیش از یک سوم از آب های شهری و . آب های زیرزمینی نقش انکارناپذیری را در کاهش فقر و ایجاد رفاه عمومی ایفا می کنند

 .درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی جهان از آب های زیرزمینی تامین می شود 47صنعتی و همچنین به بیش از 

بسیاری از . شرب الزم برای میلیون ها نفر جمعیت شهری و روستائی فقیر را دارد آب زیرزمینی پتانسیل الزم برای فراهم کردن آب

 . کشاورزان و خانواده هایشان به منظور آبیاری محصوالت کشاورزی و تامین معیشت خود به این نوع آب وابسته اند

مان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی به عنوان آژانس تخصصی ساز( فائو)در همین راستا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

اعالم آمادگی می کند تا دوشادوش دولت جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با این اولویت مهم گام برداشته و کشور را برای تولید 

وزه آب بیشتر محصوالت غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری های پاک در ح

 .که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید

http://www.farsnews.com/
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 49/11/01فارس

 مشارکت مردماجرای طرح صيانت از عرصه های جنگلی با 

های جنگلی  طرح صيانت از عرصه: کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران، گفت معاون حفاظت و امور اراضی اداره

های  ه ، احياء و توسعه مناطق جنگلی با مشارک مردم در قالب پروژ در این استان با مشارکت مردم به منظور حفظ

 .ابالغی در حال اجراست

به نقل از پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی استان تهران، مصطفی پرویزی مقدم که  خبرگزاری فارساقتصادی  به گزارش خبرنگار

این طرح در محدوده مناطق رویشی : گفت، افزود در جمع اعضای شورای اسالمی و معتمدان روستای کهنک دماوند سخن می

خارج از شمال با ابالغ از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حال اجراست و در استان  زاگرسی وجنگل های

 .تهران نیز با توجه به قابلیت های موجود در شهرستان های دماوند و فیروزکوه به مرحله اجرا درآمده است 

ای مردمی از بروز بسیاری از مشکالت در عرصه های منابع ه وی با اشاره به این که توجه بیشتر به مدیریت منابع طبیعی و ظرفیت

های طبیعی است که هم برای نسل حاضر و  های جنگلی جزو ثروت ها و عرصه جنگل:  کند اظهار داشت طبیعی جلوگیری می

ست دارد ، باعث های آینده از اهمیت بسزائی برخوردار است و این ذخایر عالوه بر نقشی که در بهبود و سالم سازی محیط زی نسل

زایی و توسعه جوامع محلی و روستاها می شود که براین اساس حفظ و توسعه عرصه های منابع طبیعی یک  ، درآمد رونق اقتصادی

 .وظیفه همگانی بشمار می رود 

های منابع  بسیاری از مشکالتی که در زمینه حفاظت از عرصه:  معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران در ادامه اضافه کرد

 .طبیعی با آن روبرو هستیم بخاطر عدم مشارکت مردم است که بایستی در این زمینه اطالع رسانی و آموزش های الزم انجام شود 

بهره برداران :  پرویزی مقدم نقش بهره برداران از منابع طبیعی را در جلوگیری از تخریب این عرصه ها مهم دانست و تصریح کرد

در حفظ و حراست از این عرصه ها کوشا باشند و برای جلوگیری از وقوع هر گونه تخریب و آتش سوزی راهکارهای واقعی خود باید 

 .پیشگیرانه را اتخاذ نمایند 

ها در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی اشاره کرد و  وی به نقش محوری رسانه

ا در این زمینه می توانند نقش محوری داشته باشند تا جوامع محلی ، بهره برداران و آحاد مردم برای رسانه ه: خاطرنشان ساخت 

 .حفاظت و توسعه این عرصه ها تالش بیشتری کنند تا این منابع ارزشمند در اختیارنسل های آینده نیز قرار گیرد 

های جنگلی در استان تهران با کمک روستائیان مناطق  ز عرصهطرح صیانت ا:  معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران بیان داشت

محدوده اجرای این طرح در حال اجراست و ما بر این اعتقادیم که این کار تنها با توانمندسازی جوامع محلی موفق خواهد بود چرا 

 .، شیوه معیشتی مردم نیز تغییر خواهد کرد  که با استفاده درست از پتانسیل این عرصه ها

، پیشگیری و کنترل آفات و  ی پروژه های طرح صیانت را شامل کمربند حفاظتی ، توسعه ، احیاء و غنی سازی جنگل های طبیعیو

، ایجاد پاسگاه های بازرسی ، کشت و  بیماری های جنگلی ، نگهداری مناطق احیاء شده و قرق ، گشت و مراقبت و کنترل دام

بخشی از این طرح با اجرای پروژه های پیشگیری و کنترل آفات و : رشمرد و افزود توسعه گیاهان مولد محصوالت غیرچوبی ب

کیلومتر کمربند حفاظتی  ۲8هکتار در شهرستان های دماوند و فیروزکوه و ایجاد  ۲377بیماری های جنگلی در مساحتی معادل 

 .در شهرستان دماوند در حال اجراست

هکتار در شهرستان های دماوند و  634ی توسعه، احیاء و غنی سازی در سطح شایان ذکر است در تکمیل این طرح پروژه ها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131000358
http://www.farsnews.com/
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هکتار در شهرستان های دماوند و فیروزکوه اجرا شده 64فیروزکوه و کشت و توسعه گیاهان مولد محصوالت غیرچوبی درسطح 

 .است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111911 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 اردبيل در برنامه ششم  "لوی فندق"هزار هکتاری جنگل  97برنامه توسعه 
 . های منحصر به فرد را شاهد خواهيم بود لوی با گونه هزار هکتار توسعه جنگل فندق 97طی پنج سال 

از اردبیل، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در بازدید از سایت جنگلی ( ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

های نادر و منحصر به فردی است که در شرایط اقتصادی  نظیر با گونه های بی این سایت از مجموعه: لوی در اردبیل گفت فندق

 .ن منطقه شاهد هستیممتفاوت تولید فندق را در ای

های رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بها دادن به حوزه توسعه  ها و پیگیری محمدعلی طهماسبی با قدردانی از تالش

لوی، اقدام به تهیه  ها در ارتفاعات فندق با همکاری مرکز تحقیقات و مؤسسه اصالح و تولید بذر با هدف توسعه باغ: ها افزود باغ

آبی و خشکسالی کردیم تا زمینه برای کشت در این مجموعه با تولید کیفی این محصول فراهم  های مقاوم به شرایط اقلیمی کم نهگو

 .آید

گونه منحصر به فردی : ای یادآور شد و خاطرنشان کرد وی راهکار عملی را در تولید نهال فندق متناسب با شرایط اقلیمی و توسعه

ای بادوام همراه با ارزش افزوده باال است که در  وی وجود دارد با توجه به شرایط اقلیم و آب و هوایی، گونهل که در این سایت فندق

 .دلیل نزدیکی به دریای خزر در طول سال شاهد رشد و شکوفایی این مجموعه با شرایط رطوبت باال در منطقه هستیم این منطقه به

هزار  67قرار است در قالب برنامه پنج ساله ششم توسعه، با نهایی شدن مطالعات : مه دادمعاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادا

 .لوی اضافه شود هکتار هکتار به وسعت جنگل فندق

اصالح و : های مختلف برشمرد و تصریح کرد واحد با تولید و عرصه نهال 407های دارای مجوز کشور را  طهماسبی تعداد نهالستان

کشور از طریق اصالح ارقام هرس، مدیریت تغذیه، آب آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی جزء رویکردهای های  بازسازی باغ

 .اصلی است

کنیم تا در این  تالش می: ها در کشور یادآور شد های فنی و اعتباری برای اصالح و توسعه باغ وی با اشاره به اجرای طرح کمک

 ./ه به شرایطی که وجود دارد امکانات مطلوبی دهیمهای مختلف با توج زمینه به استان
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44111-1.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی 

 آیانا- 1049فروردین  49, پنجشنبه

 درصدی بارندگی ها نسبت به پارسال  92کاهش 
حوضه آبریز فرعی کشور نشان می دهد که از ابتدای  37حوضه آبریز اصلی و  ۶ی متوسط ميزان بارش ها در بررس

در حالی که این رقم در . ميليمتر می رسد 909سال آبی جاری تا امروز متوسط ميزان بارش ها در سراسر ایران به رقم 

 . ميليمتر بوده است 914( 13فروردین  20تا  12ابتدای مهرماه )مدت مشابه سال آبی قبل 

درصدی  6۲، مقایسه متوسط بارش ها در سراسر کشور در دو سال آبی پیایی از کاهش (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .بارش های ایران در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته حکایت دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000711
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22188-1.html
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در )شان می دهد که متوسط بارش های ایران در دوره درازمدت همچنین بررسی آمار بارش ها در کشورمان در سالهای گذشته ن

میلیمتر بوده که با مقایسه این رقم با متوسط بارشها در سال آبی جاری تاکنون، این نتیجه حاصل می شود که  ۲75( مدت مشابه

 .درصدی داشته است 66حجم بارش ها در ایران کاهشی 
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44114-1.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی  

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 سانتيمتری ارتفاع آب دریاچه اروميه  ۰۰افزایش 
بارش های اخير، ارتفاع آب  به دنبال: ستاد احيای دریاچه اروميه اعالم کرد( آذربایجان شرقی)دبير شورای استانی 

 .سانتيمتر افزایش یافته است ۰۰این دریاچه نسبت به شش ماه قبل، 

به نقل از دبیرخانه شورای استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، برابر آمار موجود، ارتفاع ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

متر از سطح آب های آزاد بود که اکنون این رقم به  63،6۲07معادل  05سطح تراز آب دریاچه ارومیه در شهریور ماه سال 

 .متر رسیده است 07٢6۲07

سانتی متر باال آمده اما  33هرچند ارتفاع سطح آب این دریاچه نسبت به شش ماه گذشته : خلیل ساعی دبیر این شورا اظهار کرد

گر ارتفاع آن کاهش می یابد، با این وجود وضعیت پایدار و ثابت باید توجه داشت که در فصول گرم سال به علت تبخیر و عوامل دی

 .دریاچه ارومیه بهترین خبر برای دوستداران طبیعت و مردم منطقه است

برنامه های جامع و کاربردی آموزش، اطالع : ستاد احیای دریاچه ارومیه، گفت 05ساعی با ارائه گزارشی از وضعیت پروژه های سال 

 .بند مدون اجرایی می شود 68در  04ی کشاورزان، جوامع محلی و ذینفعان ستاد احیا در شش ماه اول سال رسانی و آگاه ساز

ترویجی بهره برداران کشاورزی، دوره های مهارتی و پودمانی، ایجاد مزارع و باغات  -برگزاری دوره های آموزشی : دبیر شورا افزود

خش کشاورزی، هماهنگی و تدوین برنامه های آموزشی در مناطق روستایی حوضه پایلوت در راستای انتقال تکنولوژی های جدید ب

آبریز، ترویج و انتقال دستاورد های تحقیقاتی به کشاورزان و تالش برای ایجاد تشکل آب بران در راستای فرهنگ سازی و مدیریت 

 .مصرف آب در بخش کشاورزی از جمله این طرح ها است

 .ذشته با مشکالت جدی کم آبی و کاهش تراز مواجه بوده استسال گ 68دریاچه ارومیه در 
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44194-1.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 ای جلوگيری از تصرف و تخلف در عرصه منابع ملی ها بر های حفاظت سازمان جنگل برنامه

هزار پرونده در خصوص تخریب، تصرف و  37ساالنه : فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری گفت

 . قاچاق محصوالت مرتعی و جنگلی در سطح کشور تشکيل می شود

حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در جمع خبرنگاران  قاسم سبزعلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان

به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده با محاکم قضایی با زمین خواران به : افزود

 .شدت برخورد و از ظرفیت حداکثری نیروهای منابع طبیعی در این خصوص استفاده می شود

استفاده از سامانه های پایش ماهواره ای، سرعت بخشیدن به : مانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفتفر

روند بررسی پرونده های تخلف منابع طبیعی، شناسایی افراد متخلف، بهره گیری از جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد، انجمن 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22182-1.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22172-1.html
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از دیگر برنامه های این سازمان به منظور جلوگیری از تصرف و تخلف در عرصه منابع  6374 های صنفی، همیاران طبیعت و سامانه

 .ملی است

وضعیت ارتقای مراتع : سبزعلی با اشاره به اینکه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه منابع ملی و طبیعی هدف است، تاکید کرد

ی آنها به لحاظ اقتصادی از ارزش افزوده باالیی برخوردار بوده تصرف کشور در دستور کار قرار دارد و در استان هایی که زمین ها

 .توسط طمع کاران نیز بیشتر است

هدف گذاری بر این است تا کانو ن های بحران در سراسر کشور شناسایی شود و محاکم قضایی و نیروی : وی خاطرنشان کرد

 .طح کشور هستندانتظامی نیز در صدد به حداقل رساندن تصرفات اراضی ملی در س

با شناسایی کانون های بحران، هدفگذاری، برنامه ریزی و شناسایی افراد متخلف تصرفات اراضی ملی به حداقل : سبزعلی تاکید کرد

 .خواهد رسید

هزار همیار طبیعت در کشور کافی نیست و نتیجه  57فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه 

باید در خصوص حفاظت از منابع عظیم طبیعی فرهنگ سازی توسط همه مردم انجام و این : مورد نظر حاصل نخواهد شد، گفت

 .برنامه هم از مدارس سطح ابتدایی کشور آغاز شود

یب بسیار وضعیت مراتع در حدی نیست که دام به صورت غیر مجاز از آن استفاده کند چرا این امر باعث تخر: سبزعلی ادامه داد

 .جدی مراتع خواهد شد 

برای جلوگیری از ورود دام های استانی به مراتع استان های همجوار موضوع دامداری صنعتی در دستور کار سازمان : وی اظهارکرد

 .منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد

: اقد پروانه چرا در مراتع کشور خبر داد و گفتفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از برخورد با دامداران ف

برای عده ای از دامداران که دارای پروانه چرا هستند و این پروانه را به دامداران فاقد پروانه اجاره می دهند نیز برنامه ریزی می 

 .شود

آتش سوزی مراتع گزارش نشده  از ابتدای سالجاری تاکنون با توجه به وضعیت آب و هوایی کشور موردی از: سبزعلی ادامه داد

 .است

استان های : وی از دستور کار قرار گرفتن تامین تجهیزات استان های بحرانی کشور به امکانات اطفای حریق خبرداد و افزود

 .لرستان، گیالن، فارس، خوزستان و مناطق کویری و خشک کشور جزو استان های بحرانی به این لحاظ هستند
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44446-1.html 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 104۱ فروردین 40یکشنبه 

 !مرگ ماهيان سد گتوند به علت نامعلوم

های پشت سد گتوند به پایان رسیده اما  ماهی تحقیقات و بررسی علل تلف شدن: رییس پژوهشکده تحقیقات آبزیان جنوب کشور گفت

  .گونه علتی برای این تلفات کشف نشد هیچ

های تلف  پس از نمونه برداری از ماهی: خوزستان، اظهار کرد ، منطقه (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  جاسم مرمضی در گفت

های پشت سد  رسد دلیل از بین رفتن تعدادی از ماهی به نظر می. ی مشاهده نشده استشده، آزمایشات الزم انجام شد اما علت فیزیکی خاص

  .های شدید اخیر باشد گتوند تغییر شرایط اکولوژیکی و وقوع بارندگی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22226-1.html
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ز گونه ها ا اند که همه این ماهی ماهی پشت سد تلف شده 6777ها قابل شمارش نیست و احتماال بیش از  میزان تلفات ماهی: وی تصریح کرد

  .اند بوده( کفال)ماهی بیاح 

از ابتدای وقوع این اتفاق کارگروهی به منظور تحقیقات برای بررسی منشاء تلفات تشکیل شد و در تحقیقات صورت : مرمضی تصریح کرد

یابی دقیق با امکانات  تواند محیط باشد اما علت های پشت سد گتوند می علت تلفات ماهی. گرفته، عالیمی از بیماری یا مسمومیت دیده نشد

  .موجود قابل انجام نیست
http://www.isna.ir/fa/news/49114019410 

 

 اقتصاد محصوالت

 - 49/11/45فارس

 شود قيمت تضمينی جانشين خرید تضمينی می
در روز گذشته برای جایگزینی قيمت تضمينی به جای خرید  مدیر عامل بورس کاال از مصوبه کميسيون اقتصادی دولت

بر این اساس نرخ واقعی دو کاالی ذرت و جو دامی بر اساس : تضمينی برای دو قلم کاالی کشاورزی خبر داد و گفت

 .مکانيزم کشف قيمت بورس کاال تعيين خواهد شد

، ضمن اشاره به گام های بورس کاال برای پویایی بازار معامالت محصوالت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  حسین پناهیان در گفت

شفافیت و کشف قیمت واقعی کاالها، رسالت ملی بورس کاال بوده و بر این اساس با همکاری وزارت جهاد : کشاورزی، عنوان کرد

نی بر اساس مکانیزم کشف قیمت ها در بورس کاال پیگیری و در کشاورزی موضوع جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمی

 .دستور کار قرار گرفت

موضوع قیمت تضمینی در سال های اخیر همواره برای دولت بار سنگین مالی در پی داشته است، در عین حال بخش : وی افزود

از خریداران مواجه بود که عدالت را میان کشاورزی با عدم کارایی و بهره وری و دشواری ها در دست یابی به شبکه وسیعی 

 .کشاورزان ،دولت و مصرف کننده واقعی تضعیف می کرد

هایی که از سال گذشته برای پیگیری وضعیت انبارهای استاندارد و ظرفیت های کارکردی مناطق مختلف  به گفته پناهیان با بررسی

کمیسیون اقتصادی دولت، قیمت فروش دو محصول ذرت و جو  کشاورزی کشور صورت گرفت که در نهایت باعث شد تا با تصویب

 .دامی کشاورزان استان های خوزستان و کرمانشاه بر اساس مکانیزم کشف قیمت تضمینی در بورس کاال تعیین شود

صلی قیمت این مقام مسئول با بیان اینکه بورس کاال به عنوان بازار معامالت مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی می تواند مرجع ا

در مکانیزم کشف قیمت : گذاری شفاف همه محصوالت کشاورزی و دامی بدون اتکا به خرید تضمینی دولت قرار گیرد، عنوان کرد

تضمینی بورس کاال قیمت پایه براساس نرخ مصوب دولت از سوی عرضه کننده و بر اساس حراج قیمتی در سامانه معامالت درج و 

 .اضا به قیمت تعادلی کشف قیمت می شودپس از رقابت میان عرضه و تق

بر این اساس چنانچه قیمت محصول براساس درجه کیفی و مختصات ساختاری باالتر یا پایین تر از قیمت تضمینی پایه، کشف 

ول به قیمت و رقابت شود یک روز پس از معامله به پشتوانه منابع سپرده شده معامله گران نزد کارگزار، بالفاصله عرضه کننده محص

 .پول خود دست می یابد

به گفته پناهیان در این مکانیزم به دلیل وجود بازارگردان، در عمل امکان نوسان های غیر واقعی و خارج از عرف بازار با واسطه 

گری های کاذب و متضاد با شفاف سازی وجود نداشته و از طرفی دولت در این مکانیزم کشف قیمت نیز متحمل هیچ هزینه ای 

 .اهد شدنخو

http://www.isna.ir/fa/news/94012307903
http://www.farsnews.com/
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با به : مدیر عامل بورس کاال با اشاره به حمایت دولت و اعتقاد کامل آن به بازار سرمایه در کشف قیمت عادالنه کاال عنوان کرد

 6504کارگیری مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بورس کاال ، سکوی پرش بورس کاال در نخستین گام برای سال 

 .بر داشته شد

فارس، سیاست قیمت گذاری محصوالت کشاورزی از دهه های گذشته در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با  به گزارش

در کشورهای توسعه یافته اهداف اصلی آن تثبیت قیمت و افزایش درآمد کشاورزان بوده، . اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است

تا به امروز به صورت منفی و با هدف  6547حال توسعه از جمله ایران از دهه  در حالی که این سیاست در بسیاری از کشورهای در

 .پایین نگه داشتن قیمت مواد غذایی برای مصرف کنندگان شهری اجرا شده است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491145111991 

 
 اقتصاد محصوالت 

 - 49/11/45فارس

 هزار تن رسيد 977خرید تضمينی شير خام به 
تاکنون حدود : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بيان اینکه خرید تضمينی شير تا تيرماه امسال ادامه دارد، گفت

 .کنندگان خریداری شده است هزار تن شير خام از توليد 977

از ابتدای خرید : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفتسعید سلطانی مدی

هزار تن شیرخام از دامداران توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی  677تا کنون حدود  05های پایان سال  تضمینی شیر در ماه

 .شده است ایران خریداری

هایی که با دو شرکت  تن خامه به دست آمده که با رایزنی 877هزار تن پودر شیر خشک و  8از شیرخام خریداری شده : وی افزود

 .صادراتی انجام شده قرار است، شرایط صادرات پودر شیر خشک تولیدی فراهم شود

تا تیرماه امسال ادامه دارد، اما در نظر داریم تا با بررسی  به دستور وزیر جهاد کشاورزی خرید تضمینی شیر: سلطانی اظهار داشت

 .وضعیت و نتایج این طرح در صورت امکان طرح خرید تضمینی شیر خام تا پایان سال ادامه یابد

رسی طرح خرید تضمینی شیر خام برای اولین بار در کشور اجرا شد، بنابراین با بر: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد

 .نقاط ضعف و قوت این طرح در نظر داریم، اگر الزم باشد، تغییری در نحوه خرید انجام شود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491145111195 

 
 اقتصاد محصوالت

 - 49/11/01فارس

 خرید از کشاورز زیر قيمت مصوب/ خرید تضمينی گندم در فصل برداشت های تغيير وعده
و برای گندم  99۰۰برای خرید تضمينی گندم معمولی  13در حالی که قيمت مصوب خرید تضمينی گندم در مهرماه 

نی تومان اعالم شده بود، براساس مصوبه جدید دولت و در آستانه فصل برداشت گندم قيمت خرید تضمي 99۸۸دوروم 

 .این محصوالت کاهش یافته است

نرخ ( مهرماه)براساس قانون، دولت موظف است هر سال پیش از آغاز فصل کشت  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تورم اعالمی کشور تصویب و ابالغ کندخرید تضمینی انواع محصوالت کشاورزی را که در قانون به آن اشاره شده با توجه به نرخ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940125001441
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940125001045
http://www.farsnews.com/
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محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اوایل مهرماه سال گذشته نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال زراعی : افزاید  این گزارش می

 .تومان برای هر کیلوگرم عنوان کرده بود 6633جاری را 

 67برای خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش حدود  تومان 6633علیرغم اینکه نرخ مصوب دولت یعنی : به گزارش فارس

های تولید با هزینه  درصدی نسبت به سال زراعی قبل مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و کشاورزان به دلیل عدم تطابق هزینه

روزنامه رسمی کشور بوسیله  04٢6٢۲6تمام شده قرار گرفت اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در مصوبه جدید که در تاریخ 

 .تومان کاهش اعالم کرده است 3منتشر شد با 

 8تومان اعالم شده بود در مصوبه جدید با  6688دولت  05همچنین نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم که در مصوبه مهرماه 

 .تومان رسیده است 6687تومان کاهش به 

های تمام شده حتی وزارت  خرید تضمینی گندم نسبت به تورم و هزینه در پی انتقادات به پائین بودن نرخ: افزاید این گزارش می

 .جهاد کشاورزی با تنظیم طرحی که ظاهرا هنوز به دولت ارائه نشده است،خواستار خرید تضمینی گندم بر حسب کیفیت است

ندم در مصوبه جدید کشاورزی با انتقاد از کاهش قیمت خرید تضمینی گ مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل

تومان و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم را  6633دولت نرخ خرید تضمینی گندم معمولی را در مهرماه سال گذشته : دولت، گفت

 .تومانی اعالم کرده است 8و  3تومان اعالم کرده بود که در مصوبه جدید به ترتیب هر کدام را با کاهش قیمت  6688

های خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان  برداشت گندم در استان: برداشت گندم، تصریح کرد وی با اشاره به آغاز فصل

 .کش شده است آغاز شده در حالی که این کاهش قیمت ناگهانی باعث نارضایتی این قشر زحمت

اقدام به کاهش اندک : گفتهای کشاورزی با انتقاد از کاهش قیمت خرید تضمینی گندم،  رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل

 .قیمت گندم در شأن دولت تدبیر و امید نیست

عدم اعالم کاهش قیمت گندم و اعمال آن بسیار ناراحت کننده است و انتشار قیمت خرید تضمینی توسط روزنامه : وی افزود

 .رود رسمی فقط یک شیوه قانونی است و اطالع رسانی به شمار نمی

کشاورزان نسبت به  05سال : تومان هم رضایت نداشتند، گفت 6633زان از خرید تضمینی گندم با نرخ اسدی با بیان اینکه کشاور

شود تا نسبت به احقاق حق  افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم معترض بودند بنابراین از رئیس جمهور تقاضا می

 .کشاورزان اقدام کند

داشت باعث تکدر خاطر کشاورزان شده ضمن اینکه از نظر شرعی هم با توجه به اینکه کاهش قیمت گندم در فصل بر: وی افزود

 .نرخ خرید تضمینی گندم اعالم و سپس کشاورزان اقدام به کشت این محصول کردند درست نیست

تومانی  8و تومانی قیمت خرید تضمینی گندم معمولی  3اختالف قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به کاهش : اسدی بیان داشت

میلیارد تومان است و  07تا  67تنی گندم حدود   میلیون 67قیمت خرید تضمینی گندم دوروم برای دولت با توجه به خرید حدود 

 .اصال زیبنده دولت نیست که برای این مبلغ قیمت مصوب اعالمی خود را تغییر دهد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111494 

 
 اقتصاد محصوالت  

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 خریداری دوهزار تن گندم تضمينی از کشاورزان جنوب کشور 

هرمزگان  های جنوب بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کرمان و تاکنون دوهزار تن گندم از کشاورزان استان

 .خریداری شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000949
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از خریداری گندم تضمینی از ( ایانا)مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 :های جنوبی بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان خبر داد و گفت ماه سال جاری در استان ابتدای فروردین

 .های فوق خریداری شده است صورت تضمینی از استان تاکنون دوهزار تن گندم به

هزار و  تومان و گندم دروم با قیمت یک 633هزار و  مطابق آنچه که مصوب شده، گندم معمولی با قیمت یک: علی قنبری افزود

 .تومان خریداری شده است 688

 6٢0رو باشیم و رقم خریدها از  درصدی خریدهای تضمینی روبه 63فزایش شود که امسال با ا بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .میلیون تن ارتقاء یابد 0٢0میلیون تن سال گذشته به 

شود که کشاورزان  بینی می وضعیت مزارع گندم مناسب بوده و پیش: قنبری با اعالم اینکه بهار پربارشی پیش رو داریم، ادامه داد

 .کز خریدی همچون بازرگانی دولتی، تعاون روستایی و بخش خصوصی دهندمحصول بیشتری را تحویل مرا

 افزایش تعداد مراکز خرید گندم

هزار واحد در سال جاری افزایش یافته  واحد به یک 037تعداد مراکز خرید از : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

 .کنند ها در خریداری گندم کشاورزان همکاری می وصی یعنی کارخانهاست و عالوه بر آن، سازمان تعاون روستایی و بخش خص

هزار میلیارد تومان برای خریدهای  بینی پنج بانک عامل خرید تضمینی گندم از سپه به کشاورزی تغییر کرده و پیش: وی یادآور شد

 .ورزی تأمین خواهد شدهزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق بانک کشا تضمینی شده است که عالوه بر آن، یک

های الزم برخوردار خواهند بود و مبلغ خرید  تر از مشوق های کیفی های گذشته گندم امسال همچون سال: قنبری تأکید کرد

 .تضمینی برای آنها متفاوت است

ی متوجه آنها های معمولی و دروم جلوگیری کنند تا ضرر شود که از اختالط گندم از کشاورزان درخواست می: وی اظهار داشت

 .های متفاوتی است نشود، زیرا این دو رقم دارای قیمت

عنوان بانک عامل خرید تضمینی گندم امروز نخستین واریزی خرید تضمینی گندم را در  الزم به ذکر است، بانک کشاورزی به

 .مدیریت شعب منطقه جنوب کرمان انجام داد

هزار میلیارد ریال برای اجرای خرید تضمینی گندم در سال جاری  67لغ گفتنی است، مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص مب

 .خبر داده که مقرر است مابقی آن از طریق دولت تأمین شود

اندازی شده و مبالغ خرید نقدی گندم را به حساب  شایان ذکر است، سامانه الکترونیکی بانک کشاورزی در حال حاضر راه

 ./کند گندمکاران واریز می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44114-1.html 

 
 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 معامله نخود شش استان کشور در بورس کاالی ایران 

تن کلزا در تاالر  277ای و  تن ذرت دانه 277زار و ه تن نخود متوسط، پنج 1۸7هزار و  ماه، هشت فروردین 21روز شنبه 

 .محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت

الملل شرکت بورس کاالی ایران، در این روز،  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن نخود متوسط  4۲7هزار و  تن نخود متوسط کرمانشاه، یک 667هزار و  یجان غربی، سهمعامله چهارهزار تن نخود متوسط آذربا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22109-1.html
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ریال برای هر پنج محموله در  077هزار و  6۲تن نخود متوسط کردستان به قیمت  677تن نخود متوسط ایالم و  537لرستان، 

 .تاالر محصوالت کشاورزی ثبت شد

ریال در هر کیلوگرم  377هزار و  ای فارس به قیمت هفت تن ذرت دانه ۲77کرمانشاه و ای  هزار تن ذرت دانه در گروه ذرت نیز پنج

 .به فروش رسید

 .ریال در تاالر محصوالت کشاورزی مورد معامله قرار گرفت 437هزار و  63تن و به قیمت  ۲77کلزای خوزستان نیز با حجم 

هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از دوهزار میلیارد ریال  ۲78، این گزارش همچنین حاکی از آن است که در این روز و در مجموع

 ./در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44146-1.html 

 
 

 اقتصاد محصوالت 

 آیانا- 1049اردیبهشت  11, سه شنبه

 آغاز عقد قرارداد خرید تضمينی برگ سبز چای، از امروز 
این سازمان از امروز اول اردیبهشت ماه، انعقاد قرارداد با واحدهای چای سازی برای : ریيس سازمان چای کشور گفت

 .خرید تضمينی برگ سبز چای را آغاز کرد

می توانند به ( سه شنبه)مدیران واحدهای چای سازی از امروز : حمدولی روزبهان افزود، م(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .تدریج برای بستن قرارداد به واحدهای سازمان چای در شهرستان ها و شهر الهیجان مراجعه کنند

هیچ مشکلی در این زمینه وی با تاکید بر این که خرید تضمینی برگ سبز چای نیز امسال به روال سال های گذشته ادامه دارد و 

واحد فعال مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان چای 634واحد چای سازی در شمال کشور  686سال گذشته از : نیست، یادآور شد

 .درخصوص خرید برگ سبز چای کردند

رد امسال برداشت برگ سبز رییس سازمان چای کشور با اشاره به اجرای عملیات بهزراعی و استقبال چایکاران از آن پیش بینی ک

 .چای از نظر برداشت کیفی و کمی وضعیت بهتری نسبت به سال های قبل داشته باشد

هزار تن برگ سبز  677بینی کرد که امسال  رییس سازمان چای کشور جزئیات چگونگی پرداخت وام به چایکاران را اعالم و پیش

 .های شمالی کشور برداشت شود چای در استان

های جدی از محصول چای در دستور کار خود قرار داد و با  دولت تدبیر و امید حمایت 05در سال : روزبهان یادآور شدمحمدولی 

 .اقدامات خوبی که از سوی دولت انجام شد روحیه شادی و نشاط به جامعه چایکاران بازگردانده شد

البات چایکاران از سوی دولت را از جمله این موقع مط  درصدی قیمت تضمینی برگ سبز چای و پرداخت به 37وی افزایش 

 .های جدی دولت تدبیر و امید بود زراعی از دیگر حمایت تخصیص اعتبارات به: اقدامات ارزشمند عنوان کرد و ادامه داد

کیفی شد که محصول خوب و  قدیمی بودن باغات موجب می: روزبهان با اشاره به قدیمی بودن باغات چای گیالن و مازندران گفت

 .های تسهیالتی برای چایکاران درنظر گرفته شد سال حمایت 67از باغات برداشت نشود و به همین دلیل برای اولین بار پس از 

ها برای انجام عملیات هرس در باغات چای  این وام: میلیارد تومان اعالم و عنوان کرد 67رییس سازمان چای میزان این مبلغ را 

 .شود داده می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22196-1.html
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هزار  377بر در باغات چای را پنج میلیون تومان و هرس کمربر را دو میلیون و  اختصاص وام به چایکاران برای هرس کفوی میزان 

 .شود ها صفر است و به چایکار برای باز پرداخت وام دو سال تنفس داده می بهره این وام: تومان عنوان کرد و گفت

عدم : یکی دیگر از اقدامات خوب دولت در سال گذشته عنوان کرد و گفت روزبهان تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای کشور را

 .تامین نقدینگی همواره یکی از مهمترین مشکالت چایکاران است و تشکیل این صندوق منجر به بهبود امر تولید چای خواهد شد

ار چایکار شروع به کار کرد و سرمایه آن خانو 377هزار و  ۲3اسفند سال گذشته این صندوق با حمایت  ۲3وی با اشاره به اینکه در 

 65میلیارد تومان افزایش یافته است و البته  5۲این سرمایه هم اکنون به : نیز هشت میلیارد و هشت میلیون تومان بود، تصریح کرد

 .کارخانه چایسازی نیز در این صندوق عضو هستند

اولین صندوق حمایتی است که سهام آن توسط چایکاران و صندوق حمایت از صنعت چای کشور : رییس سازمان چای کشور گفت

دولت تامین شده است و عالوه بر این دولت تدبیر و امید به جهت حمایت از قشر ضعیف چایکار سهام بخش چایکاران را نیز خود 

 .پرداخت کرده است

شود و این اعضاء وظیفه  تعیین می سازی مدیر این صندوق توسط چایکاران، نماینده دولت و صاحبان کارخانه چای: وی گفت

 .مدیریتی این صندوق را برعهده دارند

بیشترین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در کشور به چای : درصدی قیمت برگ سبز چای گفت ۲6روزبهان درخصوص افزایش 

 .ولید بیشتر این محصول استاختصاص یافته است و دولت با انجام چنین اقداماتی به دنبال افزایش انگیزه چایکاران برای ت

هزار تن  677شود امسال  بینی می کوشی که از چایکاران سراغ داریم پیش های خوب دولت و سخت با توجه به حمایت: وی گفت

 ./برگ سبز چای در کشور تولید شود
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44494-1.html 

 
 اقتصاد محصوالت

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 ابالغ شد  9313  9314قيمت خرید تضمينی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

از سوی معاون اول ریيس جمهور به  9313  9314قيمت خرید تضمينی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

 .معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابالغ شدوزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، 

به پیشنهاد شماره  3/6/04، به نقل از روزنامه رسمی کشور، هیئت وزیران در جلسه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 -ن خرید محصوالت اساسی کشاورزی وزارت جهاد کشاوری و به استناد ماده واحده قانون تضمی 6505٢6۲٢0مورخ  ۲7٢5630۲

 :تصویب کرد - 6568مصوب 

به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات  6505 - 6504برای سال ( زراعی)قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  - 6

 .شود دولت تایید شده است، تعیین می

 .یابد ای و اساسی جایزه تولید اختصاص می و و اقالم علوفهکنندگان گندم، ج عالوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولید - ۲

های  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه ریال و برای برنج به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج - 5

کستگی کمتر از ده درصد برای های مصوب کسر و به میزان ش سپید رود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو ریال از نرخ

های فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ یکصد و بیست و سه  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده ریال و برای برنج برنج

حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول پانزده درصد و . شود های مصوب اضافه می ریال به نرخ

 .داقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد استح

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22249-1.html
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های  ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان سازمان مدیریت و برنامه - 4

های تبعی  بارات مورد نیاز، تعیین هزینهمسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعت

 .نماید نامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب

کشور ریزی  های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه - 3

 .شود و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می

در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم بیست ریال و دو کیلوگرم قند به نرخ هر  - 6

 .شود کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل می

براساس محاسبه و پیشنهاد  6505 - 6504دوروم برحسب مفید و غیر مفید سال زراعی  جدول خرید تضمینی گندم و گندم - 0

های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان  کنندگان و تفاهم وزارتخانه کنندگان و تولید سازمان حمایت مصرف

 .شود ریزی کشور ابالغ می مدیریت و برنامه

 .شود منی 6505٢0٢0ه مورخ  6778ت .  06084امه شماره ن نامه جایگزین تصویب این تصویب - 8

 .ریال هزینه حمل اضافه شده است( 533)به ازای هر کیلو چغندرقند مبلغ  -

 .ریال کمتر از قیمت تضمینی چغندر قند بهاره است( 637)کشت پاییزه چغندر قند  -

 .شود اد کشاورزی تعیین و اعالم میقیمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جه -

 .قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می شود -
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http://www.iana.ir/majles/item/44119-1.html 

 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22184-1.html
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس  1049وردین ماه فر 41جمعه 

 جدولکشاورزی+قيمت تضمينی محصوالت کشاورزی:از سوی دولت ابالغ شد
تومان  6637قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی که در هیأت دولت تصویب شده است، برای اجرا ابالغ شد، هر کیلوگرم گندم  <

وزارت  6505٢6۲٢0مورخ  ۲7٢5630۲ه پیشنهاد شماره ب 3/6/04به گزارش روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه .تعیین شد

قیمت  - 6:تصویب کرد - 6568مصوب  -جهاد کشاوری و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 

ید به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تای 6505 - 6504برای سال ( زراعی)خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

ای و اساسی جایزه  کنندگان گندم، جو و اقالم علوفه عالوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولید - ۲.شود شده است، تعیین می

های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه  به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج - 5.یابد تولید اختصاص می

های مصوب کسر و به میزان شکستگی  ای سپید رود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو ریال از نرخه ریال و برای برنج

های فجر، خزر، شیرودی و گوهر  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده ریال و برای برنج کمتر از ده درصد برای برنج

حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی . شود افه میهای مصوب اض مبلغ یکصد و بیست و سه ریال به نرخ

سازمان مدیریت و  - 4.قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است

های مسئول خرید، محدوده  مانریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد ساز برنامه

های تبعی و محل تأمین زیان  زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه

و  میزان آفت سن گندم - 3.نماید نامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می احتمالی خرید موضوع این تصویب

ریزی کشور و وزارتخانه صنعت، معدن و  های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه جدول قیمت دانه

در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم  - 6.شود تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می

جدول خرید تضمینی گندم و  - 0.شود خ هر کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل میبیست ریال و دو کیلوگرم قند به نر

کنندگان و  براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف 6505 - 6504گندم دوروم برحسب مفید و غیر مفید سال زراعی 

ریزی کشور ابالغ  و سازمان مدیریت و برنامه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کنندگان و تفاهم وزارتخانه تولید

 شود می 6505٢0٢0ه مورخ  6778ت .  06084نامه شماره نامه جایگزین تصویب این تصویب - 8.شود می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 

 اقتصاد کالن

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 استان کشور در بورس کاالی ایران  9۶الهای کشاورزی عرضه کا

استان  9۶ماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه کاالهای کشاورزی  در آخرین روز فروردین

 .کشور است

ایران، در این روز و در الملل شرکت بورس کاالی  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه، همدان، ایالم و  تن نخود متوسط استان 007هزار و  68تاالر محصوالت کشاورزی، 

http://www.foodpress.ir/Post
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های فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان نیز با حجم چهارهزار تن راهی  گندم دروم استان. شود کردستان عرضه می

 .شود ت میتاالر معامال

های گلستان،  تن برنج استان 5763های چهارمحال و بختیاری و سمنان به همراه  ای استان تن ذرت دانه 507هزار و  67همچنین، 

تن  377هزار تن کنجاله سویا پرک شرکت اکسدانه،  گروه کنجاله نیز شاهد عرضه یک. رود مازندران و گیالن روی تابلوی عرضه می

کشور برزیل عالوه بر کنجاله . تن کنجاله سویا پلیت برزیل است ۲7های روغنی خراسان و  شرکت پنبه و دانهکنجاله سویا پرک 

 .کند ای را روانه تاالر معامالتی بورس کاالی ایران می تن ذرت دانه 63سویا، 

 .تن قند کارخانه قند بردسیر کرمان است ۲77شده در تاالر محصوالت کشاورزی،  دیگر کاالی عرضه

 ./شود هزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می 67۲بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44401-1.html 

 
 اقتصاد کالن

 آیانا-1049 فروردین 01, یکشنبه

 کلنگ احداث بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای استان اردبيل به زمين خورد 
کلنگ احداث بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای اسماعيل خان مال داشی واقع در شهرستان بيله سوار به زمين 

 . خورد

د علی طهماسبی در آئین کلنگ زنی بزرگ ترین از استان اردبیل، این مطلب را محم( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کشورهای پیشرفته در حال حاضر : مجتمع شهرک گلخانه ای اسماعیل خان مال داشی واقع در شهرستان بیله سوار گفت و افزود

د از در سطح جهانی تمام امکانات و تجهیزات خود را بر این متمرکز کرده اند که به لحاظ محدودیت منابع تولید با استمدا

تکنولوژی های پیشرفته مشکالت موجود در اشتغال را مرتفع و با افزایش ثروت و رشد و توسعه در تولیدات قرار و فعالیت های 

 .صادراتی را به حالت تعادل در آورده و باب مثبت آن را تقویت نمایند

وزارت جهاد کشاورزی است و سعی بر این  در حال حاضر توسعه گلخانه ها در قالب شهرک از سیاست های بسیار مهم: وی افزود

داریم که با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا که با تولیدات گلخانه ای مطابقت دارند، افزایش سطوح کاربردی علوم را مد نظر قرار 

 .دهیم

 ۲7تا  60، به طور متوسط خیار معمولی که در مزارع باز تولید می شود": طهماسبی با اشاره به اهمیت تولیدات گلخانه ای گفت

البته . تن در هکتار می رسد 677تا  377تن محصول در هکتار تولید می کند که در مقابل آن، این میزان در شرایط گلخانه ای به 

این تفاوت بسیار متمایز در تولید از منظر میزان آب مصرفی هم بسیار قابل مالحظه است، به طوری که برای هر هکتار خیار 

متر مکعب  077میلیارد متر مکعب آب مصرف می شود که در شرایط گلخانه ای این میزان یک میلیون و  5ی درفضای باز، تولید

 .است

در زمینه باغبانی در سازمان : وی حمایت های استاندار از کشاورزی را حاکی از دیدگاه بسیار باالی کشاورزی او دانست و اعالم کرد

شایسته ای آغاز شده که امیدوارم حمایت های مسئوالن با تشریک مساعی تولید کنندگان این روند  جهاد کشاورزی استان، کارهای

 .استمرار یابد

 شهرک های گلخانه ای به جنگ مبارزه با کم آبی می رود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22231-1.html
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شک واقع امروزه بحران آب در جهان و ایران که در کمربند خشک و نیمه خ: میر نظام الدین سجادی در این آئین، گفت و افزود

شده است، به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر تولید غذای مصرف کنندگان را تهدید می کند که باید مسئوالن و کارشناسان ذی 

 .ربط با تکنولوژی میزان اثرات سوء آن را تقلیل دهند

است که می شود از آن به عنوان در زمینه باغات و باغبانی احداث و توسعه شهرک های گلخانه ای بهترین روش مبارزه : وی افزود

 .یک تکنولوژی مناسب یاد کرد که به جنگ بحران کم آبی و بی آبی برخواسته است

طبق گزارش سازمان هواشناسی، متوسط بارندگی ایران یک سوم دنیاست و در عوض آن سه برابر دنیا در ایران به : سجادی گفت

 .صورت تبخیر از دسترس بال استفاده خارج می شود

به لحاظ استفاده غلط، آب بیشتری در مزارع تولیدی به هدر می رود که وزارت جهاد کشاورزی : وی با اشاره به محدودیت آب گفت

امسال با همت مقام وزارت و حمایت دولت تدبیر و امید اعتبارات بسیار خوبی را برای توسعه آبیاری زه کشی و تحت فشار پیش 

اردبیل بعد از سفر هیئت دولت و پیگیری های استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، در  بینی نموده است و خوشبختانه در

 .آینده نزدیک شاهد ظهور نهضت آبی و خاکی خواهیم بود

فقره مجوز احداث  63در حال حاضر : سجادی با اشاره به ویژگی های فنی تولیدات شهرک های گلخانه ای و فضای باز گفت

 .را صادر کرده ایم که این مجتمع پنجمین واحدی است که آغاز عملیات اجرایی آن کلنگ زنی می شود شهرک های گلخانه ای

به . به صورت علمی یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی و استفاده اصولی از آب کشاورزی، تکنولوژی گلخانه است: وی افزود

تن در هکتار درفضای باز در نظر بگیریم، این میزان  ۲7سط تولید خیار را گونه ای که در تولید صیفی جات به ویژه خیار، اگر متو

برابر سطح تولید افزایش می یابد که در شرایط  ۲7تن است که به این ترتیب می توان گفت  477تولید در شرایط گلخانه ای 

 437الی که در فضای باز مزرعه ای مترمکعب آب مصرف می شود؛ در ح 57گلخانه برای تولید هر کیلوگرم خیار به طور متوسط 

مترمکعب است و این یعنی فاجعه یعنی تولید کننده با حمایت های نظام آنچنان که باید و شاید متوجه حمایت های یارانه ای 

 .دولت نیست و برای این هم استفاده از تکنولوژی گلخانه ای یک ضرورت است

 هزار دانش آموخته بيکار رشته کشاورزی ۰

امروزه در تمامی تولیدات صنعتی و اقتصادی به ویژه کشاورزی، اگر مبنای فعالیت و کار : دابخش نیز در این آئین گفتمجید خ

وتولید، دانش و علم نباشد، در این صورت یک روش مقهور و سنتی بوده که نه تنها جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان نخواهد شد، 

 .بهره خواهند شدبلکه متولیان از سود کافی و وافی بی 

آنچه که امروزه در کنار تولید، : مجید خدابخش با اشاره به استعداد های بی نظیر دشت مغان در تولید محصوالت کشاورزی گفت

تولید کنندگان و مسئولین ذی ربط در راستای هدایت، حمایت و نظارت باید مورد توجه قرار دهند؛ تاکید بر بنیه صادرات محصول 

واقعیت است که صادرات یک علم و فن تخصصی است که باید برای موفقیت در آن عرصه زنجیره تولید تکمیل  است و این یک

 .گردد

 "در یک حساب سرانگشتی نهایت وصول اقتصادی از تولید گندم استان برای کشاورزان و گندم کاران تقریبا: این مقام مسئول افزود

د کنندگان با راهنمائی های مسئوالن و کارشناسان طوری هدایت شوند که به تولید در کنار این اگر تولی. یک میلیون دالر است

محصوالتی با ارزش افزوده باال و سریع الوصول همت گمارند، در مقایسه با گندم می توان آن را به سه برابر یعنی سه میلیون دالر 

 .افزایش داد

از حضور تاثیر گذار و حمایتی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی که  وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از وزیر و به ویژه

در حال حاضر جهاد کشاورزی استان : حقیقتا ً درکشور در زمینه باغبانی یک مسئول ملی صاحب نظر در امر باغبانی است، گفت
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با کشاورزی فعالیت های چشمگیری اردبیل با تالش های ارزنده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در تمامی بخش های مختلف 

 .را انجام می دهند بویژه در امر باغبانی و توسعه باغات در اراضی شیب دار اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده اند

هزار بیکار که دانش آموخته رشته کشاورزی هستند وجود دارد که این رقم در استانی که  3در حال حاضر در استان : وی گفت

ورزی است قابل قبول نیست و باید مسئوالن و دانش آموختگان با فکر و قدرت خود زمینه تولید واشتغال را بیش از پیش قطب کشا

 .فراهم کنند

 هزار هکتار تحول آفرین است 3۸توليدات باغی از سطح 

تولیدات باغی درشرایط عادی استان اردبیل در : عدیل سروی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این آیین افزود 

درصد از اراضی قابل  0/4هزار هکتار که باغات استان را تشکیل می دهد و  58عمال ً کارنامه بسیار خوبی را داراست، زیرا از سطح 

 .هزار تن که میوه های دانه دار و هسته دار و سبزی های مختلف را شامل می شود 537کشت استان است، در شرایط عادی 

این حرکت عملی تحقق شعار سال است که با : سروی با اعالم خوشحالی در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت گفتعدیل 

میلیارد ریال اجرا  567هکتار برای سرمایه گذاری در امر شهرک گلخانه ای که با اعتبار بالغ بر  ۲6اعطای زمینی به مساحت 

میلیارد تومان نیز به 3/65اول به عنوان سهم آورده سرمایه گذار خواهد بود که  میلیارد تومان در فاز 3/6خواهد شد در فاز اول 

 .عنوان تسهیالت بانکی از صندوق ملی پرداخت می شود

هزار بهره بردار و تولید کننده از حمایت های بی وقفه مقام وزارت به  663اینجانب به عنوان خادم : وی در آخر سخنان خود گفت

ت و همکاری های معاون وزیر در امور باغبانی و همچنین تالش های ارزشمند استاندار و نماینده دشت مغان در ویژه در توسعه باغا

مجلس شورای اسالمی تشکر دارم و امیدوارم با روحیه تشریک مساعی با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان، شاهد انقالب 

 .اساسی در تولیدات محصوالت اساسی استان باشیم

 ی، فعال ترین و موفق ترین وزیر کابينه دولت تدبير و اميدحجت

حبیب برومند، نماینده بیله سوار و پارس آباد مغان در مجلس شورای اسالمی در آئین کلنگ زنی بزرگ ترین شهرک گلخانه ای 

را از آن جزو اولویت در حال حاضر در شرایط موجود در ایران، کشاورزی و حمایت بی چون و چ: اسماعیل خان مال داشی، گفت

 .های اساسی دولت و نظام است که همواره در این عرصه برای تامین امنیت غذایی تالش می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، عدیل سروی واقعا ً درتمامی زمینه : وی با قدردانی از تالش های استاندار اردبیل خاطر نشان کرد

می کنند و امیدواریم در منطقه مغان که نگین ایران است بیش از پیش شاهد های تولیدی کشاورزی در سطح استان تالش 

 .پیشرفت های چشمگیر در عرصه کشاورزی باشیم

وی در پایان سخنان خود با قدردانی از برنامه ریزی های شایسته وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی را جزو فعال ترین و موفق 

با واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، امیدوارم از این به بعد شاهد : د یاد کرد و افزودترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امی

 ./تعادل های بیشتری در عرضه و تقاضا درفضای تولید و مصرف باشیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44414-1.html 

 
 اقتصاد کالن

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 درصد رسيد  9330نرخ تورم روستایی به 
درصد رسيد که نسبت به 9330به  13نرخ تورم مناطق روستایی کشور در اسفند ماه سال : مرکز آمار ایران اعالم کرد

 .درصد کاهش یافته است(درصد 9432)ماه قبل از آن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22219-1.html
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را  ۲66در اسفند ماه سال گذشته عدد ( 6507=677برمبنای )رزی ایران از مرکز آمار ایران، شاخص کل به گزارش خبرگزاری کشاو

 .درصد افزایش داشته است 7٢3نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 

درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه  65٢3( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .کاهش یافته است( درصد 65٢0)قبل

تورم سال ) نسبت به دوره مشابه سال قبل  05ماه منتهی به اسفند ماه سال  6۲درصد تغییرات شاخص کل نرخ تورم روستایی در 

 .درصد کاهش یافته است( 64٢۲)ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته  6۲درصد است که نسبت به تورم  65٢0( 05

آمده است، شاخص گروه عمده  05کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اسفند ماه سال  در گزارش شاخص قیمت

. درصد افزایش نشان می دهد 7٢5رسید که نسبت به ماه قبل  ۲58در این ماه به رقم « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»

 .درصد افزایش نشان می دهد 7٢5رسید که نسبت به ماه قبل  ۲54٢0شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 

درصد  0ماهه این گروه  6۲درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم  0٢3شاخص گروه خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .است

نشان می دهد و درصد  درصد افزایش 0٢5شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 6۲درصد است که نسبت به تورم  8٢0نسبت به دوره مشابه سال قبل  05ماه منتهی به اسفند ماه سال  6۲تغییرات این گروه در 

 .کاهش یافته است( 0٢8)ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته 

درصد نسبت به ماه قبل  7٢0رسید که  ۲76٢5م شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند ماه سال گذشته به رق

درصد  60میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . افزایش نشان می دهد

هه ما 6۲درصد است که نسبت تورم  60٢8نسبت به سال قبل این گروه  05ماهه منتهی به اسفند سال  6۲بوده است و نرخ تورم 

 .کاهش یافته است( 60٢0) 05منتهی به بهمن سال 
http://www.iana.ir/majles/item/44115-1.html 

 

 اقتصاد کالن

 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲3سه شنبه 

گاهی به تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر ن: موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی گزارش می دهد
 کشورها

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تحلیلی به –فود پرس 

که با عنوان به گزارش فود پرس، در این گزارش تحلیلی .بررسی تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها پرداخته است

توسط رامین رادفر و ایرج خلیلی تهیه و تدوین شده است، در دو فصل  "تحلیلی از تحوالت صنایع غذایی ایران و سایر کشورها"

ای از تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها گردآوری شده است و در آن به اختصار به دو رویداد داخلی در  جداگانه، گزیده

شده و پنج رویداد خارجی شامل وضعیت  بندی بازار در کشور و حذف عوارض صادراتی زعفران بسته ل ایجاد دفاتر فناین باره شام

گذار خارجی در صنایع غذایی و  های سرمایه تولید و فرآوری زعفران در افغانستان، رشد صادرات صنایع غذایی ترکیه، رشد شرکت

بر .پرداخته شده است( آشپزخانه جهان)در صنایع غذایی و صنعت غذا در تایلند  کنندگان آشامیدنی ترکیه، تغییر ذائقه مصرف

برای شناسایی تمایالت ( هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی)اکنون اغلب کشورها  اساس این گزارش، از آنجا که هم

ها، تولیدات خود را با نیاز خریداران  ه کارخانهوسیل هایی در حال اجرا دارند تا به المللی، برنامه کنندگان در سطوح ملی و بین مصرف

http://www.iana.ir/majles/item/22105-1.html
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و ( مفید برای بدن)دنبال خرید محصوالت غذایی سالم، بهداشتی، فراسودمند  کنندگان به مطابق بدهند؛ امروزه بسیاری از مصرف

ربرد آسان و آماده کا"لذا درخواست برای خرید غذاهای با . هستند "کاربری آسان"ویژه با  و به "آماده مصرف"تر از همه  مهم

طلبی خریداران غذا و نیز افزایش آگاهی آنان و  های کاری و راحت ، با توجه به مشغله"فراسودمند و سالم"و نیز غذاهای  "مصرف

های تولیدکننده  بنابراین بهتر است شرکت. کنندگان ایرانی نیز باشد توجه به مقوله سالمت، موضوعی است که مورد توجه مصرف

های  مزیت دیگر این کار استفاده از ظرفیت. اکنون آمادگی الزم برای برآورده کردن نیاز خریداران را داشته باشند ی از هممواد غذای

بر پایه این گزارش، تالش کشورها برای جذب .های تولید مواد غذایی و افزایش مزیت رقابتی آنها است تمام یا غیرفعال کارخانه نیمه

سیاسی، سعی  -های اقتصادی  ت مهمی است که امروزه کشورهایی مثل ترکیه و تایلند با تمامی حمایتهای خارجی از نکا سرمایه

های چندملیتی بزرگ را برای ورود و گسترش فعالیت ترغیب  های خارجی دارند و در تالش هستند تا شرکت در جذب سرمایه

یی به کشورهای دنیا اعم از خاورمیانه، حوزه مدیترانه و مزیت عمده این کار گسترش سهم بسیار بزرگ صادرات صنایع غذا. کنند

های جامعی برای گسترش صادرات صنایع غذایی خود به دنیا از طریق توجه به نیاز  ریزی اروپا است و در این باره برنامه

 المللی دارند کنندگان، تکیه بر منابع داخلی خود و برقراری استانداردهای بین مصرف

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 انتصابات 

 - 49/11/49فارس

 نمایندگان دولت در اتاق تهران مشخص شدند
نماینده خود در ترکيب هيات نمایندگان  27وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز فهرست 

 .عالم کردنددوره هشتم اتاق بازرگانی تهران را ا

اسحاق  ای خطاب به یحیی آل زاده صبح امروز نامه ، محمدرضا نعمتسایت اتاق بازرگانی تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .عرفی نمایندگان جدید به اتاق تهران ارسال کرده استرییس اتاق تهران با موضوع م

های مختلف صنعت، معدن و بازرگانی به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به  زاده دراین نامه معاونان خود در حوزه نعمت

 .اسحاق معرفی کرده است یحیی آل

اند نام سه چهره آشنای بخش خصوصی یعنی عال  هشد  همچنین در بین اسامی افرادی که به عنوان نماینده وزیر معرفی

منش دیده  میرمحمدصادقی، محمدرضا بهرامن که هر دو نایب رئیس اتاق تهران در دور هفتم بودند به همراه محمدرضا نجفی

 .خورد چنین نام حسن عابدی جعفری که سابقه وزارت بازرگانی را در پرونده دارد نیز در این فهرست به چشم می هم. شود می

 :افراد معرفی شده در نامه زیر به این شرح هستند

 مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر در امور تجارت -6

 اهلل افخمی رییس سازمان توسعه تجارت ولی -۲

 علی اشرف افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن -5

 حسین ابویی مهریزی معاون طرح و برنامه -4

 و صنایع معدنی جعفر سرقینی معاون امور معادن -3

 نیا معاون امور صنایع محسن صالحی -6

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.tccim.ir/newsfullstory.aspx?nid=38045


 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

00 
 

 مسعود کرباسیان رییس کل گمرک -0

 زاده رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سیدرضا نوروز -8

 منصور معظمی معاون وزیر نفت -0

 الدینی مشاور وزیر صنعت محمدرضا شجاع -67

 امور بانوان دارزاده مشاور وزیر در سهیال جلو -66

 منش محمدرضا نجفی -6۲

 عالء میر محمد صادقی -65

 محمدرضا بهرامن -64

 حسن عابد جعفری -63

اهلل  همچنین محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی نیز حسن یونس سینکی، محمدحسین شریعتمدار، محمدعلی طهماسبی، لطف

 .ه در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی کرده استسعیدی و عبدالمهدی بخشنده را به عنوان نمایندگان این وزارتخان
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111155 

 
 انتصابات

 - 49/11/01فارس

 عيسی کالنتری مشاور جهانگيری شد

 .جمهور در امور آب، کشاورزی و محيط زیست منصوب شد اول رئيس عاون عيسی کالنتری به عنوان مشاور م

جمهور در حکمی  رسانی دولت، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش حوزه دولت 

 .امور آب، کشاورزی و محیط زیست منصوب کرد اول در عیسی کالنتری را به عنوان مشاور معاون

های اجرایی ذیربط نسبت به پیگیری امور و رفع مشکالت  جهانگیری در این حکم از عیسی کالنتری خواست با هماهنگی دستگاه

 .موجود در سه بخش آب، کشاورزی و محیط زیست اهتمام داشته و گزارش اقدامات انجام شده را به طور مستمر ارائه دهد

 :متن حکم جهانگیری بدین شرح است

 باسمه تعالی

  جناب آقای دکتر عیسی کالنتری

اول در امور آب ،  مشاور معاون "شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان  با عنایت به مراتب تعهد، 

 .شوید منصوب می "کشاورزی و محیط زیست

بخش یادشده و درنظر گرفتن وضعیت اقلیمی و زیست محیطی کشور، طرحهای مهمی که در انتظار دارد با توجه به اهمیت سه 

شود را رصد نموده، با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به پیگیری امور و رفع مشکالت موجود  ها، اجرایی می این زمینه

 .اهتمام داشته و گزارش مستمر برای اینجانب ارسال نمایید

گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، از  اعتدال مداری،  لی را در انجام وظایف محوله و با رعایت اصول قانونتوفیق جنابعا

 .نمایم خداوند متعال مسألت می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111199 

 
 انتصابات 

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124001155
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131000147
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 رئيس امور اراضی استان تهران منصوب شد 

 .عنوان رئيس امور اراضی استان تهران و تودیع اصغر رفيعی برگزار شد جلسه معارفه قاسم عنایتی به

ی پروژه آب و خاک البرز مشترک با بانک ، قاسم عنایتی که مدیریت واحد اجرای(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .جهانی در مازندران را در کارنامه دارد با حکم سیدمحمد موسوی و با هماهنگی رئیس سازمان امور اراضی منصوب شد

 ./گفتنی است، پیش از این، اصغر رفیعی مسئولیت اداره امور اراضی تهران را بر عهده داشت
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44444-1.html 

 
 انتصابات 

  آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 عيسی کالنتری، مشاور معاون اول ریيس جمهوری شد 
ب،کشاورزی و محيط اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری، عيسی کالنتری را به عنوان مشاور خود در امور آ

 . زیست منصوب کرد

 :به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن حکم اسحاق جهانگیری بدین شرح است

 باسمه تعالی

 جناب آقای دکتر عیسی کالنتری

مشاور معاون اول در امور آب ، 'ه عنوان با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم ب

 .منصوب می شوید  'کشاورزی و محیط زیست

انتظار دارد با توجه به اهمیت سه بخش یادشده و درنظر گرفتن وضعیت اقلیمی و زیست محیطی کشور، طرحهای مهمی که در 

ط نسبت به پیگیری امور ورفع مشکالت موجود این زمینه ها، اجرایی می شود را رصد نموده، با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیرب

 .اهتمام داشته و گزارش مستمر برای اینجانب ارسال نمایید

توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، از 

 .خداوند متعال مسألت می نمایم

یر کشاورزی در دولت سازندگی بوده است و فعالیت های زیادی نیز بعد از وزارت در زمینه کشاورزی داشته عیسی کالنتری وز

 .است
http://www.iana.ir/majles/item/44445-1.html 

 
 انتصابات 
 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 ليست کامل نمایندگان دولت+ ان دولتی بخش کشاورزی در هيات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدندنمایندگ
پس از کش و قوس های  .نمایندگان دولتی بخش کشاورزی برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند -فود پرس 

که در این میان حضور چند چهره شاخص بخش خصوصی که  فراوان باالخره نمایندگان دولتی اتاق بازرگانی تهران معرفی شدند

بر این اساس در نامه وزیر صنعت به رئیس اتاق تهران آقایان مجتبی .بیشتر به گروه ائتالف بزرگ وابسته هستند شایان توجه است

مسعود کرباسیان   نیا ، خسروتاج ، ولی اله افخمی راد ، علی اشرف افخمی ، حسین ابویی مهریزی ، جعفر سرقینی ، محسنی صالحی

، سیدرضا نوروزی زاده ، منصور معظمی ، محمدرضا شجاع الدینی ، محمدرضا نجفی منش ، عالء میرمحمد صادقی ، حسن عابدی 

محمد حسین : عضو بخش بازرگانی ، صنعت و معدن و آقایان  63جعفری ، محمدرضا بهرامن و خانم سهیال جلودارزاده به عنوان 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22229-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/22225-1.html
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عضو بخش کشاورزی  3مدعلی طهماسبی، حسن یونس سینکی، لطف اله سعیدی و عبدالمهدی بخشنده به عنوان شریعتمدار، مح

عضو دارد که  67اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران .اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران انتخاب شدند

با این .عضو آن ازجانب وزیر صنعت ، معدن و تجارت معرفی می شود ۲7 عضو آن ازجانب دارندگان کارت بازرگانی انتخاب و 47

نماینده تهران جلسه اول هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران را برای تعیین هیأت  47نماینده در کنار  ۲7حساب این 

 رئیسه برگزار خواهند کرد
 http://www.foodpress.ir/Post 

 
 انتصابات  

 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 ؛ برگزیدگان سهميه کشاورزی اتاق اصفهان کشاورزی"سپاهان دانه"و  "پگاه"، "ظریف مصور"مدیران 
ادی با باالترین رای به انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار و عبدالوهاب سهل آب <

، در این انتخابات که عصر شنبه برگزار شد، محمود (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران.عنوان رییس تعیین شد

اسالمیان که مدتی است به عنوان نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران نیز انتخاب شده است، به عنوان نایب رییس اول اتاق و 

اسی به عنوان نایب رییس دوم، محسن پورسینا در سمت خزانه دار و قاسمعلی جباری به عنوان منشی هیات رییسه مصطفی رن

نفر به عنوان هیات نمایندگان انتخاب شدند که در  63اسفند برگزار شد و  68انتخابات اعضای اتاق بازرگانی اصفهان .معین شدند

ری و محمدرضا رجالی؛ در بخش معدن سید عبدالوهاب سهل آبادی و بهرام بخش کشاورزی زهرا اخوان نسب، حمیدرضا قلمکا

سبحانی، در بخش صنعت محمود اسالمیان، سید رسول رنجبران، جعفر برکتین، محسن پورسینا واحمد خوروش و در بخش 

ین گزارش، محمدرضا بنابرا.بازرگانی هم مسعود گلشیرازی، مصطفی رناسی، قاسم علی جباری و حجت اهلل کشانی انتخاب شدند

، بزرگ "نفیس"که در کنار سایر فعالیت های صنعتی، مجتمع کشت و صنعت  "ظریف مصور"رجالی، مدیرعامل گروه صنعتی 

به عنوان عضو هیأت مدیره  05ترین گلخانه هیدروپونیک در خاورمیانه متعلق به اوست، در کنار زهرا اخوان نسب که از سال 

فعالیت دارد و دکتر حمیدرضا قلمکاری، دکتر دامپزشکی که به عنوان کارآفرین موفق در  "اصفهان پگاه"شرکت شیر پاستوریزه 

به امر تولید خوراک دام و طیور اهتمام داشته و دارد، در دوره جدید اتاق از حقوق  "سپاهان دانه اصفهان"استان اصفهان و مدیریت 

عضو فعال دارد و بعد از اتاق تهران، در رتبه دوم از نظر تعداد  6877تاق این ا.بخش کشاورزی در اتاق اصفهان دفاع خواهند کرد

 به عنوان برترین اتاق بازرگانی آسیا و اقیانوسیه شناخته شده است ۲76۲کارت بازرگانی و فعال اقتصادی قرار می گیرد و در سال 

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 انتصابات
 فودپرس 1049فروردین ماه  45سه شنبه 

 انتصاب مدیرکل جدید هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران

با صدور حکمی از سوی دکتر علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی ومدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، امیر حسین نظری 

 .وفروش شرکت منصوب شدبه سمت مدیر کل هماهنگی توزیع 

با عنایت به مراتب تجارب و سوابق ارزنده : به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ در حکم صادره آمده است

جنابعالی در زمینه ریاست سازمان های صنعت، معدن وتجارت و سازمان بازرگانی به موجب این ابالغ به عنوان مدیر کل هماهنگی 

 .شرکت منصوب می شوید توزیع وفروش

انتظار می رود در چهارچوب اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و آرمان های دولت تدبیر وامید، با اتکال به 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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 .درا نجام امور محوله و پیشبرد اهداف سازمانی موفق و پیروز باشید( عج)خداوند یکتا و توجهات حضرت ولی عصر 

 

 .ا اهدای لوح، از خدمات فرامرز ابراهیمی سرپرست سابق این اداره کل تقدیرکردهمچنین دکتر قنبری ب

روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن عرض تبریک انتصاب امیر حسین نظری، از خدمات ابراهیمی قدردانی نموده، 

  .برای هردو عزیز آرزوی موفقیت روزافزون دارد

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 برنامه و سیاست ها
 - 49/11/40فارس

 ميليارد دالری مطرح نشد 2مطلبی در مورد رانت واردات / نشست مشترک دولت و مجلس از زبان یك نماینده
رانت  در جلسه امشب دولت و مجلس مطلبی در مورد: عضو کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی مجلس گفت

 .ميليارد دالری مطرح نشد 2واردات 

و در پاسخ به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفت عباس پاپی

اشاره مستقیمی به موضوع واردات : د، گفتهای دامی بررسی ش اینکه در جلسه امشب دولت و مجلس آیا بحث واردات نهاده

 .های دامی در این جلسه نشد انحصاری نهاده

اکنون در حال برگزاری است علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  در جلسه مشترک امشب دولت و مجلس که هم: وی افزود

 .به تقویت بخش خصوصی و لزوم تأمین تولید داخلی اشاره کردند

های  همچنین در این جلسه کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش: شاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کردعضو کمیسیون ک

 .مجلس به موضوع افزایش واردات محصوالت کشاورزی اشاره کردند

سال  میلیارد دالر در 64جاللی در این جلسه به افزایش واردات محصوالت کشاورزی به بیش از : این نماینده مجلس اظهار داشت

 .سال گذشته به دلیل افزایش درآمدهای نفتی اشاره کرد 63طی 

در جلسه امشب دولت و مجلس کاظم جاللی رئیس فراکسیون رهروان والیت، غالمعلی حداد عادل رئیس : زاده اظهار داشت پاپی

علی الریجانی رئیس مجلس  اکنون فراکسیون اصول گرایان، غالمرضا تاج گردون رئیس فراکسیون اصالح طلبان صحبت کرده و هم

 .االسالم حسن روحانی رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد شورای اسالمی در حال سخنرانی است و در پایان هم حجت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111959 

 
 سیاست ها برنامه و

 - 49/11/40فارس

 نماینده منتخب از امروز 47صدور اعتبارنامه / انتخابات اتاق ابطال نشده است
اعتبارنامه دور جدید هيأت نمایندگان اتاق : دبيرکل اتاق بازرگانی تهران ابطال انتخابات این اتاق را رد کرد و گفت

ه رسمی اعطا شود اما به دليل طوالنی شدن از امروز ها پيش امضا شده بود تا در جلس بازرگانی تهران از مدت

 .شود نفر اعطا می 47اعتبارنامه این 

http://www.foodpress.ir/Post
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پس از برگزاری انتخابات هشتمین دوره هیأت نمایندگان در تهران و : فاطمه بيات -گروه اقتصادی  - خبرگزاری فارس

رادی که از ورود به دور جدید هیأت نمایندگان بازمانده بودند با طرح این موضوع که انتخاب افراد ها و اف ها برخی از جناح شهرستان

در دو . باشد شکایت خود را در دیوان عدالت اداری برای ابطال انتخابات مطرح کردند نامه می جدید در بخش کشاورزی خالف آیین

ی خبری، خبری مبنی بر ابطال انتخابات توسط دیوان عدالت اداری را نیز ها هفته اخیر موضوع تا آنجا پیش رفت که برخی از سایت

 .مطرح کردند

، موضوع را از مجتبی خسرو تاج رئیس شورای عالی نظارت بر انتخابات و برخی از منتخبین هیأت نمایندگان خبرگزاری فارس

 .اطالعی کردند اظهار بی پیگیری کرد که همگی از این موضوع

، در مورد آخرین خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در عین حال ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران در گفت

ها پیش امضا  ن بازرگانی اتاق تهران از مدتاعتبارنامه منتخبین هیأت نمایندگا: وضعیت انتخابات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت

ها به افراد داده شود اما به  نماینده دولت نیز از سوی وزیر معرفی شوند تا در جلسه رسمی اعتبارنامه ۲7شده بود و منتظر بودیم تا 

 .مراجعه کنندبر شدن موضوع از امروز به تدریج با افراد تماس گرفتیم تا برای دریافت اعتبارنامه خود  دلیل زمان

وی این را هم گفت که ابالغیه یا خبری مبنی بر ابطال انتخابات از سوی دیوان عدالت به ما داده نشده و اگر این چنین بود قطعاً 

 .شد ها امضا نمی اعتبارنامه
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111446 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/40فارس

 شود های دامی امشب در جلسه دولت و مجلس مطرح می انحصار واردات نهاده
عضو کميسيون کشاورزی مجلس با بيان اینکه واردات کاالهای اساسی عالوه بر اینکه مغایر با اقتصاد مقاومتی و کامالً 

های دامی امشب در جلسه دولت و مجلس مطرح  موضوع انحصاری بودن واردات نهاده: گفتدر کشور انحصاری است، 

 .شود می

نماینده مجلس در مورد انحصاری بودن  63، در پاسخ به اینکه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی ایرانپور در گفت

 .تاکنون پاسخی نیامده است: اید، گفت دو شرکت به رئیس جمهور نامه نوشتند، آیا پاسخی دریافت کرده واردات نهاده دامی توسط

در حال حاضر واردات بسیاری محصوالت کشاورزی از طریق افراد، منسوبان، دولت و وزرا : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

 .شود انجام می

مغایر با روح اقتصاد مقاومتی است، بلکه به صورت انحصاری توسط یکی، دو شرکت انجام واردات کاالهای اساسی نه تنها : وی افزود

 .شود که همواره در آنها رانت وجود دارد می

واردات گوشت قرمز و دیگر محصوالت کشاورزی نیز به صورت انحصاری است، ضمن اینکه تأثیر انحصاری بودن : ایرانپور گفت

رود و  ها بسیار باال می شود و قیمت یمت اینها تأثیر گذاشته است، در مقطعی نهاده دامی وارد نمیهای دامی هم بر ق واردات نهاده

 .کنند تأثیر آن را در قیمت محصوالت پروتئینی بازار مردم کامالً احساس می

: ل شود، گفتعضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است کارگروه مشترکی برای این مسئله تشکی

 .خواهد تحقیقات خود را ادامه دهد و با جدیت در مقابل این موضوع بایستد مجلس و کمیسیون کشاورزی می

ایم، اما امشب جلسه  واکنشی از سوی دولت ندیده: وی در پاسخ به اینکه آیا واکنش غیررسمی هم از سوی دولت نبوده است، گفت

 .شود های دامی مطرح می ین جلسه موضوع انحصاری بودن واردات نهادهشود و در ا مشترک مجلس و دولت تشکیل می

http://www.farsnews.com/
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ای به رئیس جمهور اعالم کردند که دولت واردات دو میلیارد دالر  نماینده مجلس طی نامه 63به گزارش فارس، چند روز پیش 

و جهاد تحقیقات آب و انرژی انجام  های دامی جاهد های دامی را به صورت انحصاری از طریق دو شرکت نهاده کاالی اساسی و نهاده

 .دهد و درباره تبعات آن هشدار داده بودند می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111611 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/40فارس

 ميليون دالر بود99۶سهم دو شرکت دولتی تنها / الری در واردات نهاده دامیرد انحصار دو ميليارد د

واردات : نماینده مجلس به رئيس جمهور گفت 9۰رئيس اتحادیه واردکنندگان دام و طيور ایران در واکنش به نامه 

 .شود م میشرکت انجا 2۰های مورد نياز کشور توسط  های دامی در کشور انحصاری نيست، واردات نهاده نهاده

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره تصمیم دولت در  63،چند روز پیش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ت جهاد های دامی جاهد و شرک میلیارد دالری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی، شرکت فرآورده ۲زمینه واردات 

 .جمهور ارسال کردند خطاب به حسن روحانی رئیس ای نامهتحقیقات آب و انرژی، 

های دامی در کشور انحصاری و  واردات نهاده: حمید ورناصری در واکنش به متن نمایندگان مجلس به خبرنگار اقتصادی فارس گفت

های مورد نیاز کشور  های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی نیست، بلکه واردات نهاده محدود به دو شرکت فرآورده

ها از بقیه منابع  شرکت داده شده است و بقیه شرکت 67میلیارد دالر به  ۲ارز تخصیصی از محل . شود شرکت انجام می ۲3توسط 

 .کنند دام به گشایش ال سی میدر اختیار دولت و بانک مرکزی اق

های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و  عالوه بر دو شرکت، فرآورده: رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران افزود

 های پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که صد در صد دولتی هستند و نیز دو سه شرکت دیگر نیز اقدام به انرژی، شرکت

 .کنند میلیارد دالر می ۲های دامی از محل  واردات نهاده

های دامی جاهد و شرکت جهاد  وی با بیان اینکه مبلغ اعالم شده توسط نمایندگان مجلس برای واردات دو شرکت، فرآورده

یلیون دالر در م 66های دام جاهد و  میلیون دالر در اختیار شرکت نهاده677مبلغ : تحقیقات آب و انرژی صحیح نیست، گفت

میلیون دالر است حال اینکه در نامه نمایندگان  666اختیار شرکت جهاد تحقیقاتی آب و انرژی قرار گرفته است که در مجموع 

 .میلیارد دالر عنوان شده است ۲مجلس رقم 

لت تدبیر و امید برای شود در راستای حمایت از تولید است و بهترین سیاستی است که دو وارداتی که انجام می: ورناصری گفت

حمایت از تولید در نظر گرفته است، به این علت که ارز تخصیصی سریعتر وارد کشور شود و دیگر اینکه وزارت جهاد ارز به کاالهای 

ها درخواستی برای این موضوع به وزارت   داد و باید از وصول مطالبات اطمینان داشت هر چند که سایر شرکت اساسی اختصاص می

 .ارائه ندادند جهاد

های دامی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است اما به عنوان بخش خصوصی اقدام به واردات  شرکت نهاده: ورناصری گفت

 .کند های دامی نیز می نهاده

بله این : فتهای دامی، نهاده وارد کشور شده است، گ وی در پاسخ به اینکه آیا به میزان رقم اختصاص یافته برای واردات نهاده

 .های دامی جاهد به تمام تعهدات خود در مورد واردات عمل کرده است اعتبار برای سال گذشته بود و شرکت نهاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123000618
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شرکت در  ۲3های دامی از طریق  کسانی که به دنبال فضاسازی هستند بدانند واردات نهاده: ورناصری همچنین خاطرنشان کرد

سال گذشته توانست از کمبود کاال در کشور و نیز دامپینگ بسیاری از کشورها جلوگیری حال انجام است، وزارت جهاد کشاورزی 

 .کند

های مورد نیاز قیمت اقالم جو، ذرت و سویا در کشور نسبت به  به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران با واردات نهاده

های دامی قیمت تمام شده را باال برد و  ذشته افزایش نرخ نهادهمدت مشابه سال گذشته کاهش یافت کما اینکه در سالهای گ

 .حاشیه سود تولیدکنندگان به شدت کاهش یافته بود

 .درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی وابسته به خوراک دام و طیور است 07به گزارش فارس، 

دام و طیور در حالی انجام شده است که نرخ مبادله  به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران کاهش قیمت خوراک

 .بانک مرکزی هم در کشور رشد داشته است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111519 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/44فارس

 محصوالت زراعی و هزینه توليد محصوالت کشاورزی آغاز شدطرح آمارگيری 

 22طرح آمارگيری محصوالت کشاورزی زراعی و هزینه توليد محصوالت کشاورزی به طور همزمان از امروز شنبه 

 .فروردین در سراسر کشور آغاز شد

عمومی وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات به نقل از روابط  خبرگزاری فارسبه گزارش 

طرح آمارگیری محصوالت زراعی و هزینه تولید محصوالت کشاورزی هر ساله در : وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب، گفت

و به دلیل  6505شماری عمومی کشاورزی با توجه به سر 6504-05آید که این طرح برای سال زراعی  کل کشور به اجرا در می

 .شود جلوگیری از تداخل با آن با تأخیر چند ماهه در فروردین ماه سال جاری به اجرا گذاشته می

های آمارگیری  با توجه به انجام سرشماری عمومی کشاورزی درسال گذشته و مساعدت مرکز آمار ایران، اجرای طرح: وی افزود

های استانی و  گیری از پتانسیل ها از امروز به طور همزمان و با بهره چوب سرشماری مذکور در تمامی استانمذکور با استفاده از چار

های اجرایی در استان، به  های جهاد کشاورزی و سایر دستگاه به کارگیری ناظران مزرعه و تعامل با معاونت امور زراعت و سازمان

 .آید اجرا در می

های مصرفی و  از اجرای طرح برآورد میان سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی و نهادهاحمدی با بیان این که هدف 

این طرح به روش : محاسبه متوسط هزینه تولید محصوالت عمده کشاورزی در یک هکتار از اراضی کشاورزی است، اضافه کرد

های  برداری های نمونه و مرحله دوم انتخاب بهره اب آبادیشود که مرحله اول آن انتخ ای انجام می بندی و مرحله گیری طبقه نمونه

 .بوده است 6505نمونه با استفاده از فهرست سرشماری عمومی کشاورزی سال 

 .شود های مربوطه تکمیل می نامه های نمونه و از طریق مصاحبه حضوری، پرسش برداری در این طرح با مراجعه مستقیم به بهره

بردار مراجعه خواهد شد،  بهره 6۲60۲7آبادی نمونه و  8508ت و ارتباطات، با بیان اینکه در این طرح به رئیس مرکز فناوری اطالعا

مرحله اول آموزش روسای ادارات آمار و اطالعات سازمان جهاد . های مزبور در دو مرحله انجام شده است آموزش طرح: افزود

های استانی به  سفند ماه سال گذشته انجام گردیده و در مرحله دوم آموزشا 67ها به عنوان مدرسان استانی که در  کشاورزی استان

 .ها صورت پذیرفته است تناسب در هفته سوم فروردین سال جاری در استان
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اردیبهشت ماه سال جاری پایان  56های کشور تا  های طرح در استان   عملیات میدانی و داده: احمدی در پایان خاطر نشان کرد

 .شود و نتایج اولیه آن نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر میخواهد یافت 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111446 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/46فارس

 شود ال منتشر مینتایج سرشماری کشاورزی نيمه نخست امس
 .شود رئيس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری کشاورزی نيمه نخست امسال منتشر می

سرشماری کشاورزی به عنوان : عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت( برنامه)به نقل از نشریه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .روز اعالم شد 43اجرا و نتایج اولیه آن بعد از  650۲در سال یک رویداد مهم 

آوری شده و آمار اولیه و کلی  اطالعات جمع. البته این سرعت به دلیل استفاده از سامانه نوین الکترونیکی مراکز آمار بود  :وی افزود

، 658۲وجود دارد که در مقایسه با سال بردار در کشور  میلیون بهره 4دهد که به عنوان نمونه  کشور در این بخش نشان می

 .اند درصد کاهش داشته 6برداران کشاورزی حدود  بهره

، این 6504در حال حاضر هم در حال استخراج اطالعات تفضیلی هستیم تا در پایان نیمه نخست سال   :رئیس مرکز آمار ایران گفت

 .ها و حتی مناطق روستایی منتشر کنیم اطالعات را تا سطح بخش
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111414 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/46فارس

 شود نتایج سرشماری کشاورزی نيمه نخست امسال منتشر می
 .شود نخست امسال منتشر می رئيس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری کشاورزی نيمه

سرشماری کشاورزی به عنوان : عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اظهار داشت( برنامه)به نقل از نشریه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .روز اعالم شد 43اجرا و نتایج اولیه آن بعد از  650۲یک رویداد مهم در سال 

آوری شده و آمار اولیه و کلی  اطالعات جمع. البته این سرعت به دلیل استفاده از سامانه نوین الکترونیکی مراکز آمار بود  :زودوی اف

، 658۲بردار در کشور وجود دارد که در مقایسه با سال  میلیون بهره 4دهد که به عنوان نمونه  کشور در این بخش نشان می

 .اند درصد کاهش داشته 6برداران کشاورزی حدود  بهره

، این 6504در حال حاضر هم در حال استخراج اطالعات تفضیلی هستیم تا در پایان نیمه نخست سال   :رئیس مرکز آمار ایران گفت

 .ها و حتی مناطق روستایی منتشر کنیم اطالعات را تا سطح بخش
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111414 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/46فارس

 تالش برای پائين نگه داشتن قيمت/ تالش برای جلب منافع مصرف کننده و بی توجهی به توليد کننده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940122001226
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عمده تالش متوليان بخش : ان شددر ميزگرد قانون طرح انتزاع وظایف از وزارت صنعت و الحاق به وزارت جهاد عنو

کشاورزی حمایت از مصرف کننده با بهای بی توجهی به توليد کننده است، در حالی که منافع هر دو گروه باید تامين 

 .شود

ارات بخش کشاورزی از وزارت انتزاع وظایف و اختی»، نشست خبری بررسی طرح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و عملکرد وزارت جهاد از زمان اجرای این طرح با حضور یاوری استاد 

دانشگاه و مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس و حسن حیدری کارشناس مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی در خبرگزاری 

 .شد تسنیم برگزار

در این نشست هر یک از کارشناسان به بیان نقطه نظراتشان در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بعد از اجرای طرح انتزاع و 

 .همچنین دالیل عدم موفقیت در تنظیم بازار شب عید پرداختند

زارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق مطالعات انجام شده قبل از اجرای طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از و: یاوری

گیری از ابزار مختلف از جمله واردات قیمت  دهد که دولت همواره سعی داشته با بهره آن به وزارت جهاد کشاورزی نشان می

کننده نداشته است، در حالی که  کننده خیلی توجهی به تولید محصوالت کشاورزی را پایین نگه دارد و برای جلب رضایت مصرف

کننده فدای یکدیگر شود و باید شرایطی فراهم شود، تا در اقتصاد  کننده و مصرف بق اصول علمی در اقتصاد نباید منافع تولیدمطا

 .منافع هر دو تأمین شود

انه کنندگانشان یار واردات کاالهای اساسی با تعرفه پایین و کاالهایی که معموالً در دنیا کشورهای مختلف برای تولید آنها به تولید

زیرا همواره قیمت محصوالت وارداتی به دلیل . شد کنندگان داخلی می دهند، موجب نشان دادن ناکارآمدی کشاورزان و تولید می

 .شد کنندگان از یارانه از قیمت تمام شده محصوالت داخلی بیشتر می برخورداری تولید

داد و یا تعرفه بسیار  ی به واردات کاالهای کشاورزی اختصاص نمیا بنابر این نه تنها دولت قبل از اجرای طرح انتزاع تعرفه: حیدری

 .شد کرد، بلکه در مواردی با اختصاص ارز ارزان به واردات موجب افزایش حاشیه سود واردات می پایینی تعیین می

افزایش یافت، چرا که یافت در حالی که درآمد آن بر حسب تورم  های تولید برای کشاورز بر حسب تورم افزایش می هزینه: یاوری

همواره سعی شده تا جلوی افزایش قیمت محصوالت کشاورزی گرفته شود و این موضوع سال به سال سود کشاورزان را کاهش 

 .دهد می

های جهاد و بازرگانی جوابگو نبودند و هر یک دیگری را مقصر قلمداد  بنابر این با ایجاد چنین مسائلی هیچ کدام از وزارتخانه

 .ندکرد  می

سال گذشته همواره این بحث وجود داشته که یا وزارت جهاد مشکل داشته یا وزارت بازرگانی و در کنار این امر هم  57در 

 .اند مسئولین دو وزارتخانه حرفشان بر این بوده که درست عمل کرده

جهاد کشاورزی هم معتقد بود که با این کرد و از طرفی وزارت  وزارت بازرگانی برای جلوگیری از کمبود کاال اقدام به واردات می

 .کننده وجود ندارد روند واردات امکان حمایت از تولید

در چنین شرایطی و برای حل چنین مشکالتی قانون تمرکز وظایف در وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس شکل گرفت و هدف از 

 .کننده متولی تولید و تجارت شود ه و مصرفکنند گیری قانون این بود که یک وزارتخانه برای حمایت از تولید شکل

ریزی و نظارت و  گذاری، برنامه  بر این اساس در ماده یک قانون تمرکز آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست

وزارت صنعت، معدن و  انجام اقدامات الزم در موارد تجارت، واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی از

 .تجارت جدا شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد

http://www.farsnews.com/
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جایی وظایف از یک دستگاه اجرایی به دستگاه دیگر اتفاق افتاده و موضوع  با تمرکز وظایف دو وزارتخانه در یک وزارتخانه فقط جابه

قانون بدی نیست تولید و تنظیم بازار با نظارت دولت بر عهده دو جدیدتری پیش نیامده است، قبل از اجرای قانون انتزاع که قانون، 

 .وزارتخانه بود که االن با نظارت دولت بر عهده یک وزارتخانه است

ها قبل و  بررسی موضوع تنظیم بازار قبل و بعد از اجرای طرح انتزاع حاکی از آن است که یک سری مشکالت راجع به کنترل قیمت

 .ها را با توجه به بازار مدیریت کنیم ایم قیمت توان نتیجه گرفت که ما نتوانسته وجود داشته، بنابر این می بعد از اجرای این طرح

باید ارزیابی اجرای این قانون بر اساس هدف و مأموریت آن انجام شود، زیرا هدف پیشنهاد دهندگان این قانون این نبود : حیدری

ها حل شود، بلکه هدف این بود که این تفکر که با  د مشکل تنظیم بازار از ناحیه قیمتشدن وظایف بازرگانی به جها  که با اضافه

گذار  کننده و سرمایه شود را اصالح کرد و از تولید واردات کاالهای اساسی و صرف درآمدهای نفتی نیاز مصرف کننده تأمین می

 .داخلی حمایت کرد

ی تولید بود که در این امر هم پس از اجرای قانون تمرکز خوب عمل شده هدف از قانون انتزاع یکی شدن متولی بازار و متول

هزار تن میوه وارد کرد که بخشی از آن به دلیل عدم مصرف معلوم شد در حالی  07دولت حدود  0۲برای تنظیم باز شب عید .است

 .که امسال تأمین میوه شب عید فقط از تولید داخل بود

کننده و همچنین سازمان تعزیرات که  کننده و مصرف ها بر عهده دو سازمان حمایت از تولید متمسئولیت اصلی در مورد تنظیم قی

 .هر کدام به ترتیب زیر نظر وزارت صنعت، معدن، تجارت و قوه قضائیه است

اختیارات  کننده و مصرف کننده است که کند سازمان حمایت از تولید ها را تعیین می بنابر این آخرین مرجعی که در دولت قیمت

 .ها ندارد فروشی آن به وزارت جهاد کشاورزی داده نشده و این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در خرده

هر ساله در زمان برداشت محصوالت کشاورزی و قبل از طرح اجرای طرح انتزاع وزارت بازرگانی و کشاورزی به مجلس کشانده 

گیری برای واردات  شد، در حالی که یکی مدعی بود در مورد تصمیم ل میشدند و درباره واردات کاالهای اساسی از آنها سؤا می

 .اختیاری ندارد و دیگری معتقد بود که به دلیل خالی بودن سیلوها اقدام به واردات کرده است

 .ست، سپردهایش ا بنابر این قانون انتزاع زنجیره را به یک متولی واحد که هم حمایت از تولید و هم کنترل بازار جزء مأموریت

های وزارت صنعت قبل از اجرای قانون انتزاع توسعه تجارت بود و افزایش حجم صادرات و واردات از توفیقات این  یکی از شاخص

رفت، در حالی که اهداف انقالب اسالمی در حوزه تجارت غذایی و استراتژیک و ضریب خوداتکایی یک شاخص  سازمان به شمار می

 .رود مهم به شمار می

ن اگر واردات غیر منطقی انجام شود و اگر حمایت درستی از تولید صورت نگیرد، با توجه به قانون تمرکز وزیر جهاد باید پاسخگو اال

 .باشد، در حالی که قبالً هیچ کدام از دو وزیر مربوطه پاسخگو نبودند

که برای تمدن ...، هلند، برزیل، چین، مالزی و کشور جهان از جمله آلمان، ژاپن، فرانسه 63یکپارچگی مدیریت تجارت و تولید در 

 .اند که باید اختیارات بازرگانی به وزیر تولید و کشاورزی داده شود، اتفاق افتاده است ارزش قائلند و به این نتیجه رسیده

لت را به یک قانون مترقی خواهند که در اختیارشان نبوده و بدتر از آن سوء مدیریت دو های ما از وزارتخانه چیزی را می االن رسانه

 .دهند نسبت می

من معتقدم مشکل اصلی امسال مشکل قانون نبود، بلکه عدم مدیریت در عوامل تاثیرگذار بر بازار بود، چرا که علیرغم : یاوری

در مورد ها در آن ایام افزایش یافت در حالی که اگر کمبودی  سازی وزارت جهاد برای تأمین میوه شب عید باز هم قیمت ذخیره

هایش مثل پرتقال در بازار  ها نباید در بازار وجود داشته باشد، در صورتی که هم اکنون میوه میوه وجود داشت، هم اکنون آن میوه

 .به حد وفور موجود است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111191 
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 برنامه و سیاست ها

 - 49/11/45فارس

 نگر توجه شود عالوه بر تهيه ذخيره احتياطی از توليد داخل، به اقتصاد مقاومتی برون
یك کارشناس کشاورزی با عنوان این که ذخایر احتياطی باید از محل توليد داخلی تامين شود، بر اجرای اقتصاد 

 .نگر تاکيد کرد مقاومتی برون

درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشاورزی در گرو »با عنوان  خبرگزاری فارسحسن حیدری کارشناس کشاورزی با ارسال مطلبی به 

شود، را  دو ویژگی اقتصاد مقاومتی که منجر به استحکام درونی قدرت می« اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی

 .کند درونزایی و برونگرایی عنوان می

پردازد و سپس نسبت دو  به گزارش فارس این نوشته به بررسی دو رویکرد حاکم بر مدیریت بازار اقالم پرمصرف کشاورزی می

 .رویکرد محتمل با قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی تبیین می شود

 :دو رویکرد مذکور عبارتند از

 :کرد واردات محورروی( لفا

 بیند؛ تر می به جهت دسترسی به ارز دولتی و سهولت واردات، تأمین کاالهای وارداتی را مطمئن

 ؛(توسعه تجارت)کند  ریزی می های تجاری برنامه نگاه صرف بازرگانی دارد و مبتنی بر شاخص

 سود و هزینه کوتاه مدت را مالک قرار می دهد؛

 دهد؛ ضریب می کننده به نظر کوتاه مدت مصرف

 :رویکرد توليد محور( ب

 متکی به تولید داخلی است و اعتمادش به داخل بیشتر از خارج کشور است؛

 داند؛ پایداری و رونق تولید را الزمه پیشرفت اقتصادی می

 ای و جهانی کشور با تأکید بر توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است؛ به دنبال ارتقای جایگاه منطقه

 محور دارد؛ اه استقاللنگ

 کننده را به همراه خواهد داشت؛ تعادل در بازار به پشتوانه تولید پایدار، تأمین بلندمدت مصرف

 رفتار بازار اقالم پر مصرف کشاورزی

ی را محدود ذخایر احتیاطی اگر از مسیر واردات تأمین شود، عمالً دولت بازاری را برای تولید خارجی ایجاد کرده و بازار تولید داخل

دهد که پس از یک  را از تولیدکننده داخلی گرفته و به رقیب خارجی می( massive)این سیاست فرصت تولید انبوه . کند می

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تولید را می . مدت رقابت برای تولیدکننده داخلی غیر ممکن خواهد شد دوره کوتاه

رغم  حداقل ظرفیت تولید آن میزان از حجم تولیدی است که علی. برنامه ریزی کرد  حداکثر ظرفیتتوان در بازه حداقل تا 

نامالیمات مدیریتی و اقتصادی دوام داشته و به کار خود ادامه داده است و منظور از حداکثر ظرفیت تولید غذا شرایطی است که 

 .های تولیدی با بیشینه ظرفیتی خود فعال باشند بنگاه

ای که اغلب نقاط اوج مصرفی در  ین حجم تقاضای داخلی متناسب با نیاز مصرفی مردم در ایام سال متغیر بوده به گونههمچن

 .تعطیالت نوروز، دهه اول محرم و ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد
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کاال در اوج مصرف ضرورت خواهد ریزی تولید بر مبنای تولید حداقل باشد، واردات  نمودار باال نشان می دهد، در صورتی که برنامه

 .شود های تولیدی باشد، امکان صادرات چند برابری کاال فراهم می ریزی تولید مبتنی بر ظرفیت داشت، اما اگر برنامه

 نسبت قانون تمرکز و دو رویکرد تنظيم بازار

بخشی به تولید را بر  رزی وظیفه رونقبا اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی متولی بازار محصوالت کشاو

بنابراین منطقی است که برای تحقق هدف کنترل بازار، اولویت را به تأمین از مسیر تولید داخل بدهد؛ زیرا باید . عهده خواهد داشت

 .مسئول پاسخگو به هر دو هدف خطیر مدیریت بازار و حمایت از تولید داخلی باشد

های فعلی تولید را چند برابر کرده و به جهت کاهش  دهی عرضه کاالی داخلی ظرفیت خل و اولویتاز سوی دیگر تکیه بر تولید دا

 .تری در بلند مدت برای کشور خواهد بود و موجبات استقالل سیاسی و اقتدار اقتصادی را فراهم می سازد ها روش مطمئن وابستگی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111914 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

  14خيزش وزارت جهاد کشاورزی به سمت ثبات و شفافيت در قوانين تجاری سال 
های فنی  استفاده بيشتر از اهرم سازی از طریق سياست وزارت جهاد کشاورزی، حرکت به سمت ثبات، شفافيت و روان

 .ای در قوانين تجاری است و حرفه

اعالم ( ایانا)این مطلب را معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ناپذیر است و دولت  وانین تجاری اجتناب، ایجاد ثبات و شفافیت در ق(WTO)برای ورود به سازمان تجارت جهانی : کرد و افزود

 .کند ای در عرصه تجارت تأکید می های فنی و تعرفه جدید بر استفاده از اهرم

یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اصل آزادسازی تدریجی تجارت شامل برداشتن موانع : مسعود بصیری خاطرنشان کرد

های وارداتی از  ای، کشورها مجاز هستند تنها با وضع تعرفه ست و با حذف موانع غیرتعرفهای یا کاهش آنها ا ای و غیرتعرفه تعرفه

 .صنایع داخلی خود حمایت کنند

های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعالم آنها به سازمان تجارت جهانی،  وی اصل شفافیت کشورها در تعیین و تثبیت نرخ

تر  که کمکی در راستای ارائه تصویر واضح)رها برای ارائه اطالعات درخواستی سایر کشورهای عضو تأسیس مراکز اطالعاتی در کشو

را از دیگر اصول حاکم ( های سایر کشورها است های آتی توسط بنگاه بینی فرصت منظور پیش از شرایط اقتصادی و تجاری کشور به

 .رای عضویت در سازمان تجارت جهانی ملزم به رعایت این اصول استشک ایران نیز ب بی: بر این سازمان عنوان کرد و ادامه داد

بصیری با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور نیز بر ایجاد بسترهای قانونی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی و سایر 

 .قانون برنامه پنجم به وضوح بیان شده است (6٢4)و ( 6٢5)این موضوع در مواد : المللی تأکید شده است، تصریح کرد های بین پیمان

شده بر تجارت  های تعیین های ناعادالنه کشورهای غربی، سیاست با توجه به افزایش تحریم 0۲تا  07های  وی با بیان اینکه در سال

های تجارت  ستدر این دوران، سیا: ای نبوده است، یادآور شد خارجی بخش کشاورزی کشورمان بر اساس معیارهای فنی و تعرفه

 .شد ای استفاده می طوری که در حوزه تجارت بیشتر از موانع غیرتعرفه خارجی کشور از شفافیت الزم برخوردار نبود، به

با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر ادبیات سیاسی کشور، روش : معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد

و  05طوری که در سال  سازی حرکت کرد، به تجاری هم تغییر و به سمت شفافیت، تثبیت و روانها در بخش  گذاری سیاست

های تجارت بخش کشاورزی، صادرات اغلب کاالهای مجاز کشاورزی و صنایع وابسته به آن در اجرای  همچنین امسال، در سیاست

 .گیرد صورت می -مجوزهای فنی و بهداشتی به استثنای-قانون برنامه پنجم توسعه بدون نیاز به مجوز ( 674)ماده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124001489
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سازی و شفافیت است و بیشتر از  در حوزه واردات، حرکت به سمت روان 04های تجاری سال  سیاست: بصیری اظهار داشت

 .شود ای و فنی برای حمایت از تولید داخل استفاده می های تعرفه اهرم

درصد بوده که در  ۲6٢6، ۲765نرخ تعرفه در ایران در سال : های گذشته گفت ای طی سال وی درباره جایگاه ایران از نظر نرخ تعرفه

 .کشور جهان در جایگاه دوم کشورهای دارای باالترین تعرفه قرار داشتیم 630میان 

اق کاال عالوه بر نرخ تعرفه که باال بودن آن ارتباط مستقیم و نزدیک با قاچ: معاون دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .دارد، تعداد طبقات تعرفه کاالها نیز در این زمینه مؤثر بوده است

های کشور در  میانگین نرخ تعرفه: طبقه تغییر کرده است، افزود 67به  64بصیری با اشاره به اینکه در حال حاضر، طبقات تعرفه از 

 .درصدی برخوردار شده است 7٢8بخش کشاورزی و صنعت نیز از یک کاهش 

بعید است کشوری بدون تجارت بتواند : خاطرنشان کرد( WTO)من تأکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی وی ض

درصد تجارت  00کشور،  633طور بهینه انجام دهد و سازمان تجارت جهانی که با عضویت دائم  های اقتصادی و تجاری را به فعالیت

 .شوند رو می ریباً به حالت شبیه تحریم روبهجهان را در دست دارد، کشورهای غیرعضو آن، تق

درخواست الحاق به این سازمان را  6503در تیرماه ( WTO)ایران هم با درک اهمیت سازمان تجارت جهانی : بصیری تصریح کرد

ه شد و به در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی پذیرفت 6584ساله در خردادماه  0دلیل کارشکنی آمریکا با تأخیری  داد که به

 ./عضویت ناظر در این سازمان درآمد
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44111-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1049فروردین  45, سه شنبه

 کنندگان  دار شدن برنج ایرانی، طرحی به نفع کشاورزان و مصرف هویت
ای است که ذهن مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد  دار شدن برنج ایرانی دغدغه هویت

ای که  ای که مسئوالن معتقدند اگر برنج شناسنامه گونه های مربوطه را درگير کرده است؛ به کشاورزی و انجمن

 . شود ها گرفته می یگر جلوی بسياری از تقلبداشته باشد، د... دهنده اصالت، محل توليد، کيفيت و نشان

، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر سالمت تأیید شده و های وارداتی از نظ گونه که برنج همان: گوید دهد و می دار شدن برنج ایرانی در سال جاری خبر می شناسنامه

هایی که توسط این وزارتخانه تجهیز شده است، قابلیت  دارای شناسنامه است، ارقام تولید داخل نیز با استفاده از ادوات و دستگاه

 .تفکیک دارد

عالوه بر برنج، : افزاید دهد و می رسول دیناروند از صدور شناسنامه برای محصوالتی که با سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد خبر می

 .دار خواهند شد های گوشتی نیز شناسنامه آرد، لبنیات و فرآورده

 شود دار شدن برنج ایرانی در وزارت کشاورزی تدوین می طرح شناسنامه

دار شدن به مفهوم استاندارد نیست، بلکه  شناسنامه: مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد است

 .بندی شده است کنند، همان باشد که داخل کیسه بسته که تولیدکنندگان برنجی را که تولید می معناست بدین

شود که سودجویان از اختالط ارقام محلی با پرمحصول  دار کردن محصول برنج باعث می شناسنامه: کند کاوه خاکسار خاطرنشان می

داخل "اند  وانند اطمینان داشته باشند مبلغ کاالیی را که پرداختهت کنندگان می ترتیب مصرف و سایر ارقام جلوگیری کنند و بدین

 .است "کیسه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22101-1.html
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ای را تهیه کند و وزارت بهداشت،  وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین طرحی است که بتواند چنین شناسنامه: دهد وی ادامه می

 .درمان و آموزش پزشکی نیز قرار است سالمت محصول را پایش کنند

شود پس از تکمیل این طرح در وزارت جهاد کشاورزی،  بینی می طرح وزارت بهداشت آغاز شده و پیش: کند ح میخاکسار تصری

 .دار شود سالمت و کیفیت برنج تولیدی شناسنامه

 های ایرانی دار شدن برنج احيای دوباره کانون هماهنگی، کمکی برای شناسنامه

در صورتی که این کانون دوباره احیاء شود، خواهد توانست در : گوید می دبیر سابق کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج نیز

 .های ایرانی کمک کند دار کردن انواع برنج شناسنامه

ای تهیه کرده که خصوصیات ارقام مختلف برنج را در آن  مؤسسه تحقیقات برنج، کتابچه: شود پور یادآور می غالمرضا خانکشی

 .گیری کرد های برنج را اندازه های تکمیلی دیگر، میزان خلوص کیسه سه آنها و آزمایشتوان با مقای گردآوری کرده و می

شود و اگر کمتر از یک درصد از قیمت نهایی این محصول برای  حدود سه میلیون تن برنج در ایران توزیع می: کند وی تأکید می

 .توان زحمات تولیدکنندگان را نیز ارج نهاد شتریان میزایی و اعتماد خاطر م دار شدن هزینه شود، عالوه بر اشتغال شناسنامه

کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج از نظر دولت نیاز به انتخاب هیئت مؤسس دارد که باید دوباره انتخاب : افزاید پور می خانکشی

 .شده و به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اعالم شود

 .های الزم برای ادامه کار این کانون اقداماتی انجام شده است ان گیالن نیز حمایتاز سوی اتاق است: کند وی خاطرنشان می

 سالمت و کيفيت برنج همزمان پيگيری شود

 04دار شدن و اختصاص کد رهگیری به برنج ایرانی از سال  قرار بود که شناسنامه: گوید دبیر انجمن برنج کشور نیز در این باره می

 .ای در صف نوبت هستند تا بتوانند کد رهگیری سالمت را از وزارت بهداشت دریافت کنند عده شروع شود که در حال حاضر

در کمیته سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن برنج، دفتر غالت و : دهد جمیل علیزاده شایق ادامه می

 .کنند کیفیت و سالمت را همزمان پیگیری میترتیب مسئله  محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز عضو هستند و بدین

با اضافه شدن طرح وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به کیفیت برنج است، شناسنامه کاملی برای محصول برنج : کند وی تصریح می

 .دهد های الزم را انجام می شود و در این راستا انجمن همکاری تهیه می

شود که مشتری اگر برنج هاشمی  گیرد، باعث می آنکه جلوی بسیاری از تقلبات را میدار کردن محصول برنج عالوه بر  شناسنامه

عنوان  ای که به کند، اطمینان داشته باشد که این کاال با ارقام دیگر مخلوط نشده است؛ چرا که در حال حاضر عده خریداری می

کنند و سپس به دست  آنها را با ارقام پرمحصول مخلوط میتوان از آنها نام برد، پس از خریداری محصول برنج کشاورزان،  واسطه می

 .شده و کیفیت آن ناراضی است کننده از کاالی خریداری رسانند و مصرف مشتریان می

های فلزات سنگین بود نیز در حال حاضر با توجه مسئوالن تحت  های وارداتی که چندی پیش مشکوک به آلودگی همچنین برنج

امیدواریم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت . از لحاظ سالمت پایش شده است گیرد و آزمایش قرار می

جهاد کشاورزی، طرح سالمت و کیفیت برنج ایرانی را یکپارچه کرده و در نهایت کاالیی تحویل مردم شود که روی کیسه نام آن 

 ./آورده شده است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44154-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 نامه انتقال تکنولوژی کلزای زمستانه با شرکت اوراليس فرانسه  انعقاد تفاهم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22152-1.html
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معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی : ی گفتهای روغنی و گياهان صنعتی جهاد کشاورز مدیرکل دفتر پنبه، دانه

ها و تکنولوژی کشت بذر کلزای زمستانه  فرانسه برای انتقال یافته "اوراليس"ساله با شرکت  نامه پنج قصد دارد تفاهم

 .منعقد کند

کمیته مشترک  در حاشیه دومین دور نشست مقدماتی( ایانا)فر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسعود وجدانی

های مربوط به کشت  ها و تکنولوژی نامه این است که با انتقال یافته هدف ما از انعقاد این تفاهم: کشاورزی ایران و فرانسه افزود

 .تن در هکتار برسد 5٢3کلزای زمستانه از فرانسه، متوسط عملکرد این محصول به 

 .تن در هکتار عنوان کرد 6٢877ضر وی متوسط عملکرد کلزای زمستانه در کشور را در حال حا

سال گذشته چهار رقم بذر هیبرید کلزای زمستانه فرانسوی : های روغنی و گیاهان صنعتی خاطرنشان کرد مدیرکل دفتر پنبه، دانه

صورت آزمایشی کشت شد که نتایج خوبی  های سردسیر کشور به در استان "دانوب"و  "ناتالی"، "الویس"، "نبتون"های  به نام

 .داشت

های فارس، همدان، مرکزی و  ساله با شرکت فرانسوی اورالیس عالوه بر استان در نظر داریم در تفاهم پنج: فر ادامه داد وجدانی

گذاری و زمینه انتقال  های قزوین، زنجان و خراسان رضوی نیز مزارع خوب و کشاورزان پیشرو هدف کرمانشاه در استان

 .مینه کشت کلزای زمستانه را فراهم کنیمهای جدید فرانسه در ز تکنولوژی

قرار است طبق این برنامه، ضریب : وی با اشاره به تدوین برنامه افزایش ضریب خوداتکایی روغن در معاونت زراعت تصریح کرد

 .درصد برسد 07خوداتکایی روغن از هشت درصد کنونی به باالی 

ریب خوداتکایی دارد که یکی از آنها مربوط به روغن بوده و در این طرح، معاونت زراعت هشت طرح افزایش ض: فر یادآور شد وجدانی

 .های کشاورزی و بذر مرغوب تأکید شده است های علمی و تحقیقاتی، ماشین بر انتقال یافته

ستای طرح های جدید مربوط به کلزای زمستانه را در را وی، توسعه همکاری با فرانسه و واردات بذرهای مرغوب و انتقال تکنولوژی

 .اند بسیاری از کشاورزان از کشت بذر هیبرید فرانسه در سال گذشته استقبال کرده: خوداتکایی روغن عنوان کرد و اظهار داشت

های روغنی و گیاهان صنعتی کاهش بذر مصرفی کلزای زمستانه از هشت کیلوگرم در هکتار به چهار  مدیرکل دفتر پنبه، دانه

بینی کرد که با استفاده از بذرکارهای مناسب، مصرف بذر  شت بذرهای مرغوب فرانسوی دانست و پیشهای ک کیلوگرم را از مزیت

 .کیلوگرم در هکتار کاهش یابد ۲٢3کلزای زمستانه به 

سال گذشته این نگرانی وجود داشت که با کاهش بذر مصرفی کلزای زمستانه فرانسوی در سطح هکتار، محصول : فر گفت وجدانی

های سبز،  منظور کنترل علف ت نیاید؛ اما کارشناسان و کشاورزان از سطح سبز این محصول، گلدهی، استقرار گیاه بهدس خوبی به

 .اند ابراز رضایت کرده -از مشکالت ما در مناطق سرد بودند- "رُزت"دهی و استقرار آن تا مرحله  ساقه

رزان فرانسه است که در زمینه تحقیق، توسعه، تولید بذر و گفتنی است، شرکت فرانسوی اورالیس، شرکت تعاونی مربوط به کشاو

ایران تاکنون سابقه همکاری با شرکت اورالیس را نداشته است، اما از سال . کند رسانی به کشاورزان فرانسه کمک می خدمات

ا این شرکت آغاز کرده و گذشته، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهداف طرح خوداتکایی روغن، همکاری خود را ب

 ./دست آورده است نتایج قابل قبولی را در حوزه کلزای زمستانه به
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44154-1.html 
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22159-1.html
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 صوالت کشاورزی و باغی در آذربایجان غربی ضرورت بيمه مح

آذربایجان غربی در منطقه ای کوهستانی و سردسير واقع شده است ؛از این رو با کاهش دما در روز های اول سال و 

 .سرمازدگی بهاری، خسارت کالنی به فعاالن عرصه کشاورزی و باغی وارد می شود

زارشی که از شبکه سیمای آذربایجان غربی پخش شد، باتوجه به اینکه اقتصاد در گ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد  50آذربایجان غربی بر پایه کشاورزی و باغداریست و در تعدادی از محصوالت کشاورزی قطب کشور مطرح است و حدود 

 .کشاورزی تاکید ویژه ای شدغربی را بخش کشاورزی تشکیل می دهد، بر ضرورت توسعه بیمـه محصوالت  اشتغال آذربایجان

بنابراین گزارش، ساالنه حدود شش میلیون تن انواع محصوالت دامـی و کشاورزی در این استان تولید می شود و در تولید 

 .محصوالتی همچون سیب ،عسل ، شیالت، چغندرقند و گندم رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است

جه به پیش بینی افزایش تولید محصوالت کشاورزی تا ده میلیون تن در برنامه پنج ساله کارشناسان اقتصادی معتقدند با تو

آذربایجان غربی، اهمیت توجه به ظرفیت این استان در بخش کشاورزی روشن می شود که این امر ضرورت توسعه سطح پوشش 

 .بیمه محصوالت کشاورزی را گوشزد می کند

، گرد و غبار، بارش برف، سیل، طوفان و تگرگ از مهم ترین عوامل خسارت به محصوالت طبق گفته کارشناسان، سرمای شدید هوا

 .کشاورزی در استان هستند که همه ساله کشاورزان را متضرر می کنند

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه خسارت ناشی از سرمازدگی اوایل امسال در سطح باغهای این 

با توجه به افت دما در اولین روز های امسال ،در سطح استان بیست تا : افزود. بیش از دو هزار میلیارد ریال برآورد می شوداستان 

 .سی درصد باغ های آذربایحان غربی دچار سرمازدگی شدند

سایر هسته دارها در  بیشترین خسارت ها به باغ های سیب، انگور، زردآلو، شلیل، هلو، گیالس و: سیدعلی مختاری اظهار کرد

 .شهرستان های ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، انزل، مهاباد، تکاب وارد شده است

اگرچه به دلیل حادثه خیز بودن منطقه، گسترش پوشش های بیمه درمورد محصوالت کشاورزی در این استان بسیار ضروری و 

مزایای بیمه محصوالتشان ، پرداخت نکردن به موقع خسارات وموانع اداری از عمده ترین حیاتی است اما بی اطالعی کشاورزان از 

 .مشکالت توسعه بیمه کشاورزی در استان است

کارشناسان بیمه از کشاورزان حمایت هاب الزم را انجام نمی دهند وسعی می کنند : افشینی یکی از کشاورزان ارومیه ای می گوید

،از دادن خسارت جلوگیری کنند و به همین علت کشاورزان ترجیح می دهند باغ یا زمین کشاورزی خود  تا به بهانه های مختلفی

 .را بیمه نکنند

طبق گفته مسئوالن پیش بینی می شود که در سرمازدگی بهاره در باغ های آذربایجان غربی بیست و چهار هزار تن از میوه 

دچار خسارت شوند و میزان خسارت وارده به شکوفه های درختان بادام و زرد آلو و  درختان هسته دار به ویژه زردآلو و بادام بومی

 .هسته دارها حدود بیست درصد است

بیشترین میزان خسارت ها به باغ های ارومیه وارد شده است و سهم این شهرستان از کل خسارت ها، چهل و پنج درصد است و با 

مسال یک میلیون و پانصد هزار تن انواع محصوالت باغی از سطح باغ های استان تداوم وضعیت جوی فعلی پیش بینی می شود ا

 .برداشت شود که شامل انواع سیب درختی، انگور، زردآلو، آلبالو، شلیل، بادام است

اما در این میان میزان پوشش بیمه ای محصوالت کشاورزی آذربایجان غربی متناسب با ظرفیت کشاورزی استان نیست بطوریکه 

بیش از بیست هزار هکتار از اراضی : احرامی دبیر ستاد بیمه و حوادث غیرمترقبه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی می گوید
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دار در استان زیرپوشش خدمات صندوق بیمه کشاورزی قرار  های هسته باغی استان اعم از درختان سیب، انگور و درختان میوه

 .شود های بارور استان را شامل می باغگرفت که بیست و سه درصد از سطح 

حدود یکصدو بیست هزار هکتار از اراضی زراعی : قربانی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم می گوید

ر پذیری استان د زیر کشت محصوالت پاییزه استان زیر پوشش خدمات صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته که وضعیت سطح بیمه

 .محصوالت پاییزه امسال در مقایسه با سال گذشته تقریبا تغییری نکرده است

ابراهیمی کارشناس جهاد کشاورزی معتقد است تغییر نگرش های کشاورزان به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از انتفاعی بودن 

 .صندوق در سطح وسیع شودبه پشتیبانی از هم صنفان خود از دیگر مواردی است که می تواند موجب موفقیت این 

طبق گفته مسئوالن میزان کل خسارت وارده ناشی از سرمازدگی بهاره به محصوالت باغی و زراعی در سال زراعی گذشته، بیش از 

 .چهار صد هزار تن بوده است

اخت سیصد و هشتاد و محمد احرامی دبیر ستاد بیمه و حوادث غیرمترقبه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به پرد

از این میزان غرامت پرداختی در حدود : سه میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان در سال زراعی گذشته گفت

دویست و چهل میلیارد ریال آن برای تامین بخشی از خسارت وارده به باغات استان، نود و دو میلیارد ریال آن برای خسارت وارده 

 .زراعی و پنجاه و دو میلیارد ریــال نیز مربوط به غرامت بیمه دام و طیور است به محصوالت

کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط آب وهوایی استان ، ساالنه بخش مهمی از تولیدات محصوالت کشاورزی و دامی با بروز 

اهش عوامل خطر در بروز خسارت به توسعه پایدار خسارت و بالیای طبیعی از دسترس خارج می شود که می توان با شناسایی و ک

 .در تولید محصوالت کشاورزی و دامی دست یافت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44411-1.html 
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 بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای استان اردبيل به زمين خورد کلنگ احداث 

کلنگ احداث بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای اسماعيل خان مال داشی واقع در شهرستان بيله سوار به زمين 

 . خورد

لنگ زنی بزرگ ترین از استان اردبیل، این مطلب را محمد علی طهماسبی در آئین ک( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کشورهای پیشرفته در حال حاضر : مجتمع شهرک گلخانه ای اسماعیل خان مال داشی واقع در شهرستان بیله سوار گفت و افزود

در سطح جهانی تمام امکانات و تجهیزات خود را بر این متمرکز کرده اند که به لحاظ محدودیت منابع تولید با استمداد از 

ته مشکالت موجود در اشتغال را مرتفع و با افزایش ثروت و رشد و توسعه در تولیدات قرار و فعالیت های تکنولوژی های پیشرف

 .صادراتی را به حالت تعادل در آورده و باب مثبت آن را تقویت نمایند

و سعی بر این  در حال حاضر توسعه گلخانه ها در قالب شهرک از سیاست های بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی است: وی افزود

داریم که با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا که با تولیدات گلخانه ای مطابقت دارند، افزایش سطوح کاربردی علوم را مد نظر قرار 

 .دهیم

 ۲7تا  60خیار معمولی که در مزارع باز تولید می شود، به طور متوسط ": طهماسبی با اشاره به اهمیت تولیدات گلخانه ای گفت

البته . تن در هکتار می رسد 677تا  377تن محصول در هکتار تولید می کند که در مقابل آن، این میزان در شرایط گلخانه ای به 

این تفاوت بسیار متمایز در تولید از منظر میزان آب مصرفی هم بسیار قابل مالحظه است، به طوری که برای هر هکتار خیار 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22201-1.html
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متر مکعب  077متر مکعب آب مصرف می شود که در شرایط گلخانه ای این میزان یک میلیون و  میلیارد 5تولیدی درفضای باز، 

 .است

در زمینه باغبانی در سازمان : وی حمایت های استاندار از کشاورزی را حاکی از دیدگاه بسیار باالی کشاورزی او دانست و اعالم کرد

امیدوارم حمایت های مسئوالن با تشریک مساعی تولید کنندگان این روند جهاد کشاورزی استان، کارهای شایسته ای آغاز شده که 

 .استمرار یابد

 شهرک های گلخانه ای به جنگ مبارزه با کم آبی می رود

امروزه بحران آب در جهان و ایران که در کمربند خشک و نیمه خشک واقع : میر نظام الدین سجادی در این آئین، گفت و افزود

ان یک واقعیت انکار ناپذیر تولید غذای مصرف کنندگان را تهدید می کند که باید مسئوالن و کارشناسان ذی شده است، به عنو

 .ربط با تکنولوژی میزان اثرات سوء آن را تقلیل دهند

عنوان در زمینه باغات و باغبانی احداث و توسعه شهرک های گلخانه ای بهترین روش مبارزه است که می شود از آن به : وی افزود

 .یک تکنولوژی مناسب یاد کرد که به جنگ بحران کم آبی و بی آبی برخواسته است

طبق گزارش سازمان هواشناسی، متوسط بارندگی ایران یک سوم دنیاست و در عوض آن سه برابر دنیا در ایران به : سجادی گفت

 .صورت تبخیر از دسترس بال استفاده خارج می شود

به لحاظ استفاده غلط، آب بیشتری در مزارع تولیدی به هدر می رود که وزارت جهاد کشاورزی : آب گفتوی با اشاره به محدودیت 

امسال با همت مقام وزارت و حمایت دولت تدبیر و امید اعتبارات بسیار خوبی را برای توسعه آبیاری زه کشی و تحت فشار پیش 

دولت و پیگیری های استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی، در  بینی نموده است و خوشبختانه در اردبیل بعد از سفر هیئت

 .آینده نزدیک شاهد ظهور نهضت آبی و خاکی خواهیم بود

فقره مجوز احداث  63در حال حاضر : سجادی با اشاره به ویژگی های فنی تولیدات شهرک های گلخانه ای و فضای باز گفت

 .ن مجتمع پنجمین واحدی است که آغاز عملیات اجرایی آن کلنگ زنی می شودشهرک های گلخانه ای را صادر کرده ایم که ای

به . به صورت علمی یکی از روش های مقابله با بحران کم آبی و استفاده اصولی از آب کشاورزی، تکنولوژی گلخانه است: وی افزود

در هکتار درفضای باز در نظر بگیریم، این میزان تن  ۲7گونه ای که در تولید صیفی جات به ویژه خیار، اگر متوسط تولید خیار را 

برابر سطح تولید افزایش می یابد که در شرایط  ۲7تن است که به این ترتیب می توان گفت  477تولید در شرایط گلخانه ای 

 437ه ای مترمکعب آب مصرف می شود؛ در حالی که در فضای باز مزرع 57گلخانه برای تولید هر کیلوگرم خیار به طور متوسط 

مترمکعب است و این یعنی فاجعه یعنی تولید کننده با حمایت های نظام آنچنان که باید و شاید متوجه حمایت های یارانه ای 

 .دولت نیست و برای این هم استفاده از تکنولوژی گلخانه ای یک ضرورت است

 هزار دانش آموخته بيکار رشته کشاورزی ۰

امروزه در تمامی تولیدات صنعتی و اقتصادی به ویژه کشاورزی، اگر مبنای فعالیت و کار : فتمجید خدابخش نیز در این آئین گ

وتولید، دانش و علم نباشد، در این صورت یک روش مقهور و سنتی بوده که نه تنها جوابگوی نیازهای مصرف کنندگان نخواهد شد، 

 .بلکه متولیان از سود کافی و وافی بی بهره خواهند شد

آنچه که امروزه در کنار تولید، : ابخش با اشاره به استعداد های بی نظیر دشت مغان در تولید محصوالت کشاورزی گفتمجید خد

تولید کنندگان و مسئولین ذی ربط در راستای هدایت، حمایت و نظارت باید مورد توجه قرار دهند؛ تاکید بر بنیه صادرات محصول 

ک علم و فن تخصصی است که باید برای موفقیت در آن عرصه زنجیره تولید تکمیل است و این یک واقعیت است که صادرات ی

 .گردد
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 "در یک حساب سرانگشتی نهایت وصول اقتصادی از تولید گندم استان برای کشاورزان و گندم کاران تقریبا: این مقام مسئول افزود

ای مسئوالن و کارشناسان طوری هدایت شوند که به تولید در کنار این اگر تولید کنندگان با راهنمائی ه. یک میلیون دالر است

محصوالتی با ارزش افزوده باال و سریع الوصول همت گمارند، در مقایسه با گندم می توان آن را به سه برابر یعنی سه میلیون دالر 

 .افزایش داد

مایتی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی که وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از وزیر و به ویژه از حضور تاثیر گذار و ح

در حال حاضر جهاد کشاورزی استان : حقیقتا ً درکشور در زمینه باغبانی یک مسئول ملی صاحب نظر در امر باغبانی است، گفت

شمگیری اردبیل با تالش های ارزنده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در تمامی بخش های مختلف با کشاورزی فعالیت های چ

 .را انجام می دهند بویژه در امر باغبانی و توسعه باغات در اراضی شیب دار اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده اند

هزار بیکار که دانش آموخته رشته کشاورزی هستند وجود دارد که این رقم در استانی که  3در حال حاضر در استان : وی گفت

و باید مسئوالن و دانش آموختگان با فکر و قدرت خود زمینه تولید واشتغال را بیش از پیش  قطب کشاورزی است قابل قبول نیست

 .فراهم کنند

 هزار هکتار تحول آفرین است 3۸توليدات باغی از سطح 

دی استان اردبیل در تولیدات باغی درشرایط عا: عدیل سروی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز در این آیین افزود 

درصد از اراضی قابل  0/4هزار هکتار که باغات استان را تشکیل می دهد و  58عمال ً کارنامه بسیار خوبی را داراست، زیرا از سطح 

 .هزار تن که میوه های دانه دار و هسته دار و سبزی های مختلف را شامل می شود 537کشت استان است، در شرایط عادی 

این حرکت عملی تحقق شعار سال است که با : ر سال همدلی و همزبانی دولت و ملت گفتعدیل سروی با اعالم خوشحالی د

میلیارد ریال اجرا  567هکتار برای سرمایه گذاری در امر شهرک گلخانه ای که با اعتبار بالغ بر  ۲6اعطای زمینی به مساحت 

میلیارد تومان نیز به 3/65سرمایه گذار خواهد بود که  میلیارد تومان در فاز اول به عنوان سهم آورده 3/6خواهد شد در فاز اول 

 .عنوان تسهیالت بانکی از صندوق ملی پرداخت می شود

هزار بهره بردار و تولید کننده از حمایت های بی وقفه مقام وزارت به  663اینجانب به عنوان خادم : وی در آخر سخنان خود گفت

یر در امور باغبانی و همچنین تالش های ارزشمند استاندار و نماینده دشت مغان در ویژه در توسعه باغات و همکاری های معاون وز

مجلس شورای اسالمی تشکر دارم و امیدوارم با روحیه تشریک مساعی با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان، شاهد انقالب 

 .اساسی در تولیدات محصوالت اساسی استان باشیم

 ن وزیر کابينه دولت تدبير و اميدحجتی، فعال ترین و موفق تری

حبیب برومند، نماینده بیله سوار و پارس آباد مغان در مجلس شورای اسالمی در آئین کلنگ زنی بزرگ ترین شهرک گلخانه ای 

در حال حاضر در شرایط موجود در ایران، کشاورزی و حمایت بی چون و چرا از آن جزو اولویت : اسماعیل خان مال داشی، گفت

 .اساسی دولت و نظام است که همواره در این عرصه برای تامین امنیت غذایی تالش می شود های

رئیس سازمان جهاد کشاورزی، عدیل سروی واقعا ً درتمامی زمینه : وی با قدردانی از تالش های استاندار اردبیل خاطر نشان کرد

منطقه مغان که نگین ایران است بیش از پیش شاهد های تولیدی کشاورزی در سطح استان تالش می کنند و امیدواریم در 

 .پیشرفت های چشمگیر در عرصه کشاورزی باشیم

وی در پایان سخنان خود با قدردانی از برنامه ریزی های شایسته وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی را جزو فعال ترین و موفق 

اگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، امیدوارم از این به بعد شاهد با و: ترین وزیر کابینه دولت تدبیر و امید یاد کرد و افزود

 ./تعادل های بیشتری در عرضه و تقاضا درفضای تولید و مصرف باشیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44414-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22219-1.html
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 ها برنامه و سیاست

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 ها برای جلوگيری از تصرف و تخلف در عرصه منابع ملی  های حفاظت سازمان جنگل برنامه

هزار پرونده در خصوص تخریب، تصرف و  37ساالنه : فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری گفت

 . تشکيل می شودقاچاق محصوالت مرتعی و جنگلی در سطح کشور 

قاسم سبزعلی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در جمع خبرنگاران 

به منظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی با برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده با محاکم قضایی با زمین خواران به : افزود

 .و از ظرفیت حداکثری نیروهای منابع طبیعی در این خصوص استفاده می شودشدت برخورد 

استفاده از سامانه های پایش ماهواره ای، سرعت بخشیدن به : فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت

مع محلی، سازمان های مردم نهاد، انجمن روند بررسی پرونده های تخلف منابع طبیعی، شناسایی افراد متخلف، بهره گیری از جوا

از دیگر برنامه های این سازمان به منظور جلوگیری از تصرف و تخلف در عرصه منابع  6374های صنفی، همیاران طبیعت و سامانه 

 .ملی است

ت ارتقای مراتع وضعی: سبزعلی با اشاره به اینکه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه منابع ملی و طبیعی هدف است، تاکید کرد

کشور در دستور کار قرار دارد و در استان هایی که زمین های آنها به لحاظ اقتصادی از ارزش افزوده باالیی برخوردار بوده تصرف 

 .توسط طمع کاران نیز بیشتر است

ضایی و نیروی هدف گذاری بر این است تا کانو ن های بحران در سراسر کشور شناسایی شود و محاکم ق: وی خاطرنشان کرد

 .انتظامی نیز در صدد به حداقل رساندن تصرفات اراضی ملی در سطح کشور هستند

با شناسایی کانون های بحران، هدفگذاری، برنامه ریزی و شناسایی افراد متخلف تصرفات اراضی ملی به حداقل : سبزعلی تاکید کرد

 .خواهد رسید

هزار همیار طبیعت در کشور کافی نیست و نتیجه  57بخیزداری با بیان اینکه فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آ

باید در خصوص حفاظت از منابع عظیم طبیعی فرهنگ سازی توسط همه مردم انجام و این : مورد نظر حاصل نخواهد شد، گفت

 .برنامه هم از مدارس سطح ابتدایی کشور آغاز شود

ی نیست که دام به صورت غیر مجاز از آن استفاده کند چرا این امر باعث تخریب بسیار وضعیت مراتع در حد: سبزعلی ادامه داد

 .جدی مراتع خواهد شد 

برای جلوگیری از ورود دام های استانی به مراتع استان های همجوار موضوع دامداری صنعتی در دستور کار سازمان : وی اظهارکرد

 .منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد

: یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از برخورد با دامداران فاقد پروانه چرا در مراتع کشور خبر داد و گفت فرمانده

برای عده ای از دامداران که دارای پروانه چرا هستند و این پروانه را به دامداران فاقد پروانه اجاره می دهند نیز برنامه ریزی می 

 .شود

از ابتدای سالجاری تاکنون با توجه به وضعیت آب و هوایی کشور موردی از آتش سوزی مراتع گزارش نشده : دسبزعلی ادامه دا

 .است

استان های : وی از دستور کار قرار گرفتن تامین تجهیزات استان های بحرانی کشور به امکانات اطفای حریق خبرداد و افزود

 .خشک کشور جزو استان های بحرانی به این لحاظ هستند لرستان، گیالن، فارس، خوزستان و مناطق کویری و
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44446-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 های جهاد کشاورزی  ری برای شرکترفع اتهام از ادعای رانت دو ميليارد دال

تاکنون از دو ميليارد دالری که باید برای واردات محصوالت اساسی هزینه شود، یك ميليارد دالر آن تبدیل به ریال 

 .شده و به حساب دولت برای انجام عمليات آبياری واریز شده است

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در یک مصاحبه  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نماینده  63مطبوعاتی و در جمع خبرنگاران، به روشنگری از ماجرای اتهام رانت دو میلیارد دالری که طی چند روز اخیر و با نامه 

ی در این باره به اذهان اطالعات اشتباه: های وابسته وزارت جهاد کشاورزی نسبت داده شده بود، پرداخت و گفت مجلس به شرکت

 .عمومی رسیده که الزم است در این باره توضیحات بیشتری داده شود

شیوع شائبه برخورداری شرکت های وابسته جهاد کشاورزی از رانت دو میلیارد دالری، در واقع از : عبدالمهدی بخشنده افزود

ای مسائل به احمد توکلی  هاد کشاورزی برای توضیح پارهعنوان نماینده وزیر ج اسفندماه سال گذشته کلید خورد که شخصاً به

 .نماینده مجلس شورای اسالمی راهی مجلس شدم

ای شدن اطالعات غلطی بودیم که برای  اما ماجرا به سال گذشته ختم نشد و در سال جاری نیز شاهد رسانه: وی خاطرنشان کرد

 .دارد اطالع افکار عمویم از اصل ماجرا الزم به توضیحات اجمالی

سازی کاالهایی چون گندم، برنج، روغن و  دولت بنا به تکلیف قانونی، در مصارف مورد نیاز مردم اقدام به ذخیره: بخشنده ادامه داد

ای سه تا شش ماهه  کند که در این راستا الزم است ذخیره های دامی ازجمله ذرت و کنجاله می کاالهای واسطی همچون نهاده

 .وجود آمد، احساس نیازی برای مردم وجود نداشته باشد به هر دلیلی نوسانات در بازار بهداشته باشیم تا اگر 

ذخیره در نظر گرفته ( یعنی حدود یک میلیون تن)درصد مصرف شش میلیون تنی  63برای محصول ذرت : وی تصریح کرد

را در حالی آغاز  04ش ماهه حفظ شود و سال ای که وجود دارد، باید ذخیره ش شود و برای محصول گندم نیز بر اساس ابالغیه می

 .کردیم که ذخیره گندم برای هفت ماه انجام شده بود

های دامی همچون ذرت، کنجاله سویا و جو نیز برای چند ماه  ذخیره محصوالتی چون روغن، برنج، شکر، نهاده: بخشنده یادآور شد

 .همچنان وجود دارد

 های دولتی، رانت نيست رزی توسط شرکتدرصدی محصوالت کشاو 97واردات کمتر از 

بار تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه امسال برای نخستین معاون برنامه

نظر ما،  به تا پیش از این، این مسئولیت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و: وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، تأکید کرد

 .امسال تنظیم بازار مناسبی رقم خورد

هیچ رانتی وجود ندارد، زیرا در سال : های دولتی و خصوصی اظهار داشت وی درباره میزان واردات محصوالت مختلف توسط شرکت

و مابقی آن  هزار تن آن توسط شرکت دولتی بوده 077تا  877میلیون تن ذرتی که به کشور وارد شد، کمتر از  3٢3گذشته از 

 .توان گفت که رانت وجود دارد توسط بخش خصوصی انجام شده است؛ بنابراین نمی

درصد آن توسط بخش  67هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد شد که کمتر از  68تا پایان سال گذشته، : بخشنده همچنین گفت

 .وسط بخش خصوصی انجام شده استدولتی و آن هم شرکت پشتیبانی امور دام انجام شده و مابقی آن باز هم ت

 استفاده از مبلغ هشت ميليارد دالری برای عمليات آبياری

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22226-1.html
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دولت با اجازه مقام معظم : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشروح ماجرای دو میلیارد دالری افزود معاون برنامه

ز ذخایر صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات سدسازی، رهبری موظف است ظرف چهار سال و هر سال مبلغ دو میلیارد دالر ا

استان مرزی کشور استفاده کند؛ یعنی مبلغ هشت میلیارد دالر را ظرف چهار سال  6۲های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی  شبکه

 .باید به اجرای عملیات فوق اختصاص دهد

هکتار از اراضی استان  377هزار و  ات کشاورزی در پنجاز آنجا که احیای دشت خوزستان و اجرای عملی: وی خاطرنشان کرد

میلیارد دالر از ذخایر این صندوق برای طرح فوق در نظر  6٢3خوزستان و ایالم نیز از دستورات مقام معظم رهبری است، استفاده از 

 .گرفته شده است

 .رح فوق اختصاص یابدمیلیارد دالر باید برای احیای ط 377طور متوسط ساالنه  به: بخشنده ادامه داد

هزار هکتار از عملیات احیای دشت خوزستان به انجام رسید، در حالی که طی دو  03تا پیش از دولت یازدهم، : وی تصریح کرد

 .هزار هکتار از طرح فوق در حال اجرا است 577پیمانکار،  03سال اخیر با حضور 

هزار هکتار از اراضی این دشت  46یلیون دالر در نظر گرفته شد تا م 377برای احیای دشت زابل نیز مبلغ : بخشنده یادآور شد

 .رود خوبی پیش می احیاء شود و عملیات فوق در حال حاضر به

 ميليارد دالری از منابع صندوق توسعه ملی 97برآورد استفاده 

ست از صندوق توسعه ملی برای بخش در مجموع مبالغی که قرار ا: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد معاون برنامه

هکتاری  377هزار و  میلیارد دالر آن مربوط به طرح پنج 6٢3میلیارد دالر برآورد شده است که  67کشاورزی در نظر گرفته شود، 

 های آبیاری و زهکشی خوزستان، نیم میلیارد دالر مربوط به دشت زابل و هشت میلیارد دالر نیز برای اجرای سدسازی و شبکه

 .استان کشور است 6۲اصلی و فرعی 

میلیارد دالر مربوط به طرح احیای دشت خوزستان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و نیم میلیارد دالر  6٢3: وی اظهار داشت

 .درصد آن نیز در دست وزارت جهاد کشاورزی است 87مربوط به دشت زابل نیز بیش از 

استان کشور در نظر گرفته شده است،  6۲های مرزی  لیارد دالری که برای استفاده از آباز مبلغ هشت می: بخشنده همچنین گفت

های آبیاری و زهکشی یک و دو بوده و سه میلیارد  حدود پنج میلیارد دالر در اختیار وزارت نیرو برای اتمام سدها و اجرای شبکه

 .را انجام دهد... های فرعی، تسطیح اراضی و ه شبکهدیگر نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است تا اقدامات مربوط ب

توانند مواد اولیه  اند که می برای تبدیل دالر به ریال مبلغ دو میلیارد، مدیران ارشد اقتصادی به این نتیجه رسیده: وی در ادامه افزود

فوق از آنها بهره بگیرند و در این راستا های  کشاورزی به کشور وارد کنند و پس از فروش آن و تبدیل شدن آنها به ریال، برای طرح

توان  میلیون تن است که توان تولید دو میلیون تن آن در داخل کشور وجود دارد، می 6٢3از آنجا که مصرف ذرت کشور شش تا 

 .مابقی را از طریق واردات تأمین کرد

در جو نیز ساالنه دو میلیون تن از این  درصد است، 67ها نیز توان تولیدی کشور  در بخش کنجاله: بخشنده خاطرنشان کرد

های دولتی بر اساس  شود؛ بنابراین تصمیم برای واردات کاالهای فوق تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی و شرکت محصول وارد می

 .ای که ابالغ شده بود، در دستور کار قرار گرفت نامه شیوه

 رد شدفروردین برآو 22ميليون دالر برای واردات تا  ۸2۶مبلغ 

های  توانستیم برای واردات نهاده 6505تمامی مبلغی که در سال : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد معاون برنامه

میلیون  8۲6ماه سال جاری مبلغی معادل  فروردین ۲۲دامی و کاالهای اساسی انسانی به کشور وارد کنیم محاسبه شد که تا تاریخ 

 .دالر برآورد شده است
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نامه ابالغی دولت، تشخیص نوع کاال و شرکت واردکننده آن باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام  بر اساس شیوه: وی تصریح کرد

شود و تأمین و تخصیص ارز آن توسط بانک مرکزی انجام شود و گردش مالی از طریق بانک عاملی که بانک مرکزی مشخص 

 .کند، تنظیم شود می

وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفت برای اینکه بتواند از این ارز محدود بهترین استفاده را داشته باشد، از بین  :بخشنده یادآور شد

درصد سهامشان متعلق به دولت است را انتخاب کنند تا بتوانیم واردات را  677هایی که  صدها شرکت متقاضی، شرکت

بانی امور دام، بازرگانی دولتی ایران، خدمات حمایتی کشاورزی، تر انجام دهیم و در این راستا پنج شرکت پشتی شده حساب

 .های دامی جاهد و شرکت تحقیقات آب و انرژی مدنظر قرار گرفت نهاده

شده، شش میلیون دالر آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی  میلیون دالر استفاده 8۲6از مبلغ : وی تأکید کرد

فت و شرکت خدمات حمایتی نیز بخشی را برای واردات کودهای شیمیایی هزینه کرد و در مجموع، کمتر از مورد استفاده قرار گر

 .میلیون دالر ارز در اختیار این دو شرکت دولتی قرار گرفت 637

 شود، از محل این اعتبار، تنها سه درصد کل ذرت های دامی جاهد که دولتی محسوب می شرکت نهاده: بخشنده اظهار داشت

 .وارداتی کشور را وارد کرد

ها و بخش  درصد نهاده 67های دولتی  شرکت: میلیون تن نهاده به کشور وارد شد، گفت 65وی با اعالم اینکه سال گذشته بیش از 

 .اند ها را وارد کرده درصد نهاده 07خصوصی 

امضای طالیی در وزارت جهاد : نیست، افزود های خطایی که عنوان شده، مربوط به دولت فعلی بخشنده با اعالم اینکه عدد و رقم

تواند کاالیش را  هرکس که تشخیص دهد می. ای که برای واردات هیچ کاالیی مجوز نیاز نیست گونه کشاورزی دیگر وجود ندارد، به

ر موازین تواند ثبت سفارش و سایر مراحل را انجام دهد، به شرط آنکه سازمان دامپزشکی و حفظ نباتات کشور ب بفروشد، می

 .بهداشتی نظارت داشته باشند

 شود ذخایر استراتژیك کشور مناسب ارزیابی می

در حال حاضر وضعیت ذخایر استراتژیک کشور مناسب : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد معاون برنامه

یلیارد دالر به حساب دولت واریز شده است و هزار م شود و مبلغ دالری موجود تبدیل به ریال شده است و حدود یک ارزیابی می

 .ها در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است برای انجام عملیات احداث شبکه

شد، استفاده کنیم و کاالهای  شده، عالوه بر آنکه توانستیم مبلغی را که باید صرف واردات می با این تصمیم گرفته: وی ادامه داد

توان این اقدامی که به  ای که باعث تورم نشود نیز اجرایی کردیم و نمی وه تبدیل دالر به ریال را با شیوهمورد نیاز را تأمین کنیم، نح

 .نفع تولید داخل نیز بود را به رانت ترجمه کرد

لغ فوق توانیم برداشت کنیم که امیدواریم بتوانیم مبا نیز هر سال دو میلیارد دالر می 06و  03، 04برای سال : بخشنده تصریح کرد

 .را برای مواد مصرفی مورد نیاز کشور و اقداماتی که باید انجام شود، هزینه کنیم

 رسد خرید تضمينی گندم به مرز هشت ميليون تن می

در دولت گذشته کل : های تضمینی نیز یادآور شد ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت گندم و خرید معاون برنامه

میلیون تن گندم خریداری شد و  6٢8میلیون تن بود، در حالی که در سال گذشته  4٢8شده از کشاورزان داخلی  گندم خریداری

شود که هشت میلیون تن گندم از  بینی می آالت موجود، پیش شده و استفاده از ادوات و ماشین امسال با تمهیدات اندیشیده

 .کشاورزان کشورمان خریداری کنیم
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میلیون تن دیگر  ۲٢3تا  6٢3میلیون تن است، بنابراین نیاز است  0نجا که کل مصرف انسانی گندم در کشور از آ: وی تأکید کرد

شود که این امر نشان از آن دارد که از  ترتیب شاهد آن هستیم که ساالنه مقداری از وابستگی کم می گندم وارد کنیم و بدین

 .هایش را اجرایی کند ومتی نیز در این بخش توانسته طرحخوبی استفاده شده است و اقتصاد مقا ها به زیرساخت

ستادی به همین منظور با : بخشنده با اشاره به اینکه در سالی قرار داریم که باید برنامه ششم توسعه تدوین شود، اظهار داشت

شود که تا  بینی می و پیش های خود را در حال تدوین دارد ریاست وزیر جهاد کشاورزی در این وزارتخانه شکل گرفته که برنامه

 .شهریورماه این برنامه وارد مجلس شود

با وجود تولیدات مناسبی که در کشور وجود دارد، همچنان در بذرهای هیبرید کمبودهایی وجود دارد که : وی همچنین گفت

 .شود، نیز استفاده کنیم هایی که باعث تولید این بذرها می توانیم از تجهیزات و تکنولوژی می

میلیون تن برسد که  66شود تولید گندم در سال جاری با توجه به شرایط آب و هوایی به  بینی می پیش: خشنده در ادامه افزودب

سازی  شود و سه میلیون تن مابقی صرف خودمصرفی کشاورزان، ذخیره های دولتی خریداری می هشت میلیون تن آن توسط شرکت

 .زی خواهد شدسا های ماکارونی و فروش آن به کارخانه

نوع کاالی کشاورزی، قیمت تضمینی تعیین شده است و امسال اعالم  ۲4برای : وی درباره خریدهای تضمینی خاطرنشان کرد

های  ریزی ای که بر اساس برنامه گونه های تضمینی باعث شد که وضعیت محصوالت مختلف کشاورزی مناسب باشد، به موقع قیمت به

های تضمینی برای جانشین شدن خریدهای تضمینی در سال  وری بخش کشاورزی، قیمت ن افزایش بهرهقانو 55انجام شده و ماده 

 .جاری قرار است آماده شوند

 ذرت و جو، نخستين کاندیداهای قيمت تضمينی در بورس

اسالمی رسید و  این قانون به تصویب مجلس شورای 80در سال : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد معاون برنامه

بار در برنامه دارد که  تصویب شد، اما اجرایی نشد و وزارت جهاد کشاورزی امسال برای نخستین 6507نامه اجرایی آن از سال  آیین

 .قیمت تضمینی را برای دو محصول ذرت و جو اجرایی کند

کند و اگر  ی قیمتی که دولت تعیین میدر توضیح خرید و قیمت تضمینی باید گفت که خرید تضمینی یعن: بخشنده تصریح کرد

کند، اما در مسئله قیمت تضمینی، بورس  قیمت محصول در بازار کمتر از این باشد، دولت در راستای حمایت، اقدام به خرید می

تر از قیمت مصوب تضمینی باشد، دولت اقدام به پرداخت  گذارد و اگر این قیمت پایین کاال است که روی محصول قیمت می

 .التفاوت خواهد کرد و اگر بیش از آن باشد نیز کشاورز سود خواهد برد ابهم

 577هزار تن ذرت خوزستان و  077عنوان پایلوت  از آنجا که امسال کشاورزان آشنایی با قیمت تضمینی ندارند، به: وی یادآور شد

یز بودن، از سال آینده حدود هشت کاالی دیگر آم هزار تن جوی کرمانشاه را روی تابلوی بورس خواهیم برد که در صورت موفقیت

 .کنیم پروری است، برای بورس آماده می را که شامل محصوالت کشاورزی، دامی، باغی، زراعی و آبزی

های انبار خواهد شد؛  تومان نیز صرف هزینه ۲3تومان اعالم شده است و  0۲7قیمت خرید تضمینی جو : بخشنده تأکید کرد

تومان روی تابلوی بورس عرضه خواهد شد که اگر قیمت بازار کمتر از این بود، توسط دولت،  043قیمت بنابراین محصول با 

 .شود التفاوت پرداخت می مابه

درصد کل تسهیالتی که از صندوق توسعه  ۲7با توجه به مشکالت آب و خشکسالی در کشور، در سال گذشته : وی اظهار داشت

 .ای اختصاص یافت و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری را برای این منظور اختصاص دهیم های گلخانه ملی اخذ شد، برای کشت

 درصدی تراز بازرگانی کشاورزی در سالی که گذشت 32بهبود 
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تراز بازرگانی بخش کشاورزی در : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره تراز بازرگانی بخش کشاورزی گفت معاون برنامه

میلیارد دالر کاهش یافته است که این امر نشان از کاهش ارزش واردات و  3٢3منفی هشت میلیارد دالر به منفی  از 05سال 

 .افزایش ارزش صادرات داشته است

میلیارد دالر برآورد شده است، در حالی  6۲کل واردات بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال گذشته : بخشنده همچنین افزود

 .میلیارد دالر بوده است 65٢۲ ،650۲که در سال 

 .درصد کاهش داشته است 0دهد که ارزش واردات در سال گذشته  های فوق نشان می رقم: وی خاطرنشان کرد

میلیارد  3٢۲، 650۲میلیارد دالر بوده است، در حالی که این رقم در سال  6٢6حدود  6505کل صادرات در سال : بخشنده ادامه داد

 .درصد کاهش یافته است ۲0دهد صادرات در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن،  که این رقم نشان می دالر برآورد شده است

 6505، منفی هشت میلیارد دالر بوده، در حالی که این رقم در سال 650۲تراز بازرگانی بخش کشاورزی در سال : وی تصریح کرد

 .ایم درصد کاهش را در سال گذشته شاهد بوده 5۲میلیارد دالر کاهش یافته است؛ یعنی معادل  3٢4به منفی 

میلیارد دالر  6٢4میلیارد دالر را مواد خام کشاورزی و  3٢۲میلیارد دالری محصوالت کشاورزی،  6٢6از صادرات : بخشنده یادآور شد

 ./دهند شده کشاورزی تشکیل می آن را محصوالت فرآوری
http://www.iana.ir/majles/item/44191-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 پاسخ روشنگرانه نماینده دولت به مدعيان انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی 

هاد کشاورزی به عنوان معاون وزیر ج "عبدالمهدی بخشنده"نماینده مردم تهران در مجلس و  "احمد توکلی"

نماینده مجلس درباره  9۰نماینده دولت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب، به بررسی پرسش 

 .موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند

ه عنوان نماینده دولت یازدهم در ، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ب(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کرده اند، به احمد توکلی  63تشریح و پاسخ به ابهام 

از  اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می شود صحیح نیست و ماجرا: نماینده مجلس گفت 63به نمایندگی از 

هزار هکتار از اراضی استان  337آنجایی آغاز می شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دالر برای 

هزار  337خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن 

ی زهکشی، تجهیز و نوسازی می شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیار

 .کشاورزی خواهیم بود

هزار هکتار از اراضی دشت  46از این مبلغ نیم میلیارد دالر برای : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

رایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اج

میلیارد دالر دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی  ۲سال، سالی  4میلیارد دیگر را ایشان اجازه فرمودند به مدت  8و . رود

هزار هکتار است و  407مرزی کشور که حدودا استان عمدتا  6۲برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 

 .آن هم برای بهسازی سدهای این استان ها قرار بود صرف کند

 دليل صرف ارز برای واردات ذخایر راهبردی غذایی و نهادهای دامی واسطه ای

http://www.iana.ir/majles/item/22170-1.html
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 8ی گیرد، اما طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت م: بخشنده تصریح کرد

میلیارد دالر مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است، منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با 

قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد  0یا  6عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 

ت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این اقتصادی دول

که پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است، صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز 

 .ای نهادهای دامی واسطه ای اختصاص دهندکشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز بر

لذا دولت با این استدالل این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 ۲ای سال گذشته قرار داد تا پس از واردات و فروختن کاالهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول بر

میلیارد دالر بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت ها می 

 .میلیون دالر است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است 867توانند دریافت کنند 

قات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقی: بخشنده اضافه کرد

میلیارد دالر و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت  ۲میلیون دالر بوده و نه  647

است که کجای این موضوع درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است لذا سوالی که مطرح می شود این  5کمتر از 

درصد دیگر تامین کننده مابقی این محصوالت  07شرکت خصوصی دیگر وارد کننده بیش از  47معنیش انحصار است در حالی که 

 .هستند که آن ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده اند

ن پرسش که به چه دلیل اتفاق افتاده از منظر شما احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به ای

دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب های مرزی اختصاص داده شده، برخالف : رانت محسوب می شود، اظهار داشت

ار جمع شود قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کاالهای اساسی اختصاص دهد، ضمن این که با این تفکر می خواست پول از باز

 .و باعث تورم نگردد؛ لذا به فرض انجام این دو کار، ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص داد

این قانون تصریح دارد  8مغایرت دارد، چرا که ماده  44این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست های اصل : وی ادامه داد

ائل می شود قبلش باید برای شرکت های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن این هر امتیازی که دولت برای شرکت های دولتی ق

 .که این موضوع موجب اختالل در بازار شده است

 تقدیر احمد توکلی از بيانيه وزارت جهاد کشاورزی

ننده می داند، در بخش دیگری از برنامه، احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این که چقدر استدالل های وی را راضی ک

این که ما ذخایر استراتژیک می خواهیم حرف درستی است، اما شرکت هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو : گفت

شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین 

د، در حالی که در اساسنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می تواند به کنجاله، ذرت و جو هستن

سال است که این کار را انجام می دهد که  0واردات کاالهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا 

 .به نظر بنده اشتباه است

تصمیم اتخاذ شده منجر به انحصار و مخل بازار می : نیه وزارت جهاد کشاورزی جای تقدیر دارد، گفتتوکلی با اشاره به این که بیا

 .شود

وی با اشاره به این که اگر همه محصوالت این شرکت ها به بازار عرضه شود در این صورت قابل بحث است که آیا در بازار اخالل 

 .اه ها همیشه مثمرثمر نبوده و کارها نیمه کاره بر زمین بر جای مانده استمتاسفانه پیگیری دستگ: ایجاد شده است یا خیر گفت
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 قيمت تضمينی باید کمتر از بازار باشد

تومان دیدند با اشتیاق  037کشاورزان زمانی که بازار را : توکلی با بیان این که قیمت تضمینی باید کمتر از بازار باشد گفت

 .ی روستایی فروختندمحصوالتشان را به دولت یا همان تعاون

حاشیه سود کشاورزان پایین : میلیون تومان ضرر بیت المال در این رابطه صورت گرفته است، ادامه داد 677وی با اشاره به این که 

 .آمده است، بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است

 .متوقف شود اگر این روش ادامه یابد، باید از طریق قانونی: نماینده مجلس گفت

این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده : رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت

است، به طوری که نامه ای که نمایندگان فرستاده اند رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده 

 .آن را دریافت کرده اماست و از سایت ها کپی 

در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه : قانون اظهار داشت 3۲وی با اشاره به ماده 

 .باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخالل در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می شود

: که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چه قدر بوده است، گفترئیس شورای رقابت با اشاره به این 

باید از گمرک پرسش کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این که ذخایر استراتژیک شرکت های دولتی به 

 .چه میزان بوده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم

اگر نمایندگان مجلس مستنداتی : رسش که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختالل در بازار شده یا نه، ادامه دادوی با طرح این پ

 .داشته باشند، ما از آن استقبال می کنیم

 مستندات باید دادگاه پسند باشد

 .ات دادگاه پسند باشدباید مستند: شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی توانیم تصمیم بگیریم خاطر نشان کرد

در شورا : رئیس شورای رقابت با اشاره به این که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم اظهار داشت

 .نفر تصمیم می گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت، تصمیم شورای رقابت مطرح می شود 63

کشاورزان زمانی که دیدند قیمت ها پایین آمده به نرخ : ه این که با واردات این کاالها قیمت ها کاهش یافته افزودوی با اشاره ب

 .قیمت تضمینی محصوالتشان را به دولت فروختند

های جهاد  پروژه: بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است ادامه داد

 .کشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می رود بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این 

 .دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است: تمسئله ضد انحصار نیست گف

 وزارت جهاد کشاورزی، آماده ارائه مستندات به شورای رقابت

ما آمادگی داریم تا : وی با اشاره به این که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد

 .ممستندات را به شورای رقابت ارائه دهی

 روند نزولی قيمت های جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشته

قیمت های : میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است ادامه داد 3، 4بخشنده با بیان این که در سال گذشته بیش از 

 .جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است
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ما وارد : دالر رسیده است افزود ۲۲7دالر به  477ادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ذرت از معاون برنامه ریزی و اقتص

 .کننده عمده هستیم بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم

 .ده استتومان بو 867خرید تضمینی امسال : وی با اشاره به این که وارد کنندگان در مقطعی سود می برند خاطر نشان کرد

دولت به تعهدات خود در این : درصد پرداخت شده گفت 06هزار تن خریداری شده است و بیش از  677بخشنده با بیان این که 

 .زمینه عمل کرده است

 ضرورت حمایت از توليد کننده داخلی

کمبود : اخلی حمایت کنیم اظهار داشتمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که باید از تولید کننده د

 .نیاز داخلی باید از طریق واردات حل شود

خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار : وی با اشاره به این که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد

 .بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می داند

 نبه جلسه مشترکی ميان مجلس و دولت برگزار خواهد شدروز ش

نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون  8، 0بخشنده با اشاره به این که 

 .اول رئیس جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود

اعالم رقم : ر جهاد کشاورزی با اشاره به این که قانون هر چه باشد به آن گردن می نهیم ادامه دادمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزی

میلیارد دالر و ذکر دو شرکت اشتباه است، پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن  ۲

 ./زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می ماندمسائل این چنینی هجمه های غیرمنصفانه ای را وارد کنیم، 

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید
http://www.iana.ir/majles/item/44161-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1049فروردین  45, سه شنبه

 دولت و مجلس برای کاهش واردات کشاورزی آغاز همکاری بين 

دهنده خروج قابل توجهی ارز داخلی برای تأمين مایحتاج  ميليارد دالری محصوالت کشاورزی و الوار نشان 9۰واردات 

 .غذایی است که امکان توليد آن در داخل کشور فراهم است و با بندهای اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار قرار دارد

، شب گذشته رؤسای قوای مقننه و مجریه در دیداری بر کنترل واردات (ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خ

 .محصوالت کشاورزی و مهار آن و همچنین مدیریت آب تأکید کردند

در دیدار : گفت عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مطلب

ای روی واردات محصوالت کشاورزی صورت گرفت و باال بودن واردات  شب گذشته علی الریجانی و حسن روحانی تأکیدات گسترده

 .آن با یکی از دالیل مدیریت نشدن باالنس واردات و صادرات دانسته شد

ماهه نخست سال گذشته واردات بخش  66اسالمی، در  شده گمرک جمهوری بر اساس آمارهای ارائه: زاده پالنگان افزود عباس پاپی

ها و مشکالت ناشی از کمبود  سنت بوده است که باید دلیل آن را در افزایش تحریم 65میلیون دالر و  06۲میلیارد و  67کشاورزی 

 .آب جستجو کرد

http://www.iana.ir/majles/item/22168-1.html
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ترین الزامات سال جاری توصیف  همدر این جلسه دکتر الریجانی توجه به مدیریت آب کشاورزی را یکی از م: وی خاطرنشان کرد

کار گیرد تا از  کرده و افزوده است که باید دولت اعتبارات و نیروهای تخصصی خود را برای تدوین راهکارهای مدیریت بحران آب به

 .عمل آید ظرفیت منابع آبی حداکثر استفاده مفید به

علت عدم مهار  های مناسبی نیز در کشور وجود دارد، اما به رشهرچند با: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

ریزی شده و  گیرد که باید در بسته مدیریتی منابع آب برای آن برنامه ها صورت نمی های سطحی، عمالً استفاده مؤثری از بارش آب

 .حل ارائه شود راه

ترین وظایف دولت و مجلس عنوان کرده و تأکید داشته  همدکتر الریجانی حمایت از کشاورزان را یکی از م: زاده تصریح کرد پاپی

توانند ضمن امنیت غذایی، استقالل  شوند که می ترین عناصر تولید غذا در کشور محسوب می عنوان اصلی است که کشاورزان به

ان باید در دستور کار ای و پزشکی آن غذایی کشور را نیز فراهم کنند، لذا رسیدگی به مسائل خاص کشاورزان، رفاه، مسائل بیمه

 .دولت و مجلس قرار گیرد

در جلسه شب گذشته درباره رانت : های دامی یادآور شد وی با اشاره به گزارش یکی از نمایندگان مجلس درباره رانت واردات نهاده

 .ات بودشده گمرک درباره وارد ای صورت نگرفت و تمرکز کمیسیون کشاورزی بیشتر بر آمار ارائه واردات صحبت ویژه

پذیر کشور در زمینه وابستگی به واردات کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی همچنان  دهد نقاط آسیب نگاهی به آمارها نشان می

. شده گمرک، از پنج کاالی عمده وارداتی به کشور، بیشتر بخش کشاورزی بوده است طبق آمار ارائه. به قوت خود باقی مانده است

پذیری کشور باشند و به جای تمرکز بر واردات و  گیر اقتصادی باید به فکر رفع آسیب د که مسئوالن تصمیمده این آمار نشان می

 .خروج ارز از داخل کشور، زمینه تولید محصوالت کشاورزی فراهم شود

دهد که این  شان میاند، ن در صدر واردات قرار گرفته 05ماه نخست سال  66قلم عمده وارداتی که از لحاظ وزنی در  67نگاهی به 

 .کاالها امکان تولید در داخل کشور را داشته و نیازی به خروج ارز داخلی نبوده است

جز گندم دامی، ذرت دام، دانه گندم سخت،  ها به عبارتند از سایر دانه 05ماه سال  بر اساس آمار گمرک، کاالهای واردشده تا بهمن

کرده، روغن دانه  نشده، موز سبز تازه یا خشک سفیدشده یا کامل سفیدشده، شکر تصفیه کنجاله، سو به استثنای دانه جو، برنج نیمه

استخوان  جز موارد یادشده، روغن خام سویا و قطعات گوشت بی قلم عمده وارداتی به 67آفتابگردان یا گلرنگ، روغن خام سویا و 

 .ن تولید آن در داخل کشور وجود داشته استریزی، امکا رسد با برنامه نظر می زده از نوع گاو بوده است که به یخ

این قانون ( 6)کند، چنانکه در بند  های کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی پیدا می سیاست( 0)و ( 6)بندهای 

ردی و ایجاد تنوع در ها و کاالهای اساسی و اولویت دادن به تولید و محصوالت و خدمات راهب افزایش تولید داخلی نهاده: آمده است

آن بر تأمین امنیت غذا و درمان و ( 0)مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و بند 

 ./ایجاد ذخایر راهبردی با اشاره به افزایش کمی و کیفی مواد اولیه و کاال تأکید دارد
http://www.iana.ir/majles/item/44151-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 الیحه حفاظت از خاک به تصویب دولت رسيد 

نامه اجرایی نحوه  هيات دولت در جلسه عصر یکشنبه که به ریاست معاون اول ریيس جمهوری برگزار شد، آیين

 .را به تصویب رساند 9314زخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و صکوک اسالمی در سال واگذاری، با

http://www.iana.ir/majles/item/22150-1.html
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های  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت ،مجوز انتشار اوراق مذکور با هدف اجرای طرح( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های حمل و نقل  های مرزی، طرح فت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای میادین ن ها و طرح انتفاعی با اولویت اجرای پروژه

آوری و  کن، تکمیل شبکه جمع شیرین های آب رسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح

تمام ورزشی، تبدیل گاز به  ای نیمهه های برق، احداث و تکمیل طرح های آب و فاضالب، نیروگاه خانه انتقال فاضالب، تصفیه

 .یافته صورت گرفت های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه فرآورده

 .های اجرایی برای انتشار اوراق مشارکت تعیین شده است نامه همچنین سهم هر یک از دستگاه در این آیین

 .طلبکاران غیردولتی را به تصویب رساندنامه نحوه واگذاری اسناد خزانه اسالمی به  دولت همچنین آیین

التفاوت قیمت تمام شده برق و  ای و مابه های سرمایه های تملک دارایی بر این اساس، مجوز تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح

 .های برق و آب صادر شده است آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت

های مربوط به آن و نیز کیفیت داد و ستد آنها مشخص شده  اسناد خزانه اسالمی و پرداخت هزینهنامه مذکور، نحوه انتشار  در آیین

 .است

نامه اجتناب از  و امضای موقت موافقت( پاراف)دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا 

های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت  مورد مالیات اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در

 .نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند ایاالت متحده مکزیک ظرف سه سال از تاریخ ابالغ این تصویب

قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد دو  های صنعتی ایران مجاز است با رعایت با تصویب دولت، سازمان صنایع کوچک و شهرک

 .های آذربایجان شرقی و لرستان اقدام نماید به ترتیب در استان( 5)های مس ورزقان و بروجرد  شهرک صنعتی جدید به نام

 .الیحه معاهده انتقال محکومین میان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود

های تولید، نیاز بازار و تولید وسیع خودروهای دیزلی توسط خودروسازان داخلی و همچنین  با عنایت به مهیا شدن زیرساخت دولت

های پیشرفته و  وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه و ارتقای سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری افزایش بهره

 .خودروهای سبک دیزلی را به تصویب رساند گذاری راهبردی، مجوز شماره

شهری منوط به رعایت  شهری و برون گذاری کلیه خودروهای سنگین و نیمه سنگین دیزلی درون بر اساس این مصوبه، شماره

گذاری کلیه خودروهای  همچنین شماره. گردید( DPF)به همراه نصب فیلتر جاذب ذرات معلق  4و یا یورو  6استاندارد یورو 

 .و رعایت استانداردهای مصوب شد( DPF)اری، وانت، وانت سبک و ون دیزلی وارداتی و ساخت داخل منوط به نصب سو

بینی جرایم موضوع الیحه در قالب تخلف، اصالح  پیش. الیحه حفاظت از خاک نیز در جلسه روز یکشنبه به تصویب دولت رسید

، استفاده از ظرفیت سازمان تعزیرات حکومتی (جایگزین حبس)های متنوع  تزدایی و استفاده از مجازا ها با رویکرد حبس مجازات

بخشی بیشتر به  ها در ذیل تخلفات به منظور شفافیت و انسجام های تخریب و آلودگی خاک، درج مجازات برای برخورد با پدیده

 .باشد هایی از این الیحه می نت اجرا بخشالیحه و اعمال برخی اصالحات در سایر مواد به لحاظ ارتباط تنگاتنگ آنها با بخش ضما

 .های اجرایی، از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود ها و نمادهای دستگاه نامه شورای بررسی و تایید نشانه آیین

که های اجرایی  های دستگاه نامه با توجه به ضرورت وجود یک شورای تخصصی به منظور وحدت رویه در نمادها و نشانه این آیین

باشند و نیز با هدف جلوگیری از بروز اختالفات ناشی از  هر یک از آنها در ابعاد داخلی و یا خارجی معرف جمهوری اسالمی ایران می

های خارجی به  های اجرایی و یا نمونه ها یا موسسات زیرمجموعه آنها از نمادهای متشابه با سایر دستگاه استفاده برخی دستگاه

 .تصویب رسید

در این اصالحیه بر مبنای . نامه مربوط به حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق را اصالح نمود همچنین تصویبدولت 

های ناشی از این خطوط حریم خطوط هوایی  های علمی و تکنولوژیکی و تحول استانداردها و با هدف پیشگیری از آسیب پیشرفت
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به ردیف ولتاژهای مختلف و ضوابط مربوط به احداث عملیات ساخت و ساز،  برق شامل فشار ضعیف، متوسط و قوی با توجه

 .اقدامات زراعی، حفر چاه و مانند آن مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته است
http://www.iana.ir/majles/item/44409-1.html 

 
ابرنامه و سیاست ه  

 آیانا-1049فروردین  01, یکشنبه

 آمادگی ایران برای کمك به مردم افغانستان در کشت جایگزین 
های ایران و افغانستان در راستای تأمين منافع دو  ریيس جمهوری با اشاره به اهميت و ضرورت گسترش همکاری

ت وحدت ملی و دولت جدید جمهوری افغانستان که نماینده دول  سفر ریيس: های مختلف، گفت کشور در عرصه

 .تر خواهد بود های وسيع افغانستان است، آغازی برای همکاری

ایران و : ، حسن روحانی ظهر امروز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری، گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های اقتصادی و  گذاری ن، تجارت، سرمایهافغانستان خواهان گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، انرژی، صنایع و معاد

 .آهن هستند راه

: رییس جمهوری با بیان اینکه در مذاکرات خصوصی و مشترک بر حل و فصل مسأله مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو شد، گفت

شود تا کسانی که  اتخاذ مینام خواهند شد و ترتیبی  بر مبنای مذاکرات، همه مهاجران افغانستانی که در ایران حضور دارند، ثبت

 .آیند، در چارچوب قانون حضور و تردد داشته باشند برای کار به ایران می

ایران و افغانستان : های اطالعاتی و امنیتی دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت روحانی بر همکاری

 .ویژه در مناطق مرزی خواهند داشت گری به های بیشتری در مبارزه با خشونت و افراطی همکاری

مذاکراتی در زمینه راه های تقویت امنیت منطقه داشتیم، زیرا معضالت منطقه اختصاص به یک کشور : رییس جمهوری ادامه داد

 .ما برای حل معضالت، نیاز به همکاری با یکدیگر داریم. ندارد و به تدریج دامن گیر همه خواهد شد

باید : ملی در بخش دیگری از سخنانش به مساله یمن و تجاوز نظامی به این کشور اشاره کرد و گفت رییس شورای عالی امنیت

حل سیاسی را انتخاب کرد که به طور نمونه در یمن،  روند، راه حل نظامی می برای حل و فصل مسایلی که به سمت جنگ و راه

 .ببینند و خودشان پای میز مذاکره، مسایل را حل کنندمردم این کشور با قطع حمالت هوایی باید روی صلح و آرامش را 

ها و پایبندی  آبه دو کشور بر استفاده از حق: ها اشاره کرد و گفت ها و دریاچه روحانی سپس به مسأله محیط زیست و احیای تاالب

انون، حق و انصاف، به به مقررات قانونی در این خصوص برای حفظ محیط زیست اشتراک نظر دارند و امیدواریم در چارچوب ق

 .توافقاتی در این زمینه برسیم که منافع دو کشور را تأمین کند

های چندجانبه میان ایران و افغانستان با کشورهای هند، چین، ترکمنستان و تمامی کشورهای  رییس جمهوری همچنین بر فعالیت

 .قه تأکید کردساحلی دریای خزر و آسیای میانه به منظور تأمین منافع دو کشور و منط

: روحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در خصوص همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، گفت

متأسفانه تولید مواد مخدر سال به سال در حال افزایش است و باید در قدم اول میزان کشت و تولید آن را مهار کرده و کاهش 

 .دهیم

ما : با اعالم آمادگی وزارت جهاد کشاورزی ایران برای کمک به مردم افغانستان به منظور کشت جایگزین، گفت رییس جمهوری

سازی مسیر ترانزیت شرایطی فراهم کنیم تا محصوالت کشاورزی و معدنی افغانستان به کشورهای  تالش خواهیم کرد تا با آماده

 .هدف صادر شوند

http://www.iana.ir/majles/item/22237-1.html
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امروز اراده مشترک دو طرف را : آبه هریرود گفت ار تلویزیون شمشاد افغانستان در خصوص حقروحانی همچنین در پاسخ به خبرنگ

برای محیط زیست و . در مسأله آب در هیرمند توافق و چارچوب داریم. کنیم برای حل و فصل مسأله آب به خوبی مشاهده می

 .و مسایل را حل کنیمها باید به توافق و تفاهم جدید برسیم  ها و دریاچه های تاالب آبه حق

تواند مانعی برای توسعه  توانند مسایل خود را حل و فصل کنند و هریرود نمی دو ملت و دو دولت می: رییس جمهوری ادامه داد

ایران، افغانستان و ترکمنستان قطعاً در استفاده از این رودخانه به چارچوبی خواهند رسید که منافع هر سه کشور را . روابط باشد

 .ن کندتأمی

  نوازی دولت و ملت ایران، اظهار امیدواری کرد رییس جمهوری افغانستان نیز با قدردانی از میهمان  اشرف غنی احمد زی، رییس

 .جمهوری اسالمی ایران نیز به دعوت سفر وی به افغانستان پاسخ مثبت دهد

و منطقه ای تأکید کرد باید تالش کنیم تا منطقه ما از جانبه  سه  جمهوری افغانستان با تاکید بر ضرورت همکاری دوجانبه،  رییس

ای  رو هستیم و بدون همکاری منطقه شرایط خطر به مرحله صلح و ثبات برسد زیرا ما با خطر جدی و اشکال مختلف تروریسم روبه

 .توان با پدیده شومی نظیر داعش مبارزه کرد نمی

در این سفر در : افغانستان بر ایجاد فصلی نو در مناسبات با ایران است، گفت اشرف غنی احمد زی با بیان اینکه اراده ملت و دولت

 .ایم خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره کرده

دو کشور بر استفاده از : توی با اشاره به اهمیت محیط زیست بر مطالعه دقیق برای شناسایی مسایل مشترک تأکید کرد و گف

 .توان تنها در محیط زیست محدود کرد  ها و همکاری برای حل مشکالت ، اشتراک نظر دارند و مسایل آنها را نمی فرصت

همچنین دو سند تفاهم و همکاری میان وزارت خارجه دو کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت تحصیالت عالیه 

 حضور روسای جمهور امضاء  افغانستان در
http://www.iana.ir/majles/item/44441-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تراریخته تصویب شد  بندی، برچسب نامه بسته آیين

دولت  : اون اول ریيس جمهور جهت گيری کلی دولت را حمایت از توسعه علوم و دانش های نوین اعالم کرد و گفتمع

های مختلف علمی از جمله بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيك مشروط بر دقت نظر و کنترل آثار منفی  از توسعه شاخه

 .احتمالی آن حمایت می کند

هایی پیرامون اهمیت توجه به فناوری  به فاصله چند روز از انتشار اخبار و یادداشت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

محصوالت کشاورزی تراریخته و لزوم تعیین سرنوشت قانون ایمنی زیستی، دکتر اسحاق جهانگیری شامگاه دیروز در جلسه شورای 

توان مانع  دید با اثرات منفی احتمالی همراه باشند، نمیدلیل آنکه ممکن است برخی علوم ج به: ملی ایمنی زیستی اظهار داشت

توسعه علم شد، بلکه باید موارد منفی را مدنظر و تحت کنترل قرار داد تا از فواید و اثرات مثبت استفاده شده و جلوی آثار منفی 

 .احتمالی گرفته شود

: های اجرایی را محدود کند، تصریح کرد نونی دستگاهمعاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد اختیارات قا

چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص دهند که برخی برنامه ها ممکن است 

 .برای سالمت جامعه خطر آفرین باشند، قطعاً از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از آن استفاده خواهند کرد

http://www.iana.ir/majles/item/22220-1.html
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های مختلف را مورد بررسی قرار  ها و برنامه وظیفه طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست این است که آثار منفی طرح: افزود وی

 .کند های مختلف جلوگیری می ها و پروژه دهد و مردم نیز اطمینان دارند که این سازمان از آثار مخرب احتمالی برنامه

این دبیرخانه باید : ای پراهمیت و خطیر برشمرد و افزود ی ایمنی زیستی را وظیفهجهانگیری همچنین وظیفه دبیرخانه شورای مل

های مختلف در زمینه ایمنی زیستی  در اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم نقش مهمی ایفا کند و عالوه بر آن، عملکرد دستگاه

 .را نیز پیگیری کرده و با آنان تعامل نزدیک داشته باشد

های مرتبط  یر شورای ملی ایمنی زیستی گزارشی از جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تام االختیار دستگاهدر این جلسه دب

 .ارایه و توضیحاتی در ارتباط با مشکالت موجود بر سر راه اجرای قانون ایمنی زیستی مطرح کرد

ی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و در این نشست که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشک

قانون ایمنی زیستی مورد بحث  0برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشتند، آیین نامه اجرایی موضوع بند ب ماده 

 و بررسی قرار گرفت و پس از طرح نظرات و دیدگاههای حاضرین در جلسه، این آیین نامه که در ارتباط با شرایط بسته بندی،

 .برچسب گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی است، به تصویب رسید

ایمنی زیستی، گزارشی از وضعیت جهانی محصوالت تراریخته و تعداد کشورهای   یاضی مرجع ملی در ادامه این جلسه بهزاد قره

المللی  دهای هیئت اعزامی ایران در هفتمین اجالس بینفعال در این زمینه را ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص دستاور

 .متعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا در کره جنوبی پرداخت

وی از همه دستگاه های مرتبط درخواست کرد که در تکمیل سومین گزارش ملی ایمنی زیستی کشور مشارکت کنند تا گزارش 

 ./جامعی در این زمینه به مراجع علمی جهان ارائه شود
http://www.iana.ir/majles/item/44415-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 ابالغ شد  9313  9314قيمت خرید تضمينی محصوالت کشاورزی در سال زراعی 

از سوی معاون اول ریيس جمهور به  9313  9314زراعی  قيمت خرید تضمينی محصوالت کشاورزی در سال

 .وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابالغ شد

اد شماره به پیشنه 3/6/04، به نقل از روزنامه رسمی کشور، هیئت وزیران در جلسه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 -وزارت جهاد کشاوری و به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی  6505٢6۲٢0مورخ  ۲7٢5630۲

 :تصویب کرد - 6568مصوب 

به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات  6505 - 6504برای سال ( زراعی)قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  - 6

 .شود است، تعیین می دولت تایید شده

 .یابد ای و اساسی جایزه تولید اختصاص می کنندگان گندم، جو و اقالم علوفه عالوه بر ارقام مندرج در جدول پیوست، به تولید - ۲

های  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه ریال و برای برنج به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج - 5

های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای  پید رود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو ریال از نرخس

های فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ یکصد و بیست و سه  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده ریال و برای برنج برنج

حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول پانزده درصد و . شود میهای مصوب اضافه  ریال به نرخ

 .حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است

http://www.iana.ir/majles/item/22205-1.html
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های  ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان سازمان مدیریت و برنامه - 4

های تبعی  مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه

 .نماید نامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب

ریزی کشور  های روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه جدول قیمت دانه میزان آفت سن گندم و - 3

 .شود و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می

هر  در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم بیست ریال و دو کیلوگرم قند به نرخ - 6

 .شود کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل می

براساس محاسبه و پیشنهاد  6505 - 6504جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب مفید و غیر مفید سال زراعی  - 0

و سازمان  های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت کنندگان و تفاهم وزارتخانه کنندگان و تولید سازمان حمایت مصرف

 .شود ریزی کشور ابالغ می مدیریت و برنامه

 .شود منی 6505٢0٢0ه مورخ  6778ت .  06084نامه شماره  نامه جایگزین تصویب این تصویب - 8

 .ریال هزینه حمل اضافه شده است( 533)به ازای هر کیلو چغندرقند مبلغ  -

 .چغندر قند بهاره استریال کمتر از قیمت تضمینی ( 637)کشت پاییزه چغندر قند  -

 .شود قیمت ارقام مختلف پنبه وش در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می -

 .قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصوینامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعالم می شود -
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http://www.iana.ir/majles/item/44119-1.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 44/1/1049

 !در وزارت جهاد کشاورزی چه خبر است؟

http://www.iana.ir/majles/item/22184-1.html
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 میلیارد دالری به دست دو شرکت دولتی ۲نماینده مجلس به روحانی درباره واردات انحصاری  63نامه 

میلیارد دالری به شکل انحصاری به دست دو  ۲درباره تصمیم دولت در زمینه واردات  نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 63

جمهور  ای خطاب به حسن روحانی رئیس نامه( های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی شرکت فرآورده)شرکت دولتی 

 .ارسال کردند

نماینده  0ای به امضای  طی نامه محرمانه ۲6/66/6505ریخ حدود یک ماه و نیم پیش، در تا: در بخشی از این نامه آمده است

میلیارد  ۲مجلس، که از جمله امضاءکنندگان این نامه نیز هستند، به استحضار رسانده شد که دولت محترم تصمیم به واردات 

گرفته و ( و انرژی های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب شرکت فراورده)دالری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی 

 .در حال اجرای آن است

میلیارد دالری است که جنابعالی از رهبر انقالب اجازه خواستید برای مهار  6این اعتبار بخشی از همان : در این نامه مندرج است

ه بود که بهتر در جلسات ذیربط دولت چنین استدالل شد. های مرزی از صندوق توسعه ملی بردارید که با آن موافقت شده است آب

ها  های مرزی را به روال معمول به بانک مرکزی بفروشیم تا ریال آن صرف پروژه است به جای آنکه ارز تخصیصی برای مهار آب

های  آوری شده را برای مهار آب شود، بهتر است آن را صرف واردات کاالی اساسی نماییم و پس از فروش کاالی وارداتی، ریال جمع

 .مرزی صرف کنیم

زاست، ولی  یابد که تورم علت ترجیح نیز این است که در روش فروش به بانک مرکزی، پول پرقدرت افزایش می: افزاید این نامه می

اخیراً نیز بخشی از همان ارز . یابد شود، عرضه کاالی اساسی نیز افزایش می در حالت دوم ضمن آنکه پول از داخل جامعه جمع می

 .ختمانی در نظر گرفته شده استآالت سا برای واردات آهن

فروش . ای آن اشاره شود پیش از بیان تبعات این تصمیم، باید به ناتمامی استدالل پایه: نمایندگان امضاکننده این نامه اعالم کردند

شرایط  دهد که موجب افزایش دارایی خارجی بانک شود، در حالی که در ارز به بانک مرکزی در صورتی پایه پولی را افزایش می

در واقع فروش . خرد فعلی که ارزِ در اختیار بانک ناکافی است، بازار تشنه تمام ارزی را که بانک بتواند عرضه کند، برای واردات می

این . افزود تا پول پرقدرت اضافه شود ارز مورد بحث به بانک مرکزی، به واسطه، فروش به بازار بود و دارایی خارجی بانک را نمی

 :مات، گر چه به قصد پرهیز از تشدید تورم اتخاذ شده باشد، تبعات زیر را در پی داردنحوه تصمی

تواند  زمان از دست رفته می. اندازد های مرزی بود، به تإخیر می مقصود اصلی را که تسریع در اقدام برای مهار آب: افزاید این نامه می

 .یم یک علت رجوع به رهبری لزوم تسری در کار بودفراموش نکن. تا یک سال و در مواقعی بیش از آن طول بکشد

بالیی که بارها و بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقالب بوده و دولت . کند بالی دولتی بودن را تشدید می: در این نامه آمده است

 .اجتناب از آن را وظیفه خود اعالم کرده است

میلیون  637شرکت دولتی انجام میگیرد، رانتی است شبیه رانت  ۲ه دست چون به شکل انحصاری کار فقط ب: این نامه آورده است 

در هر دو مورد . کند اکثر مفاسدی که بر آن مورد صادق بود اینجا هم صدق می. ها یورویی ولی این بار با ارز دولت و برای دولتی

قانون اجرای  3۲ماده ( شرکت دولتیمیلیون یورویی به یک شرکت خاص خصوصی و رانت بیش از آن به دو  637تخصیص رانت )

 .شود نقض می 44های کلی اصل  سیاست

مقرر . . . های دولتی  هر امتیازی که برای بنگاه»دارد  قانون مذکور نیز مغایر است که مقرر می 8عالوه بر آن مورد اخیر، با ماده 

غیردولتی باید در نظر گرفته  صی، تعاونی و عمومی شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصو 

 .منطق این احکام نیز کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و کاراتر بودن بخش خصوصی و کاهش هزینه ملی است. «شود

خصوصی  نکته مهم این است که در وضعیتی این تصمیم عملی شد که بنا بر آمار گمرک، بخش: در بخش دیگر این نامه آمده است

های دولتی موظف به حفظ ذخایر استراتژیک، نیز دست به واردات حجیم زده  حجم عظیمی واردات داشت و در همان حال شرکت
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الذکر، بدون توجه به وضعیت اشباع  چون واردات کاالی اساسی کشاورزی به دست دو شرکت دولتی سابق. بودند و بازار اشباع بود

 .ای را برانگیخت شده کشاند و مشکالت تازه رخ فروش را به زیر قیمت تمامشده بازار انجام گرفته است، ن

مثالً در مورد ذرت، چون دولت نرخ تضمینی تعیین کرده بود، با پایین آمدن قیمت بازار، کشاورزان به قیمت تضمینی متمایل 

را نداشت، پرداخت بها به ذرت کاران شدند و فقط به دولت فروختند و چون سازمان تعاون روستایی انتظار حجم انبوه خرید 

 .ای آفرید های اخیر، عقب افتاد و نارضایتی تازه برخالف سال

زیان دو شرکت . عالوه بر آنکه زیان چند صد میلیارد تومانی را از این بابت بر سازمان تعاون به عنوان کارگزار دولت تحمیل کرد

جدای از زیان بخش خصوصی که مانند واردکننده . ود باید به این رقم افزودش ها برآورد می دولتی واردکننده را که بیش از این

 .شده بفروشد دولتی باید زیر قیمت تمام

االن این بازار : آالت تسری یابد، همان بال تکرار خواهد شد، آمده است در این نامه با اشاره به اینکه اگر تصمیم غلط مزبور به آهن

 .دهند آالت برای تأدیه بدهی خود، به طلبکاران پیشنهاد تسویه کاالیی می کنندگان داخلی آهنهم با رکود مواجه است و تولید

های فساد، زیان  عالوه بر همه زیان. احتمال فساد و زد و بند در چندین میلیارد دالر خرید خارجی بسیار باالست: افزاید این نامه می

 .دهد شرکت مأمور خرید را نیز افزایش می ۲ریالی 

پس از تقدیم آن نامه هیچ عالمتی حاکی از اینکه جنابعالی نامه هفت نماینده را دیده : مچنین در این نامه نوشته شده استه

القاعده دستور توقف این  این حسن ظن به جنابعالی وجود دارد که اگر نامه را مطالعه فرموده بودید علی. باشید، دریافت نکردیم

 .فرمودید را صادر می شکنی با این همه تبعات قانون

به جای آنها روابط عمومی . معاون اول محترم و حتی وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به نامه پاسخی ندادند: در این نامه آمده است

ای در پاسخ مصاحبه یکی از امضاءکنندگان ضمن پذیرش ماجرا به وجه  اسفند طی بیانیه ۲6وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 

! ر آورد که ویژگی وضعیت سبب اتخاذ آن تصمیم و اجرای آن بود و با کمال تعجب بر ادامه این کار غلط مهر تأئید زدمذکور، عذ

شد، ولی  البته شأن مردم و نمایندگان مردم و رفاقت و همدلی اقتضاء داشت در پاسخ آن نامه هفت نماینده رفتار دیگری دیده می

 .م و اقدام ناصواب را انکار نکرد بلکه صادقانه آن را پذیرفتجای شکر دارد که دولت انجام آن تصمی

های مختلف تصمیم گرفته شده و اقدامات غیرقانونی متعاقب آن، تذکر به  غرض از این شمارش هزینه: در این نامه مندرج است

ر اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا جنابعالی است تا سریعاً نسبت به توقف این روند دستور صریح صادر فرمایید و بجای آن، ارزها د

شود در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا بدون معطلی برای  به تدریج در بازار تشنه ارز بفروشد و ریال آن را که از جامعه جمع می

ی مسئول تامین های دولت کار تجارت را نیز به مردم و در موارد مجاز قانونی، به شرکت. مداوای درد مهار آبهای مرزی اختصاص دهد

 .منتظر اقدام سریع شما هستیم. کاالهای استراتژیک بسپارید

 :رونوشت

 جناب آقای رحیمی رئیس محترم دیوان محاسبات کشور

 جناب آقای سراج رئیس محترم بازرسی کل کشور

 جناب آقای دکتر شیوا رئیس محترم شورای رقابت

 رقابتپور ناظر محترم مجلس در شورای  جناب آقای نادر قاضی

 جناب آقای محمد امامی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت

 جناب آقای محمدعلی مددی ناظر محترم مجلس در شورای رقابت

 :اسامی امضاکنندگان
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 هادی قوامی

 بحرینی زاده حسین

 احمد توکلی

 حسین نجابت

 الیاس نادران

 اسماعیل کوثری

 محمدمهدی مفتح

 احمد امیرآبادی

 جعفر قادری

 مقدم مصباحیغالمرضا 

 محمدرضا پورابراهیمی

 نژاد محمد حسن

 عبدالکریم جمیری

 نژاد آریایی

 نژاد اهلل شریعت شمس
http://www.foodpress.ir/Post 

 
 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 1049فروردین ماه  46چهار شنبه 

پشتيبانی امور دام هستند چه نيازی به واردات شرکت جهاد تحقيقات آب و  وقتی دو شرکت شرکت بازرگانی دولتی و

 انرژی است

 .نماینده مجلس درباره انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی توضیح داد 63معاون وزیر جهادکشاورزی به ابهام  <کشاورزی

جهادکشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه  احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس و عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر

 .نماینده مجلس درباره موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند 63شنبه به بررسی سوال  خبری سه

نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را  63معاون وزیر جهادکشاورزی در تشریح و پاسخ به ابهام 

اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان : نماینده مجلس گفت 63اند، به احمد توکلی به نمایندگی از  طرح کردهم

 337شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دالر برای  شود، صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می می

خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور هزار هکتار از اراضی استان 

شوند در نهایت ما شاهد تولید  هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می 337است و براساس آن 

 .بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود

هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و  46از این مبلغ نیم میلیارد دالر برای : ضافه کردمعاون وزیر جهادکشاورزی ا

میلیارد دیگر را  8و . رود بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می

ر دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این میلیارد دال ۲سال، سالی  4ایشان اجازه فرمودند به مدت 

هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی  407استان عمدتا مرزی کشور که حدودا  6۲مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 

http://www.foodpress.ir/Post
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 .ها قرار بود صرف کند سدهای این استان

 8گیرد اما  و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهادکشاورزی صورت میطرح استان خوزستان و سیستان : بخشنده تصریح کرد

میلیارد دالر مربوط به وزارت نیرو و جهادکشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با 

کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد  قسط باید به صندوق توسعه ملی 0یا  6عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 

اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این 

یاز پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد ن

 .ای اختصاص دهند کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه

دولت با این استدالل این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از واردات و : معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد

میلیارد دالر بود منتهی چون این  ۲ل این پول برای سال گذشته فروختن کاالهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که ک

میلیون دالر  867توانند دریافت کنند  ها می تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت

 .است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است

هد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از های دامی جا دو شرکت نهاده: بخشنده اضافه کرد

ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر  ای که این میلیارد دالر و مقدار جو، ذرت و کنجاله ۲میلیون دالر بوده و نه  647

شود، این است که کجای این موضوع  که مطرح می درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است، بنابراین سوالی 5از 

کننده مابقی این محصوالت  درصد دیگر تامین 07شرکت خصوصی دیگر واردکننده بیش از  47معنیش انحصار است؛ در حالی که 

 .اند ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده هستند که آن

 شرکت دولتی  ۲میلیارد دالری برای  ۲رانت 

اواسط بهمن در : کلی نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در ابتدای برنامه با تشریح جزییات این واردات انحصاری گفتاحمد تو

میلیارد دالری که رییس جمهور از رهبر انقالب اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی  6مجلس متوجه شدیم، بخشی از اعتبار 

های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و  ورت انحصاری به دو شرکت دولتی فرآوردههای مرزی گرفته بود به ص بابت مهار آب

 .تعلق گرفته است...( ذرت، جو، کنجاله )انرژی برای واردات کاالی اساسی 

کزی البته ممکن است این اقدام دولت در راستای قدم خیری بوده باشد که طی آن این پول مستقیماً از بانک مر: توکلی ادامه داد

وارد بازار نشده و ارز آن به صورت جنس وارد و در بازار تبدیل به ریال شود که برطبق این استدالل این پول از بازار جمع شود و 

 .تورم ایجاد نکند

آقای بخشنده به نمایندگی از : این نماینده مجلس با اشاره به نامه نگاری با رئیس جمهور برای پاسخگویی در این باره گفت

ما در . تخانه در مالقاتی حضور پیدا کرد و ضمن قبول اعطای این امتیاز توضیحاتی در این باره بیان کرد که قانع کننده نبودوزار

توانستید از طریق بانک  پاسخ ایرادات خود را به مسائل مطرح شده بیان کردیم که این کار اساساً ضرورت نداشت؛ به دلیل اینکه می

اشکال دوم اینکه شما با اختصاص . شد فروخته و ریال آن را از بازار جمع کنید و پول پرقدرت هم زیاد نمیمرکزی ارز را در بازار 

اش را  درصد بهای ارز تخصیص داده شده را نقدی بدهند و بقیه ۲7این واردات به دو شرکت دولتی و قراری که گذاشته بودید فقط 

رای بازار این کاالها پیش آمده به بیش از یکسال برای پرداخت پول به دولت شش ماهه بپردازند که با وضعیتی که این تصمیم ب

 .افتد های مرزی بود عقب می طول خواهد کشید و اصلکار که مهار آب

بهمن سال گذشته با  ۲6هایی درباره ادامه این روند و متوقف نشدن آن به ما رسید نامه محرمانه ای در  وقتی گزارش: وی ادامه داد

فت عضو اقتصادی مجلس به رییس جمهور نوشتیم که بازهم پاسخی به آن داده نشد تا اینکه با خبر موثق مطلع شدیم برای امضا ه
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خواهند انجام دهند که با توجه به رکود حکمفرما در این بازار و اشباعی که در آن  واردات آهن آالت ساختمانی نیز این کار را می

 .اردات ذرت و کنجاله افتاد نیز در بازار تیرآهن نیز ممکن بود رخ دهدوجود دارد، همان اتفاقی که در و

اولین اشتباه دولت این بود که طبق قانون نباید ارزی را که برای کار معینی دریافت کرده در جای دیگری خرج کند و : توکلی گفت

اشکال سوم این است که . ی فروخت که اثر تورمی نداشتثانیاً در وضعیتی که بازار به ارز نیاز دارد، از طریق بانک مرکزی در بازار م

چنان که توضیح دادم، نزدیک به یک سال هدف اصلی را عقب انداخت به همین دلیل وزارت نیرو اکنون اعالم کرده برای مهار 

های  اعتبار در محل این از تبعات خرج کردن. های مرزی احتیاج فوری به اعتبار ابالغ شده دارد که در اختیارش قرار نمگیرد آب

قبل از آن نرخ . ایراد مهم دیگر این است که واردگنندگان دولتی بدون توجه به اشباع بودن بازار دست به واردات زدند. دیگر است

. سقوط کرد 037پس از واردات غیرقانونی دولتی به . تومان اعالم کرد 807دولت نرخ تضمینی را کیلویی . تومان بود 037ذرت 

ها برای هر کیلو بیش از  این سازمان با هزینه. هزارتن درت را به مباشر دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی قروختن 077ن کشاورزا

همینطور . دو شرکت دولتی نیز باید زیر قیمت تمام شده بفروشند. فروشد تومان می 878تا  007شود بین  تومان تمام می 077

 .بینند های وارد کننده خصوصی زیان می شرکت

اوالً بازار اشباع بوده و ثانیاً درصورت نیاز هم باید از : توکلی با اشاره به استدالل دولت درباره نیاز بازار به کاالی اساسی، ادامه داد

 .داد طریق دیگری این کار را انجام می

هرگونه  3۲ماده : دو شرکت دولتی گفتنماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با انتقاد به اعطای انحصاری این امتیاز به 

ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا )هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )کند  امتیاز انحصاری را ممنوع می

.( ممنوع استآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود،  ، به صورت تبعیض(مشابه آن

نیز صراحتاً اعالم کرده، دولت درباره این امتیازات را باید عیناً و با اولویت در اختیار  44قانون اجرایی سیاست اصل  8ماده 

 .های بخش خصوصی مرتبط قرار دهد شرکت

 .کند مناقصه یا مزایده میکرد و همان کاری را که در یک  توکلی ادامه داد باید دولت از هر دوطرف دولتی و خصوصی را دعوت می

وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دراین ماجرا چون سود در نهایت به جیب دولت خواهد رفت، پس ایرادی به آن 

اشکال در این است که سود به دست آوردن از راه نقض قانون درست است؟ با این استدالل باید : شود وارد کرد، خاطرنشان کرد نمی

 .البته در این مورد زیان متوجه دولت شد. توان تعقیب کرد توان هیچ مفسد اقتصادی را نمی ریم دیگر نمیبپذی

وی با تقدیر از واکنش وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش این خطا، خاطر نشان کرد، البته اطالعیه به روشنی حاکی از ادامه اجرای 

 .ین روند از دوماه گذشته تاکنون مشاهده نشده استآن تصمیم غلط است و هنوز اقدامی درباره توقف ا

امیدواریم : وی در پایان و با اشاره به مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت و کمیسیون برنامه و بودجه برای تصمیم گیری گفت

وی نهادهای مربوط پاسخ مناسب را از سوی دولت که توقف اجرای تصمیم دریافت خواهیم کرد و اگر پاسخ قانع کننده ای از س

های تخصصی و دیوان محاسبات، شورای رقابت و شاید  ، کمیسیون07دریافت نکنیم و خطا ادامه یابد، موضوع به کمیسیون اصل 

  .قوه قضاییه کشیده شود

 .اگر این روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود: نماینده مجلس گفت

این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده : برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه

اند، رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده است  ای که نمایندگان فرستاده است؛ به طوری که نامه

 .ام ها کپی آن را دریافت کرده و از سایت

در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه : قانون اظهار داشت 3۲وی با اشاره به ماده 
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 .شود باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخالل در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می

: دهیم و ببینیم که چقدر بوده است، گفت که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار رییس شورای رقابت با اشاره به این

های دولتی به چه  که ذخایر استراتژیک شرکت باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این

 .میزان بوده است را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم

اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته : ازار شده یا نه ادامه دادوی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختالل در ب

 .کنیم باشند ما از آن استقبال می

 مستندات باید دادگاه پسند باشد

 .باید مستندات دادگاه پسند باشد: توانیم تصمیم بگیریم، خاطرنشان کرد شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی

در شورا : که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت ه به اینرییس شورای رقابت با اشار

 .شود گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت تصمیم شورای رقابت مطرح می نفر تصمیم می 63

ها پایین آمده، به نرخ  کشاورزان زمانی که دیدند قیمت: فته است، افزودها کاهش یا که با واردات این کاالها قیمت وی با اشاره به این

 .قیمت تضمینی محصوالتشان را به دولت فروختند

 وزارت جهادکشاورزی آماده ارائه مستندات به شورای رقابت است

های  پروژه: ت، ادامه دادکه قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن اس بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این

 .رود، بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند جهادکشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می

 که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این مساله معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است: ضد انحصار نیست، گفت

ما آمادگی داریم تا : که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد وی با اشاره به این

 .مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم

های  قیمت: میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است، ادامه داد 3، 4ه بیش از که در سال گذشت بخشنده با بیان این

 .جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است

ما وارد کننده عمده هستیم، : دالر رسیده است افزود ۲۲7دالر به  477که ذرت از  معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .این از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیمبنابر

 .تومان بوده است 867خرید تضمینی امسال : برند، خاطرنشان کرد که واردکنندگان در مقطعی سود می وی با اشاره به این

 دولت به تعهدات خود در این: درصد پرداخت شده، گفت 06هزار تن خریداری شده است و بیش از  677که  بخشنده با بیان این

 .زمینه عمل کرده است

کمبود نیاز داخلی باید از طریق : که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظهار داشت معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .واردات حل شود

ت مورد هجوم قرار خوب نیست که دول: که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد وی با اشاره به این

 .داند بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می

 روز شنبه جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار خواهد شد

نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس  8، 0: بخشنده متذکر شد

 .ور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شودجمه
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میلیارد دالر و ذکر دو  ۲رقم : نهیم، تصریح کرد که قانون هر چه باشد به آن گردن می معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

این چنینی پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل . شرکت اشتباه است

  .ماند ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می های غیرمنصفانه هجمه

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس  1049فروردین ماه  41جمعه 

 جدولکشاورزی+الت کشاورزیقيمت تضمينی محصو:از سوی دولت ابالغ شد
تومان  6637قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی که در هیأت دولت تصویب شده است، برای اجرا ابالغ شد، هر کیلوگرم گندم  <

وزارت  6505٢6۲٢0مورخ  ۲7٢5630۲به پیشنهاد شماره  3/6/04به گزارش روزنامه رسمی کشور هیات وزیران در جلسه .تعیین شد

قیمت  - 6:تصویب کرد - 6568مصوب  -به استناد ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی جهاد کشاوری و 

به شرح جدول پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید  6505 - 6504برای سال ( زراعی)خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

ای و اساسی جایزه  کنندگان گندم، جو و اقالم علوفه وست، به تولیدعالوه بر ارقام مندرج در جدول پی - ۲.شود شده است، تعیین می

های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ هفتاد و نه  به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج - 5.یابد تولید اختصاص می

های مصوب کسر و به میزان شکستگی  رخهای سپید رود، فجر، خزر، شیرودی و گوهر مبلغ نود و دو ریال از ن ریال و برای برنج

های فجر، خزر، شیرودی و گوهر  های ندا و نعمت، آذر و صالح مبلغ یکصد و شانزده ریال و برای برنج کمتر از ده درصد برای برنج

گی حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکست. شود های مصوب اضافه می مبلغ یکصد و بیست و سه ریال به نرخ

سازمان مدیریت و  - 4.قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است

های مسئول خرید، محدوده  ریزی کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان برنامه

های تبعی و محل تأمین زیان  گونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینهزمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چ

میزان آفت سن گندم و  - 3.نماید نامه، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می احتمالی خرید موضوع این تصویب

ریزی کشور و وزارتخانه صنعت، معدن و  زمان مدیریت و برنامههای روغنی بر حسب افت و رطوبت با هماهنگی سا جدول قیمت دانه

در قبال تحویل هر تن چغندرقند بیست کیلوگرم تفاله خشک به نرخ هر کیلوگرم  - 6.شود تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می

خرید تضمینی گندم و  جدول - 0.شود بیست ریال و دو کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد ریال به عنوان جایزه تحویل می

کنندگان و  براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف 6505 - 6504گندم دوروم برحسب مفید و غیر مفید سال زراعی 

ریزی کشور ابالغ  های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه کنندگان و تفاهم وزارتخانه تولید

 شود می 6505٢0٢0ه مورخ  6778ت .  06084نامه شماره نامه جایگزین تصویب یباین تصو - 8.شود می
   http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنج

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 هزار هکتار از اراضی مازندران به زیر کشت مکانيزه برنج رفت  ۶7
 .هزار هکتار انجام شد ۶7در استان مازندران در سطحی معادل  14يزه سال نخستين نشاء مکان

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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از نخستین نشاء مکانیزه ( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی "کال طوله"دار و تنی چند از مسئوالن در روستای امروز طی مراسمی با حضور استان: در این استان خبر داد و گفت 04برنج سال 

 .شهرستان آمل، نخستین نشاء مکانیزه برنج در شالیزار جای گرفت

میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون در بخش برنج ابالغ شد که با کمک بانک  586در سال گذشته مبلغ : دالور حیدرپور افزود

 .شود که اعتبارات دیگری برای این بخش اختصاص یابد بینی می پیشدرصد آن جذب شده است و  677کشاورزی 

ای  های نشاءکار در سال جاری از افزایش قابل مالحظه شود که سطح زیر کشت برنج با دستگاه بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .ر هکتار به روش مکانیزه کشت شودهزا 67هزار هکتار اراضی شالیزاری این استان، حدود  ۲67ای که از  گونه برخوردار باشد، به

 .صورت مکانیزه کشت شد هزار هکتار از اراضی به 46این در حالی است که در سال گذشته : حیدرپور ادامه داد

های گذشته بوده و تغییراتی نداشته است، اما  سطح زیر کشت برنج در استان مازندران امسال نیز همچون سال: وی تصریح کرد

 .های روزهای آینده دارد تولید داشته باشیم، بستگی به بارندگی اینکه چه مقداری

 هزار هکتار از اراضی شاليزاری مازندران به ارقام پرمحصول 07اختصاص 

هزار هکتار از اراضی شالیزاری  07بینی شده است حدود  امسال پیش: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

ستای اجرایی شدن طرح خوداتکایی به ارقام پرمحصول اختصاص یابد و در این راستا سطح زیر کشت ارقام استان مازندران در را

 .های گذشته افزایش داشته است درصد در مقایسه با سال 57پرمحصول حدود 

 .محلی استامسال ارقام پرمحصولی چون شیرودی، فجر، ندا و نعمت کشت شده است و مابقی ارقام نیز : حیدرپور تأکید کرد

های استان مازندران در حال  در فصل حاضر، مراحل داشت محصوالتی چون ذرت، گندم، جو و کلزا در شهرستان: وی اظهار داشت

 .انجام است و هیچ آفت و بیماری غیرمتعارفی وجود ندارد

ها عملیات  ار است با مساعدت ژاپنیاین واحد قر: حیدرپور درباره فعالیت شرکت تعاونی زنان روستایی در روستای گلوگاه نیز گفت

ها هستیم تا بتوانیم طرح فوق را  های ژاپنی تهیه گیاهان دارویی در قالب اسانس و عرقیجات را به انجام برسانند که منتظر کمک

 ./اجرایی کنیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44116-1.html 

 
 برنج

 آیانا-1049فروردین  45, سه شنبه

 کنندگان  دار شدن برنج ایرانی، طرحی به نفع کشاورزان و مصرف هویت

ای است که ذهن مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد  دار شدن برنج ایرانی دغدغه هویت

ای که  ای که مسئوالن معتقدند اگر برنج شناسنامه گونه به های مربوطه را درگير کرده است؛ کشاورزی و انجمن

 . شود ها گرفته می داشته باشد، دیگر جلوی بسياری از تقلب... دهنده اصالت، محل توليد، کيفيت و نشان

و دارو از ، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های وارداتی از نظر سالمت تأیید شده و  گونه که برنج همان: گوید دهد و می دار شدن برنج ایرانی در سال جاری خبر می شناسنامه

هایی که توسط این وزارتخانه تجهیز شده است، قابلیت  دارای شناسنامه است، ارقام تولید داخل نیز با استفاده از ادوات و دستگاه

 .دتفکیک دار

عالوه بر برنج، : افزاید دهد و می رسول دیناروند از صدور شناسنامه برای محصوالتی که با سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد خبر می

 .دار خواهند شد های گوشتی نیز شناسنامه آرد، لبنیات و فرآورده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22106-1.html
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 شود دار شدن برنج ایرانی در وزارت کشاورزی تدوین می طرح شناسنامه

دار شدن به مفهوم استاندارد نیست، بلکه  شناسنامه: ر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز معتقد استمدیرکل دفت

 .بندی شده است کنند، همان باشد که داخل کیسه بسته معناست که تولیدکنندگان برنجی را که تولید می بدین

شود که سودجویان از اختالط ارقام محلی با پرمحصول  می دار کردن محصول برنج باعث شناسنامه: کند کاوه خاکسار خاطرنشان می

داخل "اند  توانند اطمینان داشته باشند مبلغ کاالیی را که پرداخته کنندگان می ترتیب مصرف و سایر ارقام جلوگیری کنند و بدین

 .است "کیسه

ای را تهیه کند و وزارت بهداشت،  اسنامهوزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین طرحی است که بتواند چنین شن: دهد وی ادامه می

 .درمان و آموزش پزشکی نیز قرار است سالمت محصول را پایش کنند

شود پس از تکمیل این طرح در وزارت جهاد کشاورزی،  بینی می طرح وزارت بهداشت آغاز شده و پیش: کند خاکسار تصریح می

 .دار شود سالمت و کیفیت برنج تولیدی شناسنامه

 های ایرانی دار شدن برنج وباره کانون هماهنگی، کمکی برای شناسنامهاحيای د

در صورتی که این کانون دوباره احیاء شود، خواهد توانست در : گوید دبیر سابق کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج نیز می

 .های ایرانی کمک کند دار کردن انواع برنج شناسنامه

ای تهیه کرده که خصوصیات ارقام مختلف برنج را در آن  مؤسسه تحقیقات برنج، کتابچه :شود پور یادآور می غالمرضا خانکشی

 .گیری کرد های برنج را اندازه های تکمیلی دیگر، میزان خلوص کیسه توان با مقایسه آنها و آزمایش گردآوری کرده و می

متر از یک درصد از قیمت نهایی این محصول برای شود و اگر ک حدود سه میلیون تن برنج در ایران توزیع می: کند وی تأکید می

 .توان زحمات تولیدکنندگان را نیز ارج نهاد زایی و اعتماد خاطر مشتریان می دار شدن هزینه شود، عالوه بر اشتغال شناسنامه

باید دوباره انتخاب  کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج از نظر دولت نیاز به انتخاب هیئت مؤسس دارد که: افزاید پور می خانکشی

 .شده و به معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اعالم شود

 .های الزم برای ادامه کار این کانون اقداماتی انجام شده است از سوی اتاق استان گیالن نیز حمایت: کند وی خاطرنشان می

 سالمت و کيفيت برنج همزمان پيگيری شود

 04دار شدن و اختصاص کد رهگیری به برنج ایرانی از سال  قرار بود که شناسنامه: گوید ره میدبیر انجمن برنج کشور نیز در این با

 .ای در صف نوبت هستند تا بتوانند کد رهگیری سالمت را از وزارت بهداشت دریافت کنند شروع شود که در حال حاضر عده

ان و آموزش پزشکی، انجمن برنج، دفتر غالت و در کمیته سالمت وزارت بهداشت، درم: دهد جمیل علیزاده شایق ادامه می

 .کنند ترتیب مسئله کیفیت و سالمت را همزمان پیگیری می محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز عضو هستند و بدین

رنج با اضافه شدن طرح وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به کیفیت برنج است، شناسنامه کاملی برای محصول ب: کند وی تصریح می

 .دهد های الزم را انجام می شود و در این راستا انجمن همکاری تهیه می

شود که مشتری اگر برنج هاشمی  گیرد، باعث می دار کردن محصول برنج عالوه بر آنکه جلوی بسیاری از تقلبات را می شناسنامه

عنوان  ای که به ست؛ چرا که در حال حاضر عدهکند، اطمینان داشته باشد که این کاال با ارقام دیگر مخلوط نشده ا خریداری می

کنند و سپس به دست  توان از آنها نام برد، پس از خریداری محصول برنج کشاورزان، آنها را با ارقام پرمحصول مخلوط می واسطه می

 .شده و کیفیت آن ناراضی است کننده از کاالی خریداری رسانند و مصرف مشتریان می

های فلزات سنگین بود نیز در حال حاضر با توجه مسئوالن تحت  تی که چندی پیش مشکوک به آلودگیهای واردا همچنین برنج

امیدواریم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت . گیرد و از لحاظ سالمت پایش شده است آزمایش قرار می
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رده و در نهایت کاالیی تحویل مردم شود که روی کیسه نام آن جهاد کشاورزی، طرح سالمت و کیفیت برنج ایرانی را یکپارچه ک

 ./آورده شده است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44154-1.html 

 
 برنج

 آیانا-1049فروردین  49, دوشنبه

 مع توليد محصوالت تراریخته انتظار تدوین دستورالعمل جا محققان؛ چشم
شك هر دو  موافقان و مخالفان استفاده از محصوالت تراریخته همگی از متخصصان سطح باالی جامعه هستند و بی

 .ای دارند کننده گروه دالیل قانع

گزاری کشاورزی مسئول بخش اصالح و تهیه بذر معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبر

تواند استفاده از سموم را  ترین آفت برنج در ایران می با اشاره به اینکه برنج تراریخته ایرانی با مقاومت خود نسبت به مهم( ایانا)ایران 

راریخته، شده در دهه اخیر، برنج تراریخته هیچ تفاوتی با برنج غیرت ای انجام های مزرعه در آزمایش: در مزارع برنج کاهش دهد، گفت

 .جز توانایی در مقاومت به آفات نشان نداده است به

دلیل مخالفت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی نیز مجوز کشت این رقم را صادر  محمد زمان نوری دالور با اشاره به اینکه به

شود، اما با توجه به  کاشت نمیطور گسترده  در حال حاضر نیز مجوز رسمی کاشت وجود ندارد و این محصول به: نکرده است، افزود

 .صورت محدود کشت شود رود رقم برنج تراریخته طارم موالیی در برخی نقاط به احتمال می 05های اخیر در کنگره زراعت  صحبت

کنند و در این رقم ژن واردشده به گیاه، در برابر آفت  گیاهان تراریخته به یک صفت خاص مقاومت پیدا می: وی خاطرنشان کرد

عمل  پاشی بیش از حد که در بسیاری موارد مؤثر هم نیست، جلوگیری به خوار نواری برنج مقاومت ایجاد کرده و از سم م ساقهکر

 .آورد می

مسئول بخش اصالح و تهیه بذر معاونت تحقیقات برنج کشور با بیان اینکه ژن بیگانه واردشده هیچ خسارتی به محیط زیست و 

تولید ارقام تراریخته در تمامی : شود، ادامه داد طور کامل غیرفعال می ز رسیدن گیاه، ژن واردشده بهکند و پس ا انسان وارد نمی

 .برانگیز است و بسیاری از کشورها مجوز تولید این محصوالت را ندارند کشورهای دنیا چالش

های خاصی روی آن قرار  ول، برچسبدر برخی کشورهای با استاندارد باال، برای تشخیص تراریخته بودن محص: نوری تصریح کرد

 .کنند این محصوالت برای انسان و محیط زیست خطرناک هستند، در جریان قرار بگیرند گیرد تا کسانی که فکر می می

وی با اشاره به اینکه هیچ قانونی برای استفاده از محصوالت تراریخته تدوین نشده است، اظهار امیدواری کرد که وزارت جهاد 

 .با همکاری سازمان محیط زیست بتواند دستورالعملی را برای این محصوالت تدوین کندکشاورزی 

بدون شک : نوری با اعالم اینکه تمامی موافقان و مخالفان محصوالت تراریخته از متخصصان سطح باالی جامعه هستند، یادآور شد

 .ای دارند کننده هر دو گروه موافق و مخالف دالیل قانع

رسد، دقت بیشتری لحاظ شود، تأکید  طور مستقیم به دست انسان می ا اعالم اینکه باید در تولید محصوالتی که بهوی در پایان ب

توانند در این راه گام بردارند یا باید  شود که می با تدوین یک دستورالعمل جامع در این باره برای محققان نیز مشخص می: کرد

 ./تحقیقات خود را محدود کنند
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44109-1.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22152-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22134-1.html
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 بازار و قیمت ها
 - 49/11/40فارس

 عرضه گندم دوروم چهار استان کشور در بورس کاالی ایران

ه و بویراحمد و کرمان با حجم فروردین ماه، گندم دوروم استان های فارس، خوزستان، کهگيلوی 23روز یك شنبه 

 .شود ریال در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می ۸۸7هزار و  99چهار هزار تن و با قيمت پایه 

های فارس، خوزستان،  فروردین ماه، گندم دوروم استان ۲5، روز یک شنبه بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال در تاالر محصوالت کشاورزی بورس  887هزار و  66کهگیلویه و بویراحمد و کرمان با حجم چهار هزار تن و با قیمت پایه 

 .کاالی ایران عرضه می شود

 .تن برنج است 5763تن ذرت و  4083تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 

در تاالر  66تن تیرآهن  6۲۲هزار و  676و  64تن تیرآهن  6۲۲هزار و  636شرکت ذوب آهن اصفهان در صورت تقاضا با 

، 68-64تن تیرآهن طول کوتاه  ۲87هزار و  60دیگر عرضه های این شرکت شامل . محصوالت صنعتی و معدنی حضور می یابد

 .تن سبد تیرآهن میلگرد است 6708و  ۲7آهن چهار هزار تن تیر

ریال راهی  436هزار و  605در گروه مس، در صورت تقاضا، چهار هزار تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه 

 .تاالر معامالت می شود

از دیگر . کند عرضه میریال  483هزار و  ۲77تن مس مفتول را با قیمت پایه  5377این شرکت همچنین در صورت تقاضا، 

تن سولفور  677هزار تن انواع مس کم عیار،  57محصوالت عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 

 .تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد 6۲مولیبدن و 

ریال تجربه می  53هزار و  ۲76پایه تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را با قیمت  ۲07عالوه بر این، 

 .کند

تن  5770هزار تن قیر و  ۲7هزار تن لوب کات،  ۲5هزار تن وکیوم باتوم،  ۲0های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضه  تاالر فرآورده

 .تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود 857تن انواع قیر و  4377. انواع ماده پتروشیمی است

ترمز شرکت لنت صفه صنعت صبا از دیگر عرضه های این روز است که با حجم دو تن راهی تاالر معامالت بازار  همچنین، لنت

 .فرعی می شود

هزار تن انواع کاال در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کاالی ایران عرضه  466براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

 .شود می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111905 

 
 بازار و قیمت ها

 - 49/11/01فارس

 شود می  روز دیگر ارزان 97گوجه سبز و چغاله بادام تا /قيمت ميوه و سبزی در تهران

ها قيمت این دو  الت جدید گوجه سبز و چغاله بادام برخی از استانبا آمدن محصو: رئيس اتحادیه ميوه و سبزی گفت

 .یابد ميوه در روزهای آینده به شدت کاهش می

با اشاره به کاهش قیمت گوجه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 .یابد ها با عرضه محصوالت جدید به بازار تا دو هفته دیگر باز هم کاهش می قیمت این نوبرانه: چغاله بادام، گفتسبز و 

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/185346332.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001435
http://www.farsnews.com/
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شود، از گرمسار، ساوه، قم و  هزار تومان عرضه می 57تا  ۲7اکنون گوجه سبز در تهران که با قیمتی حدود هر کیلو  هم: وی افزود

هزار تومان  63ینده با آمدن گوجه سبز شهریار به بازار قیمت این محصول به حدود هر کیلوگرم روز آ 8شود، اما تا  شیراز تأمین می

 .یابد کاهش می

هزار تومان  57تا  6۲همچنین چغاله بادام که در حال حاضر با قیمت هر کیلوگرم حدود : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .یابد روز دیگر کاهش می 67له گرمسار، ساوه و قم به بازار قیمت این محصول هم تا شود، از کاشان تأمین و با آمدن چغا عرضه می

قیمت هر کیلوگرم پرتقال مرغوب : هزار تومان عنوان کرد و گفت 0تا  4فرنگی را در بازار تهران از  مهاجران قیمت هر کیلوگرم توت

 .تومان است تومان تا هزار 677هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم هندوانه بین  3

هزار تومان و هر کیلوگرم  4تا  377هر کیلوگرم طالبی بر حسب کیفیت با قیمتی هزار و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .شود های سطح شهر عرضه می هزار تومان درخرده فروشی 3موز با قیمتی حدود 

گوجه فرنگی قیمتی بین : تومان عنوان کرد، و گفت ۲77و  هزار 3ها حدود  فروشی مهاجران قیمت هر کیلوگرم کیوی را در خرده

 .تومان دارد 377هزار و  ۲تومان، خیار قیمتی حدود  377تومان تا هزار و  877

ها به مشتریان عرضه  فروشی تومان و پیاز سفید با قیمت هر کیلو هزار تومان در خرده 877پیاز زرد با قیمت هر کیلو : وی افزود

 .شود می

تومان و قیمت هر  ۲77تومان تا هزار و  877همچنین قیمت هر کیلو هویج فرنگی بین : حادیه میوه و سبزی اظهار داشترئیس ات

 .تومان تا هزار تومان است 677زمینی بین  کیلو سیب
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111009 

 
 بازار و قیمت ها

 - 14/79/37فارس

 تومان 0777تا  ۶۰77خرید مرغ با قيمت مصوب / هزار تن مرغ ذخيره شد 97

تا  ۶۰77هزار تن مرغ با قيمت  97معاون بازرگانی شرکت پشتيبانی امور دام با بيان اینکه از هفته دوم فروردین تاکنون 

 .ها صورت گرفته است این کار در راستای ایجاد تعادل در قيمت: ه شده است، گفتهزار تومان خریداری و ذخير 0

سازی  در مورد ذخیره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس والوزی معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

سازی این  ها شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خود را برای ذخیره ین با کاهش قیمتاز هفته دوم فرورد: گوشت مرغ، گفت

 .های مختلف کشور را فراهم کرد های پشتیبانی در استان محصول اعالم و امکان خرید توسط شرکت

هزار تن  67امروز حدود  تا: کننده دارد، افزود وی با بیان اینکه عرضه مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام بستگی به تمایل تولید

 .شده است  گوشت مرغ ذخیره

تومان است،  0777تا  6377کنندگان براساس قیمت مصوب و بر حسب کیفیت بین  قیمت مرغ خریداری شده از تولید: وی افزود

 .شود ن میها و حاشیه سودشان تأمی شود و تمام هزینه کننده به هیچ عنوان متضرر نمی با قیمت مذکور تولید: اظهار داشت

: معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این شرکت آمادگی ذخیره سازی مرغ مازاد بازار را به هر میزان دارد، گفت

های  کننده است و مرغ کننده و مصرف ها و جلوگیری از ضرر و زیان به تولید سازی ایجاد تعادل در قیمت هدف اصلی از ذخیره

 .گرم است 877ا وزن یک کیلو و خریداری شده ت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130001337
http://www.farsnews.com/
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ای نداشته، ضمن اینکه از این   تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام در این مورد برنامه: مرغ اظهار داشت سازی تخم وی در مورد ذخیره

 .امکان و آمادگی برخوردار است

سازی و انجماد مرغ بر اساس  رید، ذخیرهشود، بنابراین هدف گذاری برای خ بخشی از مرغ ذخیره شده صادر می: والوزی تصریح کرد

 .گرم است 877وزن تا یک کیلو و 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111944 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 شيبی، پشتيبانی امور دام عجله کند قيمت مرغ در سرا
آوری مرغ مازاد  کند، الزم است شرکت پشتيبانی امور دام برای جمع در حالی که قيمت مرغ هر روز کاهش پيدا می

 . ها با سرعت بيشتری وارد عمل شود توليدکنندگان در استان

با اعالم ( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دچار نوسانات بوده است، اما امسال این نوسانات  قیمت مرغ در فروردین: این خبر گفت

 .صورت وحشتناکی در حال پیشروی است به

ترتیب، هر روز قیمت  ای برای خرید مرغ مازاد ندارد و بدین رسد شرکت پشتیبانی امور دام عجله نظر می به: محمد یوسفی افزود

 .آید تر می پایین

های  آوری مرغ ها امکان انجماد مرغ را ندارند؛ بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام باید برای جمع برخی از استان: وی خاطرنشان کرد

 .نندتر وارد عمل شود تا مرغداران بیش از این صدمه نبی مازاد هرچه سریع

شود که ظرف شش روز آینده وضعیت قیمت بهبود یابد، اما الزم است تا این فاصله شرکت  بینی می پیش: یوسفی ادامه داد

 .تر مرغ مازاد جمع شود ها نیز همکاری کنند تا هرچه سریع های الزم را داشته باشد و اتحادیه پشتیبانی امور دام نیز مساعدت

روزه به سالن و زمان فروش ایجاد شود تا مرغداران مجبور  ت هماهنگی برای ورود جوجه یکهمچنین الزم اس: وی تصریح کرد

ها و خریداری نشدن آنها نخواهد  هایی را متحمل شوند که نتیجه آن چیزی جز افزایش وزن مرغ نباشند با دادن دان اضافه، هزینه

 .داشت

موقع  روزه کاهش نیافته و اگر اقدامات به حجم جوجه یک: دآور شددهندگان مرغ گوشتی یا مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

 .آوری مازاد مرغ انجام شود، دوباره شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود برای جمع

اند قیمت تولیدشده مرغ گوشتی را به  بینی شده است، زیرا نتوانسته کننده پیش امسال برای مرغداران نگران: یوسفی تأکید کرد

 .منطقی برسانند اندازه

تومان است،  077اند، چهارهزار و  قیمتی که ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ زنده تعیین کرده: وی اظهار داشت

 .رساند تومان به فروش می 077هزار و  تا سه 377هزار و  ها سه در صورتی که قیمت مرغ در مرغداری

 ./تومان است 577هزار و  بار قیمت هر کیلوگرم مرغ پنج وه و ترهدر میادین می: یوسفی در پایان گفت
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44161-1.html 

 

 بازار و قیمت ها

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000499
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22160-1.html
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 خبرنگاران جوان - 6504فروردین  56: تاریخ

 ها ی نجومی نوبرانهگذار ردپای دالالن در قيمت

هایی متفاوت و بعضا  ها هستن و در نقاط مختلف پایتخت با قیمت ها همچنان ناباورانه رکورددار قیمت بار، نوبرانه در بازار میوه و تره

 .شوند نجومی عرضه می

ای  ها، اتفاق تازه های نوبرانه و سردرختی نسبت به سایر میوه بودن قیمت میوه ، باالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار تومان در بازار  677های نوبرانه در بدو ورود با قیمتی بیش از  نیست و هر ساله شاهد آن هستیم اما در سال جاری برخی میوه

 .شد سابقه محسوب می رکوردی بی  ی گذشته،ها سبز و چغاله بادام نسبت به سال عرضه شدند که این نرخ برای گوجه

هزار تومان بود ولی اخیرا با افزایش عرضه  677بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام در ابتدای ورود به بازار بیش از 

ین نوبرانه در شود در صورت ادامه عرضه مناسب ا بینی می هزار تومان رسیده است و پیش 57تا  ۲7این محصول قیمت آن به 

 .روزهای آتی، باز هم کاهش قیمت داشته باشد

 .شود ترین میوه این فصل نیز محسوب می سبز است که البته به نوعی پربحث دیگر میوه پرطرفدار فصل بهار گوجه

شهر رساند و خیلی  ها سطح هزار تومان خود را به میوه فروشی 6۲7سبز نیز در اولین روزهای ورود به بازار با قیمتی بیش از  گوجه

 .ترین میوه فصل را برای خودش دست و پا کرد زود لقب گران

گذاری شد و اینگونه خوشمزگی این  هزار تومان نیز قیمت 637وارد، در برخی از مناطق تهران تا حدود  هر کیلوگرم از این میوه تازه

 .نوبرانه برای خریدارانش گران تمام شد

های نوبرانه در سال جاری را عرضه دیرهنگام این محصوالت به  ان میوه و سبزی قیمت نجومی میوهتر رئیس اتحادیه فروشندگ پیش

 .های فروردین ماه توجیه کرد سبب بارندگی

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص دالیل گرانی 

ریزی صحیح باعث شد مقدار زیادی میوه به صورت قاچاق وارد  عالوه بر سرما و برودت هوا، عدم برنامه: وان کردهای نوبرانه عن  میوه

های گزافی به بازار عرضه شدند و این موضوع باعث افزایش توقع  با قیمت( انگور، پرتقال، گالبی و نارنگی)ها  کشور شود و این میوه

 .بازار شد

هزار تومان  ۲7تا  57سبز  هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم گوجه 63تا  ۲3یمت هر کیلوگرم چغاله بادام ق: صدرالدین نیاورانی گفت

 .اند گذاری شده بسته به اندازه و کیفیت محصول در بازار قیمت

های نجومی  این قیمت: سبز در برخی از مناطق تهران، اظهار داشت هزار تومانی هر کیلوگرم گوجه 677نیاورانی با تأیید قیمت 

حساب بعضی  شود و در صورت حل نشدن دالل بازی و فروش بی ها است و مشکل اصلی ما نیز محسوب می فروشی مربوط به خرده

در آخرین مرحله یعنی فروش از بین خواهد ... فروشی، تمام زحمات کشاورزان، مسئولین، سازمان حمل ونقل و  های میوه از مغازه

 .رفت

ای شدن این فاکتورها راهکاری مناسب جهت حل این مشکل  فاکتور یکسان در سازمان میادین و سه نسخه ایجاد: وی ادامه داد

 .است

های گیالس و زردآلو در اواسط اردیبهشت ماه،  با ورود نوبرانه: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و سبزی افزود

 .ج خواهند شد و قیمت این محصوالت واقعی خواهد شدسبز و چغاله بادام از حالت نوبرانگی خار گوجه

ها به بازار به علت عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت این محصوالت قابل کنترل  طبیعی است که در روزهای ابتدایی ورود نوبرانه

ها باعث  میان دولتینباشد اما پرواضح است که نبود متولی پرقدرت و بازوی نظارتی مناسب چه در بین نهادهای مردمی و چه در 

 .شده که هر ساله نوسان عجیبی در قیمت این محصوالت شاهد باشیم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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http://www.yjc.ir/fa/news/5194141 
 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1049فروردین ماه  40یک شنبه 

 تومان  2777ویژه؛ / قيمت انواع نان سنگك در آزادپزها

گرمی  437نان سنگک : تومان اعالم کرد و گفت ۲777سنگک ویژه را  قیمت نان رییس اتحادیه نانوایان نان سنگکی <مواد غذایی

 .تومان است 6377گرمی کنجدی در آزادپزها  437تومان و نان  6577ساده در آزادپزها 

 5777پز  هر کیلوگرم آرد در نانوایی های آزاد: گرمی دولتی اظهار کرد 457تومانی نان  877محمدرضا نظرنژاد با اشاره به قیمت 

 6577هر عدد نان  پزها به درخواست مشتری، کنجد به نان اضافه کنند اگر در آزاد. تومان است 6377تومان و هر نیم کیلوگرم 

 .شود تومان فروخته می 6377تومانی به قیمت 

تومان به  ۲777گرمی و کنجد به آن اضافه شود به قیمت  337های آزادپز  اگر به درخواست مشتری وزن نان در نانوایی: وی افزود

 .شود رسد که نان سنگک ویژه محسوب می فروش می

در حال : هزار تومان است، گفت 35هزار تومان و هر کیسه آرد آزاد  54آرد دولتی کیلویی  47نظرنژاد با بیان اینکه هر کیسه 

واحد دارای مجوز هستند و بقیه نیز باید مجوزهای الزم را بگیرند که  077نانوایی سنگکی در تهران داریم که  877حاضر 

 .ر حال انجام استاخطارهایی هم در این زمینه داده شده و اقدامات مورد نیاز برای دریافت مجوز د

پز شدند و از آردهای با  های سنگکی آزاد درصد از نانوایی 57تا پایان سال گذشته حدود  نان سنگکیبه گفته رییس اتحادیه نانوایان 

 .شود نان استفاده می کیفیت برای تهیه

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 افزایش قيمت هندوانه/ برابر گران شد ۶چغاله در یك سال 

قیمت چغاله در : بار خبر داد و گفت میدان مرکزی میوه و تره معاون اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت هندوانه در <کشاورزی

 .هزار تومان بود 0تا  6که سال قبل قیمت آن بین  هزار تومان رسیده در حالی 47میدان مرکزی به 

صول به دلیل این امر صادرات این مح: بار خبر داد و اظهارداشت علی امامی از افزایش قیمت هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره

 .شود تریلی هندوانه به نقاط مذکور صادر می 47تا  57باکو، مرز عراق و چند نقطه دیگر است، روزانه 

قیمت : تومان افزایش یافته است، گفت6777تا  077به بین  877معاون اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت این محصول از 

 5777تا  ۲777تومان و کیوی  ۲377تا  6377تومان، سیب بین  5877تا  5377تومان، موز  4577پرتقال در حال حاضر حدود 

 .تومان است

تومان است که این مبلغ حتی هزینه حمل  537تا  577قیمت گوجه فرنگی بین : امامی با اشاره به تمام شدن فصل نارنگی افزود

 .آن نیست، محصول بسیار فراوان و متقاضی برای آن بسیار کم است

هزارتومان،  6۲قیمت توت فرنگی : تومان اعالم کرد و اظهارداشت 677تومان و سیب زمینی نو را  477زمینی را  وی قیمت سیب

 .تومان است ۲777تا  6877تومان و طالبی  ۲777تا  6877ملون 

محصول را از  درصد این 07تا  87سرمازدگی : امامی با بیان اینکه محصول چغاله به دلیل سرمازدگی بسیار کم شده است، افزود

رسد، این در  بار به فروش می هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره 47بین برده است و درحال حاضر این محصول به قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5179828
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Post
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 .هزار تومان بود 0تا  6حالی است که سال گذشته قیمت این نوبرانه بین 

های تابستانی از حدود یک ماه دیگر وارد  اینکه میوههزار تومان است ضمن  66هزار تا  63به گفته وی قیمت گوجه سبز نیز بین 

 .بازار خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 بازار و قیمت ها  

 ایسنا - 104۱فروردین  4۱دوشنبه 

 قيمت انواع لبنيات در بازار

 .شته تغییری نداشته و در اکثر برندها با ثبات روبرو بوده استهای گذ قیمت انواع لبنیات در مقایسه با ماه

های سطح شهر از ثبات نسبی برخوردار است و تنها تعداد معدودی از برندها  به گزارش خبرنگار ایسنا، انواع لبنیات در بیشتر برندها در مغازه

 .اند مقداری افزایش قیمت داشته

های تولید به ویژه قیمت خوراک دام  هم اظهار امیدواری کرده که اگر هزینه -ه مرکزی دامداران مدیر عامل اتحادی -همچنین سعید سلطانی 

 .کنترل شود، می توان قول داد که قیمت شیر و لبنیات در سال جاری افزایش نمی یابد

در روزهای پایانی سال گذشته  البته. شود تومان فروخته می ۲377تا  ۲۲77بر اساس بازار فعلی، شیرکم چرب یک لیتری به طور متوسط 

ها به  ها و برخورد سازمان حمایت قیمت برخی کارخانه های لبنی بدون مجوز سازمان حمایت قیمت این محصول را افزایش دادند که با پیگیری

  .می کندحالت قبل بازگشت اما هنوز یکی از برندها شیر کم چرب یک لیتری را بر اساس قیمت افزایش یافته بدون مجوز عرضه 

 4777همچنین قیمت شیر کاکائو یک لیتری حدود . تومان در برندهای مختلف متفاوت است ۲877تا  ۲577شیر پر چرب یک لیتری نیز از 

  .تومان است

تومان  3777شود و در برخی برندها قیمت ماست یک کیلوگرمی به بیش از  تومان عرضه می 5077تا  5777ماست کم چرب یک کیلوگرمی 

  .رسد می نیز

 .شود تومان عرضه می 4577گرمی  477همچنین پنیر 

 .نیز با ثبات روبرو بوده است  های دوغ، کره و خامه قیمت

 ۲577گرمی  677و کره  6۲77گرمی  37قیمت کره . شود تومان عرضه می ۲077تا  ۲۲77بر اساس این گزارش، دوغ یک و نیم لیتری بین 

 .گیرد تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می 6۲77گرمی  677تومان است و خامه 

 ميانگين قيمت به تومان وزن انواع لبنيات

 ۲477 یک لیتری شیر کم چرب

 ۲377 یک لیتری شیر پرچرب

 6377 یک لیتری ای شیر کیسه

 5۲77 یک کیلوگرم ماست کم چرب

 5077 یک کیلوگرم ماست پرچرب

 ۲377 یک و نیم لیتری دوغ

 4577 گرمی 477 پنیر

 6۲77 گرمی 37 کره

 6۲77 گرمی 677 خامه

http://www.foodpress.ir/Post
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 8۲77 یک کیلوگرمی کشک

http://www.isna.ir/fa/news/49114911599 
 

 پسته

 - 49/11/45فارس

 اوج بازگشت پسته ایران به/ ایران جایگاه نخست توليد پسته جهان را از آمریکا پس گرفت

های مناسب دو سال گذشته و نيز  با بارندگی: های سردسيری و خشك وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون دفتر ميوه

ای وزارت جهاد کشاورزی، ایران دوباره جایگاه نخست توليد پسته جهان را از آمریکا پس گرفت و به  های توسعه برنامه

 .دوران اوج برگشت

پسته ایران از  05ها تولید سال  بینی با اعالم اینکه براساس پیش خبرگزاری فارسار اقتصادی وگو با خبرنگ علی محسنی در گفت

ایران با این تولید به جایگاه نخست تولید پسته در جهان برگشت و گوی سبقت را از آمریکا : هزار تن گذشته است، گفت ۲53مرز 

 .ربود

های بسیار مناسبی که دو سال گذشته  به دلیل بارندگی: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود امور میوهمعاون دفتر 

برداران که وجود داشت تولید پسته ایران بسیار وضعیت مطلوبی داشته و به جایگاه  های وزارت جهاد کشاورزی و تالش بهره و برنامه

 .های آینده این جایگاه نخست تثبیت شود به دنبال این هستیم تا درسال است و  نخست تولید پسته جهان برگشته

هزار تن شده است و بر این اساس بسیاری  ۲47براساس آمارهای غیر رسمی اعالم شده بود تولید پسته آمریکا : وی ادامه داد

 .کرد ن هم آمارهای فائو این را تایید نمیگفتند که آمریکا جایگاه نخست تولید پسته دنیا را به چنگ آورده است اما در همان زما

بسیاری : ، افزود.زدند محسنی با بیان اینکه بیشتر از اینکه این آمارها واقعیت داشته باشد سودجویان به طبل این آمارهای واهی می

ها بازی  وع اخبار با قیمتتری از تولید کنندگان خریداری کنند با این ن ها برای اینکه پسته را با قیمت پایین سودجویان و واسطه

 .کردند های واردات پسته را مطرح می کردند و زمزم می

هزار تن پسته مصرف  37تا  47طبق برآوردها : محسنی در تحلیل اینکه ایران جایگاه نخست را از آمریکا دوباره گرفته است، گفت

ماه آینده  3هزار تن هم طی  47تا  57و حدود  شود خوری وارد بازار می درصد هم به صورت تازه 3حدود . داخلی وجوددارد

هزار تن  ۲53صادرات خواهیم داشت و با احتساب صادراتی که تاکنون انجام شده است بنابراین تولید پسته سال گذشته ایران از 

 .فراتر رفته است

ای برای حفظ این جایگاه دارید،  ههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چه برنام معاون دفتر امور میوه

هزار هکتار مربوط به پسته  65هزار هکتار توسعه باغات میوه  36از  0۲برنامه توسعه باغات پسته در دستورکار است، در سال :افزود

 .برابر برنامه عمل شده است ۲٢3شود که  درصد محصوالت باغبانی را شامل می ۲4بود که بیش از 

کند و با مطالعه  همچنین الگوی کشت مناطق تغییر می: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود همعاون دفتر امور میو

 .های دیگر در حال انجام است شود توسعه پسته در استان هایی که انجام می و بررسی

د که قرار است با توسعه سطح زیر سال آینده در برنامه دار 67وزارت جهاد کشاورزی برنامه افزایش دو برابری تولید پسته را طی 

های آبیاری به روش نوین به این  کشت، اصالح باغات موجود و نیز افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین اجرای سیستم

 .عملکرد دست یابد

http://www.isna.ir/fa/news/94012408574
http://www.farsnews.com/
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این ای از  شود و بخش عمده شهرستان کشت می 07استان کشور شامل  ۲7اکنون پسته ایران در بیش از  به گفته محسنی هم

 .درصد پسته تولیدی کشور از استان کرمان است 07تا  67حدود . آید استان به دست می 6۲محصول از 

های  بیشترین توسعه و تغییر الگوی کشت، در استان: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون دفتر امور میوه

 .قم، اصفهان، سمنان، خراسان رضوی و فارس ایجاد شده است

استان جدید در مناطق  64: های جدیدی نیز به توسعه کشت پسته اضافه شده است، گفت حسنی در پاسخ به اینکه آیا استانم

 .شود غرب، شمال غرب، شمال شرق اضافه شده و در حال حاضر احداث جدید باغات پسته به صورت الگویی انجام می

هزار تن پسته تولید شد اما با  ۲۲3هکتار بود که  554هزار و  568 ،0۲به گفته این مقام مسئول سطح زیر کشت پسته در سال 

هزار تن بود که از رشد  ۲53،  05بینی تولید پسته در سال  های مناسب که طی دو سال گذشته داشته است پیش توجه به بارندگی

 .رم استکیلوگ ۲٢88با این آمار سرانه تولید پسته برای هر فرد ایرانی . درصدی برخوردار است 60

 صادرات پسته*

تن صادرات به ارزش  ۲6۲هزار و  687، 05در سال : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون دفتر امور میوه

 40از نظر وزنی  0۲دالر به کشورهای دیگر صادر شده است که در مقایسه با سال  67هزار و  086میلیون و  6۲۲یک میلیارد و 

 .درصد رشد داشته است 37زشی درصد و از نظر ار

 .سطح زیر کشت و میزان صادرات پسته ایران نیز رتبه نخست دنیا را دارد: وی ادامه داد

میلیارد دالر  ۲٢0تن به ارزش بیش از  054هزار و  83یک میلیون و : محسنی در ادامه به کل صادرات باغی اشاره کرد و گفت

 .بوده است 05میلیون تن در سال  63 63٢0ت باغی هم بیش از صادرات باغی بوده است و کل تولید محصوال

میلیارد دالر  ۲٢6تن به ارزش بیش از  535هزار و  030جمع کل صادرات محصوالت سردسیری خشک کشور : وی همچنین گفت

 .رشد داشته است 0۲درصد نسبت به سال  08درصد و از نظر ارزشی  07شد که از نظر وزنی 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491145111996 

 
 پسته

 خبرنگاران جوان - 104۱اردیبهشت  11: تاریخ

 هزار تن 2۶7افزایش توليد پسته در کشور به 

 .هزار تن افزایش می یابد ۲67د پسته امسال به حدود تولی: معاون دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت

: هزار تن پسته تولید شد، افزود ۲53،علی محسنی با اشاره به این که سال گذشته گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

درصد  67ایی مطلوب براساس ارزیابی های انجام شده تولید پسته امسال با توجه به بارندگی های مناسب و شرایط آب و هو

 .افزایش دارد

 .میلیون دالر صادر شد 677هزار تن پسته به ارزش یک میلیارد و  687سال گذشته بیش از : وی گفت

یزان تولید و در چند سال گذشته پسته ایران به لحاظ م: معاون دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .صادرات بعد از آمریکا قرار داشت و امسال دوباره در مقام نخست جهان قرار گرفت

درصد  40درصدی داشت و میزان صادرات نیز  60افزایش  0۲سال گذشته تولید پسته در کشور در مقایسه با سال : محسنی گفت

 .رشد داشت
  http://www.yjc.ir/fa/news/5191419 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940125000446
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5178987
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 پنبه
 آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 شود  پنبه تراریخته وارد مزارع می
 .های جدید برای ورود بذر پنبه از هند، پاکستان و یونان صورت گرفته است ها، رایزنی با برداشته شدن محدودیت

با اعالم اینکه تولید پنبه تراریخته ( ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خب

در سال گذشته دو رقم داخلی و چهار رقم وارداتی ژنوتیپ : شود، گفت با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی انجام می

تیپ که مقاوم به کرم غوزه پنبه بودند، برای شده مزارع تحقیقاتی کشت کردیم که در نهایت دو ژنو تراریخته را در شرایط کنترل

 .کشت انبوه در مزارع انتخاب شدند

شود  بینی می بخشی تکثیر ارقام در شرایط بهتر، کاشت در هرمزگان صورت گرفت که پیش برای سرعت: قربانعلی روشنی افزود

ی افزایش تولید بذر، کشت در استان گلستان برابر شوند و سپس برا ۲7مقدار محدود بذر موجود پس از کاشت در پاییز تا بهار 

 .انجام خواهد شد تا بتوانیم میزان بذر را چند صد برابر کنیم

در کلیه : وی با اشاره به اینکه هدف از کشت در مزرعه قرنطینه هرمزگان، تکثیر بذر ارقام تراریخته بوده است، خاطرنشان کرد

 .نظر گرفته شده استشده، قانون ایمنی زیستی در  های انجام فعالیت

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اعالم اینکه جنبه خوراکی پنبه کمرنگ است، ریسک تولید پنبه تراریخته را کمتر دانست و 

درصد تولید پنبه  08کنند، اما  هایشان استفاده نمی در کشور آمریکا حتی کاه گندم تراریخته تولیدی را برای غذای دام: ادامه داد

میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه در کشور هند به پنبه تراریخته  66٢3درصد از  03کشور تراریخته است، همچنین این 

 .اختصاص دارد

در نشستی با حضور رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران چند رقم پنبه که برای کشت اولویت دارند، : روشنی تصریح کرد

 .وارد شده و تولید پنبه تراریخته را افزایش دهیم معرفی شد تا ژن مقاومت در آنها

 ./هایی برای ورود بذر از هند، پاکستان و یونان صورت گرفته است ها، رایزنی با برداشته شدن محدودیت: وی در پایان اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44150-1.html 

 

 تولیدات باغی
 - 49/11/01فارس

 های مرکبات مازندران ؛ سال پرمحصول باغ14سال 

 .های مرکبات در مازندران است های پرمحصول باغ امسال از سال: معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت

 6۲3در ساری، با بیان اینکه سطح زیرکشت مرکبات مازندران  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمدتقی شکوهی امروز در گفت

های مرکبات در مازندران بوده و  های پرمحصول باغ امسال از سال: هزار هکتار است، اظهار کرد 65هزار هکتار و هلو و شلیل حدود 

 .میلیون تن است ۲ بینی ما از تولید مرکبات در سال جاری در استان بیش از پیش

دهی  نوعی استراحت داشتند، امسال با گل باری شده و به های مرکبات دچار کم با توجه به اینکه سال گذشته برخی از باغ: وی افزود

 .بسیار زیاد مواجه هستیم که الزم است باغداران بحث مدیریت تغذیه را مدنظر داشته باشند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22153-1.html
http://www.farsnews.com/
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از اواخر سال گذشته و اوایل امسال با ابرناکی و بارانی بودن آسمان استان مواجه : بیان کردمعاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران 

شان را مورد  بودیم که الزم است به درختان مرکبات در این فاصله زمانی که میزان درجه حرارت خاک پایین بوده، بحث تغذیه

 .ها جلوگیری شود توجه قرار داد تا از ریزش گل

پاشی به میزان یک  ، محلول«۲7۲7۲7»استفاده از ترکیبات ریزمغذی ازت، فسفات و پتاس معروف به : نشان کرداین مسئول خاطر

پاشی کلسیم و بر و پس از  دهی محلول تا دو در هزار به همراه کود اسیدآمینه مناسب به نسبت نیم تا یک در هزار و در پایان گل

 .استپاشی با نیترات پتاسیم مورد تأکید  آن محلول

تمامی : های معتبر و مراکز خرید کشاورزی معتبر خریداری شود، اضافه کرد شکوهی با بیان اینکه باید این محصوالت از فروشگاه

 .این مراحل با نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی انجام شود

 .با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی صورت گیردهمچنین در بحث هلو و شلیل نیز موضوع مدیریت تغذیه : وی گفت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111146 

 
 تولیدات باغی

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 سالی پربازده با محصوالت کيفی پيش رو داریم 
ایم باعث افزایش عملکرد در  لعه و معرفی ارقام جدید و با ارتقای راندمان آبياری و شيوه صحيح هرس توانستهبا مطا

 .محصوالت مرکبات و کيوی کشور شویم

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زودی ارقام جدید متناسب با شرایط کشور و با عملکرد بیشتر  گرفته روی ارقام مختلف مرکبات و کیوی، به یقاتی صورتکارهای تحق

 .معرفی خواهند شد

کیوی محصولی بسیار : محمدی این مؤسسه را تنها سازمان تحقیقاتی کشور در زمینه محصول کیوی اعالم کرد و افزود مرتضی گل

 .اشت در کنار مرکبات و حتی در برخی موارد جایگزین مناسبی برای مرکبات استمناسب و اقتصادی برای ک

کیوی محصولی : وارد ایران و در شهر رامسر کشت شد، خاطرنشان کرد 654۲بار در سال  وی با اشاره به اینکه کیوی برای نخستین

 .هزار تن محصول در کشور است 577شت و هزار هکتار سطح زیر ک 677مقاوم به سرما و از محصوالت متناوب با مرکبات با 

کیوی : محمدی ارتقای راندمان آبیاری و شیوه صحیح هرس را تأثیرگذار در افزایش عملکرد و کیفیت دانست و ادامه داد گل

 .زایی آن محدود بوده و در نتیجه کشت آن اقتصادی است های بسیار کم است که میزان خسارت محصولی با آفات و بیماری

شرایط مناسب قبل از برداشت و : افشانی نامناسب را از دالیل ریز شدن این محصول برشمرد و تصریح کرد ذیه، هرس و گردهوی تغ

 .تواند باعث خسارت کمتر به این محصول شود دهی مناسب، می نحوه تغذیه، داشت و آب

هدف از تأسیس این : بانی کشور یادآور شدرئیس مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور با اشاره به تأسیس مؤسسه تحقیقات علوم باغ

صورت مجزا نقش  مؤسسه، ساماندهی و توجه ویژه به وضعیت محصوالت باغبانی کل کشور بوده است که هرکدام از ساختارها به

 .قابل توجهی داشتند

شتر به محصوالت باغبانی با توجه بی: گذاری بیشتر در این بخش هستیم، تأکید کرد محمدی با اعالم اینکه نیازمند سرمایه گل

 .خواهیم توانست سطح کیفی و کمی محصوالت را ارتقاء دهیم و در نتیجه باعث ارزآوری محصوالت باغبانی برای کشور شویم

معاونت باغبانی تأثیر : ای در زمینه محصوالت باغبانی برخوردار هستیم، اظهار داشت وی با بیان اینکه در منطقه از اعتبار ویژه

 .ای را به باغداران ارائه داده است شده در ارتقای کیفیت محصوالت داشته و ارقام جدید و اصالحبسزایی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000026
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 ./ای در صادرات نیز داشته باشیم توانیم نگاه ویژه با حمایت از این بخش و ارتقای سطح باغبانی کشور می: محمدی در پایان گفت گل
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44111-1.html 

 
 تولیدات باغی

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 نشيند  سرانجام شهریور به ثمر می "گردوی گلدانی"

ایرانی  ای که خانوارهای گونه ها به در صورت حمایت دولت و جذب سرمایه، امکان توليد گردو در گلدان و در آپارتمان

 .شود های خود داشته باشند، فراهم می توان توليد گردوی مصرفی خود را در خانه

های  واریته: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن صادرکنندگان گردو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها را دارد، شهریورماه امسال به نتیجه خواهد  دهی در آپارتمانصورت گلدانی قابلیت تولید و بار درخت گردوی مینیاتوری که به

 .رسید

های گردو، درخت گلدانی گردو که از چند سال  بر اساس تحقیقات بخش خصوصی، برای اصالح نژاد واریته: مظفر احمدوند افزود

رماه به بار خواهد نشست و در صورت رو شده، امسال در شهریو گذشته کار تحقیقاتی آن آغاز و در یکی دو مرحله با شکست روبه

 .باردهی قابل قبول، برای عرضه به بازار معرفی خواهد شد

تواند پس از دو سال به ثمر  ها را نیز دارد، می این واریته که از نوع گلدانی بوده و قابلیت پرورش در آپارتمان: وی خاطرنشان کرد

شود از استقبال باالیی در  بینی می صورت دوپر، سفید و کاغذی بودن، پیش هعلت کوتاهی قد و کیفیت گردوی تولیدی ب بنشیند و به

 .داخل و خارج از کشور برخوردار شود

های آماده  علت مشکالتی که برای مؤسسه تحقیقاتی پیش آمد، امکان به بار نشستن واریته سال گذشته به: احمدوند ادامه داد

رایط مراقبتی بیشتر و با استفاده از نظریه اساتید و کارشناسان دانشگاهی، این تحقیق شود در ش وجود نیامد، اما امسال تالش می به

 .به نتیجه برسد

  گردوی اسرائيلی وجود ندارد

های پربار  چه تفاوتی با واریته "اسرائیلی"دبیر انجمن صادرکنندگان گردو در پاسخ به این پرسش که واریته موسوم به گردوی 

 .های پربار و باکیفیت دنیا منشاء ایرانی دارد از اساس واریته اسرائیلی وجود ندارد و همه واریته: کرد تحقیقاتی دارد، تصریح

علت پرباری،  هایی از تویسرکان همدان به اسرائیل برد که به سال پیش دکتر کوئین به ایران آمد و واریته 67: احمدوند یادآور شد

توانست از محبوبیت باالیی برخوردار شود و به غلط با این عنوان شناخته شد؛ این در زود به ثمر نشستند و کاغذی بودن پوست آن 

 .های ممتاز دنیا، منشاء ایرانی دارند حالی است که همه واریته

که امکان تولید در گلدان را فراهم کرده است، اکنون در مزرعه دوهزار متری در  "مروارید"های موسوم به  واریته: وی تأکید کرد

 .تری در اراضی قابل کشت در اختیار کشاورزان قرار گیرد تواند در مختصات گسترده ل تولید است و در صورت جذب سرمایه میحا

 روند گردوهای اوکراینی به نام تویسرکان به فروش می

هت زیادی به حجم قابل توجهی گردو از کشور اوکراین وارد کشور شده که شبا: دبیر انجمن صادرکنندگان گردو اظهار داشت

 .رغم آنکه از ظاهر سفید و باکیفیتی برخوردار است، اما طعم و مزه گردوی تویسرکان را دارا نیست گردوهای تویسرکانی دارد و به

علت آنکه با استفاده از  شود، به ویژه مرز کردستان به کشور وارد می این گردوها که از مرزهای شمالی به  :احمدوند همچنین گفت

 .شود، از گواهی بهداشتی الزم برخوردار نیست عنوان نگهدارنده استفاده می شیمیایی بههای  قرص

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22108-1.html
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هزار تومان عرضه  07ویژه به اسم گردوی مرغوب تویسرکان با قیمت  گردوهایی که اکنون در بازار تهران، به: وی در ادامه افزود

گیری از  شود که با بهره هایی می ور شده و سود آن نصیب داللصورت قاچاق وارد کش شود، عمدتاً گردوهای اوکراینی است که به می

 .فروشند کنندگان، گردوی قاچاق اوکراینی را به نام تویسرکان به مردم می اطالعی مصرف بی

 نيازی به واردات گردو نيست

هزار تن آن  687ود که ش ساالنه حدود دو میلیون تن در دنیا گردو تولید می: دبیر انجمن صادرکنندگان گردو خاطرنشان کرد

گیرد، این در حالی است که گردوهای وارداتی  توسط ایران است و کشورمان پس از آمریکا، چین و ترکیه در رتبه چهارم قرار می

عنوان یکی از بازارهای مناسب گردو  صورت قاچاق و غیررسمی از کشورهای اوکراین، چین، هند و شیلی، باعث شده که ایران به به

 .شود شناخته

ای  گونه ترین خشکبارهای مورد مصرف ایرانیان، زمینه را برای واردکنندگان به عنوان یکی از گران اکنون گردو به: احمدوند ادامه داد

 .شود هزار تن گردوی قاچاق وارد بازارهای داخلی می 37فراهم کرده است که بر اساس آمار غیررسمی، حدود 

انگیز است که  آید، به قدری وسوسه دست می و سودی که از بازار پررونق گردوی داخلی به منافع واردکنندگان: وی تصریح کرد

 ./جلوگیری از واردات گردو را عمالً غیرممکن ساخته است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44164-1.html 

 
 تولیدات باغی

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 شود  کيوی ایران به نام ترکيه به اتحادیه اروپا صادر می/ تهدید بزرگترین بازار هدف سبزیجات ایران
هزار  47در حالی که هر کيلوگرم سبزی و صيفی ایران نظير نعناع، ریحان و شوید در بازارهای روسيه به قيمت بيش از 

 . بود هواپيماهای دارای سردخانه باعث شده رقبای ایران بازار مسکو را از آن خود کنندتومان امکان عرضه دارد، ن

با اعالم این خبر ( ایانا)بار فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

عنوان بازار هدف بزرگ  تواند به رود که می شمار می بار ایران به یوه و ترهترین بازارهای م عنوان یکی از بزرگ کشور روسیه به: گفت

 .سبزی، ریحان، نعناع و شوید ایران شناخته شود

از آنجا که این کشور سردسیر بوده و به لحاظ تولید سبزی و صیفی دارای مشکالت زیادی است، یکی از : هادی حنایی افزود

های مناسب، سبزی و صیفی کشور روسیه  تواند در صورت تأمین زیرساخت رود و ایران می ر میشما واردکنندگان بزرگ این کاال به

برداری  را تأمین کند، اما متأسفانه نبود حتی یک هواپیمای دارای یخچال و سردخانه باعث شده ایران نتواند از چنین موقعیتی بهره

های مناسب، در حال نفوذ در  ین بازاری و فراهم کردن زیرساختالزم را ببرد؛ این در حالی است که اسرائیل با شناسایی چن

 .بازارهای روسیه است

بازار روسیه برای سبزی و صیفی ایران به قدری مناسب است که هر کیلوگرم سبزی شامل ریحان، نعناع و : وی خاطرنشان کرد

وده زیادی نصیب اقتصاد کشور کرد، اما نبود هزار تومان به فروش رساند و ارزش افز 47توان به قیمتی بیش از  شوید را می

 .زیرساخت و توجه برای تأمین آن باعث شد صادرکنندگان نتوانند در بازار رقابت جدی داشته باشند

 تأمين هواپيما برای صادرات سبزی و صيفی

جهاد کشاورزی برگزار شد، اهمیت ای که با معاون وزیر  در جلسه: بار فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

 .حفظ بازار روسیه برای صادرات سبزی، صیفی و میوه مورد توجه قرار گرفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22162-1.html
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در این جلسه مقرر شد جهت تأمین هواپیمای دارای سردخانه برای انتقال سبزی و صیفی، مقدمات الزم فراهم : حنایی تصریح کرد

 .حداقل یک هواپیما برای صادرات محصوالت خود مطمئن شوندطوری که صادرکنندگان بتوانند از اختصاص  شود، به

برداری از اراضی  های تولید در کشور است، امکان بهره ترین ویژگی های ایران که جزو شاخص ترین مزیت یکی از مهم: وی یادآور شد

نه وجود دارد، اما تغییر اقلیم صورت هوازی است؛ چرا که امکان پرورش سبزی و صیفی در گلخا ماه سال و به 6۲سبزی و صیفی در 

کند که سبزی و صیفی دارای کیفیت و با طعم و ویژگی ممتاز تولید و امکان  در مناطق مختلف ایران این امکان را ایجاد می

 .صادرات پیدا کند

 شود کيوی ایران به نام ترکيه راهی بازارهای اروپایی می

زیرساخت باعث شده برخی از کشورها با دریافت اطالعات صحیح از وضعیت نبود : این فعال حوزه صادراتی همچنین تأکید کرد

 .ها و سبزی و صیفی ایرانی به کشور خود اقدام کنند حمل و نقل موجود برای انتقال میوه

های  دار به سوی مازندران هجوم برده و کیوی ای با ارسال کانتینرهای یخچال در حال حاضر تجار ترکیه: حنایی اظهار داشت

بندی مناسب و استفاده از شرایط زیرساختی حمل و نقل، به اتحادیه اروپا صادر  باکیفیت این استان را خریداری و در ترکیه با بسته

 .کنند می

در زمان حاضر سبزی و صیفی و انواع میوه ایران به کشورهایی نظیر قطر، عمان، امارات متحده عربی و کویت : وی در پایان گفت

 ./اما امکان توزیع آن با توجه به کیفیت مناسب در کشورهای اروپایی نیز فراهم استشود،  صادر می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44414-1.html 

 

 تولیدات باغی

 خبرنگاران جوان - 6504فروردین  56: تاریخ

 ها گذاری نجومی نوبرانه قيمت ردپای دالالن در

هایی متفاوت و بعضا  ها هستن و در نقاط مختلف پایتخت با قیمت ها همچنان ناباورانه رکورددار قیمت بار، نوبرانه در بازار میوه و تره

 .شوند نجومی عرضه می

ای  ها، اتفاق تازه های نوبرانه و سردرختی نسبت به سایر میوه ، باال بودن قیمت میوهرانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگابه گزارش 

هزار تومان در بازار  677های نوبرانه در بدو ورود با قیمتی بیش از  نیست و هر ساله شاهد آن هستیم اما در سال جاری برخی میوه

 .شد سابقه محسوب می رکوردی بی  های گذشته، به سال سبز و چغاله بادام نسبت عرضه شدند که این نرخ برای گوجه

هزار تومان بود ولی اخیرا با افزایش عرضه  677بر اساس این گزارش، قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام در ابتدای ورود به بازار بیش از 

ضه مناسب این نوبرانه در شود در صورت ادامه عر بینی می هزار تومان رسیده است و پیش 57تا  ۲7این محصول قیمت آن به 

 .روزهای آتی، باز هم کاهش قیمت داشته باشد

 .شود ترین میوه این فصل نیز محسوب می سبز است که البته به نوعی پربحث دیگر میوه پرطرفدار فصل بهار گوجه

ها سطح شهر رساند و خیلی  وشیهزار تومان خود را به میوه فر 6۲7سبز نیز در اولین روزهای ورود به بازار با قیمتی بیش از  گوجه

 .ترین میوه فصل را برای خودش دست و پا کرد زود لقب گران

گذاری شد و اینگونه خوشمزگی این  هزار تومان نیز قیمت 637وارد، در برخی از مناطق تهران تا حدود  هر کیلوگرم از این میوه تازه

 .نوبرانه برای خریدارانش گران تمام شد

های نوبرانه در سال جاری را عرضه دیرهنگام این محصوالت به  یه فروشندگان میوه و سبزی قیمت نجومی میوهتر رئیس اتحاد پیش

 .های فروردین ماه توجیه کرد سبب بارندگی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22209-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران، در خصوص دالیل گرانی 

ریزی صحیح باعث شد مقدار زیادی میوه به صورت قاچاق وارد  عالوه بر سرما و برودت هوا، عدم برنامه: نوبرانه عنوان کردهای   میوه

های گزافی به بازار عرضه شدند و این موضوع باعث افزایش توقع  با قیمت( انگور، پرتقال، گالبی و نارنگی)ها  کشور شود و این میوه

 .بازار شد

هزار تومان  ۲7تا  57سبز  هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم گوجه 63تا  ۲3قیمت هر کیلوگرم چغاله بادام : انی گفتصدرالدین نیاور

 .اند گذاری شده بسته به اندازه و کیفیت محصول در بازار قیمت

های نجومی  این قیمت :سبز در برخی از مناطق تهران، اظهار داشت هزار تومانی هر کیلوگرم گوجه 677نیاورانی با تأیید قیمت 

حساب بعضی  شود و در صورت حل نشدن دالل بازی و فروش بی ها است و مشکل اصلی ما نیز محسوب می فروشی مربوط به خرده

در آخرین مرحله یعنی فروش از بین خواهد ... فروشی، تمام زحمات کشاورزان، مسئولین، سازمان حمل ونقل و  های میوه از مغازه

 .رفت

ای شدن این فاکتورها راهکاری مناسب جهت حل این مشکل  ایجاد فاکتور یکسان در سازمان میادین و سه نسخه: دادوی ادامه 

 .است

های گیالس و زردآلو در اواسط اردیبهشت ماه،  با ورود نوبرانه: رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه و سبزی افزود

 .برانگی خارج خواهند شد و قیمت این محصوالت واقعی خواهد شدسبز و چغاله بادام از حالت نو گوجه

ها به بازار به علت عرضه کم و تقاضای زیاد، قیمت این محصوالت قابل کنترل  طبیعی است که در روزهای ابتدایی ورود نوبرانه

ها باعث  ی و چه در میان دولتینباشد اما پرواضح است که نبود متولی پرقدرت و بازوی نظارتی مناسب چه در بین نهادهای مردم

 .شده که هر ساله نوسان عجیبی در قیمت این محصوالت شاهد باشیم
http://www.yjc.ir/fa/news/5194141 

 
 تولیدات باغی

 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 وزارت کشاورزی پاسخگو باشد کشاورزی/ يد مناسب نبودبازار ميوه شب ع:/دبير کل خانه کشاورز
کنندگان قربانی گرانی  کنندگان و مصرف بازار میوه شب عید در ایام نوروز اصال مناسب نبود و تولید: دبیر کل خانه کشاورز گفت <

عیسی کالنتری .پاسخگو باشد آن شدند و اگر بیش از سه ماه است که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است باید

کاالهایی که مانند میوه فسادپذیری کمتری دارند عمدتا تابع سیستم عرضه و تقاضا : اظهار کرد -وزیر اسبق جهاد کشاورزی  –

وی با .شوند شود و اگر اینگونه نباشد با افزایش قیمت مواجه می هستند، یعنی اگر عرضه آنها مناسب باشد قیمت آنها کنترل می

کنندگان از این افزایش قیمت و گرانی  کشاورزان و تولید: که وضعیت بازار شب عید و ایام نوروز اصال مناسب نبود، افزود ان اینبی

تومان روی درخت  ۲777میوه در ایام نوروز هیچ سودی نبردند، چرا که باغداران حداکثر هر کیلوگرم پرتقال و سیب خود را حدود 

دبیر کل خانه .شد، بود تومان عرضه می 5777فاق افتاد برخالف سال گذشته که پرتقال نهایتا کیلویی فروختند و آنچه امسال ات

های کارگزار کشاورز متضرر شد و بابت افزایش قیمت میوه که در بازار رخ  کاری دستگاه امسال با سستی و کم: کشاورز تصریح کرد

هزار تومان  6دالر معادل  ۲777هزار تومانی که نهایتا کیلویی  ۲7ارداتی داد قربانی شدند، چرا که به عنوان مثال گرانی سیب و

که اگر تنظیم بازار کمتر از سه ماه است که به  کالنتری با اشاره به این.کنندگان هزینه داشت، تنها به جیب دالالن رفت برای وارد

تری دارد وزارت کشاورزی  ین واگذاری سابقه طوالنیوزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، وزارت تجارت باید پاسخگو باشد و اگر ا

رفت  ای پیش می بازار میوه شب عید و ایام نوروز نباید به گونه: باید پاسخگوی وضعیت بازار میوه شب عید و ایام نوروز باشد، گفت

http://www.yjc.ir/fa/news/5179828
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که  تومان برسد یا این 8777 که در آن سیب داخلی ذخیره شده که در انبارها نیز به اندازه کافی وجود داشت، به کیلویی بیش از

هزار تومان برسد؛ بنابراین وضعیت این بازار نشان داد که تنظیم بازار میوه خیلی بد بود و یکی از اشکاالتی  67پرتقال به کیلویی 

ن کار باعث که وجود داشت این بود که دولت نباید به بهانه حمایت از کشاورز جلوی واردات پرتقال را به صورت کامل بگیرد و با ای

ها در بازار کشاورزی را که آن را به حداقل قیمت رسیده است را قربانی  هزار تومانی آن و گرانی دیگر میوه 67شود تا قیمت 

پذیری هم ندارد به چند برابر قیمت به مردم  که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات صنعتی خود را که فساد وی با بیان این.کند

کنندگان تعیین  بودند که برای مردم و مصرف  ها و دالالن در بازار میوه شب عید و ایام نوروز این واسطه: ح کردفروشد، تصری می

 کنندگان در تنظیم بازار میوه این ایام نقشی نداشتند تکلیف کردند و دولت و تولید

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 تولیدات باغی
 فودپرس 1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 افزایش قيمت هندوانه/ برابر گران شد ۶چغاله در یك سال 

قیمت چغاله در : بار خبر داد و گفت معاون اتحادیه بارفروشان از افزایش قیمت هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره <کشاورزی

 .هزار تومان بود 0تا  6که سال قبل قیمت آن بین  لیهزار تومان رسیده در حا 47میدان مرکزی به 

دلیل این امر صادرات این محصول به : بار خبر داد و اظهارداشت علی امامی از افزایش قیمت هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره

 .دشو تریلی هندوانه به نقاط مذکور صادر می 47تا  57باکو، مرز عراق و چند نقطه دیگر است، روزانه 

قیمت : تومان افزایش یافته است، گفت6777تا  077به بین  877معاون اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه قیمت این محصول از 

 5777تا  ۲777تومان و کیوی  ۲377تا  6377تومان، سیب بین  5877تا  5377تومان، موز  4577پرتقال در حال حاضر حدود 

 .تومان است

تومان است که این مبلغ حتی هزینه حمل  537تا  577قیمت گوجه فرنگی بین : شدن فصل نارنگی افزودامامی با اشاره به تمام 

 .آن نیست، محصول بسیار فراوان و متقاضی برای آن بسیار کم است

ن، هزارتوما 6۲قیمت توت فرنگی : تومان اعالم کرد و اظهارداشت 677تومان و سیب زمینی نو را  477وی قیمت سیب زمینی را 

 .تومان است ۲777تا  6877تومان و طالبی  ۲777تا  6877ملون 

درصد این محصول را از  07تا  87سرمازدگی : امامی با بیان اینکه محصول چغاله به دلیل سرمازدگی بسیار کم شده است، افزود

رسد، این در  بار به فروش می هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره 47بین برده است و درحال حاضر این محصول به قیمت 

 .هزار تومان بود 0تا  6حالی است که سال گذشته قیمت این نوبرانه بین 

های تابستانی از حدود یک ماه دیگر وارد  هزار تومان است ضمن اینکه میوه 66هزار تا  63به گفته وی قیمت گوجه سبز نیز بین 

 .بازار خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 تولیدات زراعی 

 - 49/11/44فارس

 سبز و چغاله بادام تگرگ عامل کمبود گوجه/ هندوانه کيلویی هزار تومان

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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معاون اتحادیه بارفروشان با بيان اینکه تگرگ اوایل فروردین امسال در تهران و اطراف آن موجب از بين رفتن 

این موضوع موجب کاهش توليد گوجه سبز و چغاله بادام و افزایش قيمت این : گفت های درختی شد، شکوفه
 .محصوالت شده است

ها تگرگ  با بیان اینکه علت گرانی نوبرانه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان در گفت

تگرگ شدید تهران، حومه شهریار، کرج و قزوین که ابتدای فروردین ماه به وقوع پیوست موجب : دایی سال بود، گفتروزهای ابت

 .گرانی گوجه سبز و چغاله بادام شده است

ه هر ساله در این ایام روزانه چند خاور بار چغاله ب: کیلو چغاله در میدان بار عرضه شد، گفت 377وی با بیان اینکه امروز فقط 

 .آوردند که به دلیل تگرگ ابتدای سال عرضه این محصول بسیار کم شده است میدان می

فرنگی  هزار تومان، توت 67تا  37هزار تومان، چغاله بادام با قیمتی بین  63امروز گوجه سبز در میدان مرکزی با قیمت : وی افزود

 .مان در میدان عرضه شدهزار تومان و هر کیلو هندوانه با قیمتی حدود هزار تو 6۲تا  67
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111649 

 
 تولیدات زراعی

 - 49/11/44فارس

 طرح آمارگيری محصوالت زراعی و هزینه توليد محصوالت کشاورزی آغاز شد

 22صوالت کشاورزی زراعی و هزینه توليد محصوالت کشاورزی به طور همزمان از امروز شنبه طرح آمارگيری مح

 .فروردین در سراسر کشور آغاز شد

باطات به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارت خبرگزاری فارسبه گزارش 

طرح آمارگیری محصوالت زراعی و هزینه تولید محصوالت کشاورزی هر ساله در : وزارت جهاد کشاورزی با بیان این مطلب، گفت

و به دلیل  6505با توجه به سرشماری عمومی کشاورزی  6504-05آید که این طرح برای سال زراعی  کل کشور به اجرا در می

 .شود چند ماهه در فروردین ماه سال جاری به اجرا گذاشته میجلوگیری از تداخل با آن با تأخیر 

های آمارگیری  با توجه به انجام سرشماری عمومی کشاورزی درسال گذشته و مساعدت مرکز آمار ایران، اجرای طرح: وی افزود

های استانی و  گیری از پتانسیل هها از امروز به طور همزمان و با بهر مذکور با استفاده از چارچوب سرشماری مذکور در تمامی استان

های اجرایی در استان، به  های جهاد کشاورزی و سایر دستگاه به کارگیری ناظران مزرعه و تعامل با معاونت امور زراعت و سازمان

 .آید اجرا در می

های مصرفی و  نهادهاحمدی با بیان این که هدف از اجرای طرح برآورد میان سطح زیر کشت و میزان تولید محصوالت زراعی و 

این طرح به روش : محاسبه متوسط هزینه تولید محصوالت عمده کشاورزی در یک هکتار از اراضی کشاورزی است، اضافه کرد

های  برداری های نمونه و مرحله دوم انتخاب بهره شود که مرحله اول آن انتخاب آبادی ای انجام می بندی و مرحله گیری طبقه نمونه

 .بوده است 6505اده از فهرست سرشماری عمومی کشاورزی سال نمونه با استف

 .شود های مربوطه تکمیل می نامه های نمونه و از طریق مصاحبه حضوری، پرسش برداری در این طرح با مراجعه مستقیم به بهره

بردار مراجعه خواهد شد،  بهره 6۲60۲7آبادی نمونه و  8508رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، با بیان اینکه در این طرح به 

مرحله اول آموزش روسای ادارات آمار و اطالعات سازمان جهاد . های مزبور در دو مرحله انجام شده است آموزش طرح: افزود

های استانی به  اسفند ماه سال گذشته انجام گردیده و در مرحله دوم آموزش 67ها به عنوان مدرسان استانی که در  کشاورزی استان

 .ها صورت پذیرفته است تناسب در هفته سوم فروردین سال جاری در استان

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940122000627
http://www.farsnews.com/
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اردیبهشت ماه سال جاری پایان  56های کشور تا  های طرح در استان   عملیات میدانی و داده: احمدی در پایان خاطر نشان کرد

 .شود خواهد یافت و نتایج اولیه آن نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری منتشر می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111446 

 
 تولیدات زراعی

 آیانا-فروردین  45, سه شنبه

 بورس سنتی زیره از هم پاشيد 
علت  کننده قيمت جهانی آن بود، به حتی تعيينترین زیره دنيا و  ترین و کيفی سال پيش، بزرگ 27در حالی که ایران تا 

اکنون هندوستان بازارهای ایران را از آن خود کرده و حجم  توجهی به توليد زیره و کاهش سطح زیر کشت آن، هم بی

 .تن تنزل یافته است ۸77هزار تن به کمتر از  37توليد آن از 

کاهش تولید زیره از دو : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران مدیرعامل بورس زیره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

سال  37بخش باشد، بلکه بورس سنتی زیره نیز که از  سال گذشته باعث شد عالوه بر آنکه ورود زیره به بورس کاال نتواند رضایت

 .کرد، بسته شد پیش فعالیت می

در ایران حرف اول را در تعیین قیمت جهانی زیره  06هزار تن از سال  57یره از در حالی که حجم تولید ز: ابوالقاسم طالبیان افزود

هزار تن طی سال گذشته رسیده  رفت، حال به کمتر از یک شمار می ترین تولیدکننده زیره به ترین و کیفی عنوان بزرگ زد و به می

 .است

تن آن به مصرف داخلی و  ۲37تا  ۲77ور تولید شد که تن زیره در کل کش ۲77هزار و  سال گذشته حدود یک: وی خاطرنشان کرد

 .شود مابقی به پاکستان و دبی صادر می

 صادرات زیره ایرانی به نام امارات

های تولیدشده از طریق دو شرکت فعال در حوزه  پس از کاهش تولید زیره در داخل کشور، زیره: مدیرعامل بورس زیره ادامه داد

 .شود و از طریق مرز دبی به اتحادیه اروپا صادر می بندی شده کنی بسته پاک زیره

های  های صادراتی ایران که بهترین زیره دنیا محسوب شده و قابل مقایسه با زیره هندی نیست، در بسته زیره: طالبیان تصریح کرد

 .شود بندی شده و به دبی ارسال می کیلوگرمی بسته ۲3کیلوگرمی و  33

بندی شده و پس از ترانزیت به دبی، توسط  ها بدون نام ایران بسته یمی علیه ایران باعث شده زیرههای تحر سیاست: وی یادآور شد

 .شود بندی و به نام امارات متحده عربی یا سایر کشورها به اتحادیه اروپا صادر می های متفاوت بسته شرکت

 ترین توليدکننده زیره هندوستان، بزرگ

شود که  ترین تولیدکننده زیره دنیا محسوب می عنوان بزرگ حالی امروز کشور هندوستان به در: مدیرعامل بورس زیره تأکید کرد

 .های اسفند و خردادماه خورشیدی محصول زیره در این کشور قابل برداشت است علت شرایط اقلیمی، فقط ساالنه دو بار در ماه به

ویژه  بوی مطبوعی برخوردار نیست، در حالی که زیره ایران بهرنگ بوده و از عطر و  زیره هندوستان سیاه: طالبیان اظهار داشت

های دنیا است و  ترین زیره شود، جزو مرغوب ای که در مناطق شمال غربی کشور در نواحی آذربایجان، اردبیل و تبریز کشت می زیره

 .تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور داشته باشد می

رسد، در حالی که امروز نرخ  فروش می تومان به 000هزار و ر کیلوگرم زیره در داخل ایران هفتدر زمان حاضر ه: وی همچنین گفت

 .شود دالر معامله می 477المللی، به قیمت دوهزار و  هر تن زیره هندوستان در بازارهای بین

 پاکستان و سوریه، خریداران زیره ایران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940122001226
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کنندگان  ترین مصرف علت استفاده بیشتر از ادویه، یکی از بزرگ تان، بهویژه سوریه و پاکس کشورهای عربی به: طالبیان افزود

 .اند های ایران محسوب شده که همواره خواستار زیره ایرانی بوده ادویه

ای برخوردار است و بازار  زیره ایران به علت طعم و کیفیت مطلوب، در بازارهای عربی و پاکستانی از جایگاه ویژه: وی خاطرنشان کرد

رود، اما متأسفانه تولید زیره در ایران چندان مورد توجه نیست و مقهور  شمار می های تولیدی کشور به خوبی برای زیره هدف

 .ها و حتی بخش خصوصی است دولتی

 غالت، جایگزین زیره

از به بارندگی دارد، حجم ماه نی صورت دیم کاشته شود، پس از فروردین از آنجا که زیره حتی اگر به: مدیرعامل بورس زیره ادامه داد

 .قابل توجهی از اراضی زیر کشت زیره به کشت سایر غالت اختصاص یافته است

های دولت و حتی  علت عدم حمایت بر شناخته شده است که کشاورزان به بر و هزینه عنوان محصولی آب زیره به: طالبیان تصریح کرد

دهند به جای تولید این محصول، به کشت سایر  ند و ترجیح میها به بخش خصوصی، تمایلی به کشت آن ندار توجه تشکل

 .محصوالت کشاورزی بپردازند

صورت انحصاری با توجه به طعم و کیفیت ممتاز آن  تواند به شود که می های سنتی محسوب می زیره از خانواده ادویه: وی یادآور شد

هیچ نهاد عالی یا تشکل خصوصی برای ثبت زیره ایران در مجامع  المللی به نام ایران ثبت شود، اما تاکنون های بین در سازمان

 ./المللی اقدام نکرده و از آن بدتر، میزان تولیدی زیره در داخل کشور نیز در روند نزولی قرار دارد بین
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44159-1.html 

 
 تولیدات زراعی

 آیانا-1049فروردین  46, چهارشنبه

 های زراعت و باغبانی استان کرمان اعالم شد  جزئيات دستاوردها و برنامه

کاهش سطوح محصوالت زراعی صيفی و همچنين محصوالت با بازدهی کمتر و جایگزینی آنها با محصوالت دارای 

 . بهينه در دستور کار مدیریت زراعت استان کرمان قرار دارد ارزش اقتصادی باالتر و راندمان مصرف آب

با اعالم اینکه ( ایانا)معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران 

ظر جهت تقویت ستاد مراقبت و پیش پزشکی نا کارشناس گیاه ۲44کارگیری تعداد  در حوزه حفظ نباتات سال گذشته اقدام به

رسانی کشاورز جهت کنترل به موقع آفات و  صدور اطالعیه و پیامک برای اطالع: های گیاهی شده است، گفت آگاهی آفات و بیماری

 جهت تشویق کشاورزان به مبارزه غیرشیمیایی، فعال کردن کمیته سم در( IPMهای نمادین  سایت)ها  ها، ایجاد پایلوت بیماری

ها با حضور فرمانداران، بخشداران، تعزیرات و ادارات بازرگانی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعت و نظارت  استان و شهرستان

رسانی در مورد حذف سموم پرخطر، برخورد  های سم و اطالع های سم استان، بازدید مستمر از فروشگاه بر ساماندهی فروشگاه

های استان، ترویج و توسعه و  پاشی در باغ های متخلف، کاهش مصرف سم و دفعات سم مجاز و فروشگاههای غیر فروشی قانونی با سم

ها به کشاورزان  های فنی و اعالم زمان مبارزه با آفات و بیماری های غیرشیمیایی و بیولوژیک، درج توصیه فرهنگ استفاده از روش

از کارهای  www.agrijahad.kr.irهاد کشاورزی استان کرمان در آیکون شبکه مراقبت و پیش آگاهی در سایت سازمان ج

 .شده است 05انجام شده در سال 

محمدرضا پورخاتون از تشکیل کمیته گیاه پزشکی استان متشکل از محققان مؤسسه تحقیقات پسته کشور، محققان مرکز 

طرح ایجاد : نظر خبر داد و افزود افراد صاحبتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، اساتید دانشگاه، کارشناسان و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22154-1.html
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های قرنطینه ازجمله جاروک لیموترش، میوه سبز و آتشک، مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت کرم  های قرنطینه، پیگیری بیماری پست

 .خراط و مبارزه غیرشیمیایی با زنجره خرما در این معاونت تهیه شده است

تن محصوالت  683هزار و  655فقره گواهی بهداشتی صادراتی جهت  356هزار و  شدن ششوی با اشاره به بازید، ثبت و صادر 

: خاطرنشان کرد... محمدی، انجیر و حنا، سدر، وسمه، آنغوزه، هندوانه، کنجد، گلرنگ و کشاورزی شامل پسته، خرما، کشمش، گل

سیب، به، گالبی، آلو، زردآلو، هلو، شلیل، گیالس و  اصله نهال، پسته، بادام، 647هزار و  577فقره گواهی نهال جهت  80همچنین 

 .گردو صادر شده است

هزار هکتار باغ و تولید  507استان کرمان با وجود بیش از : های باغبانی دراستان کرمان ادامه داد پورخاتون درباره فعالیت

های جایگزینی محصوالت با نیاز آبی کم،  رحشمار رفته است که ط های برتر کشور به هزار تنی ازجمله استان 377محصوالت باغی 

 .ها و احداث گلخانه در سطح استان اجرا شده است دار کردن نهال، اصالح و بهسازی باغ تولید نهال، شناسه

نهالستان مجوز دار، تشکیل کمیته  66شده باغبانی را شامل ساماندهی تولید نهال استان با فعال کردن  های انجام وی اهم فعالیت

های  کاری گردو، تولید محصوالت ارگانیک، تولید نهال کشت بافت پسته در استان، جایگزینی باغ ها، اجرای طرح سرشاخه ذیه باغتغ

ریزی درباره تأمین نهال کشت بافت خرما و  ریزی جایگزینی محصوالت با نیاز آبی کم، برنامه فرسوده با نهال ارقام تجاری، برنامه

 .های پسته استان برشمرد غاجرای طرح تغییر رقم با

این معاونت عالوه بر شرکت در جلسات در : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تصریح کرد

توان به کارگاه آموزشی  های آموزشی کرده است که می اقدام به برگزاری کارگاه... های مختلف بودجه، بیمه محصوالت و کارگروه

پاشی زنجره خرما در نرماشیر اشاره کرد که  تولید گندم در اراضی کشاورزی استان و کارگاه آموزشی سم بررسی توان

 .کنندگان با تبادل تجربیات از راهکارهای جدید آگاه شده و اطالعات فنی و کشاورزی آنها به روز شده است شرکت

به میزان ( گندم)در قالب برنامه تکثیر بذور، تولید بذر غالت  های قبلی و الزم به ذکر است که طبق برنامه: پورخاتون یادآور شد

، حدود (نیاز بذری استان)هزار تن بذر گندم  67سوم نیاز مصرفی کشاورزان مدنظر بوده است که با توجه به مصرف بیش از  یک

افزایش سهمیه تولید به حداقل ها در جهت  کرده است، اما در جهت خوداتکایی، نگاه و سیاست هزار تن در هر سال کفایت می سه

تن ذرت بذری،  377تن بذر جو و تأمین حدود  477هزار تن بذر گندم استاندارد و حدود  درصد نیاز بذری یعنی حدود هفت 03

تن تولید بذر داشته است و در  ۲77هزار و  ساله است که خوشبختانه استان کرمان در سال گذشته حدود پنج طی یک برنامه پنج

پذیری تولید، صرفه اقتصادی و همچنین  اصالح الگوی کاشت و افزایش عملکرد در واحد سطح در جهت افزایش رقابت راستای

 .ارتقای راندمان مصرف آب، افزایش عملکرد در واحد سطح محصوالت اساسی در برنامه کاری این معاونت قرار گرفته است

آبی و بحران آب است و اقتصاد آب با بحث تولید محصوالت  ، مسئله کموی با اشاره به اینکه یکی از معضالت اصلی این استان

کاهش : زراعی گره خورده است، از توسعه کشت محصوالت زراعی با مصرف آب کمتر و ارزش افزوده بیشتر خبر داد و تأکید کرد

نها با محصوالت دارای ارزش و همچنین محصوالت با بازدهی کمتر و جایگزینی آ( نظیر هندوانه)سطوح محصوالت زراعی صیفی 

اقتصادی باالتر و راندمان مصرف آب بهینه در دستور کار مدیریت زراعت استان قرار دارد، ازجمله این محصوالت گلرنگ است که 

وجود دارد وتولید محصوالت زراعی ( با عملکرد کمتر از سه تن در هکتار)امکان جایگزینی آن با سطوح غیراقصادی گندم و جو 

ریزی  های عمومی تولید، برنامه جویی در هزینه ها در جهت صرفه المقدور در نزدیکی محل مصرف آنها در جهت کاهش هزینه حتی

 ۲77عنوان مثال سال گذشته حدود  ریزی شده است، به های حمل و نقل و تولید بذر در محل مصرف برنامه در جهت کاهش هزینه

در منطقه ریگان تولید و تأمین شده و ( های بم، ریگان، نرماشیر و فهرج شهرستان)تان تن بذر گندم مورد نیاز مناطق گرمسیری اس

 .امسال نیز این برنامه تولید بذور گندم و جو در منطقه ریگان استمرار دارد
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با درصد هزار میلیون ریال  ۲60به مبلغ  05در سال : پورخاتون درباره بحث جذب تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون اظهار داشت

 46۲میلیون ریال بالعوض و توزیع  ۲57میلیون ریال اعتبار سرمایه در گردش و مبلغ  077هزار و  65درصد و جذب  07جذب 

هکتار با  007هزار و  36دستگاه ادوات، نظارت بر برداشت مکانیزه غالت در سطح  083دستگاه تراکتور، سه دستگاه کمباین و 

اندازی یک تشکل مکانیزه،  اتیلنی به تعداد شش مورد، راه های پلی برداشت، نظارت بر تست لولهاکیپ  5۲دستگاه کمباین و  6۲8

دستگاه تراکتور  663هزار و  گذاری یک هکتار مزارع الگویی و نیز پالک 587پاشی خرما و ایجاد  پاش الگویی برای سم خرید دو سم

 ./انجام شده است... و
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44164-1.html 

 
 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  4۱: تاریخ

 آغاز برداشت محصوالت جاليزی خارج از فصل در جنوب استان فارس

 .برداشت محصوالت جالیزی خارج از فصل در جنوب استان فارس آغاز شد 

 .؛ این محصوالت در دی ماه کشت و تا اواخر فروردین ماه برداشت می شود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانه گزارش ب

هکتار سطح زیر کشت محصوالت جالیزی است که پیش  377هزار و  ۲در استان فارس : کارشناس جهاد کشاورزی فارس گفت

 .هزار تن انواع محصوالت شامل طالبی، خیار سبز، هندوانه، شمام و گوجه فرنگی برداشت شود  67می شود امسال بینی 

جنوب استان فارس با توجه به آب و هوای گرم و نزدیکی به دریا محصوالت جالیزی خارج از فصل کشت و تولید : محمدی افزود

 .می شود 

 .از استان فارس به استان های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی صادر می شود این محصوالت عالوه بر تامین نی: وی گفت

کارشناس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه امسال علیرغم خشکسالی کشاورزان با آبیاری نوین محصوالت با کیفیت تولید کرده 

 .محصوالت را به همراه داشته است راندمان آبیاری تحت فشار افزایش هشتاد و پنج درصدی تولید : اند گفت
http://www.yjc.ir/fa/news/5194619 

 
 تولیدات زراعی  

 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  01: تاریخ

 ترین توليدکننده بذر سيب زمينی در کشور خراسان رضوی بزرگ

 .ترین تولیدکننده بذر سیب زمینی در کشور است خراسان رضوی بزرگ: خراسان رضوی گفت مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی

 837این استان با داشتن : ، مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .کند درصد بذر سیب زمینی کشور را تولید می 37سیب زمینی، بیش از  هکتار مزرعه تکثیر بذری

 .شود هزار تن بذر انواع مختلف محصوالت زراعی در استان خراسان رضوی تولید می ۲7ساالنه : محمدی نیک پور افزود

ن رضوی در تولید بذر از هزار هکتار محصوالت زراعی آبی و دیم، خراسا 853با توجه به سطح زیر کشت بیش از : وی ادامه داد

 .جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است

هزار تن بذر گندم و جو و حدود دو هزار تن ذرت را  63مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید ساالنه بیش از 

 .های خراسان رضوی در تولید بذر عنوان کرد از دیگر قابلیت
http://www.yjc.ir/fa/news/5199144 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22169-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5172617
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5177829
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 104۱اردیبهشت  11: تاریخ

 از بين رفتن عرضه و تقاضا با کشت گوجه فرنگی خارج از فصل

 .ن برده استکشت بدون برنامه محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر تناسب بین عرضه و تقاضا را از بی

تولید این محصول در استان خارج از : مدیرتعاون روستایی استان بوشهر گفت   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به گزارش

رسی محصول با دیگر  انجام می شود و باید با قیمت خوب به فروش برسد اما کشت زیاد، همزمانی بازار( در فصل سرما)فصل

 .استانها و تولید بیش از نیاز مصرف داخلی متضرر شدن کشاورزان را به دنبال دارد 

شرایط مناسب کشت گوجه فرنگی در استان باعث روی آوردن بسیاری از کشاورزان به کشت این محصول می شود : قنبری افزود 

 . های کشاورزی استان زیر کشت گوجه فرنگی می رودبه همین علت هرسال بیش از مقدار پیش بینی شده از زمین 

در شرایط خشکسالی و کمبود آب می طلبد با رعایت الگوی کشت ا ز ضرر و زیان کشاورزان گوجه کار استان بوشهر : وی گفت 

 پیشگیری شود

 .برداشت شد  هزار هکتار زمین در استان بوشهر 64هزار تن گوجه فرنگی از دی پارسال تا فروردین امسال از  637
http://www.yjc.ir/fa/news/5194001 

 
 تولیدات زراعی

 ایسنا - 104۱فروردین  01یکشنبه 

 شمالی ها به مراتع خراسان حمله ملخ

 .استان خبر دادها به مراتع  شمالی از حمله ملخ سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان

ها به مزارع گندم  شمالی، با اشاره به اینکه با ورود ملخ ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمد رضایی در گفت

مبارزه انجام شده  هکتار، 34به منظور جلوگیری از بروز خسارت در حال حاضر در سطح : شود، افزود فراوانی به مزارع وارد می  و جو خسارت

ها باز شده و  ها به صورت کپسول است و با مساعد شدن هوا این کپسول زمستان گذرانی ملخ. مبارزه با این آفت به صورت شیمیایی است. است

 .شود ها مبارزه می در این شرایط با پوره. شود ها خارج می پوره ملخ

های باریک برگ در مزارع گندم  هزار هکتار با علف ۲6های هرز پهن برگ و در سطح  هزار هکتار با علف33طی سال جاری در سطح : وی افزود

درصد  ۲۲تا  ۲7های هرز،  در صورت مبارزه نشدن با علف. شود های هرز به صورت شیمیایی انجام می مبارزه با علف. و جو مبارزه شده است

  .شود خسارت به مزارع وارد می

 .هزار هکتار است48هزار هکتار و مزارع جو 675هزار هکتار، گندم دیم 33ارع گندم آبی در استان سطح زیرکشت مز: رضایی یادآور شد

http://www.isna.ir/fa/news/49110114119 

 

 تامین منابع مالی
 - 49/11/01فارس

 سال برای طرح آب و خاک 4ميليارد دالر طی  ۸/ های مرزی آبجزیيات تخصيص منابع صندوق توسعه ملی به مهار 
معاون اول رئيس جمهور در نشست با اقتصاددانان مجلس، جزیيات مربوط به علت تصميم گيری دولت برای واردات 

 .کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی را تشریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5179330
http://www.isna.ir/fa/news/94013012017
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، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست با اقتصاددانان صندوق توسعه ملیبه نقل از  فارسخبرگزاری به گزارش 

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت  س از شنیدن نظرها و دیدگاهمجلس، پ

 .دولتی، جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد

زاری جلسه ای در مورد موضوع به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری از برگ

واردات کاالی اساسی توسط دو شرکت دولتی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس جمهور به همراه 

 .برخی اعضای اقتصادی دولت خبر داد

وسعه ملی برای اجرای جمهور در مورد اختصاص منابع صندوق ت نفر از نمایندگان مجلس به رئیس 63ای با امضای  اخیرا نامه

 .های آبهای مرزی به چند شرکت دولتی داده شده بود پروژه

فروردین ماه، معاون اول رئیس جمهور توضیحاتی را در مورد این موضوع در جمع نمایندگان حاضر بیان  ۲0در نشست عصر شنبه 

 .کرد

داند،  جلس شورای اسالمی را کارساز و راهگشا میمعاون اول رییس جمهوری با بیان این که دولت نقدهای سازنده نمایندگان م

ما از تعامل با مجلس شورای اسالمی استقبال می کنیم و معتقدیم حل مشکالت کشور جز از طریق تعامل سازنده و : گفت

 .هماهنگی میان قوه مجریه و قوه مقننه امکان پذیر نیست

قانونگراست و اصرار دارد که هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام دولت تدبیر و امید، دولتی : معاون اول رییس جمهوری افزود

 .ندهد

دانند دولت یازدهم در شرایط دشواری روی کار آمد و در تالش است تا  همان طور که نمایندگان مجلس می: جهانگیری تصریح کرد

ناخواسته با اتهام افکنی، بهانه به دست  مشکالت را یکی پس از دیگری برطرف کند و این انصاف نیست که عده ای خواسته یا

 .کسانی بدهند که قصد دارند به دولت ضربه بزنند

وی با تاکید بر این که دولت با جدیت به دنبال راهکارهایی است که بتواند با کمترین هزینه، مشکالت را از پیش روی مردم بردارد، 

باشد که می توان این نقدها را در بحث های کارشناسی حل و فصل  البته ممکن است که نقدهایی به دولت وارد: خاطرنشان کرد

این که دولت به گریز از قانون و رانت متهم شود، به دور از انصاف بوده و باعث می شود کار کسانی که در کرد، اما 

 .های بزرگی ایجاد کرده اند، توجيه شود گذشته واقعا رانت

ولت عالقه مند است در مورد موضوعات مهم کشور با نمایندگان مجلس مشورت و معاون اول رئیس جمهور با بیان این که د

همفکری داشته باشد، بر لزوم افزایش تعامل و هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه تاکید کرد و تشکیل جلسات مشورتی میان این 

 .ت دانستدو قوه را گامی در جهت نزدیک شدن دیدگاه ها و دستیابی سریعتر به راه حل مشکال

وی پس از شنیدن نظرها و دیدگاه های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در باره واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی، 

 .جزییات مربوط به علت تصمیم گیری دولت برای این کار را تشریح کرد و به سواالت نمایندگان پاسخ گفت

دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای مهمترین طرح های کشور در بخش آب و  معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه

سال اختصاص داد و برای  4میلیارد دالر طی  8دولت برای اجرای این طرح ها : خاک که سال ها در دست اجرا بوده، تصریح کرد

 .تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود

زد، لذا تدبیر  البته آثار تورمی باالیی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می: نگیری تاکید کردجها

مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کاالهای اساسی شود و پس از فروش این کاالها در کشور، از ریال حاصله 

 .ه شودبرای اجرای پروژه ها استفاد

http://www.farsnews.com/
http://www.ndf.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7/ID/773
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هدف دولت این بود که از طریق واردات کاالی اساسی، از منابع و دارایی های : وی در تشریح دالیل این تصمیم گیری اظهار داشت

مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و باال رفتن تورم جلوگیری 

 .کند

برخی نمایندگان مجلس به ویژه احمد توکلی، پور ابراهیمی و بحرینی ضمن تایید رویکرد دولت، نقدهایی نسبت به در این جلسه 

روش اجرا به ویژه در زمینه واردات کاالی اساسی از طریق دو شرکت دولتی پرداختند و ابهام های خود را در این زمینه بیان کردند 

. 

زی کشور و معاونان وزارتخانه جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز توضیحاتی در باره دالیل سپس رییس سازمان مدیریت و برنامه ری

 .این اقدام دولت و پاسخ به شبهات و ابهام های نمایندگان مطرح کردند

نظر  در ادامه این نشست برخی دیگر از نمایندگان خانه ملت، هر کدام در سخنانی ضمن تایید سیاستگذاری و اقدام دولت، اختالف

در خصوص نحوه واردات کاالی اساسی را مربوط به شیوه و نحوه اجرای این کار دانستند و خواستار تعامل نزدیکتر و هم فکری هر 

 .چه بیش از پیش اتخاذ تصمیمات مهم از سوی دولت شدند

ا مجلس شورای اسالمی، خواستار غالمرضا مصباحی مقدم یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با قدردانی از رویکرد دولت در تعامل ب

بهتر است پیش از آنکه موارد اختالف و ابهامات تبدیل به مساله میان دو : تشکیل جلسات مشورتی میان دولت و مجلس شد و گفت

 .قوه شود، مسایل در جلسات هم فکری و از طریق تبادل دیدگاه ها حل و فصل شود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111614 

 
 تامین منابع مالی

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 ميليارد ریال به گندمکاران هفت استان کشور  4۸۶پرداخت 
میلیارد ریال را به حساب گندمکاران واریز  486مرکز شد و بانک عامل  656محموله گندم تحویل  30۲تا روز گذشته چهارهزار و ا

 . کرد
با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره بانک کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

شد، اما از سال  نجام میتوسط شعب این بانک ا 6584سنخیت فعالیت کشاورزی با ماهیت بانک عامل آنها، خرید تضمینی تا سال 

آمده و گسترده بودن شعب بانک کشاورزی در  ماه سال گذشته با توجه به شرایط پیش ها سپرده شد و از دی به سایر بانک 6583

 .های خاص، پرداخت خریدهای تضمینی دوباره به این بانک بازگشت افزارهای مناسب و سامانه مناطق روستایی و دارا بودن نرم

ترین زمان  های مرکزی و شعب پاسخگو آمادگی دارند که اطالعات محصول کشاورزان را در کوتاه اداره: نظری افزود اهلل حشمت

 .ممکن در سامانه وارد کرده و نسبت به واریز مبلغ آن اقدام کنند

ینی شده است که با ب مرکز خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی پیش ۲77هزار و  یک: وی خاطرنشان کرد

 .آغاز خرید تضمینی، اقدامات الزم را برای تحویل گندم کشاورزان و پرداخت الکترونیکی بهای آنها انجام دهند

ماه سال جاری از هفت استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان،  فروردین ۲0بر اساس آمار، تا : نظری ادامه داد

 .محموله گندم تحویل شده است 30۲ار چهارهزار و خوزستان و ایالم مقد

مرکز این مقدار گندم را تحویل  656مرکز است که در حال حاضر  ۲03شده،  بینی مجموع مراکز خرید پیش: وی تصریح کرد

 .گرفتند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131001619
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ه تحویلی گندم محمول 30۲ترین زمان ممکن بهای چهارهزار و  بانک کشاورزی در کوتاه: سخنگوی خرید تضمینی گندم یادآور شد

 .میلیارد ریال، به حساب کشاورزان واریز کرده است 486به مبلغ 

ریزی کشور تعمیم شود، بانک کشاورزی  تا زمانی که اعتبار خرید تضمینی گندم توسط سازمان مدیریت و برنامه: نظری تأکید کرد

 .ها را انجام خواهد داد از محل منابع داخلی پرداخت

 ./های آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت گندم تضمینی و پرداختخرید : وی اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44410-1.html 

 
 تامین منابع مالی

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 شوند  همه چایکاران شمالی بيمه می/ زراعی به چایکاران بهميليارد تومان تسهيالت  2۰پرداخت 

گذاری بخش کشاورزی استان مازندران به همه کشاورزان  ميليارد تومان از طریق صندوق توسعه سرایه 2۰پرداخت 

ميليون تومان به کشاورزانی که  ۰77فعال در حوزه چایکاری کليد خورده است و تاکنون بيش از هشت ميليارد و 

 . اند، پرداخت شده است نده دریافت تسهيالت بانکی را باز کردهپرو

با اعالم این ( ایانا)های طالیی شمال کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

های خود  بر و کمربری باغ لی که نسبت به کفزراعی به آن دسته از کشاورزان فعا میلیارد تومان تسهیالت به ۲3پرداخت : خبر گفت

اند،  های کشاورزی باز کرده های اخذ تسهیالت بانکی خود را در بانک اند، آزاد شده و بخشی از کشاورزان نیز که پرونده اقدام کرده

 .پرداخت شده است

روانی وضعیت چایکاران را که طی چند  تواند به لحاظ هرچند پرداخت این تسهیالت پیش از شروع برداشت می: علی رمضانی افزود

های چایکاران بیفزاید، اما پروسه منظم  راه کند و بر کیفیت برداشت و انگیزه اند، روبه سال گذشته در شرایط نامناسبی قرار داشته

 .تواند بر تولید چای سال جاری اثرگذار باشد پرداخت است که می

های عامل به نتیجه خواهد رسید و پس از آن زمان پرداخت  سازی کشاورزان در بانک ماه پرونده فروردین 56تا : وی خاطرنشان کرد

 .های بهاره در اختیار چایکاران قرار گیرد رسد تا متناسب با کشت تسهیالت فرا می

 شوند همه چایکاران بيمه می

های  گذشته بین اتحادیه چایکاران غنچه ای که روز در جلسه: های طالیی شمال کشور ادامه داد مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

طالیی، بانک کشاورزی، صندوق بیمه و سازمان چای برگزار شد، مقرر شد همه چایکاران کشور تحت حمایت صندوق بیمه 

 .محصوالت کشاورزی قرار گیرند

صورت اقساطی  ه و مابقی بهالسهم کشاورزان را پرداخت کرد سوم حق در این جلسه قرار شد تا اتحادیه، یک: رمضانی تصریح کرد

 .پس از برداشت چین نخست و دوم چای پرداخت شود تا کشاورزان از محل سرمازدگی یا سایر حوادث طبیعی صدمه نبینند

توانند مشمول این قانون باشند؛ هرچند این  اند، می همه چایکاران فعال که سال گذشته اقدام به برداشت چای کرده: وی یادآور شد

 .باید در ستاد مرکزی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در تهران نیز به تصویب برسد جلسه صورت

 هفته نخست اردیبهشت، چين نخست چای

رسد در صورت ثبات شرایط جوی کنونی و  نظر می چین نخست چای ارتباط مستقیمی با شرایط جوی دارد و به: رمضانی تأکید کرد

 .ماه کلید بخورد اردیبهشت 63تا  67در صورت ادامه بارندگی، از بارندگی، برداشت چای از پنجم تا ششم و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22213-1.html
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 ./تومان اعالم شده است ۲67هزار و  تومان و درجه دو، یک 687قیمت هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک، دوهزار و : وی اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44411-1.html 

 
 تامین منابع مالی

 آیانا-1049فروردین  01, یکشنبه

 ضرورت بيمه محصوالت کشاورزی و باغی در آذربایجان غربی 

آذربایجان غربی در منطقه ای کوهستانی و سردسير واقع شده است ؛از این رو با کاهش دما در روز های اول سال و 

 .نی به فعاالن عرصه کشاورزی و باغی وارد می شودسرمازدگی بهاری، خسارت کال

در گزارشی که از شبکه سیمای آذربایجان غربی پخش شد، باتوجه به اینکه اقتصاد ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد  50 آذربایجان غربی بر پایه کشاورزی و باغداریست و در تعدادی از محصوالت کشاورزی قطب کشور مطرح است و حدود

 .غربی را بخش کشاورزی تشکیل می دهد، بر ضرورت توسعه بیمـه محصوالت کشاورزی تاکید ویژه ای شد اشتغال آذربایجان

بنابراین گزارش، ساالنه حدود شش میلیون تن انواع محصوالت دامـی و کشاورزی در این استان تولید می شود و در تولید 

 .چغندرقند و گندم رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده استمحصوالتی همچون سیب ،عسل ، شیالت، 

کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به پیش بینی افزایش تولید محصوالت کشاورزی تا ده میلیون تن در برنامه پنج ساله 

ت توسعه سطح پوشش آذربایجان غربی، اهمیت توجه به ظرفیت این استان در بخش کشاورزی روشن می شود که این امر ضرور

 .بیمه محصوالت کشاورزی را گوشزد می کند

طبق گفته کارشناسان، سرمای شدید هوا، گرد و غبار، بارش برف، سیل، طوفان و تگرگ از مهم ترین عوامل خسارت به محصوالت 

 .کشاورزی در استان هستند که همه ساله کشاورزان را متضرر می کنند

بایجان غربی با اشاره به اینکه خسارت ناشی از سرمازدگی اوایل امسال در سطح باغهای این رییس سازمان جهاد کشاورزی آذر

با توجه به افت دما در اولین روز های امسال ،در سطح استان بیست تا : افزود. استان بیش از دو هزار میلیارد ریال برآورد می شود

 .سی درصد باغ های آذربایحان غربی دچار سرمازدگی شدند

بیشترین خسارت ها به باغ های سیب، انگور، زردآلو، شلیل، هلو، گیالس و سایر هسته دارها در : دعلی مختاری اظهار کردسی

 .شهرستان های ارومیه، اشنویه، پیرانشهر، چالدران، سردشت، سلماس، انزل، مهاباد، تکاب وارد شده است

مه درمورد محصوالت کشاورزی در این استان بسیار ضروری و اگرچه به دلیل حادثه خیز بودن منطقه، گسترش پوشش های بی

حیاتی است اما بی اطالعی کشاورزان از مزایای بیمه محصوالتشان ، پرداخت نکردن به موقع خسارات وموانع اداری از عمده ترین 

 .مشکالت توسعه بیمه کشاورزی در استان است

سان بیمه از کشاورزان حمایت هاب الزم را انجام نمی دهند وسعی می کنند کارشنا: افشینی یکی از کشاورزان ارومیه ای می گوید

تا به بهانه های مختلفی ،از دادن خسارت جلوگیری کنند و به همین علت کشاورزان ترجیح می دهند باغ یا زمین کشاورزی خود 

 .را بیمه نکنند

ای آذربایجان غربی بیست و چهار هزار تن از میوه طبق گفته مسئوالن پیش بینی می شود که در سرمازدگی بهاره در باغ ه

درختان هسته دار به ویژه زردآلو و بادام بومی دچار خسارت شوند و میزان خسارت وارده به شکوفه های درختان بادام و زرد آلو و 

 .هسته دارها حدود بیست درصد است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22210-1.html
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ین شهرستان از کل خسارت ها، چهل و پنج درصد است و با بیشترین میزان خسارت ها به باغ های ارومیه وارد شده است و سهم ا

تداوم وضعیت جوی فعلی پیش بینی می شود امسال یک میلیون و پانصد هزار تن انواع محصوالت باغی از سطح باغ های استان 

 .برداشت شود که شامل انواع سیب درختی، انگور، زردآلو، آلبالو، شلیل، بادام است

ن پوشش بیمه ای محصوالت کشاورزی آذربایجان غربی متناسب با ظرفیت کشاورزی استان نیست بطوریکه اما در این میان میزا

بیش از بیست هزار هکتار از اراضی : احرامی دبیر ستاد بیمه و حوادث غیرمترقبه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی می گوید

دار در استان زیرپوشش خدمات صندوق بیمه کشاورزی قرار  ای هستهه باغی استان اعم از درختان سیب، انگور و درختان میوه

 .شود های بارور استان را شامل می گرفت که بیست و سه درصد از سطح باغ

حدود یکصدو بیست هزار هکتار از اراضی زراعی : قربانی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم می گوید

پذیری استان در  پاییزه استان زیر پوشش خدمات صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته که وضعیت سطح بیمهزیر کشت محصوالت 

 .محصوالت پاییزه امسال در مقایسه با سال گذشته تقریبا تغییری نکرده است

انتفاعی بودن  ابراهیمی کارشناس جهاد کشاورزی معتقد است تغییر نگرش های کشاورزان به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از

 .به پشتیبانی از هم صنفان خود از دیگر مواردی است که می تواند موجب موفقیت این صندوق در سطح وسیع شود

طبق گفته مسئوالن میزان کل خسارت وارده ناشی از سرمازدگی بهاره به محصوالت باغی و زراعی در سال زراعی گذشته، بیش از 

 .چهار صد هزار تن بوده است

حرامی دبیر ستاد بیمه و حوادث غیرمترقبه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به پرداخت سیصد و هشتاد و محمد ا

از این میزان غرامت پرداختی در حدود : سه میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت دیده استان در سال زراعی گذشته گفت

بخشی از خسارت وارده به باغات استان، نود و دو میلیارد ریال آن برای خسارت وارده  دویست و چهل میلیارد ریال آن برای تامین

 .به محصوالت زراعی و پنجاه و دو میلیارد ریــال نیز مربوط به غرامت بیمه دام و طیور است

شاورزی و دامی با بروز کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط آب وهوایی استان ، ساالنه بخش مهمی از تولیدات محصوالت ک

خسارت و بالیای طبیعی از دسترس خارج می شود که می توان با شناسایی و کاهش عوامل خطر در بروز خسارت به توسعه پایدار 

 .در تولید محصوالت کشاورزی و دامی دست یافت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44411-1.html 

 
 تامین منابع مالی

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 مرغ مازاد و مرغ پایان دوره به شرکت پشتيبانی امور دام  پيشنهاد خرید تخم

رو هستند، پيشنهاد شده است که شرکت پشتيبانی  از آنجا که مرغداران گوشتی در فصل حاضر با کاهش تقاضا روبه

 .مرغ و مرغ پایان دوره اقدام کند سازی تخم نسبت به خرید و ذخيرهامور دام 

امروز در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود در سمت حاضر، در ( میهن)گذار  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

های دور،  از سال: سخن گفت و افزودمرغ  از وضعیت فعلی بازار تخم( ایانا)گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود مرغ نسبت به عرضه کمتر و قیمت این محصول از افت برخوردار می همواره در نیمه نخست سال، تقاضا برای مصرف تخم

این در حالی است که با توجه به شرایط آب و هوایی، تولید مرغ بومی نیز به تولید صنعتی اضافه : رضا ترکاشوند خاطرنشان کرد

 .رو خواهیم بود مرغ روبه ترتیب با مازاد تخم شود و بدین می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22201-1.html
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ترتیب از میزان مصرف  گیرد و بدین مرغ پیشی می مصرف سایر مواد خوراکی در فصل بهار و تابستان بر مصرف تخم: وی ادامه داد

 .شوند رو می روبه کنند و با عدم استقبال کاهد، اما در این بین تولیدکنندگان همچنان محصول وارد بازار می می

های استانی  ای به اتحادیه برای به حداقل رساندن ضرر و زیان تولیدکنندگان، از چهار ماه گذشته بخشنامه: ترکاشوند تصریح کرد

 .کرد های پایان دوره تأکید می ارسال شد که بر حذف مرغ

 .ماه مورد تأکید قرار گرفت 68های باالی  رغها ممنوع اعالم شد و حذف م در این بخشنامه تو لک بردن مرغ: وی یادآور شد

 وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد، مشکل خمير مرغ را حل کنند

ها همچون وزارت بهداشت،  های سایر دستگاه با اعالم اینکه تصمیم( میهن)گذار  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

گذار پایان دوره بود،  ای برای بازاررسانی مرغ تخم تحقیقات صنعتی عامل بازدارندهدرمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و 

های پایان دوره در سیکل تولید باقی بمانند و با وجود تولید  های تولید خمیر مرغ باعث شده است که مرغ محدودیت: تأکید کرد

ی و وقت برای تولیدکنندگان است و عالوه بر آن، تولید محدود، همچنان وجود داشته باشند که این امر مستلزم صرف خوراک، انرژ

 .دهد مرغ را افزایش می افزاید و میزان مازاد تخم درصدی آنها بر تولید فعلی می 67حدود 

تومان رسیده است و با  077تومان به حدود  077هزار و  در حال حاضر قیمت مرغ زنده پایان دوره از یک: ترکاشوند اظهار داشت

 .شوند، باز هم خریداری برای آن وجود ندارد که مرغداران دچار ضرر و زیان میوجود این

های پایان  های نظارتی همچون سازمان دامپزشکی کشور وظیفه نظارت بر کشتار مرغ با وجود اینکه دستگاه: وی همچنین گفت

های  ه گرفته است، باز هم با مخالفتدوره و حتی در زمان تبدیل شدن آنها به خمیر مرغ برای سوسیس و کالباس را بر عهد

 .دهند رو هستیم که به دالیل نامعلوم اجازه تولید نمی های دیگر روبه دستگاه

ای برای مرغ پایان دوره وجود ندارد و در این راستا بر اساس  کننده برای رفع این مشکل هیچ جواب قانع: ترکاشوند در ادامه افزود

های  سازی مرغ رت جهاد کشاورزی مقرر شد که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید و ذخیرههای منعقدشده با وزا نامه تفاهم

 .پایان دوره کند که یا صرف مصرف مردم شود یا تا تعیین تکلیف نگهداری شود

در این راستا این  زند و گذار را بر هم می های موجود در بخش مرغ تخم ریزی های پایان دوره، برنامه وجود مرغ: وی خاطرنشان کرد

ریزی و تولیدات را در  وضعیت جوجه ای که با وزارت جهاد کشاورزی منعقد کرده است، نامه کند تا در قالب تفاهم اتحادیه پیگیری می

 .دار شود ترتیب بتواند تنظیم بازار را خود عهده شده ثبت کند و بدین سامانه طراحی

گذار مشخص شده و در سامانه فوق قابلی  های تخم ریزی مرغ کشاورزی، میزان جوجهبا حمایت وزارت جهاد : ترکاشوند ادامه داد

مرغ است ظرف  ها در تنظیم بازار تخم امیدواریم نتایج مثبت سامانه فوق که ناشی از ورود بخش خصوصی و اتحادیه. ردیابی است

 .ریزی کنند اقدام به جوجههای مقرر  یک سال آینده مشخص شود و مرغداران نیز مطابق دستورات، در زمان

 مرغ، مستلزم صرف هزینه سازی تخم ذخيره

در راستای جلوگیری از ضرر و زیان فعلی برای : تصریح کرد( میهن)گذار  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

مرغ کند تا بتوانیم  سازی تخم ذخیره گذار، از سوی اتحادیه پیشنهاد شده است که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به مرغداران تخم

صورت چرخشی از این تولید مازاد استفاده کنیم یا اینکه آن را تبدیل به پودر کرده و همچنین پاستوریزه آن را برای صنایع  یا به

ا نیز کاهش یافته مختلف به مصرف برسانیم؛ زیرا در شرایط حاضر، کشورهای منطقه نیز شرایط ایران را دارند و میزان تقاضا در آنه

 .است

های باالی صفر نیاز دارد، پیشنهاد الزم  های حمل و نقل و سردخانه مرغ به انبار، هزینه سازی تخم از آنجا که ذخیره: وی یادآور شد

 .مرغ نیز انجام شود سازی تخم از سوی این اتحادیه داده شده است و امیدواریم که در هفته جاری، اعالم رسمی برای ذخیره



 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

115 
 

ها مربوط به  تومان برآورد شده است و این هزینه 077های تبعی دارد که بیش از  مرغ هزینه سازی تخم ذخیره: رکاشوند تأکید کردت

 .شود های انبار، اجاره سردخانه، حمل و نقل، تعویض کارتون و شکستن محصول را شامل می هزینه

ایم تا بتواند  فوق را تقبل کند، از دولت برای این منظور کمک گرفته های تواند هزینه از آنجا که اتحادیه نمی: وی اظهار داشت

 .اعتباری برای این امر اختصاص دهد و از ضرر و زیان مرغداران بکاهیم

مرغ در شهرستان شهریار در نظر گرفته  سازی تخم ای را برای ذخیره عنوان پایلوت، سردخانه این اتحادیه به: ترکاشوند همچنین گفت

 .امیدواریم نتایج مثبتی داشته باشداست که 

آوری کرده، در  توانیم مازاد تولید را جمع مرغ در دمای استاندارد تا سه ماه قابلیت نگهداری دارد و می تخم: وی در ادامه افزود

 .د برگرددسردخانه نگهداری کنیم و سپس با چرخش این محصول که تا شهریورماه ادامه خواهد داشت، بازار به تعادل منطقی خو

 .تر نسبت به همکاری در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهد از دولت تقاضامندیم که هرچه سریع: ترکاشوند خاطرنشان کرد

 تومان رسيد 2۰77مرغ درب مرغداری به کمتر از  قيمت تخم

مرغ درب  قمیت منطقی تخم: ه دادمرغ ادام درباره قیمت تخم( میهن)گذار  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ای مربوط به حقوق کارمندان و افزایش قیمت انرژی  مرغداری حدود چهارهزار تومان برآورد شده است که امسال با افزایش هزینه

مرغ درب مرغداری کمتر از  این در حالی است که اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم. شود درصد به این مبلغ افزوده می 68حدود 

 .تومان است 477هزار تومان و معادل دوهزار و  سه

رو خواهیم بود، بنابراین امیدواریم که  اگر شرایط حاضر ادامه پیدا کند، با ضرر و زیان سنگینی در این بخش روبه: وی تصریح کرد

های پایان دوره  غسازی مر های مناسبی از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای خریداری مازاد یا کشتار و ذخیره تصمیم

توسط شرکت پشتیبانی امور دام اتخاذ کنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز 

 .تر وارد عمل شود برای حل مشکل خمیر مرغ هرچه سریع

گذار باید انجام شود، در حالی که  غ تخمهای مر هزار قطعه از گله 877های رسیده، حذف  بر اساس گزارش: ترکاشوند یادآور شد

 .شود تا سه میلیون تن مرغ حذفی به چرخه اضافه می ۲٢3طور متوسط در هر ماه  ها بیش از این بوده و به تعداد مرغ

ر تر، د توان بخشی از آن را با قیمت پایین های گوشتی در مصرف انسانی بالمانع است، می از آنجا که مصرف مرغ: وی تأکید کرد

 ./های متفاوت وارد چرخه عرضه کرد تا بخشی از ضرر و زیان کاهش یابد بندی بسته
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44119-1.html 

 
 تامین منابع مالی

 فودپرس 1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 !ياردی طيور خرج پرتقال شدميل ۰7سرمایه 

میلیارد  37وزارت کشاورزی برخالف قانون، اعتبار : گذار گفت دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

شد را صرف خرید پرتقال شب عید کرد که  تومانی مصوب ستاد تنظیم بازار را که باید به صورت تنخواه در صنعت طیور هزینه می

 .هزار تومان رسید 67ای نداشت و در بازار به کیلویی  یدههیچ فا

مرغداران در سال گذشته تولید همراه با زیان را پشت سر گذاشتند که : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد فرزاد طالکش در گفت

تا در شهریور سال جاری  ریزی بیش از حد داشتند که همین سبب می شود های مختلفی از جمله عدم کنترل تولید و جوجه چالش

 .بازار تخم مرغ همواره نامتعادل شود

 ۲577در حال حاضر و پس از نیمه فروردین ماه نرخ خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از تولیدکنندگان درب مرغداری حدود : وی افزود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22187-1.html
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 .استتومان کاهش یافته  6677تومان است که نسبت به میانگین فروش این محصول در اسفند ماه مجددا 

در : خاطرنشان کرد قیمت تخم مرغگذار با اشاره به کاهش مجدد  دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

ها پیشنهاد اختصاص اعتباری برای سرمایه در  ان و جلوگیری از ادامه ضرر و زیان آنسال گذشته برای ساماندهی وضعیت مرغدار

ستاد تنظیم بازار میلیارد تومان به تصویب  37اسفند ماه سال گذشته اعتباری حدود  ۲3گردش این صنعت در نظر گرفته شد و در 

 .رسید تا در صنعت طیور به صورت تنخواه گردشی هزینه شود

میلیارد تومانی مصوب را صرف خرید پرتقال شب عید کرد  37وزارت جهاد کشاورزی برخالف قانون، این اعتبار : طالکش ادامه داد

 .هزار تومان رسید 67به کیلویی ای نداشت و در بازار  که هیچ فایده

شان  ها نهایتا محصول تومان تمام می شود و آن 4677در حال حاضر که هر کیلوگرم تخم مرغ برای تولیدکنندگان   :وی اعالم کرد

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باید به عنوان متولیان . تومان درب مرغداری می فروشند ۲577را کیلویی 

آوری بخشی از تخم مرغ مازاد در بازار اقدام  مایت از مرغداران به بازار تخم مرغ ورود کنند و نسبت به خرید تضمینی و جمعح

 .کنند

قیمت تخم مرغ زمانی در بازار به ثبات می رسد که : گذار گفت دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

 .عدد تخم مرغ عرضه شده به بازار حک کنیم بتوانیم قیمت آن را روی هر

به گفته طالکش این تصمیم که در سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد و باالخره در اواخر سال 

  .گذشته در جلسه کارگروه ستاد تنظیم بازار به تایید رسید تا در دستور کار تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گیرد

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 پروژه  ۶377ترین دستاوردهای تحقيقات کشاورزی از ميان  شاخص

پروژه تحقيقاتی،  377هزار و  شش با انجام حدود 9313سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی در طول سال 

المللی خوارزمی و مشارکت جدی در تدوین کليه  های کاربردی در جشنواره بين کسب رتبه نخست و دوم پژوهش

 .های اقتصاد مقاومتی عملکرد کلی این سازمان تحقيقاتی کشاورزی در سال گذشته بوده است برنامه

 5۲مؤسسه تحقیقاتی،  ۲4، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با (یاناا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تحقیقاتی و آموزشی کشور  ترین سازمان ترین و گسترده مرکز آموزشی و ترویجی از قدیمی 07ها و  مرکز تحقیقاتی در استان

 .است

ی، اجتماعی و فرهنگی بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه منظور توسعه اقتصاد توان به مطالعه و تحقیق به از وظایف این سازمان می

ای تحقیقات و آموزش در  ها و راهبردهای کاربردی و توسعه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری، تعیین سیاست

های آموزشی  های مطالعاتی و زمینه های بخش کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای آنها و ایجاد فرصت چارچوب راهبردها و سیاست

 .ها و مراکز پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی اشاره کرد ها، مؤسسه های تحقیقاتی و آموزشی و به دانشگاه در چارچوب همکاری

ترین دستاوردهای تحقیقاتی این سازمان که متولی اصلی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور است، در سال  برخی از مهم

 :به شرح ذیل است 05

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post
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 سسه تحقيقات علوم شيالتیمؤ

 میگو SPFاندازی مرکز  راه -

 اتمام مطالعات تیالپیا و ارائه به بخش اجرا -

 های جنوب گشت ارزیابی ذخایر ماهیان در آب -

 یابی پرورش در قفس در شمال کشور اتمام مطالعات مکان -

 ماهی هامور برای پرورش در قفس هزار بچه 677تولید  -

 (قرارداد خارجی)هیان دریای عرب برای فائوی پاکستان برآورد ذخایر ما -

 پزشکی مؤسسه تحقيقات گياه

 کنترل کیفی سموم پرمصرف -

 های هرز ها و علف ثبت هفت سم جدید برای مبارزه با آفات، بیماری -

 سازی رازی مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم

 مرغ تخم SPFاندازی  راه -

 ای درمانیه اندازی خط تولید جدید سرم راه -

 سی سی 7٢۲سی به  سی 7٢3بهینه کردن واکسن روغنی از  -

 درصدی تولید واکسن 63تا  67افزایش  -

 مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر

 (چهار رقم زراعی گندم آبی، یک رقم لوبیا، دو رقم کلزا، دو رقم خربزه، یک رقم کاهو و یک رقم به)رقم زراعی و باغی  6۲معرفی  -

 ؤسسه تحقيقات پنبهم

 معرفی سه رقم زودرس و مناسب برای برداشت کمباین -

 های پنبه تراریخت شروع آزمایش -

 مؤسسه تحقيقات چغندرقند

 توسعه وسیع نتایج تحقیقات کشت پاییزه چغندرقند -

 معرفی یک رقم چغندرقند مقاوم به خشکی -

 مؤسسه تحقيقات خاک و آب

 کنترل کیفی و ثبت مواد کودی -

 تهیه دستورالعمل تغذیه گیاهان زراعی و باغی -

 های شور کشور تهیه نقشه خاک -

 معرفی کود زیستی فالویت ویژه گندم -

 تدوین کتاب جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه -

 مؤسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی

 چین ردیفه پنبه طراحی و ساخت کمباین سه -

 دانش فنی گلخانه خورشیدی -

 سسه تحقيقات دیم کشورمؤ
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 معرفی یک رقم گندم نان، معرفی یک رقم خردل روغنی و معرفی دو رقم نخود -

های خود در  طور که کارشناسان و کاربران حوزه تحقیقات کشاورزی در گفتگوها یا پیام رسد همان نظر می به این ترتیب، به

توسعه و گسترش تحقیقات، فعالیت مؤثر با بازارهای هدف، تبادل دانش ها، شاهد  کنند، امید است با لغو تحریم خبرگزاری ابراز می

 ./وری بخش کشاورزی باشیم های نو جهت ارتقای بهره فنی و دستیابی به تکنولوژی
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44194-1.html 

 
 نوآوری، علمی  تکنولوژی،

 آیانا-1049فروردین  49, دوشنبه

 انتظار تدوین دستورالعمل جامع توليد محصوالت تراریخته  محققان؛ چشم
شك هر دو  موافقان و مخالفان استفاده از محصوالت تراریخته همگی از متخصصان سطح باالی جامعه هستند و بی

 .ای دارند کننده گروه دالیل قانع

و تهیه بذر معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور در مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی مسئول بخش اصالح 

تواند استفاده از سموم را  ترین آفت برنج در ایران می با اشاره به اینکه برنج تراریخته ایرانی با مقاومت خود نسبت به مهم( ایانا)ایران 

شده در دهه اخیر، برنج تراریخته هیچ تفاوتی با برنج غیرتراریخته،  ای انجام های مزرعه در آزمایش: در مزارع برنج کاهش دهد، گفت

 .جز توانایی در مقاومت به آفات نشان نداده است به

دلیل مخالفت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی نیز مجوز کشت این رقم را صادر  محمد زمان نوری دالور با اشاره به اینکه به

شود، اما با توجه به  طور گسترده کاشت نمی در حال حاضر نیز مجوز رسمی کاشت وجود ندارد و این محصول به: ده است، افزودنکر

 .صورت محدود کشت شود رود رقم برنج تراریخته طارم موالیی در برخی نقاط به احتمال می 05های اخیر در کنگره زراعت  صحبت

کنند و در این رقم ژن واردشده به گیاه، در برابر آفت  به یک صفت خاص مقاومت پیدا می گیاهان تراریخته: وی خاطرنشان کرد

عمل  پاشی بیش از حد که در بسیاری موارد مؤثر هم نیست، جلوگیری به خوار نواری برنج مقاومت ایجاد کرده و از سم کرم ساقه

 .آورد می

با بیان اینکه ژن بیگانه واردشده هیچ خسارتی به محیط زیست و مسئول بخش اصالح و تهیه بذر معاونت تحقیقات برنج کشور 

تولید ارقام تراریخته در تمامی : شود، ادامه داد طور کامل غیرفعال می کند و پس از رسیدن گیاه، ژن واردشده به انسان وارد نمی

 .ندبرانگیز است و بسیاری از کشورها مجوز تولید این محصوالت را ندار کشورهای دنیا چالش

های خاصی روی آن قرار  در برخی کشورهای با استاندارد باال، برای تشخیص تراریخته بودن محصول، برچسب: نوری تصریح کرد

 .کنند این محصوالت برای انسان و محیط زیست خطرناک هستند، در جریان قرار بگیرند گیرد تا کسانی که فکر می می

تفاده از محصوالت تراریخته تدوین نشده است، اظهار امیدواری کرد که وزارت جهاد وی با اشاره به اینکه هیچ قانونی برای اس

 .کشاورزی با همکاری سازمان محیط زیست بتواند دستورالعملی را برای این محصوالت تدوین کند

بدون شک : ادآور شدنوری با اعالم اینکه تمامی موافقان و مخالفان محصوالت تراریخته از متخصصان سطح باالی جامعه هستند، ی

 .ای دارند کننده هر دو گروه موافق و مخالف دالیل قانع

رسد، دقت بیشتری لحاظ شود، تأکید  طور مستقیم به دست انسان می وی در پایان با اعالم اینکه باید در تولید محصوالتی که به

توانند در این راه گام بردارند یا باید  د که میشو با تدوین یک دستورالعمل جامع در این باره برای محققان نیز مشخص می: کرد

 ./تحقیقات خود را محدود کنند
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44109-1.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22149-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22134-1.html
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 تکنولوژی، نوآوری، علمی 
 آیانا-1049فروردین  46, چهارشنبه

 ندا، نعمت و خزر؛ در انتظار تصویب قانون ایمنی زیستی ارقام تراریخته 
گونه خطری  برابری سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در جهان حاکی از آن است که این محصوالت هيچ 977افزایش 

 .برای انسان و سایر موجودات ندارند

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران علمی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار  عضو هیئت

های گیاهی  های متعددی ازجمله مبارزه با آفات و بیماری امروزه افزایش تولید محصوالت گیاهی و پایداری آنها با چالش: گفت

والت زراعی، افزایش های تولید افزایش یافته و در مواردی باعث کاهش کیفیت محص رو است که به واسطه مصرف سموم هزینه روبه

 .شود محیطی و همچنین باقی ماندن سموم در محصوالت می خطرات زیست

های  ویژه ارقام مقاوم به آفات با استفاده از روش مجید ستاری با اعالم اینکه در کشاورزی مدرن برای اصالح گیاهان مقاوم، به

گیری صورت  های مرتبط وجود ندارد پیشرفت چشم وند، در گونهدلیل آنکه منبع مقاومت در گیاهانی که باید اصالح ش متداول، به

طور  اند ژن مقاومت را با استفاده از فناوری زیستی و مهندسی ژنتیک به به همین دلیل محققان توانسته: نگرفته است، افزود

 .های مقاوم وارد گیاهان حساس مورد نظر کنند مصنوعی از گونه

طور مصنوعی وارد ساختار ژنتیکی آن شده و ممکن  هایی است که به تراریخته حاوی ژن یا ژنیک گیاه زراعی : وی خاطرنشان کرد

 .است این ژن از یک گیاه یا موجود غیرمرتبط دیگر باشد

 برابری سطح زیر کشت آنها 977پذیرش محصوالت تراریخته با افزایش 

 6٢0، 6006دهد که از سال  هانی کشت تراریخته نشان میآمار ج: علمی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد عضو هیئت

برابری در سال  677میلیون هکتار از سطح زیر کشت تجاری به محصوالت تراریخته اختصاص پیدا کرده که این میزان با افزایش 

 .نندگان داردک میلیون هکتار رسیده است و این نشان از پذیرش محصوالت تراریخته توسط کشاورزان و مصرف 603به  ۲765

میلیون هکتار زمین را به کشت محصوالت  603کشور جهان  ۲0میلیون کشاورز در  68، ۲765ستاری با اشاره به اینکه در سال 

شوند، عبارتند از  صورت تراریخته در جهان کشور می ترین محصوالتی که به عمده: اند، تصریح کرد زراعی تراریخته اختصاص داده

درصد از کل میزان تولید در جهان که این محصوالت عمدتاً به  ۲4درصد و کلزا با  07درصد، پنبه با  5۲رت با درصد، ذ 00سویا با 

 .ها، حشرات و آفات مقاوم هستند کش علف

 47میلیون هکتار، برزیل با  07را در کشورهای آمریکا با  ۲765وی بیشترین میزان سطح زیر کشت محصوالت تراریخته تا سال 

 .های بعدی قرار دارند کشورهای هند، کانادا و چین نیز در رتبه: میلیون هکتار عنوان کرد و یادآور شد ۲4کتار، آرژانتین با میلیون ه

شود، این  از آنجا که در محصوالت تراریخته، ژن متحمل از یک موجود یا گیاه دیگر وارد گیاه مورد نظر می: ستاری تأکید کرد

کنند ایجاد آلرژی یا بیماری کند که  شده در تغذیه انسان و سایر جاندارانی که از آن استفاده می قلنگرانی وجود دارد که ژن منت

خوشبختانه هنوز گزارشی در این زمینه منتشر نشده و افزایش سطح زیر کشت محصوالت تراریخته حاکی از آن است که این 

 .گونه خطری برای انسان و سایر موجودات ندارند محصوالت هیچ

گرفته در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران روی محصوالتی همچون پنبه، کلزا و برنج برای  ی با اشاره به کارهای صورتو

خوار و کرم  در برنج دو آفت بسیار مضر در زارعت این محصول کرم ساقه: ها و آفات، اظهار داشت کش افزایش مقاومت آنها به علف

شود که متأسفانه مقدار زیادی از  اله میزان سم قابل توجهی جهت مبارزه با این دو آفت مصرف میس خوار برنج هستند که همه برگ

محیطی زیادی شده و برنج  ماند که باعث صدمات زیست سموم مورد استفاده در خاک و آب شالیزارها و در داخل برنج باقی می

 .های تولید نیز افزایش یابد شود هزینه شود، از طرفی کاربرد سموم باعث می سالمی تولید نمی
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  های گوارشی با افزایش مصرف سموم در مازندران سونامی سرطان

های باقیمانده از مصرف سموم در برنج در  امروزه آلودگی: علمی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور همچنین گفت عضو هیئت

 .دید آیدهای گوارشی در این استان پ استان مازندران باعث شده سونامی سرطان

زی به نام  را از یک باکتری خاک Btخوار برنج ژن  خوار و برگ ستاری با اعالم اینکه محققان دنیا برای از بین بردن کرم ساقه

زمانی که برنج : اند، افزود گرفتند و ژن مقاومت را از این باکتری جدا کرده و وارد ساختار ژنتیکی برنج کرده "باسیلوس تورژنسیس"

روند و از آنجا که هدف این ژن تنها این دو  های سبز گیاه از بین می شود، حشرات و آفات با تغذیه از قسمت شت میتراریخته ک

 .گونه محققان دنیا موفق به تولید برنج تراریخته مقاوم به آفت شدند آفت است، هیچ ضرری برای انسان ندارد و بدین

سازی کشت و مصرف محصوالت تراریخته است که کشورهای عضو این پیمان  وی با بیان اینکهپروتکل کارتاهنا درباره تجاری

در کشور ما نیز این قانون در مجلس شورای اسالمی : کنند، خاطرنشان کرد المللی، قانون ایمنی زیستی را در کشورشان اجرا می بین

 .شود تصویب شده است، اما اجرا نمی

 ای قانون ایمنی زیستی، قانونی فراوزارتخانه

علمی معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور با عنوان اینکه تولید محصوالت تراریخته تنها مرتبط به وزارت جهاد  ضو هیئتع

کشاورزی نیست و سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در آن دخیل هستند و هر سه سازمان باید 

توانیم کشت داشته باشیم، چون تحقیقات در زمینه  انون ایمنی زیستی اجرا نشود، نمیتا زمانی که ق: به اجماع برسند، ادامه داد

ایم و  سازی آن منع قانونی دارد، در حال حاضر نیز ما تولید برنج تراریخته کرده محصوالت تراریخته منع قانونی ندارد، اما تجاری

 .منتظر تصویب قانون ایمنی زیستی هستیم

یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با نام  د نخستین برنج ایرانی تراریخته توسط بهزاد قرهستاری با اشاره به تولی

ام و تأیید نیز  این ارقام را با انتقال ژن مقاومت تولید کرده: طارم موالیی، از تولید ارقام ندا، نعمت و خزر خبر داد و تصریح کرد

 .رای تولید در سطح کشت وسیع هستیماند و منتظر تصویب قانون ایمنی ب شده

شوند، محصوالت تراریخته هستند و  در حال حاضر ذرت، سویا، کلزا و بسیاری از محصوالتی که وارد کشور می: وی یادآور شد

 .شود المللی مشکلی ندارند که اجازه واردات به آنها داده می مطمئناً از لحاظ استانداردهای بین

به اینکه در دنیا گزارشی مبنی بر مضر بودن محصوالت تراریخته برای انسان وجود ندارد، کساد شدن بازار  ستاری در پایان با اشاره

کنندگان حق انتخاب  زنی روی این محصوالت به مصرف با برچسب: فروشان را از دالیل برخی مخالفان عنوان کرد و اظهار داشت سم

 ./شود داده می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44165-1.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 نامه انتقال تکنولوژی کلزای زمستانه با شرکت اوراليس فرانسه  انعقاد تفاهم

معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی : هاد کشاورزی گفتهای روغنی و گياهان صنعتی ج مدیرکل دفتر پنبه، دانه

ها و تکنولوژی کشت بذر کلزای زمستانه  فرانسه برای انتقال یافته "اوراليس"ساله با شرکت  نامه پنج قصد دارد تفاهم

 .منعقد کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22165-1.html
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ست مقدماتی کمیته مشترک در حاشیه دومین دور نش( ایانا)فر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسعود وجدانی

های مربوط به کشت  ها و تکنولوژی نامه این است که با انتقال یافته هدف ما از انعقاد این تفاهم: کشاورزی ایران و فرانسه افزود

 .تن در هکتار برسد 5٢3کلزای زمستانه از فرانسه، متوسط عملکرد این محصول به 

 .تن در هکتار عنوان کرد 6٢877در حال حاضر  وی متوسط عملکرد کلزای زمستانه در کشور را

سال گذشته چهار رقم بذر هیبرید کلزای زمستانه فرانسوی : های روغنی و گیاهان صنعتی خاطرنشان کرد مدیرکل دفتر پنبه، دانه

تایج خوبی صورت آزمایشی کشت شد که ن های سردسیر کشور به در استان "دانوب"و  "ناتالی"، "الویس"، "نبتون"های  به نام

 .داشت

های فارس، همدان، مرکزی و  ساله با شرکت فرانسوی اورالیس عالوه بر استان در نظر داریم در تفاهم پنج: فر ادامه داد وجدانی

گذاری و زمینه انتقال  های قزوین، زنجان و خراسان رضوی نیز مزارع خوب و کشاورزان پیشرو هدف کرمانشاه در استان

 .رانسه در زمینه کشت کلزای زمستانه را فراهم کنیمهای جدید ف تکنولوژی

قرار است طبق این برنامه، ضریب : وی با اشاره به تدوین برنامه افزایش ضریب خوداتکایی روغن در معاونت زراعت تصریح کرد

 .درصد برسد 07خوداتکایی روغن از هشت درصد کنونی به باالی 

ح افزایش ضریب خوداتکایی دارد که یکی از آنها مربوط به روغن بوده و در این طرح، معاونت زراعت هشت طر: فر یادآور شد وجدانی

 .های کشاورزی و بذر مرغوب تأکید شده است های علمی و تحقیقاتی، ماشین بر انتقال یافته

ه را در راستای طرح های جدید مربوط به کلزای زمستان وی، توسعه همکاری با فرانسه و واردات بذرهای مرغوب و انتقال تکنولوژی

 .اند بسیاری از کشاورزان از کشت بذر هیبرید فرانسه در سال گذشته استقبال کرده: خوداتکایی روغن عنوان کرد و اظهار داشت

های روغنی و گیاهان صنعتی کاهش بذر مصرفی کلزای زمستانه از هشت کیلوگرم در هکتار به چهار  مدیرکل دفتر پنبه، دانه

بینی کرد که با استفاده از بذرکارهای مناسب، مصرف بذر  های کشت بذرهای مرغوب فرانسوی دانست و پیش مزیتکیلوگرم را از 

 .کیلوگرم در هکتار کاهش یابد ۲٢3کلزای زمستانه به 

سال گذشته این نگرانی وجود داشت که با کاهش بذر مصرفی کلزای زمستانه فرانسوی در سطح هکتار، محصول : فر گفت وجدانی

های سبز،  منظور کنترل علف دست نیاید؛ اما کارشناسان و کشاورزان از سطح سبز این محصول، گلدهی، استقرار گیاه به خوبی به

 .اند ابراز رضایت کرده -از مشکالت ما در مناطق سرد بودند- "رُزت"دهی و استقرار آن تا مرحله  ساقه

وط به کشاورزان فرانسه است که در زمینه تحقیق، توسعه، تولید بذر و گفتنی است، شرکت فرانسوی اورالیس، شرکت تعاونی مرب

ایران تاکنون سابقه همکاری با شرکت اورالیس را نداشته است، اما از سال . کند رسانی به کشاورزان فرانسه کمک می خدمات

ی خود را با این شرکت آغاز کرده و گذشته، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهداف طرح خوداتکایی روغن، همکار

 ./دست آورده است نتایج قابل قبولی را در حوزه کلزای زمستانه به
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44154-1.html 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 ناآیا- 1049فروردین  49, دوشنبه

 تغيير در تشکيالت پژوهشکده بيوتکنولوژی کشاورزی ایران آغاز شد 

بخش انتقال ژن از بخش کشت بافت و سلول و بخش ایمنی زیستی از بخش تحقيقات بيوتکنولوژی ميکروبی تفکيك 

 .آغاز به کار کرد "مهندسی ژنتيك و ایمنی زیستی"و تحت عنوان بخش جدید 

به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، طی جلسه ای با حضور ( ایانا)نبه گزارش خبگزاری کشاورزی ایرا

رییس و معاونین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و محققین، اعضای هیات علمی، کارشناسان و کارکنان بخش تحقیقات 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22159-1.html
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 66/67/05همین جلسه هیات امنای این پژوهشکده در تاریخ کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده، این تغییرات بنا به تصویب پانزد

صورت گرفته و دکتر مطهره محسن پور از همکاران جدید این پژوهشکده عهده دار مسئولیت جانشین ریاست این بخش تحقیقاتی 

 .شده است

بط عمومی از اداره امور بین الملل توان به تفکیک اداره روا¬از دیگر تغییرات تشکیالتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران می

 .و ایجاد دو اداره همکاری های علمی و بین المللی و اداره روابط عمومی و ترویج یافته ها اشاره کرد

شایان ذکر است در راستای نیل به اهداف چابک سازی سازمانی دو بخش تحقیقات بیوانفورماتیک و هسته ای کشاورزی که در 

نمادین به چارت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران اضافه شده بود حذف و همراه با بخش  سال های گذشته به صورت

ادامه فعالیت خواهند  "بخش تحقیقات زیست شناسی سامانه ها "تحقیقات ژنومیکس در قالب یک بخش تحقیقاتی جدید با عنوان

 ./داد
http://www.iana.ir/majles/item/44191-1.html 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 خبرنگاران جوان - 6504فروردین  ۲6: تاریخ

 درصد کشاورزی استان اصفهان 07مکانيزه شدن 

شته درصد کشاورزی استان اصفهان سال گذ 07بیش از : مدیر امورفن آوری مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت

 .مکانیزه شد

؛ مدیر امورفن آوری مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

میلیارد ریال  ۲37همه : افت گفتمکانیزاسیون بخش کشاورزی سال گذشته در دو مرحله اعتبار به استان اصفهان اختصاص ی

 .جذب شده است 05اعتبار اختصاص یافته در مرحله اول برای ارتقا مکانیزاسیون کشاورزی در سال 

با :میلیارد ریال دیگر برای مکانیزاسیون کشاورزی استان اختصاص یافت افزود 37فرهمند با بیان اینکه پارسال در مرحله دوم نیز 

 .دستگاه ماشین آالت کشاورزی خریداری شد067راکتورو دستگاه ت477این اعتبار

وی با اشاره به اینکه باقیمانده زمینهای کشاورزی استان اصفهان یا به علت کوچک بودن یا به علت نبودفن آوری الزم برای برخی 

،رانندگان حرفه ای  درصدی به کشاورزان60اعتبارات جذب شده پارسال درقالب تسهیالت:کشتها، هنوز مکانیزه نشده اند گفت

 .ماشین آالت کشاورزی یا شرکت های خدمات کشاورزی ارایه شد
http://www.yjc.ir/fa/news/5199991 

 
 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 فودپرس 1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 اتی سبوس برنج الکتيکی شرکت پارسيان آنزیممهر تایيد مراکز معتبر علمی بر پروژه تحقيق

ین در یکی از مجالت ب (نان آورانیکی از شرکت های متعلق به )پروژه تحقیقاتی سبوس برنج الکتیکی شرکت پارسیان آنزیم 

مورد تائید قرار گرفت و در آن نشریه  Quality Assurance and Safety of Crops and Foods به نام ISI المللی

 .به چاپ رسید

شرکت پارسیان آتزیم ایرانیان افتخار دارد باردیگر یکی از محصوالت جدید خود را که طی دو سال کار تحقیقاتی در غالب یک 

سبوس تخمیری الکتیکی برنج یکی . هران انجام گرفته است را به هم میهنان عزیزمان معرفی نمایدپروژه و با همکاری دانشگاه ت

دیگر از محصوالت فراسودمند پارسیان آنزیم ایرانیان می باشد که اثرات تغذیه ای قابل توجهی را در سالمت مصرف کننده ایفا 

http://www.iana.ir/majles/item/22140-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5174771
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 Quality Assurance and Safety of بنام ISI لیدر این طرح تحقیقاتی که در یکی ازمجالت بین المل. مینماید

Crops and Foods  به چاپ رسیده است خالصه کار تحقیقاتی انجام گرفته بر روی تولید یکی از نانهای  ۲763در سال

و این طرح تحقیقاتی به ویژگیهای فیزیکو شیمیایی میکروبی . حجیم ایران با بکار گیری سبوس تخمیری برنج را نشان می دهد

سبوس خام برنج دارای خاصیت ضد . حسی نان تست که با بکار گیری سبوس تخمیری الکتیکی تولید شده است اشاره می نماید

در این پروژه از سه سوش الکتیکی بنامهای الکتو باسیلوس . تغذیه ایست که با عمل تخمیر کیفیت آن کامال بهبود می یابد

نتایج نشان داد که در . الکتوباسیلوس دلبروکی در تخمیر سبوس برنج استفاده گردیدلوکونوستوک مزنتروئیدیس و ‘ پالنتاریوم

همچنین حجم نان در . نانهای حاوی سبوس تخمیری برنج زمان ماندگاری در برابر رشد کپک بطور معنا داری افزایش می یابد

گیری در نانهای حاوی سبوس تخمیری برنج مقایسه با نانهای فاقد سبوس تخمیری بیشتر می باشد و بیاتی نان را بطور چشم

لذا با توجه به ارزش تغذیه ای باالی سبوس از لحاظ وجود مقادیر قابل توجه فیبر و ویتامینهای سری ب و اسید . کاهش می یابد

در مصرف  سنتیو  نان های صنعتیهای چرب غیر اشباع ضروری و نتایج بسیار مثبت مطالعات کاربردی انجام شده و برای کاربرد 

  .می شود مستقیم آن توسط مصرف کننده توصیه اکید

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 چای
 - 49/11/46فارس

 دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده است

دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده و منابع وارداتی آن را در خدمت توليد چای : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ار داده استکشور قر

ها و توتستان این  اشرفیه، محمود حجتی دقایقی پیش در جریان بازدید از مجتمع گل از آستانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود الن انجام میهکتار از اراضی کشاورزی گی 37تسطیح : شهرستان با اشاره به تصمیمات دولت برای کشاورزی گیالن اظهار کرد

 .شود درصد با کار کردن مردم تسطیح اراضی انجام می 63درصد اعتبارات دولتی و  83هکتار با  67هر ساله : وی افزود

ها  نهال: های دیگر این وزارتخانه برای گیالن عنوان کرد و گفت ها و ارقام جدید را از برنامه وزیر جهاد کشاورزی توسعه زیتون، نهال

 .گیرد کاران قرار می جدید در اختیار زیتونو ارقام 

دولت برای حمایت تولید چای داخل، : ها در دستور کار دولت است، تصریح کرد وی با بیان اینکه توسعه نوغانداری و توتستان

 .تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده و منابع وارداتی چای را در خدمت تولید چای کشور قرار داده است

میلیارد تومان سرمایه تشکیل شده و بین صفر تا چهار درصد  66این صندوق با : باره صندوق توسعه چای کشور گفتحجتی در

 .دهد تسهیالت در اختیار چایکاران قرار می

 .بر و کمربر انجام شده است های چای هرس کف هکتار باغ 5٢3تاکنون : وی درباره تسهیالت بهزراعی به چایکاران خاطرنشان کرد

هزار هکتار توسعه صنوبرکاری به صورت دستی و  67: زیر جهاد کشاورزی از توسعه صنوبرکاری در گیالن خبر داد و یادآور شدو

 .جنگلی توسعه یافته است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111091 

 
 چای 

 آیانا-فروردین  45, سه شنبه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940126000378
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 زراعی به حساب چایکاران  به

 1زراعی حدود  های تسهيالت به ميليون تومان به حساب چایکاران، مجموع پرداختی ۶77با واریز سه ميليارد و 

 .ميليارد تومان رسيده است

هایی که  با مساعدت: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دولت به چایکاران داشته است، هر روز شاهد بازگشت چایکارانی بودیم که مدت پنج سال به باغ خود سر نزده بودند و ارتفاع 

 .های چای گاهی به یک متر رسیده بود بوته

ترتیب در حال  اند و بدین زراعی در سال زراعی جاری استفاده کرده به تعداد زیادی از چایکاران از تسهیالت: محمدولی روزبهان افزود

 .هزار هکتار دیگر نیز احیاء شود شود یک بینی می های چای احیاء شده و پیش هزار هکتار از باغ حاضر یک

ده است و با توجه به زراعی به حساب چایکاران واریز ش عنوان تسهیالت به میلیارد تومان به 0تاکنون حدود : وی خاطرنشان کرد

 .گذاری چای نیز مبلغی به آن اضافه شود آنکه مقرر است از محل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

ای که در سال جاری مرحله  گونه اند، به مند شده زراعی بهره خیز کشور از تسهیالت به های چای تمامی شهرستان: روزبهان ادامه داد

 .میلیون تومان واریز شد 677پنجم به مبلغ سه میلیارد و 

مند  زراعی بهره اند، در سال جاری از تسهیالت به عملیات هرس را انجام داده 05تمام چایکارانی که در سال : وی تصریح کرد

 .شوند می

هزار هکتار است که با اضافه شدن یک تا  ۲7تا  68های فعال چای در کشور حدود  در حال حاضر سطح باغ: روزبهان یادآور شد

 .هزار هکتار باغ فعال چای داشته باشیم ۲۲شود که حدود  بینی می دوهزار هکتار دیگر پیش

 درصدی توليد برگ سبز چای در سال جاری ۰7افزایش 

شود  بینی می دهد، پیش با افزایش سطح زیر کشت چای که البته در سال جاری محصول نمی: رئیس سازمان چای کشور تأکید کرد

 .درصدی برگ سبز چای باشیم 37که شاهد افزایش 

میلیارد تومان سرمایه دارد نیز قرار است برای  47گذاری چای که در حال حاضر  صندوق حمایت از توسعه سرمایه: وی اظهار داشت

 .زراعی به چایکاران کمک کند اختصاص تسهیالت به

میلیون تومان تسهیالت در نظر گرفته شده  ۲٢3 بر پنج میلیون تومان و کمربر برا یهر هکتار عملیات کف: روزبهان همچنین گفت

 .شود که دو سال تنفس داشته و از سال سوم بازپرداخت آنها آغاز می

نفر سهامدار دارد که باید اطالعات  377هزار و  ۲3گذاری چای کشور نیز  صندوق حمایت از توسعه سرمایه: وی در ادامه افزود

 ./ه اقدامات الزم در این زمینه در حال انجام استصورت دستی وارد شود ک ای از آنها به عده
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44159-1.html 

 
 چای

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 شوند  ران شمالی بيمه میهمه چایکا/ زراعی به چایکاران ميليارد تومان تسهيالت به 2۰پرداخت 

گذاری بخش کشاورزی استان مازندران به همه کشاورزان  ميليارد تومان از طریق صندوق توسعه سرایه 2۰پرداخت 

ميليون تومان به کشاورزانی که  ۰77فعال در حوزه چایکاری کليد خورده است و تاکنون بيش از هشت ميليارد و 

 . اند، پرداخت شده است کرده پرونده دریافت تسهيالت بانکی را باز

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22157-1.html
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با اعالم این ( ایانا)های طالیی شمال کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

های خود  غبر و کمربری با زراعی به آن دسته از کشاورزان فعالی که نسبت به کف میلیارد تومان تسهیالت به ۲3پرداخت : خبر گفت

اند،  های کشاورزی باز کرده های اخذ تسهیالت بانکی خود را در بانک اند، آزاد شده و بخشی از کشاورزان نیز که پرونده اقدام کرده

 .پرداخت شده است

چند تواند به لحاظ روانی وضعیت چایکاران را که طی  هرچند پرداخت این تسهیالت پیش از شروع برداشت می: علی رمضانی افزود

های چایکاران بیفزاید، اما پروسه منظم  راه کند و بر کیفیت برداشت و انگیزه اند، روبه سال گذشته در شرایط نامناسبی قرار داشته

 .تواند بر تولید چای سال جاری اثرگذار باشد پرداخت است که می

به نتیجه خواهد رسید و پس از آن زمان پرداخت  های عامل سازی کشاورزان در بانک ماه پرونده فروردین 56تا : وی خاطرنشان کرد

 .های بهاره در اختیار چایکاران قرار گیرد رسد تا متناسب با کشت تسهیالت فرا می

 شوند همه چایکاران بيمه می

های  های که روز گذشته بین اتحادیه چایکاران غنچ در جلسه: های طالیی شمال کشور ادامه داد مدیرعامل اتحادیه چایکاران غنچه

طالیی، بانک کشاورزی، صندوق بیمه و سازمان چای برگزار شد، مقرر شد همه چایکاران کشور تحت حمایت صندوق بیمه 

 .محصوالت کشاورزی قرار گیرند

صورت اقساطی  السهم کشاورزان را پرداخت کرده و مابقی به سوم حق در این جلسه قرار شد تا اتحادیه، یک: رمضانی تصریح کرد

 .برداشت چین نخست و دوم چای پرداخت شود تا کشاورزان از محل سرمازدگی یا سایر حوادث طبیعی صدمه نبینندپس از 

توانند مشمول این قانون باشند؛ هرچند این  اند، می همه چایکاران فعال که سال گذشته اقدام به برداشت چای کرده: وی یادآور شد

 .محصوالت کشاورزی در تهران نیز به تصویب برسدجلسه باید در ستاد مرکزی صندوق بیمه  صورت

 هفته نخست اردیبهشت، چين نخست چای

رسد در صورت ثبات شرایط جوی کنونی و  نظر می چین نخست چای ارتباط مستقیمی با شرایط جوی دارد و به: رمضانی تأکید کرد

 .ماه کلید بخورد اردیبهشت 63 تا 67بارندگی، برداشت چای از پنجم تا ششم و در صورت ادامه بارندگی، از 

 ./تومان اعالم شده است ۲67هزار و  تومان و درجه دو، یک 687قیمت هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک، دوهزار و : وی اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44411-1.html 

 
 یچا

 آیانا- 1049اردیبهشت  11, سه شنبه

 آغاز عقد قرارداد خرید تضمينی برگ سبز چای، از امروز 
این سازمان از امروز اول اردیبهشت ماه، انعقاد قرارداد با واحدهای چای سازی برای : ریيس سازمان چای کشور گفت

 .خرید تضمينی برگ سبز چای را آغاز کرد

می توانند به ( سه شنبه)مدیران واحدهای چای سازی از امروز : ، محمدولی روزبهان افزود(ایانا)رانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ای

 .تدریج برای بستن قرارداد به واحدهای سازمان چای در شهرستان ها و شهر الهیجان مراجعه کنند

ادامه دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وی با تاکید بر این که خرید تضمینی برگ سبز چای نیز امسال به روال سال های گذشته 

واحد فعال مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان چای 634واحد چای سازی در شمال کشور  686سال گذشته از : نیست، یادآور شد

 .درخصوص خرید برگ سبز چای کردند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22210-1.html
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آن پیش بینی کرد امسال برداشت برگ سبز رییس سازمان چای کشور با اشاره به اجرای عملیات بهزراعی و استقبال چایکاران از 

 .چای از نظر برداشت کیفی و کمی وضعیت بهتری نسبت به سال های قبل داشته باشد

هزار تن برگ سبز  677بینی کرد که امسال  رییس سازمان چای کشور جزئیات چگونگی پرداخت وام به چایکاران را اعالم و پیش

 .شودهای شمالی کشور برداشت  چای در استان

های جدی از محصول چای در دستور کار خود قرار داد و با  دولت تدبیر و امید حمایت 05در سال : محمدولی روزبهان یادآور شد

 .اقدامات خوبی که از سوی دولت انجام شد روحیه شادی و نشاط به جامعه چایکاران بازگردانده شد

موقع مطالبات چایکاران از سوی دولت را از جمله این   ت بهدرصدی قیمت تضمینی برگ سبز چای و پرداخ 37وی افزایش 

 .های جدی دولت تدبیر و امید بود زراعی از دیگر حمایت تخصیص اعتبارات به: اقدامات ارزشمند عنوان کرد و ادامه داد

محصول خوب و کیفی  شد که قدیمی بودن باغات موجب می: روزبهان با اشاره به قدیمی بودن باغات چای گیالن و مازندران گفت

 .های تسهیالتی برای چایکاران درنظر گرفته شد سال حمایت 67از باغات برداشت نشود و به همین دلیل برای اولین بار پس از 

ها برای انجام عملیات هرس در باغات چای  این وام: میلیارد تومان اعالم و عنوان کرد 67رییس سازمان چای میزان این مبلغ را 

 .ودش داده می

هزار  377بر در باغات چای را پنج میلیون تومان و هرس کمربر را دو میلیون و  وی میزان اختصاص وام به چایکاران برای هرس کف

 .شود ها صفر است و به چایکار برای باز پرداخت وام دو سال تنفس داده می بهره این وام: تومان عنوان کرد و گفت

عدم : ت چای کشور را یکی دیگر از اقدامات خوب دولت در سال گذشته عنوان کرد و گفتروزبهان تشکیل صندوق حمایت از صنع

 .تامین نقدینگی همواره یکی از مهمترین مشکالت چایکاران است و تشکیل این صندوق منجر به بهبود امر تولید چای خواهد شد

خانوار چایکار شروع به کار کرد و سرمایه آن  377ار و هز ۲3اسفند سال گذشته این صندوق با حمایت  ۲3وی با اشاره به اینکه در 

 65میلیارد تومان افزایش یافته است و البته  5۲این سرمایه هم اکنون به : نیز هشت میلیارد و هشت میلیون تومان بود، تصریح کرد

 .کارخانه چایسازی نیز در این صندوق عضو هستند

نعت چای کشور اولین صندوق حمایتی است که سهام آن توسط چایکاران و صندوق حمایت از ص: رییس سازمان چای کشور گفت

دولت تامین شده است و عالوه بر این دولت تدبیر و امید به جهت حمایت از قشر ضعیف چایکار سهام بخش چایکاران را نیز خود 

 .پرداخت کرده است

شود و این اعضاء وظیفه  سازی تعیین می خانه چایمدیر این صندوق توسط چایکاران، نماینده دولت و صاحبان کار: وی گفت

 .مدیریتی این صندوق را برعهده دارند

بیشترین افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در کشور به چای : درصدی قیمت برگ سبز چای گفت ۲6روزبهان درخصوص افزایش 

 .یکاران برای تولید بیشتر این محصول استاختصاص یافته است و دولت با انجام چنین اقداماتی به دنبال افزایش انگیزه چا

هزار تن  677شود امسال  بینی می کوشی که از چایکاران سراغ داریم پیش های خوب دولت و سخت با توجه به حمایت: وی گفت

 ./برگ سبز چای در کشور تولید شود
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44494-1.html 

 
 چای

 آیانا-1049فروردین  01, دوشنبه

 برداشت برگ سبز چای و یادی از پدر چای ایران 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22249-1.html
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السلطنه در  برداری از برگ سبز چای، بزرگداشت محمدميرزا چایکار مشهور به کاشف همزمان با آغاز دوره بهره

 .الهيجان برگزار شد

: در این باره گفت( ایانا)های چای شمال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نهمدیر اجرایی سندیکای کارخا

 .بار همزمان با برداشت برگ سبز چای، مراسم گرامیداشت سالروز درگذشت محمدمیرزا چایکار برگزار شد امسال برای نخستین

عنوان پدر چای ایران  یاد و خاطره مرحوم محمدمیرزا چایکار به این مراسم که با هدف لزوم زنده نگه داشتن: صادق حسنی افزود

 .اند های اجرایی و خصوصی به سخنرانی پرداخته برگزار شد، مسئوالن مختلف در بخش

های چای شمال و با  این مراسم امروز در محل آرامگاه محمدمیرزا چایکار و توسط سندیکای کارخانه: وی خاطرنشان کرد

 .صنعت چای برگزار شد چای کشور، سازمان میراث فرهنگی استان گیالن، شهرداری الهیجان و خوشه های سازمان حمایت

ماه در  برداری جدید که به احتمال قوی از پنجم اردیبهشت های چای شمال برای آغاز دوره بهره گفتنی است، از فردا کارخانه

 ./کند زمان چای منعقد میشود، قرارداد همکاری با سا خیز کشور آغاز می های چای استان
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44405-1.html 

 

 ات  بحبو

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 معامله نخود شش استان کشور در بورس کاالی ایران 
تن کلزا در تاالر  277ای و  تن ذرت دانه 277هزار و  تن نخود متوسط، پنج 1۸7هزار و  ماه، هشت فروردین 21روز شنبه 

 .محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت

الملل شرکت بورس کاالی ایران، در این روز،  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن نخود متوسط  4۲7هزار و  تن نخود متوسط کرمانشاه، یک 667هزار و  هزار تن نخود متوسط آذربایجان غربی، سهمعامله چهار

ریال برای هر پنج محموله در  077هزار و  6۲تن نخود متوسط کردستان به قیمت  677تن نخود متوسط ایالم و  537لرستان، 

 .تاالر محصوالت کشاورزی ثبت شد

ریال در هر کیلوگرم  377هزار و  ای فارس به قیمت هفت تن ذرت دانه ۲77ای کرمانشاه و  هزار تن ذرت دانه پنجدر گروه ذرت نیز 

 .به فروش رسید

 .ریال در تاالر محصوالت کشاورزی مورد معامله قرار گرفت 437هزار و  63تن و به قیمت  ۲77کلزای خوزستان نیز با حجم 

هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از دوهزار میلیارد ریال  ۲78که در این روز و در مجموع، این گزارش همچنین حاکی از آن است 

 ./در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44146-1.html 

 

نروغ  
 - 49/11/01فارس

 شده در فارس با کشور فرانسه رقابت مزارع کلزا کشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22235-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22196-1.html
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شده در این استان به دليل رعایت اصول فنی  مزارع کلزا کشت: کارشناس مسئول سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

 .رقابت است  شده در کشور فرانسه قابل و استانداردهای جهانی کشت و داشت با مزارع کشت

از شیراز به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، منصور رشیدی از افزایش ضریب  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 منظور جایگزینی ارقام هیبرید خوداتکائی در تولید روغن و همچنین انتقال دانش فنی و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا به

در راستای اقتصاد مقاومتی، سه : خبر داد و گفت 05 - 04رس کلزا با ارقام دیررس موجود، در سال زراعی  جدید زودرس و میان

هکتار در  6۲7هزار و  های نپتون، الویس و دانوب که محصول کشور فرانسه است در سطح یک نام رقم بذر هیبرید جدید کلزا به

 .استان کشت شدمناطق سردسیری و معتدل سرد این 

جوئی در مصرف بذر و  وی به اهداف کشت این ارقام هیبرید که دارای رشد سریع اولیه، مقاوم به سرما، یکنواختی سبز شدن، صرفه

دهی و عدم ریزش دانه و غالف، افزایش  دهی باال، یکنواختی در گل قدرت شاخه: های تولید است اشاره کرد و افزود کاهش هزینه

 .د در مقایسه با ارقام موجود و افزایش درآمد کشاورزان از دیگر مزایای این ارقام استعملکرد و تولی

در همین راستا : های روغنی مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد کارشناس مسئول کلزا و دانه

سان فرانسوی، کارشناسان و محققان کشاورزی فارس تاکنون چند کارگاه آموزشی تئوری و عملی کاشت و داشت، با حضور کارشنا

در این استان تشکیل شده و کارشناسان کشاورزی با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا در مورد تولید کلزا در مراحل کاشت، 

 .داشت و برداشت آشنا شدند

شده در فارس در  ارع کلزای کشتبر اساس بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان فرانسوی از مز: رشیدی اظهار داشت

دلیل  اند، این مزارع به های شیراز، مرودشت، پاسارگاد و چند شهر دیگر این استان که از ارقام جدید هیبرید استفاده کرده شهرستان

 .رقابت است شده در کشور فرانسه قابل رعایت اصول فنی و استانداردهای جهانی کشت و داشت با مزارع کشت

نامه صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی  با توجه به تفاهم: ینی عملکردهای بسیار باالی این مزارع خبر داد و گفتب وی از پیش

و کشور فرانسه، این همکاری به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت و استان فارس با دارا بودن مقام اول سطح کشت این ارقام در 

 .ی این برنامه استکشور در سال زراعی جاری، پیشتاز اجرا
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111561 

 

 زیتون
 خبرنگاران جوان – 104۱فروردین  01: تاریخ

 ضرورت کاهش تعرفه واردات برای مقابله با قاچاق روغن زیتون به کشور

اگر این : کند، گفت س شورای ملی زیتون با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات روغن زیتون انگیزه واردات قاچاق را بیشتر میرئی

 .توان واردات را از مسیر قانونی افزایش داد تعرفه اصالح شود می

قاچاق روغن زیتون به داخل کشور به دلیل هزینه باالی : ، احمد بلند نظر اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . ها نیز مطلوب نیست واردات است که نظارت بهداشتیهم بر آن وجود ندارد و کیفیت این روغن

، سالمت و کیفیت افزایش سرانه مصرف روغن زیتون برای تقویت سالمت جامعه ضروری است به شرط آنکه بر بهداشت: وی افزود

 . محصوالت داخلی و هم واردات خارجی نظارت و قاچاق نیز حذف شود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000568
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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توان از حس بینایی، بویایی و چشایی استفاده کرد و روغن زیتون رنگ  برای تشخیص روغن زیتون باکیفیت می: بلندنظر گفت

طعم دقیقی دارد، تلخ است و تا چند ثانیه هم  دهد و روغن با کیفیت، روشن زرد مایل به رنگ سبز دارد، بوی گیاه تازه را می

 . سوزش گلو دارد

 . گرم است 377گرم و در جهان  ۲77در حال حاضر مصرف سرانه روغن زیتون در کشور حدود : وی افزود

میلیون تن باید  67هزار تن است و بقیه نیاز کشور تا  3تا  ۲تولید داخلی روغن زیتون در سال آور تا ناآور از : بلند نظر اظهار داشت

 . وارد شود

: عضو کمیته شورای بین المللی زیتون رئیس شورای ملی زیتون با اشاره به تأثیر مصرف زیتون در سالمت به شهروندان توصیه کرد

 . هسته را خریداری نکنند از زیتون سالم و غیرشکسته استفاده کنند و زیتون سیاه و بی

 . کیلوگرم است 6۲کیلوگرم، ایتالیا  64کیلوگرم، اسپانیا  ۲4غن زیتون در یونان بنابراین گزارش میزان سرانه مصرف رو

برغم مصرف پایین روغن زیتون میزان تولید داخلی برای مصرف داخلی کافی نیست و بیشتر از اسپانیا، یونان، ترکیه، ایتالیا، سوریه 

 . شود و تونس وارد می

 .برداشت زیتون روغنی از ابتدای آذر است فصل برداشت زیتون کنسروی از مهر ماه و فصل
http://www.yjc.ir/fa/news/5194119 

 

 سیب زمینی
 آیانا-1049فروردین  49, دوشنبه

 زمينی استان اردبيل به جمهوری آذربایجان  آغاز دوباره صادرات سيب

گرفته برای آغاز دوباره صادرات  ها و تدابير صورت ر ایران در کشور آذربایجان، از تالشاستاندار اردبيل در دیدار با سفي

 .زمينی این استان به آذربایجان، اظهار خشنودی کرد سيب

از استان اردبیل، مجید خدابخش در دیدار با سفیر ایران در آذربایجان که ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زمینی که در روزهای پایانی  نامه برای صادرات سیب دنبال امضاء قرارداد و تفاهم به: زمینی انجام گرفت، گفت صادرات سیب درباره

سال گذشته با اعزام تیم پیگیری با مسئولیت عدیل سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل صورت گرفت، بنا به دالیل 

آمده، صادرات  عمل های به وقفه کوتاهی ایجاد شده بود که خوشبختانه با پیگیری( یجانجمهوری آذربا)اقتصادی آن کشور 

 .زمینی به کشور جمهوری آذربایجان آغاز شده و بدون هیچ مشکلی ادامه آن صورت خواهد گرفت سیب

خوشبختانه : استان افزود های رئیس سازمان جهاد کشاورزی های وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری وی با قدردانی از سفیر و مساعدت

ریال است، تصویب کرد  377هزار و  زمینی را که برای هر کیلوگرم آن یک با پیشنهاد استانداری، هیئت دولت مشوق صادراتی سیب

زمینی به کشور هدف آغاز شده و امیدوارم تجار و صادرکنندگان با  دنبال یک وقفه کوتاه از هفته گذشته عملیات صادرات سیب و به

های آینده باید مورد توجه مسئوالن و  تر تثبیت بازار هدف برای سال دید کامل اقدام به صادرات خود کنند و از همه مهمج

 .اندرکاران قرار گیرد دست

در این دیدار که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز حضور داشت، محسن پاکائی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان 

به زحمات طاقت فرسای استاندار و نیز وزیر جهاد کشاورزی و سفرهای متعدد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به آن  با اشاره

همجواری کشور جمهوری آذربایجان و سازگاری ذائقه غذایی مردمان آن کشور امتیازاتی است : کشور برای هماهنگی اظهار داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/5179807
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زمینی فراهم آورده و انصافاً وزارت جهاد کشاورزی در این امر تمام تالش  ل سیبکه زمینه را بیش از پیش برای تقاضای محصو

 .تر انجام داد خود را با نهایت هرچه تمام

بعد از این دیدار رسمی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از انبارهای 

 ./بارگیری آن بازدید به عمل آوردندبندی و  زمینی و نحوه بسته سیب
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44104-1.html 

 

 
 سیب زمینی

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 زمينی اوت شد  علوفه به نفع سيب

کاران به  زار و افزایش مصرف علوفه در دو سال گذشته باعث شد علوفهزمينی، قيمت با حمایت دولت از توليد سيب

طوری که اکنون سطح زیر کشت علوفه عمدتاً در  زمينی شوند، به جای کشت علوفه متمایل به کشت گسترده سيب

 .زمينی قرار گرفته است اختيار سيب

تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گزاری کشاورزی ایران کاران همدان امروز در گفتگو با خبرنگار خبر مدیرعامل اتحادیه علوفه

های تولید علوفه کشور شناسایی  عنوان یکی از قطب هزار تن باعث شده بود این استان به 077علوفه در استان همدان با بیش از 

 .ه به فراموشی سپرده شودزمینی، عمالً باعث شد تولید علوف های گذشته استقبال کشاورزان از کشت سیب شود، اما طی سال

هزار تن انواع نباتات علوفه ای را  677های تولید علوفه ساالنه حدود  عنوان یکی از قطب در حالی که رزن به: علی رضایی افزود

 .زمینی عمالً در روند نزولی سطح زیر کشت علوفه قرار گرفته است کرد، با توجه تولیدکنندگان به کشت سیب تولید می

صورت متمرکز و  های صنعتی، تولید علوفه باید به دهد با توجه به نیاز دامداری های گذشته نشان می تجربه سال: ان کردوی خاطرنش

رفت در استان همدان با حمایت مالی دولت و  های جامع دنبال شود، این در حالی است که طرح جامع علوفه انتظار می توسط برنامه

 .رها شده است ارائه الگوی کشت دنبال شود، عمالً

تواند از ارزش افزوده زیادی برخوردار شود، به شرط آنکه توسط دولت مورد  علوفه جزو محصوالتی است که می: رضایی ادامه داد

تواند طرح جامع تولید علوفه را با  ای است که می گونه حمایت قرار گیرد و وضعیت اقلیمی استان همدان و مراتع همجوار آن نیز به

رو کند، اما با وجود اینکه دولت ناگزیر است ساالنه حجم قابل توجهی از درآمدهای کشور را صرف واردات جوی  وبهموفقیت ر

 .شود ریزی نمی های دامی برنامه صنعتی کند، برای تولید علوفه و نهاده

ر نیست و با توجه به افزایش شود که پاسخگوی نیاز کشو میلیون تن علوفه در کشور تولید می ۲7ساالنه بیش از : وی تصریح کرد

 .ریزی کرد های صنعتی و کاهش میانگین بارندگی در مراتع باید برای تولید علوفه برنامه تعداد دام

 ميليون تنی علوفه در مراتع 93۰کاهش 

ده تولید های گذشته باعث ش بر اساس آمارهای منتشرشده، خشکسالی طی سال: کاران همدان یادآور شد مدیرعامل اتحادیه علوفه

 .میلیون تن کاهش داشته باشد 6٢3علوفه در مراتع کشور 

میلیون هکتار سطح مراتع کشور است که پدیده خشکسالی باعث شده میزان تولید علوفه در روندی نزولی  84: رضایی تأکید کرد

 .استمیلیون تن رسیده  0٢3طوری که میزان تولید علوفه در مراتع کشور به کمتر از  قرار گیرد، به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22139-1.html
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رو هستند که  برداران مراتع هستند، اکنون با مشکل جدی تولید علوفه روبه ترین بهره دامداران و عشایر که از مهم: وی اظهار داشت

 .رود در کنار الگوی کشت، طرح جامع تولید علوفه نیز مورد توجه جدی دولت قرار گیرد انتظار می

 ./دامی کشور را دارا است گفتنی است، همدان رتبه سوم تولید یونجه و جوی
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44449-1.html 

 

 
 سیب زمینی

 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  01: تاریخ

 ترین توليدکننده بذر سيب زمينی در کشور خراسان رضوی بزرگ

 .ترین تولیدکننده بذر سیب زمینی در کشور است خراسان رضوی بزرگ: مان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفتمدیر زارعت ساز

 837این استان با داشتن : ، مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .کند درصد بذر سیب زمینی کشور را تولید می 37مزرعه تکثیر بذری سیب زمینی، بیش از هکتار 

 .شود هزار تن بذر انواع مختلف محصوالت زراعی در استان خراسان رضوی تولید می ۲7ساالنه : محمدی نیک پور افزود

آبی و دیم، خراسان رضوی در تولید بذر از هزار هکتار محصوالت زراعی  853با توجه به سطح زیر کشت بیش از : وی ادامه داد

 .جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است

هزار تن بذر گندم و جو و حدود دو هزار تن ذرت را  63مدیر زارعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تولید ساالنه بیش از 

 .های خراسان رضوی در تولید بذر عنوان کرد از دیگر قابلیت
http://www.yjc.ir/fa/news/5199144 

 

 

 سالمت
 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲4دو شنبه 

 ها از نظر امنيت غذایی بندی استان رتبه
ن عامل خطر تغذیه نامناسب در حالی تاثیر مستقیم بر سالمت انسان و بروز مرگ زودرس دارد که متاسفانه این نوع تغذیه نخستی 

در میان ایرانیان شناخته شده است و طبق مطالعات انجام شده توسط وزارت بهداشت، هفت ( سال 07تا  57)برای مرگ زودرس 

طوری که جزو مناطق ناامن و بسیار ناامن از نظر امنیت غذایی قرار گرفته  استان کشور از این نظر وضع نامطلوبی دارد، به

ملل متحد، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی افراد در تمام اوقات به غذای کافی، ایمن و مغذی براساس تعریف سازمان .است

ایران در رده  ۲778به منظور یک زندگی سالم و فعال، امنیت غذایی گفته می شود که طبق مطالعات این سازمان جهانی در سال 

ه نتایج مطالعات وزارت بهداشت و درمان کشور نیز آن را ثابت می مناطق پرخطر از نظر امنیت غذایی قرار گرفته است؛ موضوعی ک

انجام شده،  06به گفته مدیر گروه تحقیقاتی مولفه های اجتماعی سالمت مرکز ملی سالمت براساس این مطالعه که در سال .کند

و استان های خوزستان، کرمان، « بسیار ناامن غذایی»استان های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان در طیف 

بهزاد دماری با بیان این که قم، اصفهان، سمنان، تهران و یزد جزو استان . جای گرفته است« ناامن غذایی»ایالم و بوشهر در طیف 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22224-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5177829
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مل دسترسی این رده بندی براساس سه عا: هایی است که از نظر امنیت غذایی، بهترین وضع را دارد، در گفت وگو با ایرنا می افزاید

این پژوهشگر پزشکی ـ اجتماعی در تشریح هر .به غذای کافی، توان اقتصادی در تامین غذا و تامین سالمت غذا به دست آمده است

در هر کدام از این سه گروه، معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و : کدام از این شاخص ها به جام جم می گوید

تاثیرگذار بوده است، به طور مثال در عامل اول یعنی دسترسی به غذای کافی، مواردی همچون میزان تولید در نتیجه مطالعات 

محصوالت غذایی کشاورزی از غالت، گوشت، شیر و تخم مرغ گرفته تا پنبه و کلزا، همچنین میزان بارش نزوالت آسمانی، منابع 

ساحت کل استان و تراکم نسبی جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفته و در آب زیرزمینی، سطح اراضی زیر کشت آن استان نسبت به م

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مواردی همچون .رده بندی استان در فهرست وضعیت امنیت غذایی دخیل بوده است

ز خانوارهای نیازمند و بی ضریب محرومیت هر استان، قیمت مواد غذایی همچون انواع مواد پروتئینی و لبنی، میزان حمایت ا

بضاعت در شهرها و روستاها، نرخ باسوادی، میزان مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی و هزینه ساالنه خوراک و استعمال 

به طور مثال یک فرد : دخانیات خانوارها در هر استان را نیز در سنجش عامل دوم یعنی توان اقتصادی دخیل دانسته و می افزاید

درصد هزینه آن خانوار را صرف استعمال دخانیات خود  ۲3تا  67در یک خانواده بی بضاعت و زیر خط فقر معموال حدود سیگاری 

می کند که می توان دریافت همین یک مورد به تنهایی چه نقشی در کاهش توان اقتصادی خانوار برای تامین مواد غذایی مورد 

ب آشامیدنی سالم روستایی و شهری، متوسط هزینه های بهداشتی یک خانوار، دماری مواردی همچون دسترسی به آ.نیاز دارد

کیلوگرم را نیز از  ۲٢3میزان مرگ کودکان زیر پنج سال، درصد دانش آموزان دارای اضافه وزن و درصد تولد نوزادان با وزن کمتر از 

هنوز تغذیه سالم را نمی شناسیمبه گفته وی .معیارهایی دانست که در سومین عامل یعنی تامین سالمت غذا دخالت داشته اند

عالوه بر هفت استانی که در رده های ناامن و بسیار ناامن غذایی و پنج استانی که در بهترین وضع امنیت غذایی جای گرفته است؛ 

الی، خراسان رضوی، استان های آذربایجان شرقی، مازندران و قزوین در گروه امن، استان های زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شم

گیالن، گلستان و همدان در گروه نسبتا امن و استان های خراسان جنوبی، فارس، کردستان، لرستان، اردبیل، کرمانشاه، چهارمحال 

دماری ناآگاهی مردم را نیز در بحث استفاده از غذای سالم بسیار موثر .و بختیاری و اردبیل در گروه نسبتا ناامن غذایی قرار دارد

درباره آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده های شهری و روستایی درخصوص  07طبق تحقیقاتی که سال : نسته و یادآور می شوددا

درصد از  4۲فقط : تغذیه در کشور انجام شد، نتایج نگران کننده ای به دست آمد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد

درصد از خانوارها به صورت روزانه از میوه و سبزیجات  ۲6گروه اصلی غذایی می شناسند و  مردم کشورمان میوه ها را به عنوان

درصد از افراد از نقش میوه ها و سبزی ها در دریافت فیبر غذایی آگاهی  60تازه، شیر و لبنیات استفاده می کنند و همچنین فقط 

درصد نیز روغن حیوانی را به عنوان مضرترین روغن  54. اننددرصد سویا را به عنوان یک منبع تامین پروتئین می د47. دارند

آگاهی خانواده ها در مورد منبع تامین روی که برای رشد بسیار الزم است، بسیار اندک و حدود . خوراکی برای بدن می شناسند

درصد از  68. آگاهی دارنددرصد از مردم درخصوص استفاده از نمک یددار به عنوان عامل جلوگیری از گواتر  4۲. درصد است ۲7

درصد از خانم های باردار از قرص  43. خانوارها از تاثیر نوشابه های گازدار در بی اشتهایی و از بین رفتن مینای دندان خبر دارند

لع درصد از خانوارها از مضر بودن لبنیات پرچرب مط ۲0فقط . آهن هیچ گاه استفاده نکرده یا به طور نامرتب استفاده می کنند

هزار نفر در تمام استان های  64عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که این مطالعه با نمونه گیری از .هستند

این آمار نشان دهنده ناآگاهی باالی مردم : کشور انجام شده و به همین دلیل بسیار دقیق و علمی به شمار می رود، یادآور می شود

که بخش عمده این ناآگاهی به نبود تربیت و آموزش رفتارهای تغذیه ای در کودکی و سبک غذایی نادرست در بحث تغذیه است 

تمام اقوام و : درصد عنوان کرده و می گوید ۲7وی سهم سبک و فرهنگ غذایی را در تامین امنیت و سالمت غذایی .برمی گردد

صی برخوردارند که در تشخیص امنیت غذایی آنها به یک میزان مردم کشور تقریبا به همین میزان از سبک و فرهنگ غذایی خا

به تاکید دماری از آنجا که غذا یک موضوع کامال چند وجهی است که عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین .تاثیرگذار است
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کشور را بهبود بخشیم، باید المللی، محیط زیست و حتی فناوری روی آن تاثیرگذار است، بنابراین اگر بخواهیم امنیت غذایی مردم 

سند »تالشی همه جانبه، جمعی و ملی داشته باشیم، چراکه با تالش یک دستگاه مشکلی در این زمینه حل نمی شود و در واقع 

؛ این تفکر و اقدام جمعی را حدود دو سال پیش مدون کرده و اکنون مشخص است که هر یک از «ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور

نظیر وزارت بهداشت، جهادکشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، صدا و سیما، اتاق بازرگانی، وزارت رفاه کار و تعاون و شورای سازمانها 

عالی استان ها چه وظیفه ای در این راستا بر عهده دارند و قرار بود این وظایف به صورت تفاهم نامه بین دستگاه های مربوط امضا 

در راستای وظیفه ای که بر عهده دارد هر سه ماه یکبار گزارشی را به شورای عالی امنیت غذایی و پایش شروع شود و هر سازمان 

 06وی با بیان این که این طرح و سند که در انتهای سال .ارائه دهد تا وضع امنیت غذایی کشور طی پنج سال آینده بهبود یابد

بالغ شد، اما هنوز در دستور کار شورای عالی امنیت غذایی قرار تدوین شد، گرچه از طریق وزارت وقت بهداشت به دانشگاه ها ا

با این حال شناسایی اقشار آسیب پذیر در کشور و اقدامات وزارت رفاه درباره توزیع : نگرفته و اجرایی نشده است، یادآور می شود

در بهبود و ارتقای امنیت غذایی استان  سبد کاال و غذا در میان این اقشار طی یکی دو سال اخیر اقدام مفیدی است که می تواند

ضمن این که آمار اعالم شده نیز مربوط به چند سال پیش است و قطعا با اقداماتی که . های ناامن طی سال های آینده موثر باشد

 تاکنون در سطح استان ها انجام شده، تغییرات مثبت و رو به رشدی صورت گرفته که در آمارهای بعدی شاهد آن خواهیم

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که توان اقتصادی بسیار باالیی دارند، در بحث امنیت .بود

گرچه این دو عامل ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارد و افراد مرفه قطعا سعی می : غذایی از وضع خوبی برخوردار هستند، می گوید

مفیدتری تغذیه کنند، اما این ارتباط صددرصد نیست و آنها نیز در برخی موارد سبک و روش غذایی  کنند از مواد سالم تر و

تالش ایالمی ها برای بهبود شرایط ناامن غذاییایالم از مناطقی .ناسالمی دارند که به ناآگاهی در زمینه بحث تغذیه سالم برمی گردد

ه و مسئوالن این استان در جهت بهبود امنیت غذایی شهروندان آن دست به است که در گروه استان های ناامن غذایی قرار گرفت

کارشناس مسئول تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایالم با اشاره به این که عوامل متعدد و زیادی در .اقداماتی زده اند

ن به مورد خاصی اشاره کرد، به جام جم می قرار گرفتن ایالم در این سطح از امنیت غذایی دخیل بوده است و مشخصا نمی توا

این معاونت وظایفی همچون اطالع رسانی و فرهنگسازی درخصوص بهبود فرهنگ تغذیه سالم را برعهده دارد که در سال : گوید

با  داوود علیمردانی.های اخیر و به طرق مختلف همچون استفاده از رسانه صدا و سیمای استان و مدارس در حال انجام آن است

با این : بیان این که سایر ادارات استان هم براساس وظایف مشخص شده، در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند؛ می افزاید

حال فعال نمی توان درخصوص تغییر یا بهبود شرایط استان اظهار نظری کرد و آماری ارائه داد، زیرا طبق زمان بندی، قرار است 

غفاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی .یزان ثمربخشی آنها طی یک بازه ده ساله مشخص شودنتیجه این اقدامات و م

کهگیلویه و بویراحمد نیز که استانش در گروه بسیار ناامن غذایی جای گرفته است نیز به چاره اندیشی در سطح استان برای رفع 

نظور، جلساتی با حضور مدیران سازمان ها مختلف استان برگزار و به همین م: این محرومیت و سوءتغذیه اشاره می کند و می گوید

قرار شد کمیته هایی مشترک با حضور این سازمان ها در زمینه تولید، توزیع مناسب و سالمت مواد غذایی تشکیل و طرح هایی 

گذشته یک برنامه از سوی وزارت  به گفته وی همزمان از سال.برای مقابله با این سوءتغذیه و ناامنی غذایی تدوین و اجرایی شود

در برنامه غذایی مردم از طریق افزودن آن به آرد و نان  D بهداشت در این استان اجرا شد که قرار است به رفع کمبود ویتامین

اها خوزستان نیز یکی دیگر از استان هایی است که بسیاری از کودکان و زنان باردار آن بویژه در مناطق محروم و روست.کمک کند

این استان در حالی در رده استان های ناامن غذایی قرار گرفته که یکی از قطب های بزرگ تولیدات . دچار سوءتغذیه هستند

با این حال به گفته صاحبدل، کارشناس . کشاورزی، بویژه تولید گندم و صادرکننده این محصوالت به دیگر استان های کشور است

نت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ضعف اقتصادی و قدرت خرید پایین بسیاری از مردم مسئول واحد بهبود و تغذیه معاو

 خوزستان موجب شده شرایط خوب تولیدات کشاورزی به حال این مردم مفید واقع نشود
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 سالمت 
 فودپرس 1049ماه  فروردین 40یک شنبه 

 شود اندازی می سيستم ردیابی سالمت محصوالت غذایی راه

 .شود اندازی می یستم ردیابی سالمت محصوالت غذایی راهس: گفتسازمان غذا و دارو  رییس <مواد غذایی

ذایی با حضور دکتر جیهان طویال نماینده سازمان ای که به مناسبت روز جهانی بهداشت با عنوان ایمنی غ ، در جلسهرسول دیناروند

جهانی بهداشت در کشورمان، بر ضرورت ایجاد یک سیستم یکپارچه اطالع رسانی به منظور نظارت بر سالمت غذا در سطح کشور 

 .تاکید کرد

ورد تولیدات دارویی در اندازی سیستم ردیابی محصوالت غذایی نظیر آن چیزی که در م سازمان غذا و دارو در صدد راه: وی گفت

 .حال انجام است می باشد که برای تحقق این امر خواستار حمایت فنی سازمان جهانی بهداشت هستیم

تقویت آزمایشگاههای کنترل غذا در سراسر کشور با استفاده از تکنولوژیهای نوین و سازگار با سیستم های موجود، شبکه : وی افزود

ی همه آزمایشگاهها از جمله آزمایشگاههای صنایع تولید غذایی را از برنامه های جاری و اهداف آتی سازی آزمایشگاهها و اعتباربخش

 .سازمان غذا و دارو بیان کرد

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین، بر ضرورت تشکیل کمیته فنی ایمنی غذا متشکل از همه ذینفعان داخلی و نمایندگان سازمان 

ظرفیت سازی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارشناسان غذایی در زمینه : د کرد و افزودالمللی ذیربط تأکی های بین

های ارزیابی خطرات احتمالی ناشی از سموم قارچی، روش های بازرسی و نمونه برداری و بهره مندی از تجربیات موفق سایر 

 .طلبد سازمان جهانی بهداشت را می کشورها در زمینه ایمنی غذا از جمله موارد دیگری است که حمایت

وی در ادامه، با بیان اینکه معاونت علوم و تکنولوژی ریاست جمهوری از سازمان غذا و داروی کشور در دسترسی به فناوریهای 

برای سازمان غذا و دارو : اندازی سیستم های هشدار دهنده سریع آالیندهای غذایی حمایت نموده است، افزود جدید در زمینه راه

 .مند شده است ریزی است و در این خصوص از تجارب موفق دیگر کشورها نیز بهره تحقق و اجرای این سیستم در حال برنامه

دیناروند همچنین، تقویت آزمایشگاههای کنترل غذا در سراسر کشور از طریق تجهیز آنها با تکنولوژی های نوین و سازگار با 

یشگاهها و اعتباربخشی همه آزمایشگاهها از جمله آزمایشگاههای صنایع تولید غذایی را از سیستم های موجود، شبکه سازی آزما

 .های جاری و اهداف آتی سازمان غذا و دارو بیان کرد برنامه

در محصوالت و فراورده های ( قرمز-زرد-سبز)آگاهی و اطالع رسانی به مردم از طریق گذاشتن برچسب چراغ راهنمایی: وی گفت

از دیگر برنامه های این سازمان است که قوانین اجرای این برنامه ( سبز)ت آگاهی ایشان از مواد متشکله سالم و بی خطر غذایی جه

 .اجراء خواهد شد 04تصویب و تا پایان سال 

گوشت به ازای شیر و ٢ به گفته وی، در حال حاضر سازمان غذا و دارو قادر به انتشار اطالعات ایمنی و سالمت مواد غذایی مثل برنج

 .هر استان است که این آمارگویای وضعیت خاص آن استان از نظر سالمت در مواد غذایی است

 .شود اطالع رسانی در زمینه سالمت مواد غذایی باعث ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان مواد غذایی در تولید غذای سالم می

ال نماینده سازمان جهانی بهداشت، آگاه سازی و اطالع رسانی مردم در بر اساس این گزارش در ادامه این نشست، دکتر جیهان طوی

زمینه سالمت مواد غذایی را موجب رقابت تولید کنندگان صنایع غذایی در تولید غذاهای سالمتر با هدف جذب مشتریان و کسب 

 .شهرت بیشتر بیان کرد

ی از کشورهای موفق مسئولیت امر ایمنی غذا بر عهده سایر نماینده سازمان جهانی بهداشت همچنین، با اشاره به اینکه در برخ

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84+%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
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البته در برخی از : کنند، افزود ارگان ها مثل شهرداری است یا حداقل آزمایشگاههای کنترل غذا زیر نظر شهرداری ها فعالیت می

 .هی پیشرفته هستندآنها نیز هر یک از استانها سیستم ویژه ایمنی غذای خود را داشته و دارای سیستم های آزمایشگا

طویال بر حمایت همه جانبه سازمان جهانی بهداشت از کشور ایران در زمینه ابتکارات مربوط به ایمنی غذا و ارتباط آن با بیماریهای 

الزم است مسئولین سازمان غذا و داروی کشور برنامه : مشترک بین انسان و دام و مقاومت ضد میکروبی و غیره تأکید کرد و گفت

 .ایمنی غذا را متناسب با اهداف استراتژی جهانی ایمنی غذا و برنامه عملیاتی مربوط تعریف و اجرا کنند ملی

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 سالمت 
 ایسنا - 104۱فروردین  01یکشنبه 

 انی استسالمت محصوالت کشاورزی ایران باالتر از ميانگين جه

های شیمیایی باالتر از میانگین جهانی است چرا که  مانده سالمت محصوالت کشاورزی ایران از نظر باقی: معاون سازمان حفظ نباتات کشور گفت

  .های جهان است مصرف سم در هر هکتار از اراضی کشاورزی ایران نصف میزان مصرف کشور

بررسی وضعیت سالمت محصوالت کشاورزی ایران و آموزش و ترویج در   نباید در زمینه: هار کردوگو با خبرنگار ایسنا، اظ یحیی ابطالی در گفت

توان گفت سالمت محصوالت کشاورزی ایران از میانگین  آل نبودن این وضعیت می رغم ایده این زمینه نگاه صفر و صدی داشت، چرا که علی

  .جهانی باالتر است

هزار تن سم در کشور در سال  ۲۲شود و به صورت متوسط  میلیون هکتار انجام می 66تا  64با آفات در سطح  در ایران ساالنه مبارزه: وی افزود

شود  مصرف می( اعم از محصوالت زراعی و باغی)گرم ماده موثر سم در هر هکتار از اراضی کشاورزی  367توان گفت ساالنه  شود که می وارد می

 طور قطع گفت که میزان مصرف سم در  توان به بنابراین می. ح میانگین جهانی حدود هزار گرم استو این درحالی است که این آمار در سط

  .احد سطح در ایران کمتر است، چرا که سطح زیرکشت و میزان واردات آن در هر سال مشخص است

ن میزان مصرف سم در واحد سطح توان صرف کمتر بود نمی: معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

های جهانی است، چرا که در برخی از محصوالت ممکن است بد مصرفی  تر از کشور ادعا کرد که محصوالت کشاورزی ایران سالم

بار مشخص شد که چهار تا پنج درصد محصوالت  های انجام شده از میادین میوه و تره برداری وجود داشته باشد که البته در نمونه

های باالتر از حد استاندارد است، اما باید دید این میزان محصوالت چقدر به سبد مصرفی مردم  مانده د شده به میادین دارای باقیوار

  .شود و تاثیر آن تا چه حد است واقع می

سموم باکیفیت  ها برداشته شود و بتوانیم توان گفت اگر تحریم کیفیت سموم مصرفی در کشور می  در زمینه: ابطالی ادامه داد

  .کند اروپایی را در اختیار کشاورزان قرار دهیم به مراتب سالمت و کیفیت محصوالت کشاورزی تولید شده ارتقاء پیدا می

های الزم را نیز داشت به مبارزه با آفت سن  به عنوان مثال در سال گذشته با همین سمومی که استاندارد: نشان کرد  وی خاطر

ان داد که کمترین آسیب به این محصول طی سالیان اخیر وارد شد و این سموم مصرفی در مبارزه با آفت از گندم پرداختیم و نش

کیفیت مطلوبی برخوردار بوده است اما ممکن است این سموم از نظر وزارت بهداشت برای سالمت انسان مشکل داشته باشد که 

رفتن کیفیت سموم  ها به باال توان پس از برداشته شدن تحریم ند و میالبته باید دستگاه متولی نسبت به این مساله اظهارنظر ک

  .وارداتی از طریق واردات سموم از اروپا امیدوار بود

  دیگر از مسائل و مشکالت سازمان در این زمینه پایین یکی: معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور اظهار کرد

اورزی است که باید به آن توجه کرد البته براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی و حمایت دولت طرح بودن تعداد ناظران بخش کش

گروه محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد که در این طرح مسائلی از جمله چگونگی  67ارتقای سالمت 

http://www.foodpress.ir/Post
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عه آن، ضرورت افزایش تعداد ناظران بخش کشاورزی وغیره های توس استفاده از سموم، چگونگی مبارزه شیمیایی با آفات و ویژگی

  .مطرح شد

گرچه وضعیت سالمت محصوالت کشاورزی در ایران باالتر از میانگین جهانی است، اما باید همه دست به دست هم : وی تصریح کرد

مبارزه با آفات محصوالت کشاورزی و  ها و اعتبارات کم و جایگاه و توانمندی سازمان در دهیم و با برداشتن موانعی مانند تحریم

  .ارتقاء کیفیت سالمت آن افزایش یابد
http://www.isna.ir/fa/news/49110114156 

 

 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1049فروردین ماه  46چهار شنبه 

 ه ميليون دالر ارز برای واردات کر 912خروج 

هزار دالر برای تامین صنایع بسته بندی  077میلیون و  60۲تن کره به ارزش  577هزار و  47در سال گذشته  <مواد غذایی

 .فرآورده های لبنی به کشور وارد شد

میلیون  60۲م به ارزش گر 377تن کره در قالب بسته بندی بیش از  577هزار و  47،  05در سال گمرک بنا بر آمار منتشر شده 

درصد  ۲5هزار دالر برای نیاز صنایع فرآوده های لبنی به کشور آمده است که این رقم از لحاظ وزنی در مقایسه با سال قبل  077و 

 .درصد کاهش داشته است ۲0و از لحاظ ارزشی 

 .میلیون دالر بوده است ۲07تن به ارزش  ۲77هزار و  3۲، 0۲این محصول در سال میزان واردات 

کاهش یافته، که متوسط قیمت واردات این  0۲سال در سال گذشته در حالی در مقایسه با  واردات کرهبنا بر آمار گمرک، میزان 

دالر بوده  4٢0، 05دالر و در سال  3٢۲،  0۲بر این اساس متوسط نرخ واردات کره در سال  .سنت کاهش داشته است 47محصول 

 .است

ه بندی در صنابع گفتنی است که میزان تولید کره در کشور بسیار ناچیز بوده و عمده نیاز بازار مصرف از طریق واردات و بست

 .داخلی تامین می شود

 
درباره دالیل واردات گسترده کره موارد متعددی عنوان شده است اما مهم ترین دلیل واردات این محصول قیمت باالی تمام شده 

 .این محصول در مقایسه با کره وارداتی است

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 شیر و فرآورده ها  

 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲6چهار شنبه 

 چرب ادامه دارد  فروشی شير کم گران
های لبنی برای بازگرداندن قیمت افزایش یافته شیر بطری به  در حالی که پس از اولتیماتوم سال گذشته سازمان حمایت به کارخانه

اند، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی می گوید باید به مصوبات احترام  تغییر نداده شان را نرخ سابق، هنوز برخی از برندها قیمت

های تولید  به گزارش خبرنگارایسنا، سال گذشته برخی از کارخانه.های نظارتی است گذاشت اما برخورد با متخلفان وظیفه دستگاه

http://www.isna.ir/fa/news/94013012156
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://www.foodpress.ir/Post
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اما برخی دیگر نیز در آخرین ماه سال گذشته  کننده محصوالت لبنی قیمت محصوالت خود را در چندین مرحله افزایش دادند

قیمت برخی محصوالت از جمله شیر بطری یک لیتری را مجددا افزایش دادند که در ادامه این اقدام، صنایع لبنی مورد اعتراض و 

ف کنندگان و البته این اولتیماتوم سازمان حمایت از مصر.هشدار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت

شان اصرار  های افزایش یافته و غیر قانونی تولیدکنندگان اثر چندانی نداشت و برخی از برندهای صنایع لبنی همچنان بر قیمت

شود که  های اعتراضی به بازار عرضه می ها با همان قیمت تا جایی که حتی با آغاز سال جدید محصوالت این کارخانه.ورزند می

دبیر  -گرچه رضا باکری .تومانی شیر بطری یک لیتری کم چرب، نیم چرب و پر چرب اشاره کرد ۲077تا  ۲477توان به قیمت  می

های اعالمی و مصوب سازمان حمایت مصرف  صنایع لبنی باید به نرخ: در این زمینه معتقد است -انجمن صنفی صنایع لبنی 

ها  ت عرضه شده خود اعمال کنند، این موضوعی است که بارها به آنکنندگان و تولیدکنندگان احترام بگذارند و آن را در تولیدا

گرچه انجمن صنفی صنایع لبنی در گاهی اوقات خود اقدام به شناسایی و معرفی واحدهای متخلف : وی افزود.گفته شده است

ارتی مانند سازمان حمایت های نظ تولیدکننده محصوالت لبنی کرده است اما برخورد با متخلفان در صنعت لبنیات وظیفه دستگاه

های متولی مانند سازمان  حال باید دید که رفتار دستگاه.تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؛ نه انجمن صنفی صنایع لبنی

های متخلفی که هیچ توجهی به مصوبات ندارند چگونه است و آیا این واحدهای  حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با کارخانه

 اضرند به قانون تن دهند؟ تولیدی ح
 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 
 شیر و فرآورده ها

 ایسنا - 104۱فروردین  4۱دوشنبه 

 قيمت انواع لبنيات در بازار

 .ات روبرو بوده استهای گذشته تغییری نداشته و در اکثر برندها با ثب قیمت انواع لبنیات در مقایسه با ماه

های سطح شهر از ثبات نسبی برخوردار است و تنها تعداد معدودی از برندها  به گزارش خبرنگار ایسنا، انواع لبنیات در بیشتر برندها در مغازه

 .اند مقداری افزایش قیمت داشته

های تولید به ویژه قیمت خوراک دام  ه که اگر هزینههم اظهار امیدواری کرد -مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران  -همچنین سعید سلطانی 

 .کنترل شود، می توان قول داد که قیمت شیر و لبنیات در سال جاری افزایش نمی یابد

البته در روزهای پایانی سال گذشته . شود تومان فروخته می ۲377تا  ۲۲77بر اساس بازار فعلی، شیرکم چرب یک لیتری به طور متوسط 

ها به  ها و برخورد سازمان حمایت قیمت های لبنی بدون مجوز سازمان حمایت قیمت این محصول را افزایش دادند که با پیگیری برخی کارخانه

  .حالت قبل بازگشت اما هنوز یکی از برندها شیر کم چرب یک لیتری را بر اساس قیمت افزایش یافته بدون مجوز عرضه می کند

 4777همچنین قیمت شیر کاکائو یک لیتری حدود . تومان در برندهای مختلف متفاوت است ۲877تا  ۲577شیر پر چرب یک لیتری نیز از 

  .تومان است

تومان  3777شود و در برخی برندها قیمت ماست یک کیلوگرمی به بیش از  تومان عرضه می 5077تا  5777ماست کم چرب یک کیلوگرمی 

  .رسد نیز می

 .شود ن عرضه میتوما 4577گرمی  477همچنین پنیر 

 .نیز با ثبات روبرو بوده است  های دوغ، کره و خامه قیمت

 ۲577گرمی  677و کره  6۲77گرمی  37قیمت کره . شود تومان عرضه می ۲077تا  ۲۲77بر اساس این گزارش، دوغ یک و نیم لیتری بین 

 .دگیر تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می 6۲77گرمی  677تومان است و خامه 

http://www.foodpress.ir/Post
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 ميانگين قيمت به تومان وزن انواع لبنيات

 ۲477 یک لیتری شیر کم چرب

 ۲377 یک لیتری شیر پرچرب

 6377 یک لیتری ای شیر کیسه

 5۲77 یک کیلوگرم ماست کم چرب

 5077 یک کیلوگرم ماست پرچرب

 ۲377 یک و نیم لیتری دوغ

 4577 گرمی 477 پنیر

 6۲77 گرمی 37 کره

 6۲77 گرمی 677 خامه

 8۲77 یک کیلوگرمی کشک

http://www.isna.ir/fa/news/49114911599 

 

 شیالت
 - 49/11/49فارس

 های دور توسعه صيد در آب/ صادر شد 13هزار تن ميگو در سال  92
هزار تن  92سال گذشته تا هفته سوم اسفند حدود  :مدیرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوری و توسعه آبزیان شيالت گفت

های دور و صيد فانوس ماهيان را  ميگو صادر و امسال این سازمان، توسعه پرورش ماهی در قفس، توسعه صيد در آب

 .در دستور کار دارد

، خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت در گفت

 .تن میگو صادر شد 077هزار و  66سال گذشته تا پایان هفته سوم اسفند حدود : گفت

ماهیان در   های دور و فانوس توسعه پرورش ماهی در قفس و توسعه صید در آب: ریزی برای توسعه تولید، گفت وی در مورد برنامه

 .سازمان شیالت در سال جاری قرار دارددستور کار 

های  سازمان شیالت در نظر دارد، امسال برای صید تن ماهیان و ماهیانی که دور از سواحل کشور و در آب: گلشاهی تصریح کرد

 .آزاد موجود است اقدام کند

هیان در دریای عمان که کمتر به همچنین صید فانوس ما: مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت بیان داشت

 .آن پرداخته شده در دستور کار شیالت در سال جاری است

 .کنند های آزاد می کشورها براساس موارد خاص در معاهدات چند جانبه اقدام به صید آبزی در آب: وی افزود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111099 

 
 شیالت 

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

http://www.isna.ir/fa/news/94012408574
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001374
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 ميالن  279۰پرواز موالژهای ماهی به نمایشگاه ایران اکسپوی 

آال با هماهنگی روابط عمومی سازمان شيالت  های خاویاری، آزاد ماهيان و قزل نواز ماهی تعداد شش موالژ زیبا و چشم

 .در شهر ميالن شدند( iran expo Milan 279۰) 279۰ازم نمایشگاه شش ماهه ایران اکسپوی ایران ع

ها  این ماهی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس روابط عمومی سازمان شیالت ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

آالی طالیی بودند که پس از  قرمز و قزل آالی خال کمان، قزل ی رنگینآال برون، آزادماهی دریای خزر، قزل ماهی، اوزون شامل فیل

 .آمده با پرواز هواپیمایی ایران به ایتالیا ارسال شدند عمل سفارش و آماده شدن با هماهنگی به

ن ایتالیا این نمایشگاه که شامل غرفه متنوع جمهوری اسالمی ایران هم است به مدت شش ماه در میال: پور افزود علیرضا کیهان

 .اردیبهشت سال جاری که مصادف با روز ملی خلیج فارس است، افتتاح خواهد شد 67برقرار است و 

از حدود یک سال و نیم پیش ستاد بخش کشاورزی این نمایشگاه در محل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده : وی خاطرنشان کرد

 .جلسه برگزار شد 63بود و طی این مدت حدود 

های کارشناسی تصمیم گرفت که  ها بحث این ستاد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ساعت: ادامه دادپور  کیهان

 .میالن نمایش داده شود ۲763برندهای ویژه بخش کشاورزی در هر حوزه خاص در نمایشگاه ایران اکسپوی 

شده خاویار و میگوی کشورمان نیز توسط صادرکننده  جامساز با هماهنگی ان عالوه بر این موالژهای زیبا و دست: وی تصریح کرد

 .ایرانی مقیم ایتالیا در دسترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت

های متنوعی از غرفه  رئیس روابط عمومی سازمان شیالت ایران اظهار امیدواری کرد که پس از مراسم افتتاحیه شاهد ارسال گزارش

 .شیالت از ایتالیا باشیم

ویژه کارشناسان این معاونت، مکرمی، طهوری و شیری متون علمی و  پروری به با همکاری معاونت توسعه آبزی: ور یادآور شدپ کیهان

بخش این نمایشگاه شش  ها حسب مورد زینت آماده شد که این برچسب( لیبل)های علمی ضمیمه نیز در قالب برچسب  گزارش

 .ماهه است

شود که نمایشگاه قبلی در کشور  بار در یک کشور خاص برگزار می های اکسپو هر پنج سال یک نمایشگاه: وی در پایان تأکید کرد

گرفته در دولت تدبیر و امید و  های صورت شده و تالش های نمایشگاه قبلی امیدواریم با تمهیدات انجام چین بود که با توجه به ضعف

ه به امکانات شاهد افزایش بازدید و رشد کمی و کیفی این نمایشگاه های صنعت، معدن، تجارت و جهاد کشاورزی با توج وزارتخانه

 ./ها و محصوالت بومی و خاص زیست بوم آبی ایران عزیز باشیم ویژه آشنایی بازدیدکنندگان کشورهای مختلف با ماهی به
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44419-1.html 

 
 شیالت  
 آیانا- 1049فروردین  49, دوشنبه

 امضای تفاهم نامه مشترک فعاليت های دریایی و شيالتی وزارتخانه های دفاع و جهاد کشاورزی 

تفاهم نامه همکاری مشترک در زمينه فعاليت های دریایی و شيالتی بين وزارتخانه های جهادکشاورزی و دفاع و 

 انی نيروهای مسلح منعقد شدپشتيب

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از سازمان شیالت ایران ، این تفاهم نامه در راستای تعامل و هماهنگی موثر فعالیت های 

مشترک دریایی بین وزارتخانه های یادشده و با هدف توزیع مناسب مسوولیت های حوزه دریایی شیالت در سطح ملی، به امضای 

 .رسیددو طرف 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22214-1.html
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این تفاهم نامه عالوه بر امضای وزرای مربوطه، به امضای معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران و معاون مهندسی و پدافند 

 .غیرعامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز رسید

یز یگان حفاظت منابع آبزی سازمان در این تفاهم نامه، استفاده از ظرفیت های عملیاتی وزارت دفاع در زمینه های توسعه و تجه

شیالت ایران به منظور حفاظت از ذخایر با ارزش آبزیان در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر؛ بهره مندی از فناوری های 

گیری و نوین در ارتقای امنیت بهره برداری از منابع آبزیان و دریانوردی؛ توسعه مناطق ساحلی و بهسازی زیرساخت های بنادر ماهی

 .توسعه صنایع دریایی و صنایع شیالتی به منظور بهره برداری پایدار و بهینه از ظرفیت های آبزیان دریایی مورد تصویب قرار گرفت

همچنین در این تفاهم نامه پیرامون ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت های بنادر ماهیگیری امیرآباد و بابلسر و اراضی مجاور 

 .الیت های شیالتی و تامین امنیت دریایی بین دو طرف توافق حاصل شدآنها برای فع
http://www.iana.ir/majles/item/44109-1.html 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  44: تاریخ

 تن ماهی گرمآبی در فارس ۶۰7توليد بيش از 

 .تن انواع ماهی گرمآبی سال گذشته در فارس تولید شد 637از بیش 

عمده مراکز تولید ماهیان گرمآبی در شهرستان های : ؛ مدیرکل شیالت فارس گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 .ا و فیروزآباد استشیراز، مرودشت، کازرون، اقلید سپیدان، شیراز، فس

 .تن ماهی به خارج از کشور به ویژه کشور کویت صادر می کند ۲37فارس ساالنه : سعادت افزود

درصد ماهی تولیدی فارس به تهران ارسال می شود و بقیه در بازارهای داخلی و استانهای همجوار به فروش  67همچنین بیش از 

 .می رسد

 . رورش بچه ماهی فعالیت می کند مزرعه پ 3در استان فارس : وی افزود
http://www.yjc.ir/fa/news/5196914 

 
 شیالت

 فودپرس 1049فروردین ماه  46چهار شنبه 

 هزارتنی در آمار توليد ۰اختالف / چقدر ميگو توليد شد؟ 13سال 

های  دهند، مدیرعامل اتحادیه شرکت خبر می 05هزار تن میگو در سال  ۲۲ولید که مسئوالن دولتی از ت درحالی <مواد غذایی

 .هزارتن نبوده است 60تا  66، بیش از 05میزان تولید میگوی سال : تعاونی آبزیان گفت

بنده چندان به این مساله خوشبین نیستم، ضمن اینکه : جاری گفت در سالمیگو هزارتن  57در مورد تولید حدود  ارسالن قاسمی

 .ارایه شد با آن موافق نبودم 05هزار تن میگو در سال  ۲۲وقتی آمار تولید 

هزارتن نبوده و پیش بینی ما این است که این  60تا 66به اعتقاد بنده، میزان تولید میگوی سال گذشته بیش از : وی اضافه کرد

 .همچنین آمار ارایه شده مربوط به تولید میگوی پرورشی است. هزارتن برسیم ۲۲تا  ۲7جاری به عدد  عدد برای سال

شود  پیش بینی می: خبر داده و اعالم کرده بود 05هزار تن در سال  ۲۲کشور از تولید بیش از  سازمان شیالتین رئیس پیش از ا

 .هزارتن برسد 57هزار تن افزایش یابد و به حدود  8 تولید این آبزی نزدیک به

باید دو سناریوی متفاوت را برای این موضوع : قاسمی با بیان اینکه تفاهم لوزان امیدهایی را در اقتصاد به وجود آورده است، گفت

شرایط اقتصادی برنامه ریزی و  شود که باید برای آن نامه جامع و اجرا می در نظر گرفت؛ نخست آنکه این بحث تبدیل به یک توافق

 .آمادگی داشته باشیم

http://www.iana.ir/majles/item/22137-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5176482
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA


 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

101 
 

خواهی طرف مقابل این بحث به سرانجامی نرسد که در آن شرایط هم ما  ممکن هم است به هر دلیلی از جمله زیاده :وی ادامه داد

 .ر شرایطی تولید کنیمحل متفاوت هستیم، چراکه باید در ه باید به شکل دیگری آماده تولید باشیم، بنابراین نیازمند دو راه

 
دست روی دست گذاشت،  توان در هیچ شرایطی  نمی: مردم گذاشت، گفت امنیت غذاییقاسمی با بیان اینکه باید قدم در راه تامین 

ها و با وجود همه فشارهایی که وجود داشت،این تولیدکنندگان بودند که  ریزی و تولید کرد؛ کمااینکه طی تمام این سال باید برنامه

 .دادند  تولید را انجام

http://www.foodpress.ir/Post 

 
 شیالت  
 ایسنا - 104۱ وردینفر 40یکشنبه 

 !مرگ ماهيان سد گتوند به علت نامعلوم

های پشت سد گتوند به پایان رسیده اما  تحقیقات و بررسی علل تلف شدن ماهی: رییس پژوهشکده تحقیقات آبزیان جنوب کشور گفت

  .گونه علتی برای این تلفات کشف نشد هیچ

های تلف  پس از نمونه برداری از ماهی: خوزستان، اظهار کرد ، منطقه (ایسنا)ان ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجوی جاسم مرمضی در گفت

های پشت سد  رسد دلیل از بین رفتن تعدادی از ماهی به نظر می. شده، آزمایشات الزم انجام شد اما علت فیزیکی خاصی مشاهده نشده است

  .یر باشدهای شدید اخ گتوند تغییر شرایط اکولوژیکی و وقوع بارندگی

ها از گونه  اند که همه این ماهی ماهی پشت سد تلف شده 6777ها قابل شمارش نیست و احتماال بیش از  میزان تلفات ماهی: وی تصریح کرد

  .اند بوده( کفال)ماهی بیاح 

ل شد و در تحقیقات صورت از ابتدای وقوع این اتفاق کارگروهی به منظور تحقیقات برای بررسی منشاء تلفات تشکی: مرمضی تصریح کرد

یابی دقیق با امکانات  تواند محیط باشد اما علت های پشت سد گتوند می علت تلفات ماهی. گرفته، عالیمی از بیماری یا مسمومیت دیده نشد

  .موجود قابل انجام نیست
http://www.isna.ir/fa/news/49114019410 

 

 صادرات و واردات
 - 49/11/49فارس

 انتقاد از ضعف تنظيم بازار شب عيد/ درصدی صادرات ميوه 2۰کاهش 
درصدی صادرات ميوه در سال گذشته خبر داد و از مشکل  2۰رئيس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی از کاهش 

 .تنظيم بازار شب عيد توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد

در واکنش به سخنان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   ورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتسیدرضا ن

: حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد تنظیم بازار شب عید، در یک برنامه تلویزیونی گفت

کننده  ای کتبی به سازمان حمایت از مصرف را طی نامه 05ملی محصوالت کشاورزی ایران کمبود مرکبات در مرداد ماه  اتحادیه

هم مجدد کمبود مرکبات اواخر سال را به اطالع وزارت جهاد کشاورزی و مدیر بازرگانی این  05ارسال کرد و در اوایل شهریور 

 .وزارتخانه آقای سینکی رساند

http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/94012307903
http://www.farsnews.com/


 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

104 
 

در آبان ماه سال گذشته با تماس تلفنی با آقای طهماسبی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برای سومین بار کمبود : وی افزود

مرکبات برای تأمین مرکبات آخر سال اعالم شد و باز هم در اواخر دی ماه در اتاق ایران این موضوع به اطالع آقای حجتی وزیر 

 .جهاد کشاورزی رسانده شد

شب عید با توجه به ( پرتقال و نارنگی)در اتاق بازرگانی از وزیر خواسته شد که برای جبران کمبود مرکبات : ن داشتنورانی بیا

تولید مازاد سیب و کیوی در کشور مجوز دهند، تا بدون خروج ارز از کشور این دو محصول صادر و به ازای آن مرکبات وارد شود 

 .اند، به اندازه کافی مرکبات موجود است و نیاز به واردات نیست سئوالن گفتهکه وزیر جهاد کشاورزی پاسخ دادند که م

گیری از تجربیات  اگر قرار است در سال همدلی، وفاق و همزبانی بین بخش خصوصی و دولت اتفاق بیفتد، بهره: وی افزود

 .شود های باسابقه در این گونه امور باعث از بین رفتن مشکالت می تشکل

ه ملی محصوالت کشاورزی با انتقاد از برخی از مدیران که آمار غلط در مورد میزان ذخایر مرکبات به وزیر جهاد رئیس اتحادی

 .هزار تومان شد 0این کار موجب افزایش قیمت پرتقال در شب عید و عرضه آنها با قیمت حدود : کشاورزی داده بودند، گفت

نارنگی پاکستانی قاچاق وارد : مثل نارنگی پاکستانی در بازار شب عید، گفت نورانی با اشاره به رؤیت محصوالت کشاورزی قاچاق

های غیر استاندارد وارد کشور شده بود و قطعا بدون نظارت سازمان حفظ نباتات به این محصوالت وارداتی  شده به کشور با جعبه

 .شود برخی آفات که تاوان آن را هم کشاورزان باید پرداخت کنند، وارد کشور می

 .درصد منتقل کننده آفت است 677های چوبی  واردات محصوالت کشاورزی با جعبه: وی افزود

در : ای با قیمت باال در ایام نوروز در بازار گفت رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به فروش پرتقال مصری و ترکیه

کنند و معتقدند که مجوزی برای آن  ها را قاچاق عنوان می این میوهها در بازار وجود داشت که مسئوالن وزارتخانه  حالی این میوه

 .صادر نشده است

 .ای بدون حقوق و عوارض دولتی و گمرکی سؤال برانگیز است عرضه فراوان مرکبات مصری و ترکیه: وی افزود

ان دولتی به نفع صادرات و گیری از تجربیات بخش خصوصی توسط مدیر بهره: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .تولید است

اما : نیست، گفت( بار میوه و تره)وی با بیان اینکه اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی به هیچ وجه موافق واردات محصوالت کشاورزی 

کننده  بر مصرفای دو طرفه متشکل از صادرات و واردات است و باید کمبودها را بدون اینکه فشاری  باید قبول کرد که تجارت جاده

 .وارد شود، از طریق واردات تأمین کرد

های مربوطه با تجربه بخش خصوصی استفاده کرد، نه اینکه هر تعاونی  برای واردات و صادرات باید از توان تشکل: نورانی تصریح کرد

 .با ورود به این مقوله باعث افزایش قیمت شود

 ۲3حدود  0۲نسبت به  05ماه  6۲ود بود، طوری که براساس آمار گمرک در صادرات سیب و کیوی در سال گذشته محد: وی افزود

درصد صادرات میوه کاهش داشته است و دلیل هم این بوده که به دلیل تحریم صادرات برخی محصوالت توسط بخش خصوصی 

 .مقرون به صرفه نبود

 .طلبد ران و همکاری با بخش خصوصی را میالحاق طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی دلسوزی مدی: نورانی اظهار داشت

گیرد،  گیری از این بخش را می ضرر و زیان به بخش خصوصی قدرت تصمیم: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بیان داشت

 .شویم بنابراین از افزایش تولید و توسعه صادرات دور می

تومان  ۲377واردات پرتقال این محصول را در شب عید با قیمت ما به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودیم که با : وی افزود

کننده و وارد کننده شد و در کنار این اتفاق هم ورود محصوالت  کنیم، اما متاسفانه واردات مرکبات موجب ضرر به مصرف عرضه می

 .قاچاق هم در زمینه پرتقال و نارنگی به چشم خورد
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من فکر : های قاچاق وارداتی به کشور چیست و چگونه وارد شده است، گفت در مورد میوه نورانی در پاسخ به این سؤال که نظر شما

رسد، اگر قرار است یک کاالیی ممنوع باشد، باید  کنم، این حجم زیاد از طریق کانتینر یخچالی وارد شده باشد و به نظر می نمی

 .جلوی قاچاق آن کامال گرفته شود

پذیر بود و به همین دلیل پیشنهاد دارم در آینده برای جلوگیری از این  ت بخش خصوصی امکانمدیریت درست با مشارک: وی افزود

 .هایی که در اتاق بازرگانی هستند، برای جهش در صادرات و توسعه آن و واردات صحیح استفاده شود اتفاقات ناگوار از تشکل

کننده از ما درخواست کرد که در ارتباط با جلوگیری از  از مصرفسازمان حمایت  05نورانی با اشاره به این مطلب که پیش از نوروز 

در این رابطه با اعضا صحبت شد و موز به مقدار مورد نیاز وارد کشور شد، به طوری که : ریزی کنیم، گفت افزایش قیمت موز برنامه

 .قیمت این محصول در شب عید و ایام نوروز متعادل بود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111119 

 
 صادرات و واردات  

 - 49/11/49فارس

 های دور توسعه صيد در آب/ صادر شد 13هزار تن ميگو در سال  92

هزار تن  92ا هفته سوم اسفند حدود سال گذشته ت: مدیرکل دفتر بهبود کيفيت فرآوری و توسعه آبزیان شيالت گفت

های دور و صيد فانوس ماهيان را  ميگو صادر و امسال این سازمان، توسعه پرورش ماهی در قفس، توسعه صيد در آب

 .در دستور کار دارد

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت در گفت

 .تن میگو صادر شد 077هزار و  66سال گذشته تا پایان هفته سوم اسفند حدود : گفت

ماهیان در   های دور و فانوس توسعه پرورش ماهی در قفس و توسعه صید در آب: ریزی برای توسعه تولید، گفت وی در مورد برنامه

 .در سال جاری قرار دارد دستور کار سازمان شیالت

های  سازمان شیالت در نظر دارد، امسال برای صید تن ماهیان و ماهیانی که دور از سواحل کشور و در آب: گلشاهی تصریح کرد

 .آزاد موجود است اقدام کند

ی عمان که کمتر به همچنین صید فانوس ماهیان در دریا: مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان شیالت بیان داشت

 .آن پرداخته شده در دستور کار شیالت در سال جاری است

 .کنند های آزاد می کشورها براساس موارد خاص در معاهدات چند جانبه اقدام به صید آبزی در آب: وی افزود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111099 

 
 صادرات و واردات

 - 49/11/40فارس

 های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده
های دامی  عضو کميسيون کشاورزی و منابع طبيعی مجلس با بيان این که به جای واردات باید به توليد داخلی نهاده

 .ای دامی مغایر منافع ملی استه واردات انحصاری نهاده: توجه شود، گفت

در مورد نامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت علی ایران

مدتی است در وزارت : های دامی، گفت هادهجمهور در مورد جلوگیری از رانت و انحصار واردات ن تعدادی از نمایندگان به رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124000804
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001374
http://www.farsnews.com/
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های دامی  هایی مبادرت به واردات محصوالت کشاورزی خاص مانند مواد پروتئینی، گوشتی و نهاده کشاورزی است که شرکت جهاد

 .کنند و اعمالی مغایر با منافع ملی، منافع اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در حال انجام است می

هایی برای کشور  های دامی در کنار واردات مرکبات، برنج، گوشت قرمز باعث بروز نگرانی ی شدن واردات نهادهانحصار: وی افزود

 .شده است

هیچ گونه مرکباتی وارد  05عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که در سال 

وجود محصوالت مختلف : های قبلی بوده، بیان داشت ل گذشته هم از ثبت سفارشماهه اول سا 6کشور نشده و واردات برنج در 

کند  وارداتی نشانگر این است که این محصوالت از طرق مختلف به کشور وارد شده، ضمن اینکه قائم مقام وزیر بازرگانی اعالم می

 .وه در بازار قاچاقی استهای قاچاق را خریداری نکنند، اما مردم از کجا بدانند کدام می که مردم میوه

 .های دیگر وارد کشور شده است معتقدم همه این موارد قاچاق نیست و از راه: پور تصریح کرد ایران

کند که این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی، منافع  هایی در زمینه واردات محصوالت کشاورزی پشت پرده فعالیت می دست: وی افزود

 .است کنندگان ملی و به ضرر تولید

های دامی است، ضمن اینکه شرایط و  شود، حاکی از واردات نهاده آنچه که مشاهده می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .بستری برای صادرات آن فراهم نشده است

انداز  مچش ریزی مشخص بخش کشاورزی براساس سند عدم برنامه: های دامی گفت پور در مورد علت وابستگی به واردات نهاده ایران

 .های دامی شده است موجب واردات نهاده

های دامی و جایگاه آن درک  های دامی نیازمند عزم جدی است، ضمن اینکه تا امروز اهمیت نهاده تولید داخل نهاده: وی افزود

 .نشده است

های دامی و کمبود آن  ت نهادهناگهانی، گوشت قرمز، گوشت مرغ به دلیل افزایش قیم  بخشی از دالیل گرانی: پور تصریح کرد ایران

 .در کشور است

ریزی منسجم امکان  های دامی را کاهش و با یک برنامه توان گام به گام سهم واردات نهاده  با تعیین هدف و برنامه می: وی افزود

 .های خوبی در این زمینه وجود دارد برداشتن گام
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111059 

 
 صادرات و واردات 

 - 49/11/46فارس

 شرکت خصوصی است 47واردات نهاده در اختيار / پاسخ به ایراد نمایندگان درباره واردات دو ميليارد دالری
براساس :های دامی با اعتبار آبهای مرزی گفت ی نهادهميليارد دالر 2معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضيح واردات 

ميليارد ریال تخصيص یافته به  2شيوه نامه بانك مرکزی و اتاق پایاپای این بانك مقرر شد برای جلوگيری از تورم، 

ج در زایی به منظور واردات کاالهای اساسی مثل گندم و برن های مرزی برای تبدیل به ارز و جلوگيری از تورم مهار آب

 .اختيار وزارت جهاد کشاورزی قرار گيرد

ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی امروز در  ، عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های دامی که توسط نماینده دولت مطرح شده  ت نهادهنشست خبری به توضیحاتی در مورد ماجرای رانت دو میلیارد دالری واردا

سال و هر سال به مبلغ دو میلیارد دالر اجازه یافت از صندوق  4دولت با اجازه از مقام معظم رهبری به مدت : بود پرداخت و گفت

 .داستان عمدتاً اصلی کشور استفاده کن 6۲های آبیاری و زهکشی اصلی  توسعه ملی برای اجرای سدها، شبکه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940122001357
http://www.farsnews.com/
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 .دولت موظف است این پول را با دو سال تنفس، چند قسط دوباره به صندوق توسعه ملی برگرداند: وی افزود

هزار  337میلیارد دالر از این صندوق برای احیای  6٢3قبل از آن هم مقام معظم رهبری موافقت کرده بود : بخشنده اظهار داشت

 .شود برداشت شود که امسال سال دوم آن سپری می سال 5های خوزستان و ایالم برای مدت  هکتار دشت

میلیون دالر  377همچنین مقام معظم رهبری اجازه برداشت مبلغ : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

ه در حال حاضر سال اختصاص دادند ک 5هزار هکتار اراضی دشت زابل و سیستان و بلوچستان را باز هم به مدت  46برای احیای 

 .شود میلیارد دالر می 67مبلغ ذکر شده معادل  5سال دوم طرح در حال پیشروی است که در مجموع این 

ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور همه به  مدیران ارشد اقتصادی دولت، سازمان مدیریت و برنامه: بخشنده تصریح کرد

پر قدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتاً در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای  بندی رسیدند که برای اینکه پول این جمع

های  مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده

 .اردات ریال آن را به حساب دولت واریز کننددامی حاصل تولید در اختیار شرکتهای دولتی قرار دهند و پس از و

 زیرا اگر دالر در اتاق پایاپای بانک مرکزی بالفاصله تبدیل به ریال شود تورم زا استو: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

ر مهر شروع شد میلیارد دالر بوده است اما چون این تخصیص ارز عمالً از شهریور و اواخ ۲کل این پول برای سال گذشته : وی افزود

 .میلیون دالر بوده است 867اند دریافت کنند در مجمو  ها توانسته آنچه که این شرکت

میلیون دالر تخصیص داده و همه کارها به  867بانک مرکزی : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی کمتر از  دو شرکت نهاده مند انجام گرفته است، کل مجموع واردات صورت شفاف و قانون

درصد نیاز کشور  ۲درصد و در بخش جو حدود  5اند، کمتر از  ها وارد کرده میلیون دالر بوده و مقدار ذرتی که این شرکت 647

 .است که این به معنای انحصار نیست

درصد نیاز کشور است که همه آنها از طریق  07رد کننده بیش از شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که وا 47: بخشنده اظهارداشت

 .اند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی وارد شده است دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته

ار میلیارد میلیون دالر به منظور مهار آبهای مرزی اختصاص یافته که پس از تبدیل به ریال حدود یک هز 8۲6تاکنون : وی افزود

 .های اصلی آبسیاری در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است های سد سازی و اجرای شبکه تومان برای تکمیل پروژه

دولت بنا به تکالیف قانونی همواره در رابطه با مصارف مردم کشور و محصوالتی که به طور مستقیم مثل برنج : بخشنده تصریح کرد

گیرد در دو دهه گذشته ذخایر راهبردی داشته است تا بتواند  های دامی مورد استفاده قرار می نهادهو روغن و یا غیر مستقیم مثل 

 .در شرایط نوسان بازار، بازار را به حالت تعادل برگرداند

ار همواره ستاد تدابیر ویژه میزان ذخایر راهبردی گندم، ذرت، جو را تعیین و در اختیار وزارت جهاد قر: بخشنده تصریح کرد

 .دهد می

نژاد معموالً ذخایر  های گذشته مثل دولت خاتمی و احمدی در دولت: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی بیان داشت معاون امور برنامه

ماهه گندم شده  6ها در دولت روحانی تاکید برای ذخایر  کردند ولی با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم ماهه نگهداری می 5را 

 .بود

ها با کمترین  وقتی شروع به کار کرد به دالیل مختلف و خصوصاً تشدید تحریم 0۲دولت آقای روحانی در شهریورماه : ودوی افز

 .شدیم 05روز وارد سال  ۲7با کمتر از یک ماه ذخیره گندم و نزدیک به  0۲ذخایر روبرو بود به طوریکه در اسفند 

های دامی هم در آن تاریخ به دلیل خزانه خالی و  در زمینه نهاده: بیان داشتریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی  معاون امور برنامه

 .ها وضعیت خوبی نداشتیم و در مورد شکر هم همین وضعیت حاکم بود تحریم
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ماهه گندم به سال  0شد به طوریکه با ذخیره  04ای وارد سال  کشور با ذخایر بی سابقه 05اما امسال در اسفند : وئ تصریح کرد

 .ماه است 6وارد شدیم و در زمینه روغن، برنج و شکر هم عمدتاً ذخایر حدود  جدید

ریزی وزارت جهاد در این  های دامی از قبیل ذرت، کنجاله و جو هم چند ماه ذخیره وجود دارد و برنامه در مورد نهاده: وی افزود

 .مورد خوب بوده است

های دولتی وارد و  هزار تن توسط شرکت 877رد کشور شده که کمتر از میلیون تن ذرت وا 3٢3سال گذشته حدود : وی بیان داشت

 .بقیه از طریق بخش خصوصی انجام شده است

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  607سابقه بوده به طوریکه  توجه دولت یازدهم به توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی بی: وی افزود

 .فته استتح پوشش آبیاری تحت فشار قرار گر 05در سال 

 .گیرد هزار هکتار از اراضی زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می ۲77امسال با تامین منابع، : بخشنده تصریح کرد

 .فروشی است وی افزود یکی از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و پرهیز از خام

درصد از منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی از  ۲7تاکنون : ی جهاد کشاورزی بیان داشتریزی و اقتصاد معاون امور برنامه

 .ای اختصاص یافته است محل صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت گلخانه

 66شود حدود  بینی می امسال پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد خرید گندم در سال زراعی جاری تصریح کرد

 .میلیون تن آن خرید تضمینی شود 8شود که حدود  بینی می ون تن گندم تولید شود و همچنین پیشمیلی

میلیون تن است و بنابراین نیاز به واردات حدود یک تا دو میلیون تن است و  0کل مصارف انسانی گندم در کشور حدود :وی افزود

 .یابد کاهش می درصد 37به این ترتیب میزان واردات گندم در سال جاری حدود 

 05دهم میلیارد دالر در سال  -3٢4میلیارد دالر به  -8از  05تراز بازرگانی کشاورزی در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کاهش یافته است

ارد میلی 65٢۲واردات معادل  0۲میلیارد دالر بوده و در همین زمان در سال  6۲کل واردات  05ماهه سال  6۲در : وی تصریح کرد

 .درصد کاهش یافته است 0بنابراین میزان واردات .دالر بوده است

دهم میلیارد دالر و کل ارزش  6٢6،  05همچنین ارزش صادرات در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال : بخشنده تصریح کرد

 .میلیارد دالر بوده است 3٢۲، 0۲صادرات در سال 

هزار تن ذرت در خوزستان  077روز دوشنبه هفته گذشته داشته که امکان عرضه  ای کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه: وی افزود

 .هزار تن جو در کرمانشاه در بورس کاالی کشاورزی به صورت آزمایشی عرضه شود 577و 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111150 

 
 صادرات و واردات 

 - 49/11/46فارس

 دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده است

دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده و منابع وارداتی آن را در خدمت توليد چای : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کشور قرار داده است

ها و توتستان این  اشرفیه، محمود حجتی دقایقی پیش در جریان بازدید از مجتمع گل از آستانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود هکتار از اراضی کشاورزی گیالن انجام می 37تسطیح : شهرستان با اشاره به تصمیمات دولت برای کشاورزی گیالن اظهار کرد

 .شود درصد با کار کردن مردم تسطیح اراضی انجام می 63د اعتبارات دولتی و درص 83هکتار با  67هر ساله : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940126000853
http://www.farsnews.com/
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ها  نهال: های دیگر این وزارتخانه برای گیالن عنوان کرد و گفت ها و ارقام جدید را از برنامه وزیر جهاد کشاورزی توسعه زیتون، نهال

 .گیرد کاران قرار می و ارقام جدید در اختیار زیتون

دولت برای حمایت تولید چای داخل، : ها در دستور کار دولت است، تصریح کرد نکه توسعه نوغانداری و توتستانوی با بیان ای

 .تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده و منابع وارداتی چای را در خدمت تولید چای کشور قرار داده است

تومان سرمایه تشکیل شده و بین صفر تا چهار درصد  میلیارد 66این صندوق با : حجتی درباره صندوق توسعه چای کشور گفت

 .دهد تسهیالت در اختیار چایکاران قرار می

 .بر و کمربر انجام شده است های چای هرس کف هکتار باغ 5٢3تاکنون : وی درباره تسهیالت بهزراعی به چایکاران خاطرنشان کرد

هزار هکتار توسعه صنوبرکاری به صورت دستی و  67: یادآور شد وزیر جهاد کشاورزی از توسعه صنوبرکاری در گیالن خبر داد و

 .جنگلی توسعه یافته است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111091 

 
 صادرات و واردات

 - 49/11/45فارس

 ها برای توسعه صادرات خالی کارخانه  استفاده از ظرفيت/ شود هدف صادرات تسهيل میواردات موقت گندم با 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نشستی با کانون کارخانجات آرد کشور مشکالت به کارگيری 

 .های خالی واحدها را به بحث گذاشت ظرفيت

ای گندم، آرد و نان کشور  نظام یارانه: ، مجتبی خسروتاج در نشست با کانون کارخانجات آرد کشور گفتخبرگزاری فارسبه گزارش 

ای به  گیرد تا مبادا آرد یارانه جایی و توزیع گندم و آرد صورت می ای بودن این اقالم در جابه دلیل یارانه هایی که به و کنترل

عریف شده وارد شود، یکی از مشکالت اساسی در ایجاد مانع برای تجارت آزاد گندم، آرد و استفاده مؤثر از های غیررسمی و ت شبکه

 .های ایجاد شده در بخش کارخانجات آرد کشور است ظرفیت

به  وی سهمیه بندی دولتی گندم و آرد و نبود انگیزه برای کارخانجات آرد کشور که بتوانند خودشان با شناسایی مشتری نسبت

مدت نتوانند از  دریافت گندم و تحویل آرد اقدام کنند را از دیگر دالئلی ذکر کرد که موجب می شود کارخانجات آرد در کوتاه

 .های صادراتی و بازاریابی خود استفاده کنند ها و پتانسیل ظرفیت

ورد نیاز کارخانجات و در مقابل خرید آرد المللی برای تأمین گندم م های تجاری فعال در صحنه بین خسروتاج در ادامه نقش شرکت

 .و صادرات آن را به کشورهای همسایه در شرایط فعلی ضروری دانست

ای توسط اداره کل مقررات، تمام مقررات و  ظرف یك دوره زمانی حداکثر دو هفتهدراین راستا مقرر شد : وی اضافه کرد

ی و نظام واردات موقت گندم با هدف صادرات آرد هر چه آور نحوی اجازه صادرات آرد را بدهند جمع مصوبات که به

 .سریعتر فعال و موانع سر را برداشته شود

موضوع توسعه صادرات غیرنفتی در سال جاری در : معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد

وضوع افزایش استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و ابعاد مختلفی قابل پیگیری است که دو بعد مورد غفلت واقع شده م

 .وری آنهاست افزایش بهره

به گفته وی؛ این ظرفیت خالی نه تنها در کارخانجات آرد بلکه در کارخانجات روغن نباتی و لوازم خانگی و سایر صنایع درصد 

 .توان از این همه ظرفیت غفلت کرد باالیی وجود دارد و نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940126000378
http://www.farsnews.com/
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های خالی برای گرفتن  ها و شرکتهای تولیدی است که در جهت استفاده کامل از ظرفیت این وظیفه بنگاه: کرد خسروتاج تاکید

 .های کار را بخواهند تا در حد مقدورات و امکانات مساعدت کنند سفارش و صادرات اقدام و از مسئوالن دولتی، الزامات و نیازمندی

های نصب شده نزدیک کند،  درصدی که تولید واحدهای صنعتی را بتواند به ظرفیتوری و هر یک  توجه به بهره: وی اظهار کرد

 .تواند درآمدهای میلیاردی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کند می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491145111609 

 
 صادرات و واردات

 - 49/11/01فارس

های  مصرف گوشت گاوميش در فرآورده/گيرانه سازمان دامپزشکی واردات گوشت بوفالو بر اساس موازین سخت

 حرارت دیده
گيرانه سازمان دامپزشکی ایران را مقامات ذیصالح هند  اگر الزامات جدی و سخت: رئيس سازمان دامپزشکی گفت

 .شود زه واردات هيچ گونه گوشتی از این کشور به ایران داده نمیانجام ندهند، اجا

در مورد واردات گوشت بوفالو  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت

نی آسوده خاطر است که دام یا گوشت داخلی کفایت نیاز کشور را سازمان دامپزشکی کشور از منظر بهداشتی، زما: هندی، گفت

 .داشته باشد

های جامعه، شرایط اقلیمی، تغییرات آب و هوایی  اما واقعیت: وی با بیان اینکه مسئوالن کشور همواره تمایل به صادرات دارند، افزود

 .کند کشور مسائلی را به مسئوالن، نظیر واردات گوشت قرمز اجبار می

هزار تن گوشت مرغ و همین مقدار تخم مرغ صادر شد، در  67سال گذشته حدود : ئیس سازمان دامپزشکی کشور، تصریح کردر

 .شد تر گوشت مرغ وارد می های قبل حالی که در سال

واردات این بعد از تعیین مقدار مورد نیاز برای : وی با تأکید براینکه میزان واردات گوشت قرمز به کشور کم است، بیان داشت

ها و مسئوالن مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور برای تأمین بهداشت آن باید براساس ارزیابی وضعیت  محصول توسط دستگاه

شود، از عدم  گیری کند که اگر وارداتی از هر کشوری انجام می ای تصمیم بهداشتی کشورها و الزامات دامپزشکی مورد نظر به گونه

 .ه کشور اطمینان حاصل شودزا ب ورود عامل بیماری

ها میزان واردات گوشت قرمز از هند  در برخی سال: خلج با بیان اینکه ایران به طور مستمر واردات گوشت قرمز از هند داشته، گفت

تی های واردا  هزار تن رسیده که آن هم مربوط به مجوز 4به کمترین میزان یعنی حدود  05هزار تن بود، اما در سال  ۲۲بالغ بر 

 .بوده است 0۲سال 

زا و عامل مخاطره  برای واردات گوشت گاومیش از هند براساس اطمینان از عدم ورود عامل بیماری: رئیس سازمان دامپزشکی افزود

 .کار انجام خواهد شد

یک جمع  ای علمی فنی در سازمان دامپزشکی کشور به همراه همچنین برای واردات این محصول از هندوستان کمیته: وی افزود

هایی الزامات بهداشتی واردات یا تعهدات بهداشتی آن از کشور هندوستان را  علمی خارج از سازمان تشکیل شده که طی ارزیابی

 .تهیه و مقامات ذیصالح هند هم باید متعهد به رعایت آن شوند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940125000634
http://www.farsnews.com/
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کشورهای قابل اغماض از نظر خطر کشور هند از نظر بیماری جنون گاوی در ردیف : رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

توان اطمینان خاطر از واردات گوشت قرمز از استرالیا یا برزیل داشت از واردات گوشت  است و بنابراین همانطور که می BSEانتقال 

 .توان اطمینان کامل حاصل کرد از این کشور هم می

 انگل سارکوسيست خطری برای انسان ندارد* 

انگل مذکور در کشورمان وجود دارد و از نظر متخصصان بهداشتی : لو هندی به انگل سارکوسیست گفتوی در مورد آلودگی بوفا

 .ای برای انسان ندارد این انگل مخاطره

شود،  اگر الزامات جدی و علمی سازمان دامپزشکی ایران را مقامات ذیصالح هند انجام دادند، اجازه تولید داده می: خلج اظهار داشت

 .امات سازمان دامپزشکی ما را انجام ندادند، اساسا تولیدی صورت نخواهد گرفت که وارداتی انجام شودولی اگر الز

 های حرارت دیده مجاز است مصرف گوشت بوفالو فقط در فرآورده* 

ور وارد بنابراین اگر به فرض رعایت همه اصول بهداشتی گوشت بوفالو تولید و به داخل کش: رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

های گوشتی حرارت دیده  شوند که گوشت وارد شده را صرفا در فرآورده شد، همه واردکنندگان براساس مجوز بهداشتی متعهد می

 .مانند سوسیس و کالباس به مصرف برسانند

این موضوع  :های حرارت دیده، چیست، بیان داشت وی در پاسخ به این سؤال که دلیل محدودیت در مصرف این گوشت در فرآورده

 .در راستای افزایش ضریب اطمینان بهداشتی است

 .شود سال تأمین می 5های نر زیر  های وارداتی از دام در صورت واردات گوشت: رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 شود اجازه واردات گوشت به متخلفان سابق داده نمی* 

اند، ولی این گوشت را وارد  های حرارتی گوشت وارد کرده ن برای فرآوردهافرادی که در سالهای گذشته از هندوستا: خلج بیان داشت

 .اند، دامپزشکی آنها را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی معرفی کرده است بازار مستقیم خانوار کرده

 .شود ر نمیبنابراین اسامی این افراد موجود است و به هیچ عنوان مجوز واردات مجدد برای این افراد صاد: وی افزود

و مسائلی که مطرح است، برای واردات این محصول در آینده  هنوز گوشت بوفالو به کشور وارد نشده است: خلج بیان داشت

 .است

کنم و یا اگر مبادرت به آن کار کردم،  من به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور مجوز واردات محصولی را صادر نمی: وی افزود

 .نم که با استدالل کافی بتوانم مسائل را پیگیری کنمک آن قدر مطالعه می

 .کند سازمان دامپزشکی کشور از هر گونه نقد منصفانه کارشناسی استقبال می: وی افزود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111061 

 
درات و وارداتصا  

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 و سایر کشورها  D۸ميليون تنی کود اوره ایران به  232آمادگی صادرات 
ميليون تن مورد نياز داخلی بوده و مابقی به کشورهای  23۸شود،  ای که در کشور توليد می از پنج ميليون تن کود اوره

 .شود و سایرین صادر می D۸عضو 

درباره نتایج چهارمین ( ایانا)ت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل شرک

این انجمن دارای هشت عضو از کشورهای در حال توسعه اسالمی است که : که در داکا برگزار شد، گفت D8نشست انجمن کود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940129001368
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های مربوط به کودهای شیمیایی  یقات، بازرگانی، تولید و تقویت تشکلهای مشترک در حوزه تحق گذاری بستری را برای سرمایه

 .فراهم آورده است

تجارت خاک و کودهای شیمیایی و هماهنگی برای استانداردسازی محصوالت تولیدی کشورهای عضو، : علیرضا ولی افزود

ادل محصوالت کودی، استفاده از تجارب هایی برای سهولت گمرکی در تب سازی تولید کودهای شیمیایی، تشکیل کارگروه ظرفیت

 .شود پیگیری می D8علمی و تکنولوژیکی کشورهای عضو برخی از اهدافی است که توسط کشورهای عضو گروه 

در جزیره کیش برگزار شد و به پیشنهاد ایران اهدافی تعیین شد و به تصویب  650۲جلسات مشترکی در سال : وی خاطرنشان کرد

های فوق  های اصولی مربوط به نشست نویس اولیه و موافقت همان سال نیز نشستی در ترکیه برگزار شد و پیش ماه رسید و در آبان

 .تنظیم و در نشست بعدی که در نیجریه بود، به تصویب رسید D8تهیه شد و سپس اساسنامه کودی گروه 

عنوان نقطه تماس ملی کود انتخاب و  ران بهدر نشست اخیر نیجریه، ای: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .های بعدی تدوین شد سپس اهداف نشست

های هر  ها و پتانسیل ها، ظرفیت نامه هایی با کشورهای مختلف منعقد شده است که ضمن آشنایی با آیین نامه تفاهم: ولی تصریح کرد

 .کشور، درباره تبادل اطالعات و محصوالت کودی توافق شده است

با توجه به پراکندگی مختلف کشورهای عضو این گروه، نیازهای کودی کشور ما نیز تأمین خواهد شد و عالوه بر آن : آور شدوی یاد

 .خواهیم توانست از تولیدات و تجارب سایر کشورها استفاده کنیم

رد و در این راستا حدود پنج ای است که هم تولیدکننده کود است و هم مازاد دا گونه ظرفیت تولیدی ایران به: ولی تأکید کرد

میلیون تن آن مورد نیاز کشور است و مابقی قابلیت صادرات به  ۲٢8شود که از این مقدار  میلیون تن کود در کشور تولید می

 .و سایر کشورها را دارد D8کشورهای عضو 

 ترین واردکننده کود در کشور، خدمات حمایتی است بزرگ

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ظرفیت باالیی برخوردار است و : اورزی اظهار داشتمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کش

 .شود ترین واردکننده کود در کشور محسوب می بزرگ

 .شود درصد کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی توسط این شرکت تأمین می 07بیش از : وی همچنین گفت

شمارند باید بدانند که مطابق اعالم  ترین شرکت وارکننده کود شیمیایی برمی رگعنوان بز ای که خود را به عده: ولی در ادامه افزود

های  میلیون تن کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال گذشته وارد شده است و شرکت 6٢3گمرک، حدود 

 .اند هزار تن کود را وارد کرده 47تا  53بزرگ فوق تنها 

ات حمایتی کشاورزی تنها شرکت دولتی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی است که کودهای شرکت خدم: وی خاطرنشان کرد

شده دارای استانداردهای مورد تأیید مراجع علمی و تحقیقاتی  کند؛ بنابراین محصوالت ارائه مصرفی و مورد نیاز بخش را تأمین می

 .ها هوشیارتر باشند کتبرداران بخش کشاورزی باید نسبت به محصوالت سایر شر بوده و بهره

های مورد نیاز بخش کشاورزی است که  هدف این شرکت تأمین نهاده: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .المللی و آن چیزی است که توسط مراجع علمی و تحقیقاتی به ثبت رسیده است مطابق استانداردهای بین

شده روی کودهای شیمیایی که نشان از  شود که به برچسب نصب ورزی درخواست میبرداران بخش کشا از بهره: ولی تصریح کرد

 .تطابق محصوالت با عملکردشان دارد و عالوه بر آن برچسب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دقت نظر داشته باشند

شود تا در صورت نیاز  م میهای مختلفی انجا بررسی: برای ایران یادآور شد D8های سایر کشورهای عضو گروه  وی درباره مزیت

 .های کشورهای دیگر استفاده کنیم بتوانیم از پتانسیل
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عنوان دبیر این نشست از سوی ایران انتخاب شده است و مهندس حسین زمانی نماینده کشور  گفتنی است، دکتر قطب شریف به

 .المللی با کشورهای فوق است رئیس این انجمن بین ایران و نقطه تماس و نایب

با حضور هشت کشور در حال توسعه اسالمی شامل ایران، اندونزی، بنگالدش،  06از سال  D8زم به ذکر است، انجمن کود ال

پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه بنا به پیشنهاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هدف توسعه و تقویت تولید و تجارت 

 ./و امنیت غذایی تشکیل شدکود میان کشورهای عضو و در راستای تأمین 
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44119-1.html 

 

 
 صادرات و واردات 

 آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 شود  پنبه تراریخته وارد مزارع می

 .جدید برای ورود بذر پنبه از هند، پاکستان و یونان صورت گرفته است های ها، رایزنی با برداشته شدن محدودیت

با اعالم اینکه تولید پنبه تراریخته ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دو رقم داخلی و چهار رقم وارداتی ژنوتیپ  در سال گذشته: شود، گفت با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی انجام می

شده مزارع تحقیقاتی کشت کردیم که در نهایت دو ژنوتیپ که مقاوم به کرم غوزه پنبه بودند، برای  تراریخته را در شرایط کنترل

 .کشت انبوه در مزارع انتخاب شدند

شود  بینی می در هرمزگان صورت گرفت که پیش بخشی تکثیر ارقام در شرایط بهتر، کاشت برای سرعت: قربانعلی روشنی افزود

برابر شوند و سپس برای افزایش تولید بذر، کشت در استان گلستان  ۲7مقدار محدود بذر موجود پس از کاشت در پاییز تا بهار 

 .انجام خواهد شد تا بتوانیم میزان بذر را چند صد برابر کنیم

در کلیه : طینه هرمزگان، تکثیر بذر ارقام تراریخته بوده است، خاطرنشان کردوی با اشاره به اینکه هدف از کشت در مزرعه قرن

 .شده، قانون ایمنی زیستی در نظر گرفته شده است های انجام فعالیت

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اعالم اینکه جنبه خوراکی پنبه کمرنگ است، ریسک تولید پنبه تراریخته را کمتر دانست و 

درصد تولید پنبه  08کنند، اما  هایشان استفاده نمی در کشور آمریکا حتی کاه گندم تراریخته تولیدی را برای غذای دام :ادامه داد

میلیون هکتار سطح زیر کشت پنبه در کشور هند به پنبه تراریخته  66٢3درصد از  03این کشور تراریخته است، همچنین 

 .اختصاص دارد

حضور رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران چند رقم پنبه که برای کشت اولویت دارند،  در نشستی با: روشنی تصریح کرد

 .معرفی شد تا ژن مقاومت در آنها وارد شده و تولید پنبه تراریخته را افزایش دهیم

 ./یونان صورت گرفته است هایی برای ورود بذر از هند، پاکستان و ها، رایزنی با برداشته شدن محدودیت: وی در پایان اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44150-1.html 

 
 صادرات و واردات

  آیانا- 1049فروردین  45, سه شنبه

 کند  پالست وارد می ایران از آمریکا نهال و ژرم

های اوليه برای توليد نهال  ، در راستای ایجاد هسته(توسط بنياد مستضعفان)از ایتاليا  هزار نهال ميوه وارداتی هفت

 .شده در کشور، وارد کشور شده است گواهی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22104-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22153-1.html
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سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوند و  تکثیر منتقل می های پیش های واردشده پس از گذراندن مرحله قرنطینه داخلی به باغ نهال: بر گفتبا اعالم این خ( ایانا)

 .شوند های مادری انتخاب می های تکثیری برای باغ پس از آن با تأمین اندام

شده در کشور، هم واردات  اهیهای اولیه برای تولید نهال گو برای تأمین ارقام مناسب جهت ایجاد هسته: محمد افزود امیر آل علی

 .سازی خواهند شد گیرد و هم ارقام بومی تجاری حائز اهمیت سالم صورت می

پس از سپری شدن دوره قرنطینه، : شود، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه قوانین قرنطینه توسط سازمان حفظ نباتات مشخص می

 .شوند شده به باغ مادری منتقل می یجاد نهالستان گواهیهای واردشده برای تولید پایه و پیوندک و برای ا نهال

اند و با مشکالتی  سرپرست گروه نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی با اشاره به اینکه ارقام داخلی بازاپسندی خود را از دست داده

ورها را وارد کنیم که این ارقام مورد تأیید ثبت پالست ارقام سایر کش شده توانستیم ژرم های انجام با رایزنی: رو هستیم، ادامه داد روبه

 .و گواهی بذر و نهال کشور است

های  سازی ارقام بومی کشور، شاهد افزایش نهالستان های استاندارد، در کنار سالم محمد اظهار امیدواری کرد که با واردات نهال آل

 .های مادری استاندارد نیز باشیم شده و باغ گواهی

با برداشته شدن : های مهمی است، تصریح کرد پالست اشاره به اینکه ایاالت مختلف آمریکا دارای ارقام و ژرم وی در پایان با

پالست  توانیم واردات نهال و ژرم ریزی هدفمند می ها، در صورت نیاز با تأیید مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و طی یک برنامه تحریم

 ./را از این کشور نیز داشته باشیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44151-1.html 

 
 صادرات و واردات

 آیانا-1049فروردین  49, دوشنبه

 زمينی استان اردبيل به جمهوری آذربایجان  آغاز دوباره صادرات سيب
گرفته برای آغاز دوباره صادرات  ها و تدابير صورت در کشور آذربایجان، از تالشاستاندار اردبيل در دیدار با سفير ایران 

 .زمينی این استان به آذربایجان، اظهار خشنودی کرد سيب

از استان اردبیل، مجید خدابخش در دیدار با سفیر ایران در آذربایجان که ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زمینی که در روزهای پایانی  نامه برای صادرات سیب دنبال امضاء قرارداد و تفاهم به: زمینی انجام گرفت، گفت سیبدرباره صادرات 

سال گذشته با اعزام تیم پیگیری با مسئولیت عدیل سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل صورت گرفت، بنا به دالیل 

آمده، صادرات  عمل های به فه کوتاهی ایجاد شده بود که خوشبختانه با پیگیریوق( جمهوری آذربایجان)اقتصادی آن کشور 

 .زمینی به کشور جمهوری آذربایجان آغاز شده و بدون هیچ مشکلی ادامه آن صورت خواهد گرفت سیب

خوشبختانه : فزودهای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ا های وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری وی با قدردانی از سفیر و مساعدت

ریال است، تصویب کرد  377هزار و  زمینی را که برای هر کیلوگرم آن یک با پیشنهاد استانداری، هیئت دولت مشوق صادراتی سیب

زمینی به کشور هدف آغاز شده و امیدوارم تجار و صادرکنندگان با  دنبال یک وقفه کوتاه از هفته گذشته عملیات صادرات سیب و به

های آینده باید مورد توجه مسئوالن و  تر تثبیت بازار هدف برای سال اقدام به صادرات خود کنند و از همه مهم جدید کامل

 .اندرکاران قرار گیرد دست

در این دیدار که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل نیز حضور داشت، محسن پاکائی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان 

ت طاقت فرسای استاندار و نیز وزیر جهاد کشاورزی و سفرهای متعدد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به آن با اشاره به زحما

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22151-1.html
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همجواری کشور جمهوری آذربایجان و سازگاری ذائقه غذایی مردمان آن کشور امتیازاتی است : کشور برای هماهنگی اظهار داشت

ینی فراهم آورده و انصافاً وزارت جهاد کشاورزی در این امر تمام تالش زم که زمینه را بیش از پیش برای تقاضای محصول سیب

 .تر انجام داد خود را با نهایت هرچه تمام

بعد از این دیدار رسمی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان به اتفاق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از انبارهای 

 ./آن بازدید به عمل آوردندبندی و بارگیری  زمینی و نحوه بسته سیب
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44104-1.html 

 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1049فروردین  40, یکشنبه

 دول اقالم ج+ميليون تنی در مقابل صادرات چهار ميليون تنی محصوالت کشاورزی  27واردات 

هزار تن بوده، در حالی که در همين  470ميليون و  27ماه سال گذشته، بيش از  99کل واردات بخش کشاورزی طی 

 .هزار تن محصول صادر شده است 14۶مدت بيش از چهار ميليون و 

خورشیدی  6505ه نخست سال ماه 66، بنا بر اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 65میلیون دالر و  06۲میلیارد و  67کیلوگرم به ارزش حدود  36هزار تن و  470میلیون و  ۲7وزن کل واردات بخش کشاورزی 

درصدی از ارزش کل واردات  ۲3٢44درصد از کل وزن واردات کاالهای غیرنفتی و سهم  36٢86سنت است که سهمی معادل 

 .اهه نخست سال استم 66کاالهای غیرنفتی 

درصد، صنایع تبدیلی و  03٢60همچنین، در این مدت بیشترین اقالم وارداتی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم 

همچنین از لحاظ . درصد از کل وزن واردات بخش کشاورزی است ۲٢3درصد و باغی با سهم  60٢3تکمیلی و مواد غذایی با سهم 

درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواد غذایی 30٢۲3وارداتی کشور مربوط به زیربخش زراعی با سهم حدود  ارزشی بیشترین اقالم

 .درصد از کل ارزش وارداتی بخش کشاورزی است 6٢۲3درصد و اقالم باغی با سهم  ۲8٢53با سهم 

جز  ها به در بخش کشاورزی عبارتند از؛ سایر دانهماه امسال  قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا پایان بهمن 67: افزاید این گزارش می

سفیدشده یا کامل  های جامد، جو به استثنای دانه جو، برنج نیمه گندم دامی، ذرت دامی، دانه گندم سخت، کنجاله و سایر آخال

قلم عمده وارداتی  67 نشده، موز سبز تازه یا خشک کرده، روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ، روغن خام سویا و سفیدشده، شکر تصفیه

سفیدشده یا کامل سفیدشده، کنجاله  جز گندم دامی، ذرت دامی، دانه گندم سخت، برنج نیمه صورت دانه به از لحاظ ارزشی سایر به

یا نشده، روغن خام سویا، موز سبز تازه  های جامد، جو به استثنای دانه جو، روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ، شکر تصفیه و سایر آخال

 .زده از نوع گاو است استخوان یخ خشک و سایر قطعات گوشت بی

 9313ماه سال  ميزان واردات بخش کشاورزی تا بهمن -9جدول 

 (میلیون دالر)ارزش  (هزار تن)وزن  عنوان
 سهم از کل واردات غیرنفتی

 ارزش وزن

 ۲3٢44 36٢86 6706۲٢65 ۲7470٢36 کل واردات بخش کشاورزی

   4۲667٢36 53060٢86 ت کاالهای غیرنفتیجمع کل واردا

 

 و مدت مشابه سال قبل 9313ماه سال  مقایسه واردات بخش کشاورزی بهمن -2جدول 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22139-1.html
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 درصد تغییرات 650۲واردات تا بهمن سال  6505واردات تا بهمن سال 

 ارزش وزن (میلیون دالر)ارزش  (هزار تن)وزن  (میلیون دالر)ارزش  (هزار تن)وزن 

۲7470٢36 6706۲٢65 66545٢۲3 6603۲٢58 ۲4٢80 67٢50- 

 ميزان صادرات محصوالت کشاورزی

وزن کل صادرات بخش کشاورزی : افزاید می 6505ماه نخست سال  66این گزارش درباره میزان صادرات محصوالت کشاورزی در 

سنت است که دارای سهمی  05ر و هزار دال 636کیلوگرم به ارزش حدود شش میلیون و  43هزار تن و  046چهار میلیون و 

 .درصدی از ارزش کل صادرات کاالهای غیرنفتی است 68٢80درصد از کل وزن صادرات کاالهای غیرنفتی و سهم  6٢86معادل 

درصد، باغی با سهم  35٢43به گزارش ایانا، در این مدت بیشترین اقالم صادراتی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم 

همچنین . درصد و از کل وزن صادرات بخش کشاورزی است 68٢04درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواد غذایی با سهم  60٢66

درصد، صنایع تبدیلی و تکمیلی و مواد غذایی با  4۲از لحاظ ارزشی بیشترین اقالم صادراتی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم 

 درصد از کل ارزش صادراتی بخش 60٢3درصد و اقالم زراعی با سهم  ۲4٢75سهم 

 .کشاورزی است

فرنگی تازه  ماه نخست امسال در بخش کشاورزی عبارتند از هندوانه، گوجه 66قلم عمده صادراتی از لحاظ وزنی در  67همچنین 

ای تغذیه کودکان ه جز فرآورده زمینی تازه یا سردکرده، سیب تازه، پیاز و موسیر، خیار و خیارترشی، ماست به یا سردکرده، سیب

قلم عمده صادراتی از لحاظ  66بندی شده و  فرنگی، انواع کلم قرمز و سفید و قمری، دوغ و شیر و خامه بسته شیرخوار، رب گوجه

کرده،  کرده، انواع پسته خندان داخل پوسته تازه یا خشک، مغز پسته تازه یا خشک ارزشی عبارتند از پسته با پوست تازه یا خشک

زمینی تازه یا سردکرده، شیرینی، سایر پنیرها،  فرنگی تازه یا سردکرده، سیب رنگی، هندوانه، ماست، سیب تازه، گوجهف رب گوجه

 .بیسکویت و انواع زعفران است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44144-1.html 

 
ارداتصادرات و و  

 آیانا-1049فروردین  49, پنجشنبه

 شود  سموم کشاورزی باکيفيت باال وارد کشور می

ها با ایجاد بازار رقابتی برای سایر کشورها سموم  حضور مافيای واردات در این بخش ملموس است و با لغو تحریم

 .شود کشاورزی باکيفيت و قيمت مناسب وارد کشور می

با اعالم اینکه با نظارت ( ایانا)زی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر حفظ نباتات جهاد کشاور

در تالش هستیم : تر جایگزین سموم پرخطر شوند، گفت خطر و با دوره کارنس کوتاه بر ثبت سموم تالش شده است که سموم کم

 .جایگزین سموم برای کنترل آفات کنیم که دوره کارنس نیز ندارندها و صابون را  های غیرشیمیایی و استفاده از قارچ روش

پزشکی در تمامی  های گیاه کارشناسان کلینیک: پزشکی در سطح استان افزود های گیاه علی حیدری با اشاره به فعالیت کلینیک

های غیرشیمیایی  عی بر گسترش روشمراحل کاشت تا برداشت بر فرآیند تولید نظارت دارند و با آموزش به کشاورزان و باغداران س

 .رویه مصرف سموم دارند و کاهش بی

های  برای این منظور با نظارت گروه: پاشی تا برداشت باید سه روز باشد، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه فاصله بین آخرین سم

گیرد  خوری دارند، انجام می که جنبه تازه روز حذف شده و نظارت بیشتری روی محصوالتی 64شبکه مراقبت سموم با دوره کارنس 

 .کننده داشته باشد تا خطر کمتری برای مصرف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22122-1.html
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حیدری از همکاری وزارت جهاد کشاورزی استان با سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام 

کنندگان غیرقانونی سم خبر داد و تصریح  توزیع نامه نظارتی برای برخورد با مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تدوین شیوه

 .کنندگان باید مجوز کار داشته باشند برابر با قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و تمامی توزیع: کرد

ا ه با نظارت سازمان حفظ نباتات باید تمامی سموم به واحدهای دارای مجوز فرستاده شوند و روی ورود سم به استان: وی ادامه داد

 .تر صورت گیرد نظارت جدی

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه در فرآیند توزیع سم تا خرید آن توسط کشاورز یک حلقه مفقوده 

ورز با کند، در حالی که باید با تغییر این روند کشا فروشی مراجعه می در حال حاضر کشاورز مستقیماً به سم: وجود دارد، یادآور شد

های غیرشیمیایی که  پزشکی مراجعه کند و در صورت رفع نشدن مشکلش با روش های گیاه در دست داشتن نسخه به کلینیک

 .شود، به خرید سم بپردازد توسط کارشناسان کلینیک پیشنهاد می

حضور : انست و تأکید کردپزشکی را متولی تأمین و نظارت بر مصرف سم د حیدری، سازمان حفظ نباتات و مؤسسه تحقیقات گیاه

 .کیفیت خارجی نداریم مافیای واردات در این بخش نیز ملموس است، در حالی که نیازی به واردات سموم بی

: ها اظهار داشت های ثمربخش سازمان حفظ نباتات در باال بردن کیفیت سموم داخلی در دوره تحریم وی در پایان با اشاره به تالش

توانیم سم باکیفیت و قیمت  کنیم و می ها در واردات، بازار رقابت برای سایر کشورها ایجاد می ها و محدودیت با برداشته شدن تحریم

 ./مناسب وارد کنیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44190-1.html 

 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 شود  کيوی ایران به نام ترکيه به اتحادیه اروپا صادر می/ تهدید بزرگترین بازار هدف سبزیجات ایران
هزار  47در حالی که هر کيلوگرم سبزی و صيفی ایران نظير نعناع، ریحان و شوید در بازارهای روسيه به قيمت بيش از 

 . های دارای سردخانه باعث شده رقبای ایران بازار مسکو را از آن خود کنندتومان امکان عرضه دارد، نبود هواپيما

با اعالم این خبر ( ایانا)بار فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

عنوان بازار هدف بزرگ  تواند به رود که می شمار می ار ایران بهب ترین بازارهای میوه و تره عنوان یکی از بزرگ کشور روسیه به: گفت

 .سبزی، ریحان، نعناع و شوید ایران شناخته شود

از آنجا که این کشور سردسیر بوده و به لحاظ تولید سبزی و صیفی دارای مشکالت زیادی است، یکی از : هادی حنایی افزود

های مناسب، سبزی و صیفی کشور روسیه  تواند در صورت تأمین زیرساخت ایران میرود و  شمار می واردکنندگان بزرگ این کاال به

برداری  را تأمین کند، اما متأسفانه نبود حتی یک هواپیمای دارای یخچال و سردخانه باعث شده ایران نتواند از چنین موقعیتی بهره

های مناسب، در حال نفوذ در  فراهم کردن زیرساخت الزم را ببرد؛ این در حالی است که اسرائیل با شناسایی چنین بازاری و

 .بازارهای روسیه است

بازار روسیه برای سبزی و صیفی ایران به قدری مناسب است که هر کیلوگرم سبزی شامل ریحان، نعناع و : وی خاطرنشان کرد

صیب اقتصاد کشور کرد، اما نبود هزار تومان به فروش رساند و ارزش افزوده زیادی ن 47توان به قیمتی بیش از  شوید را می

 .زیرساخت و توجه برای تأمین آن باعث شد صادرکنندگان نتوانند در بازار رقابت جدی داشته باشند

  تأمين هواپيما برای صادرات سبزی و صيفی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22173-1.html
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زی برگزار شد، اهمیت ای که با معاون وزیر جهاد کشاور در جلسه: بار فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

 .حفظ بازار روسیه برای صادرات سبزی، صیفی و میوه مورد توجه قرار گرفت

در این جلسه مقرر شد جهت تأمین هواپیمای دارای سردخانه برای انتقال سبزی و صیفی، مقدمات الزم فراهم : حنایی تصریح کرد

 .واپیما برای صادرات محصوالت خود مطمئن شوندطوری که صادرکنندگان بتوانند از اختصاص حداقل یک ه شود، به

برداری از اراضی  های تولید در کشور است، امکان بهره ترین ویژگی های ایران که جزو شاخص ترین مزیت یکی از مهم: وی یادآور شد

رد، اما تغییر اقلیم صورت هوازی است؛ چرا که امکان پرورش سبزی و صیفی در گلخانه وجود دا ماه سال و به 6۲سبزی و صیفی در 

کند که سبزی و صیفی دارای کیفیت و با طعم و ویژگی ممتاز تولید و امکان  در مناطق مختلف ایران این امکان را ایجاد می

 .صادرات پیدا کند

 شود کيوی ایران به نام ترکيه راهی بازارهای اروپایی می

عث شده برخی از کشورها با دریافت اطالعات صحیح از وضعیت نبود زیرساخت با: این فعال حوزه صادراتی همچنین تأکید کرد

 .ها و سبزی و صیفی ایرانی به کشور خود اقدام کنند حمل و نقل موجود برای انتقال میوه

های  دار به سوی مازندران هجوم برده و کیوی ای با ارسال کانتینرهای یخچال در حال حاضر تجار ترکیه: حنایی اظهار داشت

بندی مناسب و استفاده از شرایط زیرساختی حمل و نقل، به اتحادیه اروپا صادر  ن استان را خریداری و در ترکیه با بستهباکیفیت ای

 .کنند می

در زمان حاضر سبزی و صیفی و انواع میوه ایران به کشورهایی نظیر قطر، عمان، امارات متحده عربی و کویت : وی در پایان گفت

 ./توزیع آن با توجه به کیفیت مناسب در کشورهای اروپایی نیز فراهم استشود، اما امکان  صادر می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44414-1.html 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 از نيوزیلند  انقراض ملکه قفقازی با ورود ملکه
، اصالت خود را از دست داد و 93۶4عنوان ملکه بومی ایران پس از واردات ملکه از نيوزیلند در سال  ملکه قفقازی به

 .نسل آن منقرض شده است

الم با اع( ایانا)دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش

گذاری هستند، نژاد بومی ایران یعنی نژاد  گیری، پرورش ملکه و تخم های زنبورعسل که اکنون در حال جفت کلنی: این خبر گفت

 .اند قفقازی را از دست داده

ز های گذشته، اصیل بودن آن با واردات ملکه ا ملکه قفقازی یکی از بهترین انواع ملکه بود که در سال: محمدرضا ناظری افزود

 .نیوزیلند تحت تأثیر قرار گرفت و اکنون نژاد بومی ایران منقرض شده و نژاد فعلی اصالت ندارد

هایی نظیر خاکستری بودن  کند، دارای ویژگی صورت سنتی و هم پرورشی تکثیر پیدا می این نژاد که هم به: وی خاطرنشان کرد

 .نه کم استرنگ بدن، بهره موم زیاد، طول خرطوم بلند و مصرف عسل زمستا

صورت  رسد؛ هرچند نژاد فعلی به دهد و در اواسط بهار به حداکثر رشد خود می نژاد زنبور قفقازی کم بچه می: ناظری ادامه داد

های استان خراسان  از حساسیت باالیی برخوردار است، اما در کلنی( سرماخوردگی)تداخلی است و در مقابل سرمای زمستان نوزما 

 .شود ن نژاد استفاده میرضوی بیشتر از ای

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22209-1.html
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است که در چند سال اخیر سازگاری مناسبی در  "کارنیوالن"یا  "کارنیکا"یکی دیگر از بهترین نژادهای ملکه، نژاد : وی تصریح کرد

بچه و شهدآور است و در اوایل  مناطق مختلف نشان داده، دارای رنگ بدنی خاکستری، مصرف عسل آن در زمستان کم، آرام، کم

علت افزایش شهد در  های کارنیکا بسیار پایین است که به رسد، اما امکان انتقال سلول ملکه در بچه به حداکثر رشد خود میبهار 

 .تواند از ایرادهای خاص این نوع ملکه باشد کند که می مناطق مختلف، جمعیت سیر نزولی پیدا می

 ژل رویال، اکسيری که شناخته نشده است

ژل : دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تولید ژل رویال یادآور شد رشمدیرعامل اتحادیه پرو

شود و معموالً همه الروها در سه روز نخست زندگی از این ژل  رویال نوعی ماده غذایی است که توسط زنبورهای عسل تهیه می

گیرد و تنها ملکه  کند و جای آن را مخلوطی از عسل و گرده می پیدا می کنند، اما این جیره غذایی از روز چهارم تغییر استفاده می

 .تواند تا آخر عمر از این ژل استفاده کند است که می

برابر بیشتر باشد  3۲مصرف ژل رویال در ملکه باعث شده عمر این زنبور نسبت به طول زندگی زنبورهای کارگر : ناظری تأکید کرد

شود و در روز ششم زندگی آنان،  این ژل توسط زنبورهای پرستار تولید می. تا سه برابر کارگرها است و از لحاظ حجم نیز ملکه دو

رود و از روز دوازدهم ترشح آن  کار می کنند که در حقیقت مایع سفیدی است که در تغذیه الروها به انگبین می اقدام به ترشح شاه

 .سپارند یگری از الروها که سن آنها کمتر است، میقطع شده و الروهای پرستار این وظیفه را به نسل د

عنوان اکسیری نایاب  های خاصی دارد، به شود و شرایط نگهداری آن ویژگی از آنجا که این ژل به سرعت فاسد می: وی اظهار داشت

 .ای شناخته شده است و دارای خواص درمانی افسانه

دهندگان، این ماده  بر اساس باورهای درمانی پرورش: ضوی همچنین گفتدهندگان زنبورعسل خراسان ر مدیرعامل اتحادیه پرورش

ها، باروری، کمک به رشد استخوان، محرک رشد، اشتهاآور، بهبودی رماتیسم  تواند برای کاهش چربی خون، تنظیم هورمون می

ری زودرس نقش اساسی داشته باشد، ها و جلوگیری از پی دهنده مقاومت بدن در مقابله با عفونت مفصلی، درمان افسردگی و افزایش

 .های موجود باید در فریزر و همراه با عسل نگهداری شود تا در معرض هوا تجزیه نشود ها و هورمون خاطر آنزیم اما به

نگیزی ا شود و از آنجا که این ژل خواص درمانی اعجاب ها تولید می ژل رویال به مقدار بسیار کم در زنبورستان: ناظری در ادامه افزود

عنوان ژل رویال با قیمت پایین به  چرخد و آنچه در بازار به دهندگان دست به دست می های پرورش دارد، معموالً در میان خانواده

 .تواند اثربخشی مؤثری داشته باشد رسد، نمی فروش می

اما خواص درمانی آن با قدری باال ریزی کرد،  ژل تولیدشده به قدری نیست که بتوان برای صادرات آن برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .رسیده است شده و به مصرف می های سلطنتی نگهداری می های چین و در خانواده شود در میان امپراطوری است که شنیده می

دهنده زنبورعسل از زمان تولید ژل و نوع ملکه مطلع است، تهیه ژل رویال در صورت  از آنجا که تنها پرورش: ناظری تصریح کرد

 ./پذیر است عتماد به فروشنده با خواص واقعی امکانا
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44400-1.html 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 مذاکره با روسيه رو به جلوست  /احتمال باز شدن بازار ارمنستان برای صادرات مرغ

هایی انجام شده که در صورت مناسب بودن بازار ارمنستان و توافق طرفين، صادرات گوشت مرغ به این کشور  رایزنی

 . انجام شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22233-1.html
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ران های تخصصی دامپزشکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای الملل سازمان مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین

کشور ارمنستان جزو اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده و کشورهایی چون قزاقستان و بالروس نیز جزو این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

هایی برای صادرات گوشت مرغ به این کشور از هفته گذشته آغاز شده که در این راستا به دفاتر فنی  اتحادیه هستند و صحبت

 .ا نظارت خود را درباره این بازار بیان کنندهایی ارسال شده ت نامه

های موجود را بررسی کنیم که در صورت  مراحل این امر مقدماتی بوده و باید ابتدا موانع و مشکالت و راه: حسن اختیارزاده افزود

 .شود مساعد بودن، اقدامات الزم برای این منظور انجام می

طی دو روز گذشته، مکاتباتی با کشور روسیه : یات و گوشت مرغ خاطرنشان کردوی درباره مذاکره با روسیه برای صادرات لبن

 .های بیشتری بین کارشناسان دو کشور انجام شود ایم که الزم است هماهنگی داشته

مدنظر پیشنهاد شده است که از نظر آزمایشگاهی، مسئوالن مربوطه به کشور فوق سفر کنند تا بتوانند موارد : اختیارزاده ادامه داد

 .های خود لحاظ کنند کشور دوست را در آزمایش

نامه رسمی برای ورود کارشناسان ایرانی در راستای مباحث آزمایشگاهی و  به احتمال زیاد در هفته آینده دعوت: وی تصریح کرد

 .گن کردن آنها ارسال خواهد شد هم

در برنامه داریم که مذاکرات را به نحو : زشکی یادآور شدهای تخصصی دامپ الملل سازمان مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین

 .برد تا بتوانیم موافقت نهایی را اخذ کنیم مناسبی پیش ببریم و باید گفت که مذاکرات رو به جلو بوده، اما اندکی زمان می

 .ت ایرانی وجود نداردمذاکره با روسیه همچنان ادامه دارد و هیچ مانعی برای عدم صادرات محصوال: اختیارزاده تأکید کرد

خوانی نداشته باشد، اما واحدهایی وجود  ممکن است تعدادی از واحدها با استانداردهای مدنظر طرف روس هم: وی اظهار داشت

 ./کنیم که مراودات و مکاتبات ایران و روسیه رو به جلو پیش رود دارد که مورد تأیید کشور دوست بوده است و ما تالش می
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44449-1.html 

 
 صادرات و واردات

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 شود  نژاد شده فرانسوی وارد ایران می  رأس بز اصالح 0۰7

شور فرانسه وارد فرودگاه امام خمينی تهران خواهد شده از ک رأسی بز اصالح 0۰7شنبه هفته جاری یك محموله  سه

 .شد

، رئیس مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام با اعالم این خبر از ورود یک محموله (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه سال جاری با هدف  اردیبهشت یکم: از کشور فرانسه خبر داد و گفت "آلباین"و  "سانن"شده از نژادهای  رأسی بز اصالح 037

رأسی از کشور فرانسه وارد فرودگاه امام خمینی  037های مادری مورد نیاز برای توسعه نژاد بز شیری، یکم محموله  تشکیل گله

 .تهران خواهد شد

دات دامی وزارت جهاد این محموله با مجوز مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی معاونت امور تولی: محمدرضا مالصالحی افزود

بخشی به منابع تولید ویتامین  های مورد نظر برای افزایش تولید شیر و تنوع کشاورزی و توسط بخش خصوصی در راستای طرح

 .شود شیرخام مورد نیاز واحدها و صنایع فرآوری وارد می

شیر بز در : شود، خاطرنشان کرد شیر بز تولید می وی با اعالم اینکه بسیاری از انواع پنیرهای مشهور و پرفروش دنیا با استفاده از

های فرعی کشاورزی و  ارزش و فرآورده دلیل قابلیت مصرف علوفه کم ها کاربرد دارد و همچنین به طب سنتی و برای برخی درمان

 .معروف بوده است "گاو فقرا"نگهداری در شرایط سخت محیطی به 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22227-1.html
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این دام قابلیت باالیی برای تولید شیر و گوشت در شرایط گوناگون صنعتی و : مه دادرئیس مرکز اصالح نژاد معاونت امور دام ادا

شده  صنعتی و نیز واحدهای کوچک روستایی با استفاده از نژادهای اصالح سنتی دارد؛ بنابراین توسعه واحدهای صنعتی و نیمه

 .ی استهای در دست اجرای معاونت امور تولیدات دام داخلی و وارداتی ازجمله طرح

شده خارجی، اصالح نژاد بزهای بومی کشور از طریق  های اصالح در همین راستا، همزمان با واردات گله: مالصالحی تصریح کرد

گری با نژادهای وارداتی نظیر سانن و آلباین در بخش دیگری از  کشتی از نژادهای موجود و انجام آمیخته گزینی و پرورش خالص به

 .نظر استجمعیت بز کشور نیز مد

اندازی  ای نگهداری خواهند شد و با راه های بسته و مزرعه های غیرمرتعی و در قالب سامانه های فوق در سامانه گله: وی یادآور شد

ای که این واحدها حاضر به  گونه خط تولید پنیر از شیر بز در تعدادی از واحدهای فرآوری، تقاضا برای شیر در حال افزایش است؛ به

 .مبالغ بیشتری برای شیر بز در مقایسه با شیر گام هستندپرداخت 

شده در پی گفتگوها و جلسات مشترکی است که وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته در سفر  گفتنی است، واردات این تعداد بز اصالح

 .به کشور فرانسه داشته است

ای درباره توسعه  د کشاورزی، گفتگوهای سازندهالزم به ذکر است، در هفته گذشته نیز هیئتی فرانسوی در محل وزارت جها

 ./اند های کشاورزی دوجانبه داشته همکاری
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44145-1.html 

 
 صادرات و واردات  

 آیانا-1049فروردین  45, سه شنبه

 ی بين دولت و مجلس برای کاهش واردات کشاورزی آغاز همکار
دهنده خروج قابل توجهی ارز داخلی برای تأمين مایحتاج  ميليارد دالری محصوالت کشاورزی و الوار نشان 9۰واردات 

 .غذایی است که امکان توليد آن در داخل کشور فراهم است و با بندهای اقتصاد مقاومتی در تناقض آشکار قرار دارد

، شب گذشته رؤسای قوای مقننه و مجریه در دیداری بر کنترل واردات (ایانا)زارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گ

 .محصوالت کشاورزی و مهار آن و همچنین مدیریت آب تأکید کردند

در دیدار : ن مطلب گفتعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعالم ای

ای روی واردات محصوالت کشاورزی صورت گرفت و باال بودن واردات  شب گذشته علی الریجانی و حسن روحانی تأکیدات گسترده

 .آن با یکی از دالیل مدیریت نشدن باالنس واردات و صادرات دانسته شد

ماهه نخست سال گذشته واردات بخش  66جمهوری اسالمی، در شده گمرک  بر اساس آمارهای ارائه: زاده پالنگان افزود عباس پاپی

ها و مشکالت ناشی از کمبود  سنت بوده است که باید دلیل آن را در افزایش تحریم 65میلیون دالر و  06۲میلیارد و  67کشاورزی 

 .آب جستجو کرد

ترین الزامات سال جاری توصیف  ی از مهمدر این جلسه دکتر الریجانی توجه به مدیریت آب کشاورزی را یک: وی خاطرنشان کرد

کار گیرد تا از  کرده و افزوده است که باید دولت اعتبارات و نیروهای تخصصی خود را برای تدوین راهکارهای مدیریت بحران آب به

 .عمل آید ظرفیت منابع آبی حداکثر استفاده مفید به

علت عدم مهار  های مناسبی نیز در کشور وجود دارد، اما به چند بارشهر: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

ریزی شده و  گیرد که باید در بسته مدیریتی منابع آب برای آن برنامه ها صورت نمی های سطحی، عمالً استفاده مؤثری از بارش آب

 .حل ارائه شود راه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22195-1.html
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ترین وظایف دولت و مجلس عنوان کرده و تأکید داشته  ی از مهمدکتر الریجانی حمایت از کشاورزان را یک: زاده تصریح کرد پاپی

توانند ضمن امنیت غذایی، استقالل  شوند که می ترین عناصر تولید غذا در کشور محسوب می عنوان اصلی است که کشاورزان به

شکی آنان باید در دستور کار ای و پز غذایی کشور را نیز فراهم کنند، لذا رسیدگی به مسائل خاص کشاورزان، رفاه، مسائل بیمه

 .دولت و مجلس قرار گیرد

در جلسه شب گذشته درباره رانت : های دامی یادآور شد وی با اشاره به گزارش یکی از نمایندگان مجلس درباره رانت واردات نهاده

 .ه واردات بودشده گمرک دربار ای صورت نگرفت و تمرکز کمیسیون کشاورزی بیشتر بر آمار ارائه واردات صحبت ویژه

پذیر کشور در زمینه وابستگی به واردات کاالهای اساسی و محصوالت کشاورزی همچنان  دهد نقاط آسیب نگاهی به آمارها نشان می

. شده گمرک، از پنج کاالی عمده وارداتی به کشور، بیشتر بخش کشاورزی بوده است طبق آمار ارائه. به قوت خود باقی مانده است

پذیری کشور باشند و به جای تمرکز بر واردات و  گیر اقتصادی باید به فکر رفع آسیب دهد که مسئوالن تصمیم می این آمار نشان

 .خروج ارز از داخل کشور، زمینه تولید محصوالت کشاورزی فراهم شود

دهد که این  اند، نشان می در صدر واردات قرار گرفته 05ماه نخست سال  66قلم عمده وارداتی که از لحاظ وزنی در  67نگاهی به 

 .کاالها امکان تولید در داخل کشور را داشته و نیازی به خروج ارز داخلی نبوده است

جز گندم دامی، ذرت دام، دانه گندم سخت،  ها به عبارتند از سایر دانه 05ماه سال  بر اساس آمار گمرک، کاالهای واردشده تا بهمن

کرده، روغن دانه  نشده، موز سبز تازه یا خشک سفیدشده یا کامل سفیدشده، شکر تصفیه نیمه کنجاله، سو به استثنای دانه جو، برنج

استخوان  جز موارد یادشده، روغن خام سویا و قطعات گوشت بی قلم عمده وارداتی به 67آفتابگردان یا گلرنگ، روغن خام سویا و 

 .، امکان تولید آن در داخل کشور وجود داشته استریزی رسد با برنامه نظر می زده از نوع گاو بوده است که به یخ

این قانون ( 6)کند، چنانکه در بند  های کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی با بخش کشاورزی پیدا می سیاست( 0)و ( 6)بندهای 

ت راهبردی و ایجاد تنوع در ها و کاالهای اساسی و اولویت دادن به تولید و محصوالت و خدما افزایش تولید داخلی نهاده: آمده است

آن بر تأمین امنیت غذا و درمان و ( 0)مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص و بند 

 ./ایجاد ذخایر راهبردی با اشاره به افزایش کمی و کیفی مواد اولیه و کاال تأکید دارد
http://www.iana.ir/majles/item/44151-1.html 

 
 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  01: تاریخ

 ميليون دالری صادرات گياه دارویی کتيرا از استان اصفهان ۶در آمد 

 .ای اروپایی و آسیایی صادر شدتن کتیرا به ارزش شش میلیون دالر سال گذشته از استان اصفهان به کشوره 677

ترین  کتیرا مهم: ، رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مله آلمان، انگلستان و کشورهای دیگر همچون امارات فرآورده گیاهی صادراتی این استان است و تاکنون به کشورهای اروپایی از ج

 . متحده عربی صادر شده است

فصل : شود گفت میر طالبی با بیان اینکه این گیاه از شهرهای تیران و کرون، سمیرم، شهرضا، چادگان، نایین و اردستان برداشت می

 . برداشت این گیاه سه ماه تابستان است

بیش از  0۲میزان تولید کتیرا در استان اصفهان در سال : صادرات پارسال این فرآورده گیاهی گفت وی با اشاره به کاهش تولید و

 . تن کاهش یافته است 677و 6۲7تن بوده که این رقم پارسال به ترتیب به  647تن و صادرات آن  637

http://www.iana.ir/majles/item/22150-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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های پی در پی و نوسانات قیمت بازار  رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان علت این کاهش را خشکسالی

تولید این محصول یکی از راهکارهای بهره وری مناسب از منابع طبیعی است و ترویج آن به حفظ پوشش گیاهی : بیان کردو گفت

 . کند و درآمدزایی ساکنان مناطق کوهستانی کمک می

و چسباننده در صنایع دارویی و همچنین به عنوان یک قوام  شود و به عنوان نرم کننده، سوسپانسیون کتیرا از گیاه گون گرفته می

 . شود دهنده در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می

 077آید، در ایران  بو به رنگ سفید تا کرم که از ایجاد شکاف در ساقه گیاه خود روی گون به دست می این ماده صمغی است بی

 . شود نوع آن کتیرا گرفته می 6۲ز گونه گیاه گون وجود دارد که تنها ا

 . در استان اصفهان حدود یک میلیون هکتار رویشگاه گون وجود دارد

ها است اما ساکنان این مناطق به ویژه عشایر از این گیاه با ارزش به عنوان سوخت استفاده  ها و کوهپایه رویشگاه این گیاه کوهستان

 .معرض تهدید قرار دارد های مختلف آن در کنند به همین جهت گونه می
http://www.yjc.ir/fa/news/5191114 

 
 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان – 104۱فروردین  01: تاریخ

 ضرورت کاهش تعرفه واردات برای مقابله با قاچاق روغن زیتون به کشور

اگر این : کند، گفت اینکه افزایش تعرفه واردات روغن زیتون انگیزه واردات قاچاق را بیشتر میرئیس شورای ملی زیتون با بیان 

 .توان واردات را از مسیر قانونی افزایش داد تعرفه اصالح شود می

قاچاق روغن زیتون به داخل کشور به دلیل هزینه باالی : ت، احمد بلند نظر اظهار داشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . ها نیز مطلوب نیست واردات است که نظارت بهداشتیهم بر آن وجود ندارد و کیفیت این روغن

افزایش سرانه مصرف روغن زیتون برای تقویت سالمت جامعه ضروری است به شرط آنکه بر بهداشت، سالمت و کیفیت : وی افزود

 . خلی و هم واردات خارجی نظارت و قاچاق نیز حذف شودمحصوالت دا

توان از حس بینایی، بویایی و چشایی استفاده کرد و روغن زیتون رنگ  برای تشخیص روغن زیتون باکیفیت می: بلندنظر گفت

تا چند ثانیه هم  دهد و روغن با کیفیت، طعم دقیقی دارد، تلخ است و روشن زرد مایل به رنگ سبز دارد، بوی گیاه تازه را می

 . سوزش گلو دارد

 . گرم است 377گرم و در جهان  ۲77در حال حاضر مصرف سرانه روغن زیتون در کشور حدود : وی افزود

میلیون تن باید  67هزار تن است و بقیه نیاز کشور تا  3تا  ۲تولید داخلی روغن زیتون در سال آور تا ناآور از : بلند نظر اظهار داشت

 . وارد شود

: عضو کمیته شورای بین المللی زیتون رئیس شورای ملی زیتون با اشاره به تأثیر مصرف زیتون در سالمت به شهروندان توصیه کرد

 . هسته را خریداری نکنند از زیتون سالم و غیرشکسته استفاده کنند و زیتون سیاه و بی

 . کیلوگرم است 6۲کیلوگرم، ایتالیا  64رم، اسپانیا کیلوگ ۲4بنابراین گزارش میزان سرانه مصرف روغن زیتون در یونان 

برغم مصرف پایین روغن زیتون میزان تولید داخلی برای مصرف داخلی کافی نیست و بیشتر از اسپانیا، یونان، ترکیه، ایتالیا، سوریه 

 . شود و تونس وارد می

 .دای آذر استفصل برداشت زیتون کنسروی از مهر ماه و فصل برداشت زیتون روغنی از ابت
http://www.yjc.ir/fa/news/5194119 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5178119
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5179807
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1049فروردین ماه  40یک شنبه 

 های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده

های دامی  که به جای واردات باید به تولید داخلی نهاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با بیان این <کشاورزی

 .های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده: توجه شود، گفت

جمهور در مورد  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس علی ایران

هایی مبادرت به  کشاورزی است که شرکت مدتی است در وزارت جهاد: ، گفتهای دامی واردات نهادهجلوگیری از رانت و انحصار 

کنند و اعمالی مغایر با منافع ملی، منافع  های دامی می د پروتئینی، گوشتی و نهادهواردات محصوالت کشاورزی خاص مانند موا

 .اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در حال انجام است

هایی برای کشور  باعث بروز نگرانی گوشت قرمزهای دامی در کنار واردات مرکبات، برنج،  انحصاری شدن واردات نهاده: وی افزود

 .شده است

هیچ گونه مرکباتی وارد  05اعالم کرده که در سال  جهاد کشاورزیعضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که وزارت 

وجود محصوالت مختلف : های قبلی بوده، بیان داشت ماهه اول سال گذشته هم از ثبت سفارش 6کشور نشده و واردات برنج در 

کند  من اینکه قائم مقام وزیر بازرگانی اعالم میوارداتی نشانگر این است که این محصوالت از طرق مختلف به کشور وارد شده، ض

 .های قاچاق را خریداری نکنند، اما مردم از کجا بدانند کدام میوه در بازار قاچاقی است که مردم میوه

 .های دیگر وارد کشور شده است معتقدم همه این موارد قاچاق نیست و از راه: پور تصریح کرد ایران

کند که این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی، منافع  نه واردات محصوالت کشاورزی پشت پرده فعالیت میهایی در زمی دست: وی افزود

 .کنندگان است ملی و به ضرر تولید

های دامی است، ضمن اینکه شرایط و  شود، حاکی از واردات نهاده آنچه که مشاهده می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .نشده است بستری برای صادرات آن فراهم

انداز  چشم ریزی مشخص بخش کشاورزی براساس سند عدم برنامه: های دامی گفت پور در مورد علت وابستگی به واردات نهاده ایران

 .های دامی شده است موجب واردات نهاده

ی و جایگاه آن درک های دام های دامی نیازمند عزم جدی است، ضمن اینکه تا امروز اهمیت نهاده تولید داخل نهاده: وی افزود

 .نشده است

های دامی و کمبود آن  ناگهانی، گوشت قرمز، گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده  بخشی از دالیل گرانی: پور تصریح کرد ایران

 .در کشور است

ریزی منسجم امکان  مههای دامی را کاهش و با یک برنا توان گام به گام سهم واردات نهاده  با تعیین هدف و برنامه می: وی افزود

 .های خوبی در این زمینه وجود دارد برداشتن گام

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 صادرات و واردات   
 فودپرس 1049فروردین ماه  46چهار شنبه 

 ميليون دالر ارز برای واردات کره  912خروج 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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هزار دالر برای تامین صنایع بسته بندی  077میلیون و  60۲تن کره به ارزش  577هزار و  47ذشته در سال گ <مواد غذایی

 .فرآورده های لبنی به کشور وارد شد

میلیون  60۲م به ارزش گر 377تن کره در قالب بسته بندی بیش از  577هزار و  47،  05در سال گمرک بنا بر آمار منتشر شده 

درصد  ۲5هزار دالر برای نیاز صنایع فرآوده های لبنی به کشور آمده است که این رقم از لحاظ وزنی در مقایسه با سال قبل  077و 

 .درصد کاهش داشته است ۲0و از لحاظ ارزشی 

 .میلیون دالر بوده است ۲07تن به ارزش  ۲77هزار و  3۲، 0۲میزان واردات این محصول در سال 

توسط قیمت واردات این کاهش یافته، که م 0۲در سال گذشته در حالی در مقایسه با سال  واردات کرهبنا بر آمار گمرک، میزان 

دالر بوده  4٢0، 05دالر و در سال  3٢۲،  0۲بر این اساس متوسط نرخ واردات کره در سال  .سنت کاهش داشته است 47محصول 

 .است

گفتنی است که میزان تولید کره در کشور بسیار ناچیز بوده و عمده نیاز بازار مصرف از طریق واردات و بسته بندی در صنابع 

 .امین می شودداخلی ت

 
درباره دالیل واردات گسترده کره موارد متعددی عنوان شده است اما مهم ترین دلیل واردات این محصول قیمت باالی تمام شده 

 .این محصول در مقایسه با کره وارداتی است
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  صادرات و واردات 

 فودپرس  1049فروردین ماه  01دو شنبه 

 مرغ ایرانی مورد تایيد روسها قرار نگرفتد لبنيات و تخم:کاوه زرگران دبيرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی
یرانی برای صادرات به روسیه مورد تایید هیات روسی که روزهای مرغ ا لبنیات و تخم: های صنایع غذایی گفت بیرکل کانون انجمن

وگو با خبرنگار ایسنا،  کاوه زرگران در گفت.پایانی سال گذشته به ایران آمدند قرار نگرفت درحالی که ایران در این حوزه قابلیت دارد

وی با بیان .ها واقع نشد برو شدند که مورد تایید آنها، در یکی از واحدها با موردی رو هیات روسی در بازدید از دامداری: اظهار کرد

مرغ را به  امیدواریم در سه ماهه اول امسال شرایط صادرات لبنیات و تخم: ربط هستیم، گقت اینکه درحال رایزنی با مراکز ذی

انتظار : امپزشکی است، افزودهای صنایع غذایی با بیان اینکه ساماندهی این امر بر عهده سازمان د دبیرکل کانون.روسیه ایجاد کنیم

به گفته زرگران سازمان استاندارد روسیه قوانین خاصی دارد که باید براساس .ها به زودی نتیجه مطلوبی داشته باشد رود پیگیری می

ی های رایج در کشور توسط سازمان دامپزشکی ایران به سازمان دامپزشک ها و اطالعات آزمایشگاهی از بیماری آن برخی پروتکل

ماه سال  67طی : وی در مورد نقش صادرات مواد غذایی در توسعه صادرات غیر نفتی و ارز آوری آن اظهار کرد.روسیه ارسال شود

میلیارد دالر مواد غذایی و کشاورزی صادر شده که این میزان صادرات با وجود مشکالت اقتصادی زیاد حاصل شده  4٢۲گذشته 

دبیر کانون .کاهش نیافته بلکه تقریبا ثابت مانده و رشد یک درصدی را هم تجربه کرده استاست که نسبت به سال قبل نه تنها 

در : های صنایع غذایی با بیان اینکه بازارهای منطقه تشنه محصوالت کشاورزی و غذایی باکیفیت ساخت ایران هستند، گفت انجمن

. میلیون دالر بود 404به مدت مشابه در سال قبل بالغ بر درصدی نسبت  ۲٢3ماهه سال گذشته صادرات شیر و لبنیات با رشد  67

میلیون دالر گذشت و در بخش کشاورزی هم صادرات میوه و  350درصدی از مرز  65صادرات شیرینی و شکالت نیز با افزایش 

 خشکبار، حیوانات زنده، ماهی و آبزیان نیز بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند
http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

 فودپرس  1049فروردین ماه  40یک شنبه 

 مردم داخل نان باگت را دور نریزندمواد غذایی/ های سنتی به شکل صنعتی توليد شود نان
ت را جدا کرده و دور بریزند، چرا که این نان مردم نباید داخل نان باگ: ای به مردم گفت رییس انستیتوی تغذیه ایران در توصیه <

های باگت و نحوه استفاده از آن  فرجی در مورد نان مجید حاجی.دهد به هیچ وجه خمیر نیست و بخش اصلی نان را تشکیل می

نند که این ک مردم متأسفانه در بعضی موارد دچار اشتباه شده و داخل نان باگت را به تصور اینکه نان خمیر است خارج می: گفت

به هیچ وجه نباید داخل نان باگت را دور ریخت، چرا که بخش اصلی نان را داخل آن تشکیل : وی ادامه داد.یک تصور اشتباه است

رئیس انستیتوی تغذیه ایران .داده و مردم مطمئن باشند که مصرف این بخش نه تنها ضرری نداشته بلکه برای بدن نیز مفید است

توان برای پخت آنها بهره  های حجیم این است که از انواع غالت می خوبی نان: های حجیم اشاره کرد و گفت ناندر ادامه به موضوع 

: شوند، گفت های حجیم، رژیم نیز تولید می وی با اشاره به اینکه نان.برد و همچنین برای پخت الزم نیست تا سبوس نان را جدا کرد

که نان صنعتی وارد کشور شده است تغییر نکرده و مردم همچنان نان سنتی را ترجیح  های سال ذائقه مردم ما هنوز بعد از سال

کنند و اکنون نیز آن را به نان صنعتی ترجیح  مردم ما قرنهاست که نان سنتی را مصرف می: فرجی خاطرنشان کرد حاجی.دهند می

اما واقعیت این است که : وی ادامه داد.کنند اده میدرصد مردم نان سنتی استف 03تا  05دهد  دهند، چنانچه آمارها نشان می می

های سنتی پاسخگوی نیاز مردمی که قوت غالبشان نان است را  امروزه با افزایش جمعیت و مشکالتی که وجود دارد، ظرفیت نانوایی

های  نان: نتی کم است، گفتهای س رئیس انستیتوی تغذیه ایران با اشاره به اینکه امکان کنترل و نظارت بر نانوایی.دهد پاسخ نمی

شود، اما امکان نظارت بر  صنعتی توسط ناظرهای مختلف کنترل شده و اگر مشکلی در آنها وجود داشته باشد به سرعت مرتفع می

های صنعتی استفاده  وی در پاسخ به این سؤال که مردم باید از نان.تر است های سنتی بسیار پایین بهداشت و همینطور کیفیت نان

ما باید به ذائقه مردم : فرجی ادامه داد حاجی.های سنتی است توصیه ما حمایت از صنعت و صنعتی کردن نان: د یا سنتی، گفتکنن

های سنتی را به شکل صنعتی تولید  احترام بگذاریم و در عین حال به سمت صنعتی شدن گام برداریم و به این منظور باید نان

وی با تأکید بر اینکه کنترل و نظارت در .دارد و هم صنعتگران ظرفیت چنین اقدامی را دارندکنیم، چرا که هم امکانات آن وجود 

سازی نان نیز موفق خواهیم  اگر چنین اقدامی صورت گیرد، ما در غنی: شود، گفت های سنتی بیشتر می صورت صنعتی شدن نان

 کنیم ها غنی های خود را با انواع ریزمغذی توانیم نان بود و به راحتی می
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 صنایع غذایی
 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 بين وزارت بهداشتمواد غذایی های گوشتی زیر ذره برنج، آرد، لبنيات و فرآورده
شود، سازمان غذا  ها توسط افراد سودجو هر روز بیشتر می در همه زمینه ها با توجه به اینکه تقلب: رییس سازمان غذا و دارو گفت <

دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت درباره .های پیشرفته و مدرن تجهیز خواهد کرد ها کنترل را با دستگاه و دارو آزمایشگاه

های کنترل سازمان  آزمایشگاه: هداشتی اظهار داشتب -های جدید در حوزه غذا، دارو و اقالم آرایشی  شناسایی و پیشگیری از تقلب

ها در کشور توسط افراد  با توجه به اینکه تقلبات در همه زمینه: وی گفت.غذا و دارو در سراسر کشور تقویت و مجهز خواهند شد

: دیناروند گفت.خواهد کرد های پیشرفته و مدرن تجهیز ها را با دستگاه شود، سازمان غذا و دارو آزمایشگاه سودجو هر روز بیشتر می

های سالمت محور را با جدیت کنترل خواهیم کرد و محصوالت پرمصرف مانند برنج، آرد، لبنیات و  در سال جاری فرآورده

بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و .های گوشتی در اولویت است و با جدیت از لحاظ سالمتی کامل کنترل خواهد شد فرآورده

http://www.foodpress.ir/Post
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دار  شناسنامه: های وارداتی کارهای بسیار خوبی انجام شد، خاطر نشان کرد وند در ادامه با بیان اینکه در کنترل برنجدارو، دینار

های وارداتی از لحاظ  خوشبختانه برنج. های تولید داخل نیز در حال انجام است های وارداتی انجام شده است و برنج کردن برنج

ای  های ویژه های سالمت محور برنامه و دارو برای سالمت تک تک محصوالت و فرآورده سالمتی مشکلی ندارند و سازمان غذا

ای به مراجع  ترین تخلفی نیز برخورد جدی خواهد شد و متخلفان در هر زمینه عالوه بر آن با کوچک: وی افزود.طراحی کرده است

  .شوند قضایی معرفی می
http://www.foodpress.ir/Post 

 
 صنایع غذایی

 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

گرایی در صنایع  تشکل/ های بيهوده برای توليد تراشی هزینه:ها اعالم کرد پرویز جهانگيری دبير انجمن صنفی افزودنی

 غذایی در چنبره مشکالت فرهنگی
سازان متبحر  توان از او به عنوان یکی از تشکل رود و به نوعی می به شمار می گرایی پرویز جهانگیری از پیشگامان عرصه تشکل

های لبنی داشته، همچنین از موسسان و دبیر انجمن  دستی بر آتش تشکیل انجمن صنفی صنایع فرآورده. صنعت غذا نام ببریم

از . ها ایفا کرده است جمن صنفی افزودنیصنفی صنایع گلوکز نشاسته و مشتقات آن بوده و سرانجام اینکه همین نقش را در ان

ها به شمار  تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با تجربه و صاحب نام در زمینه گلوکز، نشاسته، مشتقات و انواع افزودنی

آنچه در . وده استهای دست و پا گیر اداری و نبود نگاه ملی حمایتی به صادرات ب رود و همواره از منتقدان سرسخت بوروکراسی می

به عنوان یک فعال :آید هاست که در ادامه می وگو با دکتر پرویز جهانگیری، دبیر انجمن افزودنی آید ماحصل گفت پی می

 05گرایی صنایع غذایی بفرمایید فعاالن این صنعت در زمینه تامین مواد اولیه، تولید و صادرات با چه مشکالتی در سال  تشکل

ای است، اما متاسفانه  اند؟باتوجه به اینکه صنعت غذا در اقتصاد کشور و حتی در منطقه صاحب جایگاه ویژه دهدست و پنجه نرم کر

به طور . توانیم از این پتانسیل استفاده الزم را ببریم به دلیل وجود مشکالت بسیاری که در داخل کشور داریم، به هیچ وجه نمی

های بسیاری به فعاالن صنایع غذایی وارد کرده است و حتی در  کارشناسی لطمههای غیر های اداری و تصمیم کلی بوروکراسی

روزگاری صنعت در اختیار افرادی بود که تخصص الزم را نداشتند، اما . رو کرده است به مواردی منافع ملی را با مخاطرات جدی رو

شود که  هایی اتخاذ می قتی در بخش دولتی تصمیمامروز میزان دانش در بخش خصوصی به مراتب باالتر از بخش دولتی است، اما و

باید بخش دولتی اطمینان بیشتری به . توان به راحتی از کنار آن عبور کرد شود، نمی مانع بروز خالقیت در بخش خصوصی می

ا به بخش خصوصی داشته باشد، چراکه به هیچ وجه اینگونه نیست که بخش خصوصی توجهی به سالمت مردم نداشته باشد و تنه

کننده وجود دارد، به طور حتم اگر اطمینان خاطر  باید پذیرفت در صنعت غذا که قاضی نظیر مصرف. فکر پر کردن جیبش باشد

شود،  مورد مشاهده نمی های بی گیری در هیچ نقطه دنیا تا این حد سخت. کننده تامین نشود دوامی وجود نخواهد داشت مصرف

وجود دارد که مشکلی ندارد، اما متاسفانه در بسیاری از موارد به دور از منطق و به صورت  گیری زمانی ادله قوی پشت این سخت

ممکن است چند مورد از مصادیق این گونه نگاه را تشریح کنید؟ما در حقیقت در بحث کیفیت مشکالت .شود احساسی برخورد می

کیلوگرمی شکر  ۲8روز به مصرف باالی شکر و سهم سرانه ام. کنیم تر توجه می ایم و به مسایل جزیی تر را فراموش کرده اساسی

در .کنیم تر می توجه ویژه... تر نظیر رنگ، اسانس و  شود، اما به جای توجه به این مقوله به مسایل پیش پا افتاده کمتر توجه می

د مشکالت داخلی خودمان ترین معضل پیش روی صادرات بدون تردی زمینه صادرات صنایع غذایی با چه مشکالتی مواجه بود؟مهم

شوند و بر سر قیمتی به توافق  المللی، چراکه ثبات کاری نداریم و مشتریان خارجی وقتی وارد مذاکره با ما می است تا مسایل بین

شایسته است دولت ثبات نسبی برای تولیدکنندگان فراهم . توانیم به تعهد خودمان عمل کنیم رسیم، برای دفعات بعدی نمی می

http://www.foodpress.ir/Post
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خواهد نمونه کاالیش را ارسال  ای می به عنوان نمونه وقتی صادرکننده. ا بتوانند حداقل به تعهدات خارجی خود عمل کنندکند ت

متاسفانه متولیان نگاه ملی به مقوله صادرات . شود و به نوعی بدبینی نسبت به او وجود دارد کند با مشکالت بسیاری مواجه می

تولیدکننده ترک هیچ . اند زارهای صادراتی که در منطقه متعلق به ما بود را از دست ما درآوردهای ها با اکنون ترکیه هم. ندارند

های حمایتی  ای که آنها را با ما متمایز کرده است ثبات قوانین و نگاه ویژگی نسبت به تولیدکنندگان داخلی ما ندارد، تنها مساله

ولیه با چه مشکالتی مواجه هستید؟تمام مشکالت صادرات در زمینه واردات هم در زمینه واردات مواد ا.شود  است که متوجه آنها می

بودم و آنقدر « آناتو»به شکل دیگری وجود دارد، چندی پیش برای انجام یک کار تحقیقاتی درصدد واردات نمونه دانه گیاه 

ون ناشناخته است قادر به کردند که چ چه مشکلی وجود داشت؟اعالم می.کارشکنی شد که عطایش را به لقایش بخشیدم

گیرند و دارای خواص درمانی در راستای جلوگیری از آلزایمر  یک دانه گیاهی است که از آن رنگ می« آناتو». گیری نیستند تصمیم

ج ای دیگر پروفرم واردات چای ترش از مصر برای فرآوری و استخرا به عنوان نمونه. است و اثر مثبت روی امراض قلبی و عروقی دارد

چرا مجوز الزم را اخذ .رنگ آن در راستای تولید محصوالت غذایی را اخذ کردم که با مشکالت بسیاری مواجه شدیم

شود، اما  نکردید؟هرچقدر که اعالم کردیم چای ترش برای فشار خون خواص منحصر به فردی دارد و در همه جای دنیا استفاده می

چه پیشنهادی برای پرهیز از رفتارهای .از صدور مجوز واردات خودداری کردندربط بدون ارایه دالیل و مستندات  مراجع ذی

کنم که دولت کارگروهی متشکل از افراد مطلع ایجاد کند که به موارد اینچنینی به  احساسی در این خصوص دارید؟پیشنهاد می

ردات و صادرات یا هر نام دیگری که صالح سازی در زمینه وا تواند کمیته تسهیل عنوان این کمیته می. صورت علمی رسیدگی کنند

ای اعالم کردید تولید درایران پرهزینه است، ممکن است در این رابطه توضیح دهید؟ما برای آنکه رشد  در مصاحبه.دانند، باشد می

شهرداری و  انواع و اقسام عوارض از. کنیم شود کار می های مختلفی که از سوی دولت به ما تحمیل می کنیم در عمل با هزینه

کند و  ساله را مطالبه می 67کند، اوراق  سال یکبار مراجعه می 3دارایی . شود به صنعت تحمیل می... دارایی گرفته تا اداره مالیات و 

کنند تا دچار چنین مشکالتی  شویم و معلوم نیست، چرا ساالنه مباحث را پیگیری نمی الراس می اگر یک مورد را نداشته باشیم علی

درصد از  ۲7درصد مالیات بر ارزش افزوده را با این شکل اجرا تا  8اصرار بر اجرای روش نادرست موجودداریم، چراکه . منشوی

های صنایع غذایی در  برای انسجام بیشتر تشکل.تراشی برای تولید هیچگونه مفهومی ندارد این همه هزینه. گیریم کننده می مصرف

گیریم  گرایی داریم، یعنی وقتی در منصبی قرار می عتقاد من ما یک مشکل فرهنگی در تشکلچه پیشنهادهایی دارید؟به ا 04سال 

ما در . کنیم کنیم این پست متعلق به ماست و ما هرگونه که دلمان خواست مثل ملک خصوصی خودمان برخورد می گمان می

ها هر فردی راه خاص خودش را  باشد در تشکلشویم که باهم همفکری و همکاری کنیم، ولی اگر قرار  ها دور هم جمع می تشکل

از سوی دیگر دولت هم باید بهای بیشتری . های ما مشکل فرهنگی است اعتقاد دارم مشکل تشکل. برود کار عبثی انجام خواهیم داد

ترین راه را  تگرایی صنایع غذایی راح کنید برخی بزرگان تشکل فکر نمی.ها بدهد تا انگیزه اعضای یک تشکل بیشتر شود به تشکل

اعتقاد دارم اعضای کانون نباید با کانون قهر کنند، ولی موضوع مهم . انتخاب کردند و خود را کنار کشیدند؟موافق این نظریه هستم

مدیره دچار انحراف  در کانون این است که نیاز به تغییراتی در اساسنامه دارد تا اگر سایر اعضا متوجه شدند که منتخبان هیات

ها باید درک کنیم که کار مجانی است، اما باید  در تشکل. هایی انجام دهند تا آنها متوجه انحراف خود بشوند وانند حرکتشدند بت

 همواره به فکر منافع ملی باشیم

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 صنایع غذایی 

 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲4دو شنبه 

 ها از نظر امنيت غذایی بندی استان رتبه
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تغذیه نامناسب در حالی تاثیر مستقیم بر سالمت انسان و بروز مرگ زودرس دارد که متاسفانه این نوع تغذیه نخستین عامل خطر  

رت بهداشت، هفت در میان ایرانیان شناخته شده است و طبق مطالعات انجام شده توسط وزا( سال 07تا  57)برای مرگ زودرس 

طوری که جزو مناطق ناامن و بسیار ناامن از نظر امنیت غذایی قرار گرفته  استان کشور از این نظر وضع نامطلوبی دارد، به

براساس تعریف سازمان ملل متحد، دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی افراد در تمام اوقات به غذای کافی، ایمن و مغذی .است

ایران در رده  ۲778ی سالم و فعال، امنیت غذایی گفته می شود که طبق مطالعات این سازمان جهانی در سال به منظور یک زندگ

مناطق پرخطر از نظر امنیت غذایی قرار گرفته است؛ موضوعی که نتایج مطالعات وزارت بهداشت و درمان کشور نیز آن را ثابت می 

انجام شده،  06اعی سالمت مرکز ملی سالمت براساس این مطالعه که در سال به گفته مدیر گروه تحقیقاتی مولفه های اجتم.کند

و استان های خوزستان، کرمان، « بسیار ناامن غذایی»استان های هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان در طیف 

ه قم، اصفهان، سمنان، تهران و یزد جزو استان بهزاد دماری با بیان این ک. جای گرفته است« ناامن غذایی»ایالم و بوشهر در طیف 

این رده بندی براساس سه عامل دسترسی : هایی است که از نظر امنیت غذایی، بهترین وضع را دارد، در گفت وگو با ایرنا می افزاید

جتماعی در تشریح هر این پژوهشگر پزشکی ـ ا.به غذای کافی، توان اقتصادی در تامین غذا و تامین سالمت غذا به دست آمده است

در هر کدام از این سه گروه، معیارهای مختلفی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و : کدام از این شاخص ها به جام جم می گوید

در نتیجه مطالعات تاثیرگذار بوده است، به طور مثال در عامل اول یعنی دسترسی به غذای کافی، مواردی همچون میزان تولید 

ایی کشاورزی از غالت، گوشت، شیر و تخم مرغ گرفته تا پنبه و کلزا، همچنین میزان بارش نزوالت آسمانی، منابع محصوالت غذ

آب زیرزمینی، سطح اراضی زیر کشت آن استان نسبت به مساحت کل استان و تراکم نسبی جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفته و در 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مواردی همچون .خیل بوده استرده بندی استان در فهرست وضعیت امنیت غذایی د

ضریب محرومیت هر استان، قیمت مواد غذایی همچون انواع مواد پروتئینی و لبنی، میزان حمایت از خانوارهای نیازمند و بی 

هزینه ساالنه خوراک و استعمال بضاعت در شهرها و روستاها، نرخ باسوادی، میزان مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی و 

به طور مثال یک فرد : دخانیات خانوارها در هر استان را نیز در سنجش عامل دوم یعنی توان اقتصادی دخیل دانسته و می افزاید

درصد هزینه آن خانوار را صرف استعمال دخانیات خود  ۲3تا  67سیگاری در یک خانواده بی بضاعت و زیر خط فقر معموال حدود 

می کند که می توان دریافت همین یک مورد به تنهایی چه نقشی در کاهش توان اقتصادی خانوار برای تامین مواد غذایی مورد 

دماری مواردی همچون دسترسی به آب آشامیدنی سالم روستایی و شهری، متوسط هزینه های بهداشتی یک خانوار، .نیاز دارد

کیلوگرم را نیز از  ۲٢3ش آموزان دارای اضافه وزن و درصد تولد نوزادان با وزن کمتر از میزان مرگ کودکان زیر پنج سال، درصد دان

هنوز تغذیه سالم را نمی شناسیمبه گفته وی .معیارهایی دانست که در سومین عامل یعنی تامین سالمت غذا دخالت داشته اند

ج استانی که در بهترین وضع امنیت غذایی جای گرفته است؛ عالوه بر هفت استانی که در رده های ناامن و بسیار ناامن غذایی و پن

استان های آذربایجان شرقی، مازندران و قزوین در گروه امن، استان های زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، 

، اردبیل، کرمانشاه، چهارمحال گیالن، گلستان و همدان در گروه نسبتا امن و استان های خراسان جنوبی، فارس، کردستان، لرستان

دماری ناآگاهی مردم را نیز در بحث استفاده از غذای سالم بسیار موثر .و بختیاری و اردبیل در گروه نسبتا ناامن غذایی قرار دارد

ص درباره آگاهی، نگرش و عملکرد خانواده های شهری و روستایی درخصو 07طبق تحقیقاتی که سال : دانسته و یادآور می شود

درصد از  4۲فقط : تغذیه در کشور انجام شد، نتایج نگران کننده ای به دست آمد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد

درصد از خانوارها به صورت روزانه از میوه و سبزیجات  ۲6مردم کشورمان میوه ها را به عنوان گروه اصلی غذایی می شناسند و 

درصد از افراد از نقش میوه ها و سبزی ها در دریافت فیبر غذایی آگاهی  60اده می کنند و همچنین فقط تازه، شیر و لبنیات استف

درصد نیز روغن حیوانی را به عنوان مضرترین روغن  54. درصد سویا را به عنوان یک منبع تامین پروتئین می دانند47. دارند

د منبع تامین روی که برای رشد بسیار الزم است، بسیار اندک و حدود آگاهی خانواده ها در مور. خوراکی برای بدن می شناسند
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درصد از  68. درصد از مردم درخصوص استفاده از نمک یددار به عنوان عامل جلوگیری از گواتر آگاهی دارند 4۲. درصد است ۲7

درصد از خانم های باردار از قرص  43. ارندخانوارها از تاثیر نوشابه های گازدار در بی اشتهایی و از بین رفتن مینای دندان خبر د

درصد از خانوارها از مضر بودن لبنیات پرچرب مطلع  ۲0فقط . آهن هیچ گاه استفاده نکرده یا به طور نامرتب استفاده می کنند

تمام استان های  هزار نفر در 64عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این که این مطالعه با نمونه گیری از .هستند

این آمار نشان دهنده ناآگاهی باالی مردم : کشور انجام شده و به همین دلیل بسیار دقیق و علمی به شمار می رود، یادآور می شود

در بحث تغذیه است که بخش عمده این ناآگاهی به نبود تربیت و آموزش رفتارهای تغذیه ای در کودکی و سبک غذایی نادرست 

تمام اقوام و : درصد عنوان کرده و می گوید ۲7سهم سبک و فرهنگ غذایی را در تامین امنیت و سالمت غذایی وی .برمی گردد

مردم کشور تقریبا به همین میزان از سبک و فرهنگ غذایی خاصی برخوردارند که در تشخیص امنیت غذایی آنها به یک میزان 

وع کامال چند وجهی است که عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بین به تاکید دماری از آنجا که غذا یک موض.تاثیرگذار است

المللی، محیط زیست و حتی فناوری روی آن تاثیرگذار است، بنابراین اگر بخواهیم امنیت غذایی مردم کشور را بهبود بخشیم، باید 

سند »مینه حل نمی شود و در واقع تالشی همه جانبه، جمعی و ملی داشته باشیم، چراکه با تالش یک دستگاه مشکلی در این ز

؛ این تفکر و اقدام جمعی را حدود دو سال پیش مدون کرده و اکنون مشخص است که هر یک از «ملی تغذیه و امنیت غذایی کشور

رای سازمانها نظیر وزارت بهداشت، جهادکشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، صدا و سیما، اتاق بازرگانی، وزارت رفاه کار و تعاون و شو

عالی استان ها چه وظیفه ای در این راستا بر عهده دارند و قرار بود این وظایف به صورت تفاهم نامه بین دستگاه های مربوط امضا 

و پایش شروع شود و هر سازمان در راستای وظیفه ای که بر عهده دارد هر سه ماه یکبار گزارشی را به شورای عالی امنیت غذایی 

 06وی با بیان این که این طرح و سند که در انتهای سال .منیت غذایی کشور طی پنج سال آینده بهبود یابدارائه دهد تا وضع ا

تدوین شد، گرچه از طریق وزارت وقت بهداشت به دانشگاه ها ابالغ شد، اما هنوز در دستور کار شورای عالی امنیت غذایی قرار 

ن حال شناسایی اقشار آسیب پذیر در کشور و اقدامات وزارت رفاه درباره توزیع با ای: نگرفته و اجرایی نشده است، یادآور می شود

سبد کاال و غذا در میان این اقشار طی یکی دو سال اخیر اقدام مفیدی است که می تواند در بهبود و ارتقای امنیت غذایی استان 

مربوط به چند سال پیش است و قطعا با اقداماتی که ضمن این که آمار اعالم شده نیز . های ناامن طی سال های آینده موثر باشد

تاکنون در سطح استان ها انجام شده، تغییرات مثبت و رو به رشدی صورت گرفته که در آمارهای بعدی شاهد آن خواهیم 

در بحث امنیت  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که توان اقتصادی بسیار باالیی دارند،.بود

گرچه این دو عامل ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارد و افراد مرفه قطعا سعی می : غذایی از وضع خوبی برخوردار هستند، می گوید

کنند از مواد سالم تر و مفیدتری تغذیه کنند، اما این ارتباط صددرصد نیست و آنها نیز در برخی موارد سبک و روش غذایی 

تالش ایالمی ها برای بهبود شرایط ناامن غذاییایالم از مناطقی .به ناآگاهی در زمینه بحث تغذیه سالم برمی گردد ناسالمی دارند که

است که در گروه استان های ناامن غذایی قرار گرفته و مسئوالن این استان در جهت بهبود امنیت غذایی شهروندان آن دست به 

اونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایالم با اشاره به این که عوامل متعدد و زیادی در کارشناس مسئول تغذیه مع.اقداماتی زده اند

قرار گرفتن ایالم در این سطح از امنیت غذایی دخیل بوده است و مشخصا نمی توان به مورد خاصی اشاره کرد، به جام جم می 

فرهنگ تغذیه سالم را برعهده دارد که در سال  این معاونت وظایفی همچون اطالع رسانی و فرهنگسازی درخصوص بهبود: گوید

داوود علیمردانی با .های اخیر و به طرق مختلف همچون استفاده از رسانه صدا و سیمای استان و مدارس در حال انجام آن است

با این : افزایدبیان این که سایر ادارات استان هم براساس وظایف مشخص شده، در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند؛ می 

حال فعال نمی توان درخصوص تغییر یا بهبود شرایط استان اظهار نظری کرد و آماری ارائه داد، زیرا طبق زمان بندی، قرار است 

غفاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی .نتیجه این اقدامات و میزان ثمربخشی آنها طی یک بازه ده ساله مشخص شود

نیز که استانش در گروه بسیار ناامن غذایی جای گرفته است نیز به چاره اندیشی در سطح استان برای رفع کهگیلویه و بویراحمد 
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به همین منظور، جلساتی با حضور مدیران سازمان ها مختلف استان برگزار و : این محرومیت و سوءتغذیه اشاره می کند و می گوید

در زمینه تولید، توزیع مناسب و سالمت مواد غذایی تشکیل و طرح هایی  قرار شد کمیته هایی مشترک با حضور این سازمان ها

به گفته وی همزمان از سال گذشته یک برنامه از سوی وزارت .برای مقابله با این سوءتغذیه و ناامنی غذایی تدوین و اجرایی شود

ایی مردم از طریق افزودن آن به آرد و نان در برنامه غذ D بهداشت در این استان اجرا شد که قرار است به رفع کمبود ویتامین

خوزستان نیز یکی دیگر از استان هایی است که بسیاری از کودکان و زنان باردار آن بویژه در مناطق محروم و روستاها .کمک کند

تولیدات  این استان در حالی در رده استان های ناامن غذایی قرار گرفته که یکی از قطب های بزرگ. دچار سوءتغذیه هستند

با این حال به گفته صاحبدل، کارشناس . کشاورزی، بویژه تولید گندم و صادرکننده این محصوالت به دیگر استان های کشور است

مسئول واحد بهبود و تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، ضعف اقتصادی و قدرت خرید پایین بسیاری از مردم 

 خوب تولیدات کشاورزی به حال این مردم مفید واقع نشودخوزستان موجب شده شرایط 
 http://www.foodpress.ir/Post 

 
 صنایع غذایی

 فودپرس 1049فروردین ماه  45سه شنبه 

 رود  امروز به ستاد تنظيم می 14آناليز جدید قيمت لبنيات در سال 

درصدی هزینه های تولید،  3آنالیز قیمت جدید فرآورده های لبنی بر اساس افزایش : گفت دبیر انجمن صنایع لبنی <صنایع غذایی

 .ره نرخ این محصوالت در سال جدید تصمیم گیری کندامروز به ستاد تنظیم بازار ارسال می شود تا این ستاد دربا

مام شده تولیدات با افزایش نرخ انرژی، دستمزدها، حمل و نقل و غیره در سال جاری ، هزینه ت :با اعالم این خبرگفت رضا باکری

 .درصد افزایش یافته است 3صنایع لبنی در مجموع 

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه در سال جاری قیمت شیرخام در بازار آزاد تفاوتی با سال قبل نداشته و قیمت خود را حفظ 

ع لبنی متعاقب این امر،مجبور به درصورتی که قیمت شیر خام نیز در سال جاری افزایش یابد، صنای: کرده است، ادامه داد

 .تغییردوباره قیمت محصوالت خود هستند

توانند تحلیل هزینه های تولید  بر اساس ابالغ معاون اول رئیس جمهور، در سال جاری کلیه صنوف تولیدی می: باکری اظهار داشت

 .خود را مکتوب کرده و به ستاد تنظیم بازاربرای قیمت گذاری ارسال کنند

صورت جلسه این نشست : کند، خاطرنشان کرد یان اینکه هیات مدیره صنایع لبنی، امروز نشستی در این خصوص برگزار میوی با ب

 .های در سال جدید را بر این اساس اعالم شود به عنوان آنالیز قیمتی به ستاد تنظیم بازارارسال می شود تا نرخ فرآورده

 ل جاری متفاوت استهای لبنی در سا میزان افزایش قیمت فرآورده

میزان افزایش قیمت اقالم مختلف صنایع لبنی در سال جاری متفاوت تعیین و بر اساس میزان اثری : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

  .پذیری از افزایش هزینه های تولید، اعالم می شود

ستاد تنظیم : در سال گذشته کمتر از میران تعیین شده ستاد تنظیم بازار بود،تصریح کرد لبنیات وی با بیان اینکه میزان افزایش

ک مرکزی در این سال، درصدی قیمت لبنیات را مصوب کرده بود اما بر اساس آمار منتشر شده بان 63بازار در سال گذشته افزایش 

 . درصد افرایش قیمت داشته اند 66فرآورده های لبنی به طور میانگین تنها 

درصد را تجربه کردند و برخی از آنها افزایش  63در این سال برخی از فرآورده های لبنی افزایش بیش از :با کری درپایان گفت 

 .سال گذشته کمتر از میزان مصوب بوده استقیمتی نداشتند، اما مجموع افزایش قیمت این محصوالت در 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی

 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲3سه شنبه 

سایر نگاهی به تحوالت صنایع غذایی در ایران و : موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی گزارش می دهد

 کشورها
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در گزارشی تحلیلی به –فود پرس 

به گزارش فود پرس، در این گزارش تحلیلی که با عنوان .بررسی تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها پرداخته است

توسط رامین رادفر و ایرج خلیلی تهیه و تدوین شده است، در دو فصل  "ایی ایران و سایر کشورهاتحلیلی از تحوالت صنایع غذ"

ای از تحوالت صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها گردآوری شده است و در آن به اختصار به دو رویداد داخلی در  جداگانه، گزیده

شده و پنج رویداد خارجی شامل وضعیت  بندی وارض صادراتی زعفران بستهبازار در کشور و حذف ع این باره شامل ایجاد دفاتر فن

گذار خارجی در صنایع غذایی و  های سرمایه تولید و فرآوری زعفران در افغانستان، رشد صادرات صنایع غذایی ترکیه، رشد شرکت

بر .پرداخته شده است( آشپزخانه جهان)کنندگان در صنایع غذایی و صنعت غذا در تایلند  آشامیدنی ترکیه، تغییر ذائقه مصرف

برای شناسایی تمایالت ( هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی)اکنون اغلب کشورها  اساس این گزارش، از آنجا که هم

ریداران ها، تولیدات خود را با نیاز خ وسیله کارخانه هایی در حال اجرا دارند تا به المللی، برنامه کنندگان در سطوح ملی و بین مصرف

و ( مفید برای بدن)دنبال خرید محصوالت غذایی سالم، بهداشتی، فراسودمند  کنندگان به مطابق بدهند؛ امروزه بسیاری از مصرف

کاربرد آسان و آماده "لذا درخواست برای خرید غذاهای با . هستند "کاربری آسان"ویژه با  و به "آماده مصرف"تر از همه  مهم

طلبی خریداران غذا و نیز افزایش آگاهی آنان و  های کاری و راحت ، با توجه به مشغله"فراسودمند و سالم"و نیز غذاهای  "مصرف

های تولیدکننده  بنابراین بهتر است شرکت. کنندگان ایرانی نیز باشد توجه به مقوله سالمت، موضوعی است که مورد توجه مصرف

های  مزیت دیگر این کار استفاده از ظرفیت. کردن نیاز خریداران را داشته باشند اکنون آمادگی الزم برای برآورده مواد غذایی از هم

بر پایه این گزارش، تالش کشورها برای جذب .های تولید مواد غذایی و افزایش مزیت رقابتی آنها است تمام یا غیرفعال کارخانه نیمه

سیاسی، سعی  -های اقتصادی  ه و تایلند با تمامی حمایتهای خارجی از نکات مهمی است که امروزه کشورهایی مثل ترکی سرمایه

های چندملیتی بزرگ را برای ورود و گسترش فعالیت ترغیب  های خارجی دارند و در تالش هستند تا شرکت در جذب سرمایه

وزه مدیترانه و مزیت عمده این کار گسترش سهم بسیار بزرگ صادرات صنایع غذایی به کشورهای دنیا اعم از خاورمیانه، ح. کنند

های جامعی برای گسترش صادرات صنایع غذایی خود به دنیا از طریق توجه به نیاز  ریزی اروپا است و در این باره برنامه

 المللی دارند کنندگان، تکیه بر منابع داخلی خود و برقراری استانداردهای بین مصرف
 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی

 فودپرس  6504فروردین ماه  ۲6چهار شنبه 

 چرب ادامه دارد  فروشی شير کم گران
های لبنی برای بازگرداندن قیمت افزایش یافته شیر بطری به  در حالی که پس از اولتیماتوم سال گذشته سازمان حمایت به کارخانه

اند، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی می گوید باید به مصوبات احترام  شان را تغییر نداده نرخ سابق، هنوز برخی از برندها قیمت

های تولید  به گزارش خبرنگارایسنا، سال گذشته برخی از کارخانه.های نظارتی است گذاشت اما برخورد با متخلفان وظیفه دستگاه

دادند اما برخی دیگر نیز در آخرین ماه سال گذشته  کننده محصوالت لبنی قیمت محصوالت خود را در چندین مرحله افزایش

قیمت برخی محصوالت از جمله شیر بطری یک لیتری را مجددا افزایش دادند که در ادامه این اقدام، صنایع لبنی مورد اعتراض و 

http://www.foodpress.ir/Post
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از مصرف کنندگان و البته این اولتیماتوم سازمان حمایت .هشدار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت

شان اصرار  های افزایش یافته و غیر قانونی تولیدکنندگان اثر چندانی نداشت و برخی از برندهای صنایع لبنی همچنان بر قیمت

شود که  های اعتراضی به بازار عرضه می ها با همان قیمت تا جایی که حتی با آغاز سال جدید محصوالت این کارخانه.ورزند می

دبیر  -گرچه رضا باکری .تومانی شیر بطری یک لیتری کم چرب، نیم چرب و پر چرب اشاره کرد ۲077تا  ۲477قیمت توان به  می

های اعالمی و مصوب سازمان حمایت مصرف  صنایع لبنی باید به نرخ: در این زمینه معتقد است -انجمن صنفی صنایع لبنی 

ها  تولیدات عرضه شده خود اعمال کنند، این موضوعی است که بارها به آنکنندگان و تولیدکنندگان احترام بگذارند و آن را در 

گرچه انجمن صنفی صنایع لبنی در گاهی اوقات خود اقدام به شناسایی و معرفی واحدهای متخلف : وی افزود.گفته شده است

های نظارتی مانند سازمان حمایت  تولیدکننده محصوالت لبنی کرده است اما برخورد با متخلفان در صنعت لبنیات وظیفه دستگاه

های متولی مانند سازمان  حال باید دید که رفتار دستگاه.تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؛ نه انجمن صنفی صنایع لبنی

های متخلفی که هیچ توجهی به مصوبات ندارند چگونه است و آیا این واحدهای  حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با کارخانه

 لیدی حاضرند به قانون تن دهند؟ تو

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 علوفه

 - 49/11/01فارس

 شده در فارس با کشور فرانسه رقابت مزارع کلزا کشت
يل رعایت اصول فنی شده در این استان به دل مزارع کلزا کشت: کارشناس مسئول سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

 .رقابت است  شده در کشور فرانسه قابل و استانداردهای جهانی کشت و داشت با مزارع کشت

از شیراز به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، منصور رشیدی از افزایش ضریب  خبرگزاری فارسبه گزارش 

منظور جایگزینی ارقام هیبرید  ائی در تولید روغن و همچنین انتقال دانش فنی و استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا بهخوداتک

در راستای اقتصاد مقاومتی، سه : خبر داد و گفت 05 - 04رس کلزا با ارقام دیررس موجود، در سال زراعی  جدید زودرس و میان

هکتار در  6۲7هزار و  های نپتون، الویس و دانوب که محصول کشور فرانسه است در سطح یک نام رقم بذر هیبرید جدید کلزا به

 .مناطق سردسیری و معتدل سرد این استان کشت شد

جوئی در مصرف بذر و  وی به اهداف کشت این ارقام هیبرید که دارای رشد سریع اولیه، مقاوم به سرما، یکنواختی سبز شدن، صرفه

دهی و عدم ریزش دانه و غالف، افزایش  دهی باال، یکنواختی در گل قدرت شاخه: لید است اشاره کرد و افزودهای تو کاهش هزینه

 .عملکرد و تولید در مقایسه با ارقام موجود و افزایش درآمد کشاورزان از دیگر مزایای این ارقام است

در همین راستا : کشاورزی استان فارس تصریح کرد های روغنی مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کارشناس مسئول کلزا و دانه

تاکنون چند کارگاه آموزشی تئوری و عملی کاشت و داشت، با حضور کارشناسان فرانسوی، کارشناسان و محققان کشاورزی فارس 

احل کاشت، در این استان تشکیل شده و کارشناسان کشاورزی با آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا در مورد تولید کلزا در مر

 .داشت و برداشت آشنا شدند

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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شده در فارس در  بر اساس بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان فرانسوی از مزارع کلزای کشت: رشیدی اظهار داشت

لیل د اند، این مزارع به های شیراز، مرودشت، پاسارگاد و چند شهر دیگر این استان که از ارقام جدید هیبرید استفاده کرده شهرستان

 .رقابت است شده در کشور فرانسه قابل رعایت اصول فنی و استانداردهای جهانی کشت و داشت با مزارع کشت

نامه صورت گرفته بین وزارت جهاد کشاورزی  با توجه به تفاهم: بینی عملکردهای بسیار باالی این مزارع خبر داد و گفت وی از پیش

ل ادامه خواهد داشت و استان فارس با دارا بودن مقام اول سطح کشت این ارقام در و کشور فرانسه، این همکاری به مدت پنج سا

 .کشور در سال زراعی جاری، پیشتاز اجرای این برنامه است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111561 

 

 
 وفهعل

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 زمينی اوت شد  علوفه به نفع سيب

کاران به  زمينی، قيمت بازار و افزایش مصرف علوفه در دو سال گذشته باعث شد علوفه حمایت دولت از توليد سيب

تاً در طوری که اکنون سطح زیر کشت علوفه عمد زمينی شوند، به جای کشت علوفه متمایل به کشت گسترده سيب

 .زمينی قرار گرفته است اختيار سيب

تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کاران همدان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه علوفه

علوفه کشور شناسایی های تولید  عنوان یکی از قطب هزار تن باعث شده بود این استان به 077علوفه در استان همدان با بیش از 

 .زمینی، عمالً باعث شد تولید علوفه به فراموشی سپرده شود های گذشته استقبال کشاورزان از کشت سیب شود، اما طی سال

هزار تن انواع نباتات علوفه ای را  677های تولید علوفه ساالنه حدود  عنوان یکی از قطب در حالی که رزن به: علی رضایی افزود

 .زمینی عمالً در روند نزولی سطح زیر کشت علوفه قرار گرفته است د، با توجه تولیدکنندگان به کشت سیبکر تولید می

صورت متمرکز و  های صنعتی، تولید علوفه باید به دهد با توجه به نیاز دامداری های گذشته نشان می تجربه سال: وی خاطرنشان کرد

رفت در استان همدان با حمایت مالی دولت و  است که طرح جامع علوفه انتظار می های جامع دنبال شود، این در حالی توسط برنامه

 .ارائه الگوی کشت دنبال شود، عمالً رها شده است

تواند از ارزش افزوده زیادی برخوردار شود، به شرط آنکه توسط دولت مورد  علوفه جزو محصوالتی است که می: رضایی ادامه داد

تواند طرح جامع تولید علوفه را با  ای است که می گونه اقلیمی استان همدان و مراتع همجوار آن نیز به حمایت قرار گیرد و وضعیت

رو کند، اما با وجود اینکه دولت ناگزیر است ساالنه حجم قابل توجهی از درآمدهای کشور را صرف واردات جوی  موفقیت روبه

 .شود ریزی نمی مههای دامی برنا صنعتی کند، برای تولید علوفه و نهاده

شود که پاسخگوی نیاز کشور نیست و با توجه به افزایش  میلیون تن علوفه در کشور تولید می ۲7ساالنه بیش از : وی تصریح کرد

 .ریزی کرد های صنعتی و کاهش میانگین بارندگی در مراتع باید برای تولید علوفه برنامه تعداد دام

 ميليون تنی علوفه در مراتع 93۰کاهش 

های گذشته باعث شده تولید  بر اساس آمارهای منتشرشده، خشکسالی طی سال: کاران همدان یادآور شد مدیرعامل اتحادیه علوفه

 .میلیون تن کاهش داشته باشد 6٢3علوفه در مراتع کشور 

وفه در روندی نزولی میلیون هکتار سطح مراتع کشور است که پدیده خشکسالی باعث شده میزان تولید عل 84: رضایی تأکید کرد

 .میلیون تن رسیده است 0٢3طوری که میزان تولید علوفه در مراتع کشور به کمتر از  قرار گیرد، به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000568
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رو هستند که  برداران مراتع هستند، اکنون با مشکل جدی تولید علوفه روبه ترین بهره دامداران و عشایر که از مهم: وی اظهار داشت

 .کشت، طرح جامع تولید علوفه نیز مورد توجه جدی دولت قرار گیرد رود در کنار الگوی انتظار می

 ./گفتنی است، همدان رتبه سوم تولید یونجه و جوی دامی کشور را دارا است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44449-1.html 

 
 علوفه

 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 برداشت کلزا در ایرانشهر آغاز شدکشاورزی
هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان  537کار برداشت محصول کلزا از سطح بیش از : مدیرجهاد کشاورزی ایرانشهر گفت <

موجب شده تا کشاورزان ایرانشهر خرید تضمینی کلزا از سوی دولت : منصور عدل افزود.دستگاه کمباین آغاز شد 6۲به وسیله 

هزار ریال  ۲۲امسال دولت هر کیلوگرم کلزا را : وی افزود.سطح زیر کشت این محصول را نسبت به پارسال به سه برابر افزایش دهند

مدیر جهاد .از کشاورزان خریداری می کند که این امر موجب تشویق کشاورزان در افزایش سطح زیر کشت این محصول شده است

این محصول به کارخانجات روغن کشور : تن عنوان کرد و گفت 037شاورزی ایرانشهر متوسط برداشت کلزار در هر هکتار را ک

درصد روغن مصرفی ایران از خارج از کشور وارد می شود که باید تالش کرد با افزایش سطح زیرکشت  83: عدل گفت.عرضه شود

نفر در کار کاشت،  677وی با بیان اینکه بیش از .مصرفی به خودکفایی برسیم محصوالت روغنی از جمله کلزا در تامین روغن

میلیارد ریال از محل فروش کلزا عاید  60امسال افزون بر : داشت و برداشت محصول کلزا در ایرانشهر اشتغال دارند پیش بینی کرد

تان و بلوچستان از شهرستان های مهم این استان کیلومتری جنوب زاهدان مرکز استان سیس 547ایرانشهر واقع در .کشاورزان شود

به ویژه در بخش کشاورزی و صنعتی از توانمندی باالیی برخوردار است و به سبب داشتن آب و هوای مساعد بیشتر محصوالت 

 کشاورزی گرمسیری در آن کشت و تولید می شود
 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 عسل

 - 49/11/46فارس

 هزار تن عسل صادر شد 4سال گذشته / گرم 177سرانه توليد عسل 
متوسط سرانه توليد عسل : هزار تن عسل صادر شد، گفت 4مقدار  13معاون وزیر جهاد کشاورزی با بيان اینکه سال 

 .هزار تن در سال است 04گرم یعنی  177در کشور 

در مورد وضعیت تولید عسل در سال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کشاورزی در گفت حسن رکنی معاون وزیر جهاد

بندی انجام نشده، ولی  در حال حاضر از میزان تولید عسل در سال گذشته جمع: گذشته با توجه به معضل ریزگردها در کشور، گفت

 .کاهش نداشته است 0۲نسبت به سال  05از آن است که تولید  بازدیدهای موردی حاکی

عوامل مختلف از جمله ریزگردها، شرایط محیط، خشکی، : وی با بیان اینکه عسل از جمله محصوالت صادراتی است، اظهار داشت

 .شیوه پرورش و مهاجرت در تولید مؤثر است

سرانه تولید عسل در کشور به طور : هزار تن عسل صادر شد، گفت 4حدود  05معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال 

 .هزار تن در سال است 04گرم یعنی تولید عسل  077متوسط 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491141111194 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22224-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940121000179
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 عسل  
 آیانا- 1049ین فرورد 01, دوشنبه

 انقراض ملکه قفقازی با ورود ملکه از نيوزیلند 

، اصالت خود را از دست داد و 93۶4عنوان ملکه بومی ایران پس از واردات ملکه از نيوزیلند در سال  ملکه قفقازی به

 .نسل آن منقرض شده است

با اعالم ( ایانا)ا خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفتگو ب مدیرعامل اتحادیه پرورش

گذاری هستند، نژاد بومی ایران یعنی نژاد  گیری، پرورش ملکه و تخم های زنبورعسل که اکنون در حال جفت کلنی: این خبر گفت

 .اند قفقازی را از دست داده

های گذشته، اصیل بودن آن با واردات ملکه از  ر سالملکه قفقازی یکی از بهترین انواع ملکه بود که د: محمدرضا ناظری افزود

 .نیوزیلند تحت تأثیر قرار گرفت و اکنون نژاد بومی ایران منقرض شده و نژاد فعلی اصالت ندارد

هایی نظیر خاکستری بودن  کند، دارای ویژگی صورت سنتی و هم پرورشی تکثیر پیدا می این نژاد که هم به: وی خاطرنشان کرد

 .بهره موم زیاد، طول خرطوم بلند و مصرف عسل زمستانه کم استرنگ بدن، 

صورت  رسد؛ هرچند نژاد فعلی به دهد و در اواسط بهار به حداکثر رشد خود می نژاد زنبور قفقازی کم بچه می: ناظری ادامه داد

های استان خراسان  اما در کلنی از حساسیت باالیی برخوردار است،( سرماخوردگی)تداخلی است و در مقابل سرمای زمستان نوزما 

 .شود رضوی بیشتر از این نژاد استفاده می

است که در چند سال اخیر سازگاری مناسبی در  "کارنیوالن"یا  "کارنیکا"یکی دیگر از بهترین نژادهای ملکه، نژاد : وی تصریح کرد

بچه و شهدآور است و در اوایل  کم، آرام، کممناطق مختلف نشان داده، دارای رنگ بدنی خاکستری، مصرف عسل آن در زمستان 

علت افزایش شهد در  های کارنیکا بسیار پایین است که به رسد، اما امکان انتقال سلول ملکه در بچه بهار به حداکثر رشد خود می

 .تواند از ایرادهای خاص این نوع ملکه باشد کند که می مناطق مختلف، جمعیت سیر نزولی پیدا می

 اکسيری که شناخته نشده استژل رویال، 

ژل : دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره میزان تولید ژل رویال یادآور شد مدیرعامل اتحادیه پرورش

شود و معموالً همه الروها در سه روز نخست زندگی از این ژل  رویال نوعی ماده غذایی است که توسط زنبورهای عسل تهیه می

گیرد و تنها ملکه  کند و جای آن را مخلوطی از عسل و گرده می کنند، اما این جیره غذایی از روز چهارم تغییر پیدا می میاستفاده 

 .تواند تا آخر عمر از این ژل استفاده کند است که می

برابر بیشتر باشد  3۲ مصرف ژل رویال در ملکه باعث شده عمر این زنبور نسبت به طول زندگی زنبورهای کارگر: ناظری تأکید کرد

شود و در روز ششم زندگی آنان،  این ژل توسط زنبورهای پرستار تولید می. و از لحاظ حجم نیز ملکه دو تا سه برابر کارگرها است

رود و از روز دوازدهم ترشح آن  کار می کنند که در حقیقت مایع سفیدی است که در تغذیه الروها به انگبین می اقدام به ترشح شاه

 .سپارند قطع شده و الروهای پرستار این وظیفه را به نسل دیگری از الروها که سن آنها کمتر است، می

عنوان اکسیری نایاب  های خاصی دارد، به شود و شرایط نگهداری آن ویژگی از آنجا که این ژل به سرعت فاسد می: وی اظهار داشت

 .ای شناخته شده است و دارای خواص درمانی افسانه

دهندگان، این ماده  بر اساس باورهای درمانی پرورش: دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی همچنین گفت یرعامل اتحادیه پرورشمد

ها، باروری، کمک به رشد استخوان، محرک رشد، اشتهاآور، بهبودی رماتیسم  تواند برای کاهش چربی خون، تنظیم هورمون می
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ها و جلوگیری از پیری زودرس نقش اساسی داشته باشد،  اومت بدن در مقابله با عفونتدهنده مق مفصلی، درمان افسردگی و افزایش

 .های موجود باید در فریزر و همراه با عسل نگهداری شود تا در معرض هوا تجزیه نشود ها و هورمون خاطر آنزیم اما به

انگیزی  شود و از آنجا که این ژل خواص درمانی اعجاب میها تولید  ژل رویال به مقدار بسیار کم در زنبورستان: ناظری در ادامه افزود

عنوان ژل رویال با قیمت پایین به  چرخد و آنچه در بازار به دهندگان دست به دست می های پرورش دارد، معموالً در میان خانواده

 .تواند اثربخشی مؤثری داشته باشد رسد، نمی فروش می

ریزی کرد، اما خواص درمانی آن با قدری باال  نیست که بتوان برای صادرات آن برنامهژل تولیدشده به قدری : وی خاطرنشان کرد

 .رسیده است شده و به مصرف می های سلطنتی نگهداری می های چین و در خانواده شود در میان امپراطوری است که شنیده می

ل و نوع ملکه مطلع است، تهیه ژل رویال در صورت دهنده زنبورعسل از زمان تولید ژ از آنجا که تنها پرورش: ناظری تصریح کرد

 ./پذیر است اعتماد به فروشنده با خواص واقعی امکان
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44400-1.html 

 

 عسل

 خبرنگاران جوان - 6504فروردین  ۲0: تاریخ

 ان هشتمين توليد کننده عسل دنياایر

 .ایران هشتمین تولید کننده عسل دنیاست : مدیر گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی در گلستان گفت

این رتبه با : شاورزی در گلستان گفت؛ مدیر گروه تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .هزارتن عسل محقق شده است 87تولید ساالنه حدود 

 .هزار تن عسل هم صادر می شود  4از این مقدار حدود : جمشیدی افزود

 .هزار کندوی عسل دارند  677میلیون و  6زنبوردار در کشور  377هزار و  05بر اساس این گزارش، 
http://www.yjc.ir/fa/news/5196915 

 
 عسل
 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  44: تاریخ

 آغاز برداشت عسل بهاره در استان خوزستان

 .برداشت عسل بهاره استان خوزستان آغاز شده است: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفت

شود امسال  بیش بینی می: ؛ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . هزار کلنی زنبور عسل در استان خوزستان تولید شود  ۲67تن عسل از  663

گذشته  سال: درصد افزایش دارد افزود67بیش از  05یسه با مدت مشابه سال مشکور زاده با اشاره به اینکه این میزان عسل در مقا

 . تن عسل بهاره درخوزستان تولید شد 637

های دزفول، اندیمشک،  فصل بهار اوج فعالیت زنبورداران خوزستانی است وعسل بهاره بیشتر در شهرستان: وی خاطر نشان کرد 

 . شود  اهواز و آبادان تولید می

و شبدر را از انواع عسل  Eucalyptus، اکالیپتوس konarود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان عسل کنار معاون بهب

 .کیلوگرم است و عسل کنار مرغوبترین نوع آن است  8تا  0٢3میانگین برداشت عسل از هرکلنی : خوزستان معرفی کرد و گفت 
http://www.yjc.ir/fa/news/5196561 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22233-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5176485
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5176560
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 گندم  

 - 49/11/40فارس

 عرضه گندم دوروم چهار استان کشور در بورس کاالی ایران

فروردین ماه، گندم دوروم استان های فارس، خوزستان، کهگيلویه و بویراحمد و کرمان با حجم  23روز یك شنبه 

 .شود تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می ریال در ۸۸7هزار و  99چهار هزار تن و با قيمت پایه 

س، خوزستان، های فار فروردین ماه، گندم دوروم استان ۲5، روز یک شنبه بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریال در تاالر محصوالت کشاورزی بورس  887هزار و  66کهگیلویه و بویراحمد و کرمان با حجم چهار هزار تن و با قیمت پایه 

 .کاالی ایران عرضه می شود

 .تن برنج است 5763تن ذرت و  4083تاالر مذکور همچنین شاهد عرضه 

در تاالر  66تن تیرآهن  6۲۲هزار و  676و  64تن تیرآهن  6۲۲و هزار  636شرکت ذوب آهن اصفهان در صورت تقاضا با 

، 68-64تن تیرآهن طول کوتاه  ۲87هزار و  60دیگر عرضه های این شرکت شامل . محصوالت صنعتی و معدنی حضور می یابد

 .تن سبد تیرآهن میلگرد است 6708و  ۲7چهار هزار تن تیرآهن 

ریال راهی  436هزار و  605تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت پایه در گروه مس، در صورت تقاضا، چهار هزار 

 .تاالر معامالت می شود

از دیگر . کند ریال عرضه می 483هزار و  ۲77تن مس مفتول را با قیمت پایه  5377این شرکت همچنین در صورت تقاضا، 

تن سولفور  677هزار تن انواع مس کم عیار،  57وان به محصوالت عرضه شده شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می ت

 .تن کنسانتره فلزات گرانبها اشاره کرد 6۲مولیبدن و 

ریال تجربه می  53هزار و  ۲76تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان عرضه را با قیمت پایه  ۲07عالوه بر این، 

 .کند

تن  5770هزار تن قیر و  ۲7هزار تن لوب کات،  ۲5هزار تن وکیوم باتوم،  ۲0عرضه های نفتی و پتروشیمی شاهد  تاالر فرآورده

 .تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه می شود 857تن انواع قیر و  4377. انواع ماده پتروشیمی است

تاالر معامالت بازار  همچنین، لنت ترمز شرکت لنت صفه صنعت صبا از دیگر عرضه های این روز است که با حجم دو تن راهی

 .فرعی می شود

هزار تن انواع کاال در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کاالی ایران عرضه  466براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

 .شود می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111905 

 
 گندم  
 - 49/11/45فارس

 ها برای توسعه صادرات خالی کارخانه  استفاده از ظرفيت/ شود واردات موقت گندم با هدف صادرات تسهيل می

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در نشستی با کانون کارخانجات آرد کشور مشکالت به کارگيری 

 .های خالی واحدها را به بحث گذاشت ظرفيت

ای گندم، آرد و نان کشور  نظام یارانه: ، مجتبی خسروتاج در نشست با کانون کارخانجات آرد کشور گفتخبرگزاری فارسبه گزارش 

ای به  گیرد تا مبادا آرد یارانه گندم و آرد صورت میجایی و توزیع  ای بودن این اقالم در جابه دلیل یارانه هایی که به و کنترل

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/185346332.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001435
http://www.farsnews.com/
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های غیررسمی و تعریف شده وارد شود، یکی از مشکالت اساسی در ایجاد مانع برای تجارت آزاد گندم، آرد و استفاده مؤثر از  شبکه

 .های ایجاد شده در بخش کارخانجات آرد کشور است ظرفیت

انگیزه برای کارخانجات آرد کشور که بتوانند خودشان با شناسایی مشتری نسبت به وی سهمیه بندی دولتی گندم و آرد و نبود 

مدت نتوانند از  دریافت گندم و تحویل آرد اقدام کنند را از دیگر دالئلی ذکر کرد که موجب می شود کارخانجات آرد در کوتاه

 .های صادراتی و بازاریابی خود استفاده کنند ها و پتانسیل ظرفیت

المللی برای تأمین گندم مورد نیاز کارخانجات و در مقابل خرید آرد  های تجاری فعال در صحنه بین در ادامه نقش شرکت خسروتاج

 .و صادرات آن را به کشورهای همسایه در شرایط فعلی ضروری دانست

رات، تمام مقررات و ای توسط اداره کل مقر ظرف یك دوره زمانی حداکثر دو هفتهدراین راستا مقرر شد : وی اضافه کرد

آوری و نظام واردات موقت گندم با هدف صادرات آرد هر چه  نحوی اجازه صادرات آرد را بدهند جمع مصوبات که به

 .سریعتر فعال و موانع سر را برداشته شود

ال جاری در موضوع توسعه صادرات غیرنفتی در س: معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد

ابعاد مختلفی قابل پیگیری است که دو بعد مورد غفلت واقع شده موضوع افزایش استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و 

 .وری آنهاست افزایش بهره

د به گفته وی؛ این ظرفیت خالی نه تنها در کارخانجات آرد بلکه در کارخانجات روغن نباتی و لوازم خانگی و سایر صنایع درص

 .توان از این همه ظرفیت غفلت کرد باالیی وجود دارد و نمی

های خالی برای گرفتن  ها و شرکتهای تولیدی است که در جهت استفاده کامل از ظرفیت این وظیفه بنگاه: خسروتاج تاکید کرد

 .مقدورات و امکانات مساعدت کنندهای کار را بخواهند تا در حد  سفارش و صادرات اقدام و از مسئوالن دولتی، الزامات و نیازمندی

های نصب شده نزدیک کند،  وری و هر یک درصدی که تولید واحدهای صنعتی را بتواند به ظرفیت توجه به بهره: وی اظهار کرد

 .تواند درآمدهای میلیاردی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایجاد کند می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491145111609 

 
 گندم 
 - 49/11/01فارس

 خرید از کشاورز زیر قيمت مصوب/ های خرید تضمينی گندم در فصل برداشت تغيير وعده

و برای گندم  99۰۰برای خرید تضمينی گندم معمولی  13در حالی که قيمت مصوب خرید تضمينی گندم در مهرماه 

تومان اعالم شده بود، براساس مصوبه جدید دولت و در آستانه فصل برداشت گندم قيمت خرید تضمينی  99۸۸دوروم 

 .این محصوالت کاهش یافته است

نرخ ( مهرماه)یش از آغاز فصل کشت براساس قانون، دولت موظف است هر سال پ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .خرید تضمینی انواع محصوالت کشاورزی را که در قانون به آن اشاره شده با توجه به نرخ تورم اعالمی کشور تصویب و ابالغ کند

اعی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اوایل مهرماه سال گذشته نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال زر: افزاید  این گزارش می

 .تومان برای هر کیلوگرم عنوان کرده بود 6633جاری را 

 67تومان برای خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش حدود  6633علیرغم اینکه نرخ مصوب دولت یعنی : به گزارش فارس

های تولید با هزینه  درصدی نسبت به سال زراعی قبل مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و کشاورزان به دلیل عدم تطابق هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940125000634
http://www.farsnews.com/
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بوسیله روزنامه رسمی کشور  04٢6٢۲6تمام شده قرار گرفت اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را در مصوبه جدید که در تاریخ 

 .تومان کاهش اعالم کرده است 3منتشر شد با 

 8بود در مصوبه جدید با تومان اعالم شده  6688دولت  05همچنین نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم که در مصوبه مهرماه 

 .تومان رسیده است 6687تومان کاهش به 

های تمام شده حتی وزارت  در پی انتقادات به پائین بودن نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به تورم و هزینه: افزاید این گزارش می

 .ی گندم بر حسب کیفیت استجهاد کشاورزی با تنظیم طرحی که ظاهرا هنوز به دولت ارائه نشده است،خواستار خرید تضمین

کشاورزی با انتقاد از کاهش قیمت خرید تضمینی گندم در مصوبه جدید  مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل

تومان و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم را  6633دولت نرخ خرید تضمینی گندم معمولی را در مهرماه سال گذشته : دولت، گفت

 .تومانی اعالم کرده است 8و  3کرده بود که در مصوبه جدید به ترتیب هر کدام را با کاهش قیمت  تومان اعالم 6688

های خوزستان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان  برداشت گندم در استان: وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم، تصریح کرد

 .کش شده است ی این قشر زحمتآغاز شده در حالی که این کاهش قیمت ناگهانی باعث نارضایت

اقدام به کاهش اندک : های کشاورزی با انتقاد از کاهش قیمت خرید تضمینی گندم، گفت رئیس مجمع هماهنگی و حمایتی تشکل

 .قیمت گندم در شأن دولت تدبیر و امید نیست

یمت خرید تضمینی توسط روزنامه عدم اعالم کاهش قیمت گندم و اعمال آن بسیار ناراحت کننده است و انتشار ق: وی افزود

 .رود رسمی فقط یک شیوه قانونی است و اطالع رسانی به شمار نمی

کشاورزان نسبت به  05سال : تومان هم رضایت نداشتند، گفت 6633اسدی با بیان اینکه کشاورزان از خرید تضمینی گندم با نرخ 

شود تا نسبت به احقاق حق  د بنابراین از رئیس جمهور تقاضا میافزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم معترض بودن

 .کشاورزان اقدام کند

کاهش قیمت گندم در فصل برداشت باعث تکدر خاطر کشاورزان شده ضمن اینکه از نظر شرعی هم با توجه به اینکه : وی افزود

 .د درست نیستنرخ خرید تضمینی گندم اعالم و سپس کشاورزان اقدام به کشت این محصول کردن

تومانی  8تومانی قیمت خرید تضمینی گندم معمولی و  3اختالف قیمت خرید تضمینی گندم با توجه به کاهش : اسدی بیان داشت

میلیارد تومان است و  07تا  67تنی گندم حدود   میلیون 67قیمت خرید تضمینی گندم دوروم برای دولت با توجه به خرید حدود 

 .ت که برای این مبلغ قیمت مصوب اعالمی خود را تغییر دهداصال زیبنده دولت نیس
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111494 

 
 گندم
 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 وب کشور خریداری دوهزار تن گندم تضمينی از کشاورزان جن

های جنوب بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان  تاکنون دوهزار تن گندم از کشاورزان استان

 .خریداری شده است

از خریداری گندم تضمینی از ( ایانا)مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: های جنوبی بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان خبر داد و گفت ماه سال جاری در استان ینابتدای فرورد

 .های فوق خریداری شده است صورت تضمینی از استان تاکنون دوهزار تن گندم به

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000949
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هزار و  ندم دروم با قیمت یکتومان و گ 633هزار و  مطابق آنچه که مصوب شده، گندم معمولی با قیمت یک: علی قنبری افزود

 .تومان خریداری شده است 688

 6٢0رو باشیم و رقم خریدها از  درصدی خریدهای تضمینی روبه 63شود که امسال با افزایش  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .میلیون تن ارتقاء یابد 0٢0میلیون تن سال گذشته به 

شود که کشاورزان  بینی می وضعیت مزارع گندم مناسب بوده و پیش: اریم، ادامه دادقنبری با اعالم اینکه بهار پربارشی پیش رو د

 .محصول بیشتری را تحویل مراکز خریدی همچون بازرگانی دولتی، تعاون روستایی و بخش خصوصی دهند

 افزایش تعداد مراکز خرید گندم

هزار واحد در سال جاری افزایش یافته  واحد به یک 037ز تعداد مراکز خرید ا: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

 .کنند ها در خریداری گندم کشاورزان همکاری می است و عالوه بر آن، سازمان تعاون روستایی و بخش خصوصی یعنی کارخانه

رد تومان برای خریدهای هزار میلیا بینی پنج بانک عامل خرید تضمینی گندم از سپه به کشاورزی تغییر کرده و پیش: وی یادآور شد

 .هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق بانک کشاورزی تأمین خواهد شد تضمینی شده است که عالوه بر آن، یک

های الزم برخوردار خواهند بود و مبلغ خرید  تر از مشوق های کیفی های گذشته گندم امسال همچون سال: قنبری تأکید کرد

 .تتضمینی برای آنها متفاوت اس

های معمولی و دروم جلوگیری کنند تا ضرری متوجه آنها  شود که از اختالط گندم از کشاورزان درخواست می: وی اظهار داشت

 .های متفاوتی است نشود، زیرا این دو رقم دارای قیمت

مینی گندم را در عنوان بانک عامل خرید تضمینی گندم امروز نخستین واریزی خرید تض الزم به ذکر است، بانک کشاورزی به

 .مدیریت شعب منطقه جنوب کرمان انجام داد

هزار میلیارد ریال برای اجرای خرید تضمینی گندم در سال جاری  67گفتنی است، مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص مبلغ 

 .خبر داده که مقرر است مابقی آن از طریق دولت تأمین شود

اندازی شده و مبالغ خرید نقدی گندم را به حساب  کشاورزی در حال حاضر راهشایان ذکر است، سامانه الکترونیکی بانک 

 ./کند گندمکاران واریز می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44114-1.html 

 
 گندم  

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 ليارد ریال به گندمکاران هفت استان کشور مي 4۸۶پرداخت 

میلیارد ریال را به حساب گندمکاران واریز  486مرکز شد و بانک عامل  656محموله گندم تحویل  30۲تا روز گذشته چهارهزار و ا
 . کرد

با توجه به : ین خبر گفتبا اعالم ا( ایانا)مدیره بانک کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

شد، اما از سال  توسط شعب این بانک انجام می 6584سنخیت فعالیت کشاورزی با ماهیت بانک عامل آنها، خرید تضمینی تا سال 

آمده و گسترده بودن شعب بانک کشاورزی در  ماه سال گذشته با توجه به شرایط پیش ها سپرده شد و از دی به سایر بانک 6583

 .های خاص، پرداخت خریدهای تضمینی دوباره به این بانک بازگشت افزارهای مناسب و سامانه تایی و دارا بودن نرممناطق روس

ترین زمان  های مرکزی و شعب پاسخگو آمادگی دارند که اطالعات محصول کشاورزان را در کوتاه اداره: اهلل نظری افزود حشمت

 .مبلغ آن اقدام کنندممکن در سامانه وارد کرده و نسبت به واریز 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22109-1.html
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بینی شده است که با  مرکز خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی پیش ۲77هزار و  یک: وی خاطرنشان کرد

 .آغاز خرید تضمینی، اقدامات الزم را برای تحویل گندم کشاورزان و پرداخت الکترونیکی بهای آنها انجام دهند

ماه سال جاری از هفت استان بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کرمان،  فروردین ۲0مار، تا بر اساس آ: نظری ادامه داد

 .محموله گندم تحویل شده است 30۲خوزستان و ایالم مقدار چهارهزار و 

تحویل  مرکز این مقدار گندم را 656مرکز است که در حال حاضر  ۲03شده،  بینی مجموع مراکز خرید پیش: وی تصریح کرد

 .گرفتند

محموله تحویلی گندم  30۲ترین زمان ممکن بهای چهارهزار و  بانک کشاورزی در کوتاه: سخنگوی خرید تضمینی گندم یادآور شد

 .میلیارد ریال، به حساب کشاورزان واریز کرده است 486به مبلغ 

ریزی کشور تعمیم شود، بانک کشاورزی  و برنامهتا زمانی که اعتبار خرید تضمینی گندم توسط سازمان مدیریت : نظری تأکید کرد

 .ها را انجام خواهد داد از محل منابع داخلی پرداخت

 ./های آن تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت خرید گندم تضمینی و پرداخت: وی اظهار داشت
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44410-1.html 

 
 گندم

 ایسنا - 104۱ فروردین 4۱دوشنبه 

  ميليون تن گندم در خوزستان 93۰بينی برداشت  پيش

هزار  477های صورت گرفته، امسال یک میلیون و  بر اساس پیش بینی: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت

  .شود زارع استان برداشت میتن محصول گندم از سطح م

خوزستان، با بیان اینکه عملیات برداشت محصول گندم  ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  محمد قاسمی نژاد در گفت

هکتار گندم دیم در هزار  637هزار هکتار گندم آبی و  477کشت : در اراضی کشاورزی استان از روزهای گذشته آغاز شده است، اظهار کرد

  .درصد کشت آبی تحقق یافت 05درصد برنامه پیش بینی شده کشت دیم و  03برنامه بود که 

های آبی کرخه، مارون و جراحی به علت کاهش شدید بارندگی و کاهش آورد این  هزار هکتار از مزارع آبی گندم در حوضه 47امسال : وی افزود

هزار  68روز توقف بارندگی از آذر تا اسفند سال گذشته موجب شد تا کل گندم دیم استان به جز  83نه همچنین متاسفا. ها از بین رفت حوضه

 .هکتار کشت شده در ایذه و باغملک از بین برود

. د بودهزار هکتار از اراضی دیم محصول گندم استان قابل برداشت خواه68هزار هکتار از اراضی آبی و  567امسال : قاسمی نژاد خاطرنشان کرد

شود میزان تولید این محصول برابر با سال  اگر چه امسال سطح زیر کشت محصول گندم افت قابل توجهی داشته است اما پیش بینی می

  .گذشته باشد
http://www.isna.ir/fa/news/49114911569 

 

 گوشت قرمز

 - 49/11/01فارس

 شت گاوميش هندی به خاطر آلودگی انگلی مورد تأیيد نيستگو
رئيس بيمارستان دامپزشکی تهران با بيان اینکه گوشت گاوميش هندی به لحاظ آلودگی انگلی مورد تأیيد نيست، 

 .محدودیت مصرف گوشت گاوميش هندی در سوسيس و کالباس به معنای عدم سالمت آن است: گفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22213-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/94012408567
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میش  در مورد اینکه آیا گوشت گاو خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دامپزشکی تهران در گفتپیام محبی رئیس بیمارستان 

ام،  در مورد کیفیت نامطلوب گوشت گاومیش تاکنون چیزی نشنیده: از کیفیت مناسب برای مصرف خوراکی برخوردار است، گفت

 .توان به راحتی آن محصول را مصرف کرد کیفیت یک محصول به معنای آن نیست که میضمن اینکه دارا بودن 

های پیرامون این موضوع با بیان مطالبی از قبیل اینکه کشورهایی  ها و با حضور در برنامه کنندگان در رسانه برخی وارد: وی افزود

هم کردن شرایط برای مصرف این محصول هستند، در کننده گوشت گاومیش هستند، در صدد فرا مثل انگلستان و آمریکا مصرف

 .حالی که بحث ما بر سر واردات گوشت گاومیش هندی و با قیمت مشخص است

های انگلی سالم نیست و مبتال به برخی  گوشت گاو میش هندی از نظر بیماری: رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران تصریح کرد

 .ها از جمله سارکوسیست است انگل

ای پرورش یافتن مزایای از جمله عدم  ممکن است گله: کنند، افزود ای رشد می های هندی به صورت گله یان اینکه گاومیشوی با ب

 .توان یک حسن را با یک ایراد عوض کرد بیوتیک برخوردار باشد، اما نمی استفاده کمتر از آنتی

اگر مشکلی در مورد سالمت گوشت : ورد تأیید نیست، گفتهای انگلی م محبی با بیان اینکه گوشت گاومیش هندی از نظر آلودگی

شود و محدود به مصرف سوسیس و کالباس است،  گاومیش هندی وجود ندارد، پس چرا این محصول برای مصرف خانوار وارد نمی

 .بنابراین همین ایجاد محدودیت در مصرف حاکی از عدم سالمت آن است

محدودیت واردات شرایط : اینکه انگل سارکوسیست قابل انتقال به انسان است، گفت رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با بیان

 .کند های سوسیس و کالباس هستند، فراهم می کننده فرآورده رانت را برای یک عده که تولید

خی افراد پایین بودن قیمت تمام شده گوشت بوفالو هندی نسبت به گوشت قرمز داخلی احتمال سودجویی بر: محبی بیان داشت

 .کند در راستای عرضه آن به بازار مصرف خانوار را فراهم می

شود،  ای از سوسیس و کالباس نوع گوشت مصرفی قید نمی رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با بیان اینکه روی هیچ فرآورده

ای  رف کننده است که بداند فرآوردهاگر واردات بوفالو برای استفاده در محصوالتی مثل سوسیس و کالباس باشد، این حق مص: گفت

 .کند، از چه نوع گوشتی است، در حالی که هیچ تضمینی برای این موضوع وجود ندارد را که مصرف می

وی با بیان اینکه در مورد استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی عنوان شد که تخلف در این مقوله بر سر این بوده که 

های گوشتی سوسیس و  کنندگان فرآورده باید مصرف: اند، گفت والتشان مصرف این روغن را قید نکردهکنندگان بر روی محص تولید

 .ها کاهش یابد کنند، مطلع باشند، ضمن آنکه با انجام کار فرهنگی باید مصرف این فرآورده کالباس از نوع محصولی که مصرف می
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111111 

 
 گوشت قرمز

 - 49/11/01فارس

های  مصرف گوشت گاوميش در فرآورده/گيرانه سازمان دامپزشکی واردات گوشت بوفالو بر اساس موازین سخت

 حرارت دیده
سازمان دامپزشکی ایران را مقامات ذیصالح هند  گيرانه اگر الزامات جدی و سخت: رئيس سازمان دامپزشکی گفت

 .شود انجام ندهند، اجازه واردات هيچ گونه گوشتی از این کشور به ایران داده نمی

بوفالو  در مورد واردات گوشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت

سازمان دامپزشکی کشور از منظر بهداشتی، زمانی آسوده خاطر است که دام یا گوشت داخلی کفایت نیاز کشور را : هندی، گفت

 .داشته باشد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000818
http://www.farsnews.com/


 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

194 
 

های جامعه، شرایط اقلیمی، تغییرات آب و هوایی  اما واقعیت: وی با بیان اینکه مسئوالن کشور همواره تمایل به صادرات دارند، افزود

 .کند مسائلی را به مسئوالن، نظیر واردات گوشت قرمز اجبار می کشور

هزار تن گوشت مرغ و همین مقدار تخم مرغ صادر شد، در  67سال گذشته حدود : رئیس سازمان دامپزشکی کشور، تصریح کرد

 .شد تر گوشت مرغ وارد می های قبل حالی که در سال

بعد از تعیین مقدار مورد نیاز برای واردات این : ه کشور کم است، بیان داشتوی با تأکید براینکه میزان واردات گوشت قرمز ب

ها و مسئوالن مربوطه، سازمان دامپزشکی کشور برای تأمین بهداشت آن باید براساس ارزیابی وضعیت  محصول توسط دستگاه

شود، از عدم  رداتی از هر کشوری انجام میگیری کند که اگر وا ای تصمیم بهداشتی کشورها و الزامات دامپزشکی مورد نظر به گونه

 .زا به کشور اطمینان حاصل شود ورود عامل بیماری

ها میزان واردات گوشت قرمز از هند  در برخی سال: خلج با بیان اینکه ایران به طور مستمر واردات گوشت قرمز از هند داشته، گفت

های وارداتی   هزار تن رسیده که آن هم مربوط به مجوز 4یعنی حدود  به کمترین میزان 05هزار تن بود، اما در سال  ۲۲بالغ بر 

 .بوده است 0۲سال 

زا و عامل مخاطره  برای واردات گوشت گاومیش از هند براساس اطمینان از عدم ورود عامل بیماری: رئیس سازمان دامپزشکی افزود

 .کار انجام خواهد شد

ای علمی فنی در سازمان دامپزشکی کشور به همراه یک جمع  هندوستان کمیته همچنین برای واردات این محصول از: وی افزود

هایی الزامات بهداشتی واردات یا تعهدات بهداشتی آن از کشور هندوستان را  علمی خارج از سازمان تشکیل شده که طی ارزیابی

 .تهیه و مقامات ذیصالح هند هم باید متعهد به رعایت آن شوند

کشور هند از نظر بیماری جنون گاوی در ردیف کشورهای قابل اغماض از نظر خطر : کی کشور تصریح کردرئیس سازمان دامپزش

توان اطمینان خاطر از واردات گوشت قرمز از استرالیا یا برزیل داشت از واردات گوشت  است و بنابراین همانطور که می BSEانتقال 

 .توان اطمینان کامل حاصل کرد از این کشور هم می

 انگل سارکوسيست خطری برای انسان ندارد *

انگل مذکور در کشورمان وجود دارد و از نظر متخصصان بهداشتی : وی در مورد آلودگی بوفالو هندی به انگل سارکوسیست گفت

 .ای برای انسان ندارد این انگل مخاطره

شود،  ذیصالح هند انجام دادند، اجازه تولید داده میاگر الزامات جدی و علمی سازمان دامپزشکی ایران را مقامات : خلج اظهار داشت

 .ولی اگر الزامات سازمان دامپزشکی ما را انجام ندادند، اساسا تولیدی صورت نخواهد گرفت که وارداتی انجام شود

 های حرارت دیده مجاز است مصرف گوشت بوفالو فقط در فرآورده* 

به فرض رعایت همه اصول بهداشتی گوشت بوفالو تولید و به داخل کشور وارد بنابراین اگر : رئیس سازمان دامپزشکی بیان داشت

های گوشتی حرارت دیده  شوند که گوشت وارد شده را صرفا در فرآورده شد، همه واردکنندگان براساس مجوز بهداشتی متعهد می

 .مانند سوسیس و کالباس به مصرف برسانند

این موضوع : های حرارت دیده، چیست، بیان داشت در مصرف این گوشت در فرآوردهوی در پاسخ به این سؤال که دلیل محدودیت 

 .در راستای افزایش ضریب اطمینان بهداشتی است

 .شود سال تأمین می 5های نر زیر  های وارداتی از دام در صورت واردات گوشت: رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 شود نمی اجازه واردات گوشت به متخلفان سابق داده* 
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اند، ولی این گوشت را وارد  های حرارتی گوشت وارد کرده افرادی که در سالهای گذشته از هندوستان برای فرآورده: خلج بیان داشت

 .اند، دامپزشکی آنها را شناسایی کرده و به دستگاه قضایی معرفی کرده است بازار مستقیم خانوار کرده

 .شود موجود است و به هیچ عنوان مجوز واردات مجدد برای این افراد صادر نمیبنابراین اسامی این افراد : وی افزود

و مسائلی که مطرح است، برای واردات این محصول در آینده  هنوز گوشت بوفالو به کشور وارد نشده است: خلج بیان داشت

 .است

کنم و یا اگر مبادرت به آن کار کردم،  ر نمیمن به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی کشور مجوز واردات محصولی را صاد: وی افزود

 .کنم که با استدالل کافی بتوانم مسائل را پیگیری کنم آن قدر مطالعه می

 .کند سازمان دامپزشکی کشور از هر گونه نقد منصفانه کارشناسی استقبال می: وی افزود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111061 

 

 گوشت مرغ  

 - 14/79/37فارس

 تومان 0777تا  ۶۰77خرید مرغ با قيمت مصوب / هزار تن مرغ ذخيره شد 97

تا  ۶۰77هزار تن مرغ با قيمت  97معاون بازرگانی شرکت پشتيبانی امور دام با بيان اینکه از هفته دوم فروردین تاکنون 

 .ها صورت گرفته است این کار در راستای ایجاد تعادل در قيمت: هزار تومان خریداری و ذخيره شده است، گفت 0

سازی  در مورد ذخیره خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس والوزی معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

سازی این  ها شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی خود را برای ذخیره از هفته دوم فروردین با کاهش قیمت: وشت مرغ، گفتگ

 .های مختلف کشور را فراهم کرد های پشتیبانی در استان محصول اعالم و امکان خرید توسط شرکت

هزار تن  67تا امروز حدود : کننده دارد، افزود ایل تولیدوی با بیان اینکه عرضه مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام بستگی به تم

 .شده است  گوشت مرغ ذخیره

تومان است،  0777تا  6377کنندگان براساس قیمت مصوب و بر حسب کیفیت بین  قیمت مرغ خریداری شده از تولید: وی افزود

 .شود ها و حاشیه سودشان تأمین می ام هزینهشود و تم کننده به هیچ عنوان متضرر نمی با قیمت مذکور تولید: اظهار داشت

: معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این شرکت آمادگی ذخیره سازی مرغ مازاد بازار را به هر میزان دارد، گفت

های  نده است و مرغکن کننده و مصرف ها و جلوگیری از ضرر و زیان به تولید سازی ایجاد تعادل در قیمت هدف اصلی از ذخیره

 .گرم است 877خریداری شده تا وزن یک کیلو و 

ای نداشته، ضمن اینکه از این   تاکنون شرکت پشتیبانی امور دام در این مورد برنامه: مرغ اظهار داشت سازی تخم وی در مورد ذخیره

 .امکان و آمادگی برخوردار است

سازی و انجماد مرغ بر اساس  شود، بنابراین هدف گذاری برای خرید، ذخیره بخشی از مرغ ذخیره شده صادر می: والوزی تصریح کرد

 .گرم است 877وزن تا یک کیلو و 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111944 

 
 گوشت مرغ

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940129001368
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000499
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 قيمت مرغ در سراشيبی، پشتيبانی امور دام عجله کند 

آوری مرغ مازاد  کند، الزم است شرکت پشتيبانی امور دام برای جمع در حالی که قيمت مرغ هر روز کاهش پيدا می

 . ها با سرعت بيشتری وارد عمل شود توليدکنندگان در استان

با اعالم ( ایانا)رغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان م مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

ماه سال جاری نسبت به سال گذشته دچار نوسانات بوده است، اما امسال این نوسانات  قیمت مرغ در فروردین: این خبر گفت

 .صورت وحشتناکی در حال پیشروی است به

ترتیب، هر روز قیمت  ای برای خرید مرغ مازاد ندارد و بدین پشتیبانی امور دام عجله رسد شرکت نظر می به: محمد یوسفی افزود

 .آید تر می پایین

های  آوری مرغ ها امکان انجماد مرغ را ندارند؛ بنابراین شرکت پشتیبانی امور دام باید برای جمع برخی از استان: وی خاطرنشان کرد

 .اران بیش از این صدمه نبینندتر وارد عمل شود تا مرغد مازاد هرچه سریع

شود که ظرف شش روز آینده وضعیت قیمت بهبود یابد، اما الزم است تا این فاصله شرکت  بینی می پیش: یوسفی ادامه داد

 .تر مرغ مازاد جمع شود ها نیز همکاری کنند تا هرچه سریع های الزم را داشته باشد و اتحادیه پشتیبانی امور دام نیز مساعدت

روزه به سالن و زمان فروش ایجاد شود تا مرغداران مجبور  همچنین الزم است هماهنگی برای ورود جوجه یک: صریح کردوی ت

ها و خریداری نشدن آنها نخواهد  هایی را متحمل شوند که نتیجه آن چیزی جز افزایش وزن مرغ نباشند با دادن دان اضافه، هزینه

 .داشت

موقع  روزه کاهش نیافته و اگر اقدامات به حجم جوجه یک: دهندگان مرغ گوشتی یادآور شد ورشمدیره انجمن صنفی پر رئیس هیئت

 .آوری مازاد مرغ انجام شود، دوباره شاهد افزایش قیمت مرغ خواهیم بود برای جمع

ه مرغ گوشتی را به اند قیمت تولیدشد بینی شده است، زیرا نتوانسته کننده پیش امسال برای مرغداران نگران: یوسفی تأکید کرد

 .اندازه منطقی برسانند

تومان است،  077اند، چهارهزار و  قیمتی که ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی برای مرغ زنده تعیین کرده: وی اظهار داشت

 .رساند تومان به فروش می 077هزار و  تا سه 377هزار و  ها سه در صورتی که قیمت مرغ در مرغداری

 ./تومان است 577هزار و  بار قیمت هر کیلوگرم مرغ پنج در میادین میوه و تره: پایان گفت یوسفی در
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44161-1.html 

 
 گوشت مرغ

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 مذاکره با روسيه رو به جلوست / زار ارمنستان برای صادرات مرغاحتمال باز شدن با

هایی انجام شده که در صورت مناسب بودن بازار ارمنستان و توافق طرفين، صادرات گوشت مرغ به این کشور  رایزنی

 . انجام شود

ا خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های تخصصی دامپزشکی امروز در گفتگو ب الملل سازمان مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین

کشور ارمنستان جزو اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده و کشورهایی چون قزاقستان و بالروس نیز جزو این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

اتر فنی هایی برای صادرات گوشت مرغ به این کشور از هفته گذشته آغاز شده که در این راستا به دف اتحادیه هستند و صحبت

 .هایی ارسال شده تا نظارت خود را درباره این بازار بیان کنند نامه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22160-1.html
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های موجود را بررسی کنیم که در صورت  مراحل این امر مقدماتی بوده و باید ابتدا موانع و مشکالت و راه: حسن اختیارزاده افزود

 .شود مساعد بودن، اقدامات الزم برای این منظور انجام می

طی دو روز گذشته، مکاتباتی با کشور روسیه : اکره با روسیه برای صادرات لبنیات و گوشت مرغ خاطرنشان کردوی درباره مذ

 .های بیشتری بین کارشناسان دو کشور انجام شود ایم که الزم است هماهنگی داشته

وق سفر کنند تا بتوانند موارد مدنظر پیشنهاد شده است که از نظر آزمایشگاهی، مسئوالن مربوطه به کشور ف: اختیارزاده ادامه داد

 .های خود لحاظ کنند کشور دوست را در آزمایش

نامه رسمی برای ورود کارشناسان ایرانی در راستای مباحث آزمایشگاهی و  به احتمال زیاد در هفته آینده دعوت: وی تصریح کرد

 .گن کردن آنها ارسال خواهد شد هم

در برنامه داریم که مذاکرات را به نحو : های تخصصی دامپزشکی یادآور شد الملل سازمان نمدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بی

 .برد تا بتوانیم موافقت نهایی را اخذ کنیم مناسبی پیش ببریم و باید گفت که مذاکرات رو به جلو بوده، اما اندکی زمان می

 .چ مانعی برای عدم صادرات محصوالت ایرانی وجود نداردمذاکره با روسیه همچنان ادامه دارد و هی: اختیارزاده تأکید کرد

خوانی نداشته باشد، اما واحدهایی وجود  ممکن است تعدادی از واحدها با استانداردهای مدنظر طرف روس هم: وی اظهار داشت

 ./به جلو پیش رودکنیم که مراودات و مکاتبات ایران و روسیه رو  دارد که مورد تأیید کشور دوست بوده است و ما تالش می
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44449-1.html 

 
 گوشت مرغ  

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 ؛ با استانداردهای بهداشتی و اقتصادی "کُشون مرغ"
هایش را برای زدن  های طنز، امسال چمدان ه رضا عطاران بازیگر محبوب سریالاگرچ(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

کننده گوشت بر اساس موازین اسالمی برای  کننده تأمين بار در نقش یك ذبح بندد تا این کشتارگاه در برزیل می

يم که در واپسين روز اندیش کننده شاغل در کشتارگاه مرغی می ها ایفای نقش کند؛ اما هر چقدر به نقش ذبح رستوران

ها را برای بازدید و آشنایی با موازین کشتار صنعتی  هفته گذشته شرکت پشتيبانی امور دام، خبرنگاران خبرگزاری

های امروزی  های جدید کشتار و منجمد کردن در تونل ویژه اهميت ارجحيت مصرف مرغ منجمد با تکنيك طيور و به

طبعانه عطاران با این نقش دشوار سنخيتی  توانيم باور کنيم کاراکتر شوخ نمی آباد برد؛ انجماد به شهرک صنعتی علی

 .داشته باشد

طور قطع برای  تر شده است؛ به های نوین کشتار، به مراتب متمدنانه البته نقش کشتار کردن مرغ که امروز با تکنيك

ناپذیر را نادیده بگيرد و قيد  کشتار اجتناب تر خواهد بود، اما کيست که بتواند این این بازیگر سينما نيز قابل تحمل

پس چه بهتر که برای این کشتار ! خواص پروتئينی گوشت سفيد مرغ را برای تداوم حيات بشریت نادیده انگارد

در خط نخست کشتار، گوشت توزیعی با  "مرغ کشون"هایی به کار رود تا ضمن صفر کردن هرگونه آالم  خالقيت

کباب،  لذیذ مرغ یا جوجه انگيز مردمانی باشد که شاید جز طعم انتظار نگاه ولع ضایعات، چشمحداکثر کيفيت و حداقل 

دانند و در سرزمينی مانند ایران، مرغ منجمد به اتهام کشتارهای  چيزی از رازهای پشت پرده کشتارهای امروزی نمی

ا، از اقبال عمومی برخوردار نبوده و ه سنتی و طوالنی مدت پروسه کشتار تا انجماد و نحوه جداسازی ضایعات مرغ

امری که با توجه به مخاطرات بيشتر مرغ گرم در قياس با مرغ منجمد مستلزم تغيير رویکرد در توليد و مصرف . نيست

 . است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22227-1.html
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آنها پیش از بازدید خبرنگاران، رضا سالمی مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، رودرروی 

ها  باید از روند کشتار و انجماد مرغ ۲6نشیند تا ضمن پاسخ به کنجکاوی برخی خبرنگاران جوان، از دلیل آن که چرا در ساعت  می

 .های آنها پیرامون چگونگی پروسه کشتار اشاره کند بازدید کنند؛ به انواع پرسش

ترین شرایط را برای نگهداری طوالنی مدت مرغ منجمد فراهم  فیوی در ابتدا با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام بهترین و کی

کند و مرغدارها  کنندگان مشخص می این شرکت بعد از دستورالعمل اعالمی قیمت خرید و شرایط مرغ را از تولید: کرده است، گفت

 .گیرند ها مجوزهای الزم را برای کشتار می ها و تشکل و اتحادیه

روز قبل از کشتار است و به همین دلیل به مراکز خرید  67ها  بیوتیک مهم در کشتار مرغ قطع آنتییکی از نکات : سالمی افزود

 .ها را قطع کنند بیوتیک شود تا از تاریخ معینی قبل از کشتار آنتی دستور داده می

شوند و در  میها به کشتارگاه وارد  از محل تولید و پس از صدور مجوز حمل توسط دامپزشکی مرغ: وی خاطرنشان کرد

 .شود هایی که به تأیید سازمان دامپزشکی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام رسیده عمل کشتار مکانیزه انجام می کشتارگاه

هزار تا  های خریداری شده بین وزن یک مرغ: مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد

 .شود ند و خرید مرغ سبک از مرغداران در راستای حمایت از منافع ملی انجام میگرم هست 877هزار و  یک

هرچه وزن مرغ کمتر باشد، تولید چربی در محوطه بطنی مرغ که جز دورریز خاصیت دیگری ندارد، کمتر : سالمی تصریح کرد

 .گیرد صورت می

شود،  تولید و عرضه می( گرم 877هزار و  تا یک ۲77هزا رو  با یک  مرغ)در اکثر کشورهای دنیا مرغ اندازه استاندارد : وی یادآور شد

 .های سنگین وزن هستند در حالی که در ایران مردم بیشتر راغب به خرید مرغ

شود که اگر قرار باشد در خط  بخش اعظمی از خوراک طیور از طریق واردات و خروج ارز از کشور تأمین می: سالمی تأکید کرد

کند، بنابراین باید برای حفظ منافع  رها به چربی و دور ریز تبدیل شود ضرر زیادی را به اقتصاد کشور وارد میتولید مرغ این دال

 .ملی و هدر رفتن ارز کشور فرهنگ استفاده از مرغ سبک در بین مردم رایج شود

گران را به عمل کشتار و شب کار 67در ادامه مراحل کشتار مرغ در یک کشتارگاه صنعتی، با شروع صدای آژیر در ساعت 

خواند، و مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصوالت دامی شرکت پشتیبانی امور دام در  خبرنگاران را به تماشای مراحل کشتار فرا می

توسط کارگران از کانتینرها به سالن زنجیره   های پالستیکی نگهداری مرغ قفس  در محل کشتارگاه: دهد جریان بازدید شرح می

 .شود ر وارد میکشتا

روزه، توسط کارگران به سرعت از قفس پالستیکی  43های  ها با نور آبی روشن شده، مرغ در این محل که برای کاهش استرس مرغ

 .شوند خارج و از پا به زنجیره کشتار آویزان می

ای  روزه آنها چند دقیقه 43زندگی حدود  ای ندارد و از سرانجام تالش و سعی آنها همراه با ناله و بال زدن برای نجات از مرگ فایده

 .بیشتر باقی نمانده است

صورت آویزان نوکی به آب بزنند و قبل از کشتار آبی  کند که باید به ها را به مخزن آبی هدایت می در مرحله بعد، زنجیره کشتار مرغ

هوشی  حالی یا بی ولتی مرغ را به حالت بی 677تا  07بنوشند، غافل از اینکه این مخزن مخزن شوک است و با یک اختالف ولتاژ 

 .اندازد می

ثانیه مانده تا گردن  57روزه است و بعد از ورود شوک به بدن و شل شدن گردن مرغ فقط حدود  43اینجا مرحله پایانی زندگی 

 .صورت اسالمی ذبح شود های آویزان بر اثر شوک به شده مرغ  شل

ها را ذبح  گذارند هیچ مرغی از دستشان جان سالم به در ببرد، مرغ دست در حالی که نمی هم زدن چند نفر چاقو به در یک چشم به

 .دهد کنند و زنجیره کشتار به مسیرش بدون توقف ادامه می می
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شود، بعد هم زنجیره  انجامد و در اینجا سه درصد از وزن الشه مرغ کم می دقیقه به طول می 6٢3گیری هم حدود  مرحله خون

گراد  درجه سانتی 67تا  38ها را وارد حوضچه آب گرم با دمای  ها به آن آویزان و در حال حرکت است مرغ همچنان مرغکشتار که 

 .کند تا در این مرحله هم به تناسب وزن مرغ یک تا دو دقیقه مرغ در آن قرار گیرد و آماده پرکنی شود می

شود  جان را وارد خط دوی زنجیره کشتار که شستشو آغاز می های بی مرغ ها اتوماتیک پس از اقدام به پرکندن مرغ های تمام دستگاه

 .شود کند و بعد از قطع ساق پا هم حدود پنج درصد دیگر از وزن مرغ کاسته می وارد می

هایی دیگر که باید از مرغ جدا شود از  درصد پر، پنج درصد ساق پا و حدود سه درصد هم سر و قسمت 3٢3در مراحل سپری شده 

 .کاهد زن مرغ میو

شود و در ادامه مقعد مرغ توسط  های تمام اتوماتیک از بدن مرغ خارج می در خط دوی کشتار امعاء و احشاء مرغ توسط دستگاه

شود همچنین  دستگاهی کنده و توسط دستگاهی دیگر در محوطه بطنی مرغ شکافی ایجاد و مری و غدد لنفاوی آن از مرغ جدا می

وشو وارد  دهند و باز هم مرغ به مرحله شست ها را انجام می ها و کلیه های دیگر کار خروج شش تار دستگاهدر ادامه زنجیره کش

 .شود می

شود که البته به خاطر هزینه سنگین  های صنعتی جدا می های وکیوم در برخی کشتارگاه اسکلت فوقانی مرغ هم توسط دستگاه

 .شود صورت دستی انجام می ها این مرحله به اقتصادی در برخی کشتارگاههزار دالری این دستگاه و عدم صرفه  637حدود 

های پرکنده و سرکنده را که کمتر از یک ساعت پیش هنوز زنده بودند، را  ها را رها نکرده مرغ در اینجا زنجیره کشتار که هنوز مرغ

 .کند وارد خط سه کشتار می

جه به هفت درجه و در مراحل بعدی به دمای کمتر برسد، به همین دلیل در در 50در خط سه کشتار باید دمای بدن مرغ از حدود 

 .شود های آبی به نام چلیر استفاده می این مرحل از تشتک

دقیقه  ۲7ها شسته و در طول  کننده که در قسمت اول مجدد مرغ در این قسمت دو چلیر موجود است یک شستشو و دیگری خنک

 .یابد یدرجه کاهش م 63دمای بدن مرغ به 

ها توسط زنجیره کشتار به چیلر دوم دمای مرغ در عمق سینه به منفی هفت درجه و در عمق ران به منفی  در ادامه با ورود مرغ

 .رسد پنج درجه می

ها چیلرها حذف شود و از  پشتبانی امور دام برای رعایت بیشتر اصول بهداشتی سعی کرده در کشتارگاه  البته در این مرحله شرکت

 .کند درجه است، استفاده می 4تا  7هایی که دمایی بین  اقات

ها به تونل انجماد برای افزایش ماندگاری مرغ دمای پنج درجه مرغ ظرف حدود شش ساعت به  بعد از این مرحله هم با ورود مرغ

 .یابد گراد کاهش می درجه سانتی 68منفی 

کند و به دست  ها را رها می شوند و در اینجا زنجیره کشتار مرغ دی میبن ها وارد سالن بسته با خروج مرغ از تونل انجماد مرغ

 .شود اند، سپرده می های مخصوص ایستاده بندی با نایلون های بسته کارگرانی که هر کدام پشت دستگاه

شود تا در اسرع  می های انجماد هدایت شوند و به یخچال بندی داخل کارتن گذارده می ها بعد از قرار گیری در نایلون و بسته مرغ

 ./وقت به سفره مردم راه یابند
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44140-1.html 

 
 گوشت مرغ  

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 تن مرغ برای جلوگيری از زیان مرغداران  077خرید روزانه 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22193-1.html
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تن گوشت مرغ را برای کاهش ضرر و زیان  9777تا  077شرکت پشتيبانی امور دام روزانه : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .مرغداران خریداری و ذخيره سازی می کند

 به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه پس از بازار شب عید( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران به جمع : میزان تقاضا برای گوشت مرغ کاهش یافته است، افزود

 .آوری مازاد تولید اقدام کرده تا قیمت گوشت مرغ در بازار متعادل شود

کنترل بازار و جلوگیری از روند افزایش  از آنجا که شب عید با تقاضای بیش از حد گوشت مرغ مواجه بوده ایم برای: وی گفت

 .هزار تن مرغ منجمد عرضه شد 67قیمت گوشت مرغ حدود 

 .به گفته وی، تقاضای شب عید برای گوشت مرغ همیشگی است بنابراین برای تأمین این تقاضا آمادگی الزم را داشتیم

رفته است، بنابراین در مبادی تولید در سطح مرغداری ها هم اکنون پس از پایان تعطیالت نوروز عرضه بر تقاضا پیشی گ: وی افزود

 .و کشتارگاه ها به خرید مازاد تولید اقدام کرده ایم

در جلسه دولت قرار شد : وزیر جهادکشاورزی همچنین از تصمیم گیری دولت برای مدیریت بازار در سطح خرد خبر داد و گفت

 .نماید تا دستگاه مسئول مشخص شود و برای مدیریت بازار حضور پیدا کند سازمان مدیریت و برنامه ریزی این موضوع را بررسی

وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مدیریت در سطح کالن را برعهده دارد تا در صورت : حجتی افزود

 ./یتی نداردکسری تولید محصوالت مورد نیاز را از طریق واردات تأمین کندو در سطح خرد مسئول
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44141-1.html 

 

 گل و گیاهان صنعتی 

 خبرنگاران جوان - 104۱فروردین  01: تاریخ

 ميليون دالری صادرات گياه دارویی کتيرا از استان اصفهان ۶در آمد 

 .کتیرا به ارزش شش میلیون دالر سال گذشته از استان اصفهان به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شدتن  677

ترین  کتیرا مهم: ، رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ده گیاهی صادراتی این استان است و تاکنون به کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلستان و کشورهای دیگر همچون امارات فرآور

 . متحده عربی صادر شده است

فصل : شود گفت میر طالبی با بیان اینکه این گیاه از شهرهای تیران و کرون، سمیرم، شهرضا، چادگان، نایین و اردستان برداشت می

 . رداشت این گیاه سه ماه تابستان استب

بیش از  0۲میزان تولید کتیرا در استان اصفهان در سال : وی با اشاره به کاهش تولید و صادرات پارسال این فرآورده گیاهی گفت

 . تن کاهش یافته است 677و 6۲7تن بوده که این رقم پارسال به ترتیب به  647تن و صادرات آن  637

های پی در پی و نوسانات قیمت بازار  ه برداری منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان علت این کاهش را خشکسالیرئیس اداره بهر

تولید این محصول یکی از راهکارهای بهره وری مناسب از منابع طبیعی است و ترویج آن به حفظ پوشش گیاهی : بیان کردو گفت

 . کند و درآمدزایی ساکنان مناطق کوهستانی کمک می

شود و به عنوان نرم کننده، سوسپانسیون و چسباننده در صنایع دارویی و همچنین به عنوان یک قوام  کتیرا از گیاه گون گرفته می

 . شود دهنده در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی استفاده می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22191-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 077آید، در ایران  ن به دست میبو به رنگ سفید تا کرم که از ایجاد شکاف در ساقه گیاه خود روی گو این ماده صمغی است بی

 . شود نوع آن کتیرا گرفته می 6۲گونه گیاه گون وجود دارد که تنها از 

 . در استان اصفهان حدود یک میلیون هکتار رویشگاه گون وجود دارد

به عنوان سوخت استفاده  ها است اما ساکنان این مناطق به ویژه عشایر از این گیاه با ارزش ها و کوهپایه رویشگاه این گیاه کوهستان

 .های مختلف آن در معرض تهدید قرار دارد کنند به همین جهت گونه می
http://www.yjc.ir/fa/news/5191114 

 
 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - 104۱اردیبهشت  11: تاریخ

 ن گل محمدی کشوراستان قم در جمع توليد کنندگا

 .استان قم به جمع تولید کنندگان گل محمدی کشور پیوست

،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ، با بیان اینکه هم اکنون شصت هکتار از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

افزایش تا یکصد و پنجاه هکتاری مزرعه کشت گل : کشت گل محمدی رفته است گفت  اراضی یک مجتمع کشت و صنعت قم زیر

 . محمدی در سال زراعی امسال از اولویت های این سازمان است 

 . کاشت گل محمدی در هزار و پانصد هکتار از اراضی استان در برنامه بلند مدت این سازمان در قم است: طالیی افزود

گل محمدی زمانی به آّب نیاز دارد که باغات و زراعت :گل محمدی را هم مورد توجه قرار داد و گفتوی مهمترین مزیت کاشت 

 . نیاز به آب ندارند و از این جهت بسیار مناسب برای اقلیم استان قم است

تن گل محمدی در حال حاضر از هر هکتار دو و نیم : مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت آب شیرین قم وابسته به ایثارگران گفت 

 . برداشت می شود که امکان افزایش برداشت تا چهار تن وجود دارد

عالوه بر گالب گیری از این محصول، بازار تازه فروشی هم ایجاد شده که : درستکار کیفیت گل های تولیدی را خوب دانست و افزود

 . مورد استقبال توریست ها قرار گرفته است 

 . کاشان واقع است-ر کیلومتر پنجاه جاده قم مجتمع کشت و صنعت آب شیرین د
http://www.yjc.ir/fa/news/5194149 

 

 گوجه فرنگی  

 خبرنگاران جوان - 104۱اردیبهشت  11: تاریخ

 از بين رفتن عرضه و تقاضا با کشت گوجه فرنگی خارج از فصل

 .گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر تناسب بین عرضه و تقاضا را از بین برده استکشت بدون برنامه محصول 

تولید این محصول در استان خارج از : مدیرتعاون روستایی استان بوشهر گفت   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به گزارش

ام می شود و باید با قیمت خوب به فروش برسد اما کشت زیاد، همزمانی بازار رسی محصول با دیگر انج( در فصل سرما)فصل

 .استانها و تولید بیش از نیاز مصرف داخلی متضرر شدن کشاورزان را به دنبال دارد 

این محصول می شود شرایط مناسب کشت گوجه فرنگی در استان باعث روی آوردن بسیاری از کشاورزان به کشت : قنبری افزود 

 . به همین علت هرسال بیش از مقدار پیش بینی شده از زمین های کشاورزی استان زیر کشت گوجه فرنگی می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/5178119
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5179127
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در شرایط خشکسالی و کمبود آب می طلبد با رعایت الگوی کشت ا ز ضرر و زیان کشاورزان گوجه کار استان بوشهر : وی گفت 

 پیشگیری شود

 .هزار هکتار زمین در استان بوشهر برداشت شد  64گی از دی پارسال تا فروردین امسال از هزار تن گوجه فرن 637
http://www.yjc.ir/fa/news/5194001 

 

 نهاده ها
 - 49/11/40فارس

 ميليون دالر بود99۶تنها سهم دو شرکت دولتی / رد انحصار دو ميليارد دالری در واردات نهاده دامی

واردات : نماینده مجلس به رئيس جمهور گفت 9۰رئيس اتحادیه واردکنندگان دام و طيور ایران در واکنش به نامه 

 .شود شرکت انجام می 2۰های مورد نياز کشور توسط  های دامی در کشور انحصاری نيست، واردات نهاده نهاده

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره تصمیم دولت در  63،چند روز پیش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های دامی جاهد و شرکت جهاد  میلیارد دالری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی، شرکت فرآورده ۲زمینه واردات 

 .جمهور ارسال کردند خطاب به حسن روحانی رئیس ای نامهتحقیقات آب و انرژی، 

های دامی در کشور انحصاری و  واردات نهاده: حمید ورناصری در واکنش به متن نمایندگان مجلس به خبرنگار اقتصادی فارس گفت

های مورد نیاز کشور  جهاد تحقیقات آب و انرژی نیست، بلکه واردات نهاده های دامی جاهد و شرکت محدود به دو شرکت فرآورده

ها از بقیه منابع  شرکت داده شده است و بقیه شرکت 67میلیارد دالر به  ۲ارز تخصیصی از محل . شود شرکت انجام می ۲3توسط 

 .کنند در اختیار دولت و بانک مرکزی اقدام به گشایش ال سی می

های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و  عالوه بر دو شرکت، فرآورده: کنندگان دام و طیور ایران افزودرئیس اتحادیه وارد

های پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که صد در صد دولتی هستند و نیز دو سه شرکت دیگر نیز اقدام به  انرژی، شرکت

 .کنند میمیلیارد دالر  ۲های دامی از محل  واردات نهاده

های دامی جاهد و شرکت جهاد  وی با بیان اینکه مبلغ اعالم شده توسط نمایندگان مجلس برای واردات دو شرکت، فرآورده

میلیون دالر در  66های دام جاهد و  میلیون دالر در اختیار شرکت نهاده677مبلغ : تحقیقات آب و انرژی صحیح نیست، گفت

میلیون دالر است حال اینکه در نامه نمایندگان  666انرژی قرار گرفته است که در مجموع اختیار شرکت جهاد تحقیقاتی آب و 

 .میلیارد دالر عنوان شده است ۲مجلس رقم 

شود در راستای حمایت از تولید است و بهترین سیاستی است که دولت تدبیر و امید برای  وارداتی که انجام می: ورناصری گفت

فته است، به این علت که ارز تخصیصی سریعتر وارد کشور شود و دیگر اینکه وزارت جهاد ارز به کاالهای حمایت از تولید در نظر گر

ها درخواستی برای این موضوع به وزارت   داد و باید از وصول مطالبات اطمینان داشت هر چند که سایر شرکت اساسی اختصاص می

 .جهاد ارائه ندادند

می جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است اما به عنوان بخش خصوصی اقدام به واردات های دا شرکت نهاده: ورناصری گفت

 .کند های دامی نیز می نهاده

بله این : های دامی، نهاده وارد کشور شده است، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا به میزان رقم اختصاص یافته برای واردات نهاده

 .های دامی جاهد به تمام تعهدات خود در مورد واردات عمل کرده است نهادهاعتبار برای سال گذشته بود و شرکت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5179330
http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940121000626
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شرکت در  ۲3های دامی از طریق  کسانی که به دنبال فضاسازی هستند بدانند واردات نهاده: ورناصری همچنین خاطرنشان کرد

دامپینگ بسیاری از کشورها جلوگیری حال انجام است، وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته توانست از کمبود کاال در کشور و نیز 

 .کند

های مورد نیاز قیمت اقالم جو، ذرت و سویا در کشور نسبت به  به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران با واردات نهاده

را باال برد و های دامی قیمت تمام شده  مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت کما اینکه در سالهای گذشته افزایش نرخ نهاده

 .حاشیه سود تولیدکنندگان به شدت کاهش یافته بود

 .درصد قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی وابسته به خوراک دام و طیور است 07به گزارش فارس، 

له به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران کاهش قیمت خوراک دام و طیور در حالی انجام شده است که نرخ مباد

 .بانک مرکزی هم در کشور رشد داشته است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111519 

 
 نهاده ها  

 - 49/11/40فارس

 های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده

های دامی  ورزی و منابع طبيعی مجلس با بيان این که به جای واردات باید به توليد داخلی نهادهعضو کميسيون کشا

 .های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده: توجه شود، گفت

در مورد نامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت علی ایران

مدتی است در وزارت : های دامی، گفت جمهور در مورد جلوگیری از رانت و انحصار واردات نهاده تعدادی از نمایندگان به رئیس

های دامی  و نهاده هایی مبادرت به واردات محصوالت کشاورزی خاص مانند مواد پروتئینی، گوشتی کشاورزی است که شرکت جهاد

 .کنند و اعمالی مغایر با منافع ملی، منافع اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در حال انجام است می

هایی برای کشور  های دامی در کنار واردات مرکبات، برنج، گوشت قرمز باعث بروز نگرانی انحصاری شدن واردات نهاده: وی افزود

 .شده است

هیچ گونه مرکباتی وارد  05پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده که در سال عضو کمیسیون کشاورزی در 

وجود محصوالت مختلف : های قبلی بوده، بیان داشت ماهه اول سال گذشته هم از ثبت سفارش 6کشور نشده و واردات برنج در 

کند  د شده، ضمن اینکه قائم مقام وزیر بازرگانی اعالم میوارداتی نشانگر این است که این محصوالت از طرق مختلف به کشور وار

 .های قاچاق را خریداری نکنند، اما مردم از کجا بدانند کدام میوه در بازار قاچاقی است که مردم میوه

 .های دیگر وارد کشور شده است معتقدم همه این موارد قاچاق نیست و از راه: پور تصریح کرد ایران

کند که این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی، منافع  ی در زمینه واردات محصوالت کشاورزی پشت پرده فعالیت میهای دست: وی افزود

 .کنندگان است ملی و به ضرر تولید

های دامی است، ضمن اینکه شرایط و  شود، حاکی از واردات نهاده آنچه که مشاهده می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .آن فراهم نشده استبستری برای صادرات 

انداز  چشم ریزی مشخص بخش کشاورزی براساس سند عدم برنامه: های دامی گفت پور در مورد علت وابستگی به واردات نهاده ایران

 .های دامی شده است موجب واردات نهاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123000514
http://www.farsnews.com/
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های دامی و جایگاه آن درک  های دامی نیازمند عزم جدی است، ضمن اینکه تا امروز اهمیت نهاده تولید داخل نهاده: وی افزود

 .نشده است

های دامی و کمبود آن  ناگهانی، گوشت قرمز، گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده  بخشی از دالیل گرانی: پور تصریح کرد ایران

 .در کشور است

ریزی منسجم امکان  یک برنامه های دامی را کاهش و با توان گام به گام سهم واردات نهاده  با تعیین هدف و برنامه می: وی افزود

 .های خوبی در این زمینه وجود دارد برداشتن گام
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491144111059 

 
 نهاده ها 

 - 49/11/46فارس

 شرکت خصوصی است 47واردات نهاده در اختيار / ردات دو ميليارد دالریپاسخ به ایراد نمایندگان درباره وا
براساس :های دامی با اعتبار آبهای مرزی گفت ميليارد دالری نهاده 2معاون وزیر جهاد کشاورزی در توضيح واردات 

تخصيص یافته به  ميليارد ریال 2شيوه نامه بانك مرکزی و اتاق پایاپای این بانك مقرر شد برای جلوگيری از تورم، 

زایی به منظور واردات کاالهای اساسی مثل گندم و برنج در  های مرزی برای تبدیل به ارز و جلوگيری از تورم مهار آب

 .اختيار وزارت جهاد کشاورزی قرار گيرد

ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی امروز در  عاون امور برنامه، عبدالمهدی بخشنده مخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های دامی که توسط نماینده دولت مطرح شده  نشست خبری به توضیحاتی در مورد ماجرای رانت دو میلیارد دالری واردات نهاده

دالر اجازه یافت از صندوق  سال و هر سال به مبلغ دو میلیارد 4دولت با اجازه از مقام معظم رهبری به مدت : بود پرداخت و گفت

 .استان عمدتاً اصلی کشور استفاده کند 6۲های آبیاری و زهکشی اصلی  توسعه ملی برای اجرای سدها، شبکه

 .دولت موظف است این پول را با دو سال تنفس، چند قسط دوباره به صندوق توسعه ملی برگرداند: وی افزود

هزار  337میلیارد دالر از این صندوق برای احیای  6٢3م رهبری موافقت کرده بود قبل از آن هم مقام معظ: بخشنده اظهار داشت

 .شود برداشت شود سال که امسال سال دوم آن سپری می 5های خوزستان و ایالم برای مدت  هکتار دشت

میلیون دالر  377مبلغ همچنین مقام معظم رهبری اجازه برداشت : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون امور برنامه

سال اختصاص دادند که در حال حاضر  5هزار هکتار اراضی دشت زابل و سیستان و بلوچستان را باز هم به مدت  46برای احیای 

 .شود میلیارد دالر می 67مبلغ ذکر شده معادل  5سال دوم طرح در حال پیشروی است که در مجموع این 

ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور همه به  صادی دولت، سازمان مدیریت و برنامهمدیران ارشد اقت: بخشنده تصریح کرد

بندی رسیدند که برای اینکه پول پر قدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتاً در خارج از مرزهای ایران و در کشورهای  این جمع

های  ذخایر غذایی گندم، برنج و جو کنند و بخشی را برای نهاده مختلف است صرف واردات ذخایر راهبردی مورد نیاز کشور همچون

 .دامی حاصل تولید در اختیار شرکتهای دولتی قرار دهند و پس از واردات ریال آن را به حساب دولت واریز کنند

 تورم زا استو زیرا اگر دالر در اتاق پایاپای بانک مرکزی بالفاصله تبدیل به ریال شود: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

میلیارد دالر بوده است اما چون این تخصیص ارز عمالً از شهریور و اواخر مهر شروع شد  ۲کل این پول برای سال گذشته : وی افزود

 .میلیون دالر بوده است 867اند دریافت کنند در مجمو  ها توانسته آنچه که این شرکت

میلیون دالر تخصیص داده و همه کارها به  867بانک مرکزی : تصریح کردریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی  معاون امور برنامه

های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی کمتر از  مند انجام گرفته است، کل مجموع واردات دو شرکت نهاده صورت شفاف و قانون

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940122001357
http://www.farsnews.com/
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درصد نیاز کشور  ۲در بخش جو حدود  درصد و 5اند، کمتر از  ها وارد کرده میلیون دالر بوده و مقدار ذرتی که این شرکت 647

 .است که این به معنای انحصار نیست

درصد نیاز کشور است که همه آنها از طریق  07شرکت خصوصی دیگر وجود دارد که وارد کننده بیش از  47: بخشنده اظهارداشت

 .وارد شده استاند و عمده جو، ذرت و کنجاله از طریق بخش خصوصی  دولت از بانک مرکزی ارز مرجع گرفته

میلیون دالر به منظور مهار آبهای مرزی اختصاص یافته که پس از تبدیل به ریال حدود یک هزار میلیارد  8۲6تاکنون : وی افزود

 .های اصلی آبسیاری در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است های سد سازی و اجرای شبکه تومان برای تکمیل پروژه

ا به تکالیف قانونی همواره در رابطه با مصارف مردم کشور و محصوالتی که به طور مستقیم مثل برنج دولت بن: بخشنده تصریح کرد

گیرد در دو دهه گذشته ذخایر راهبردی داشته است تا بتواند  های دامی مورد استفاده قرار می و روغن و یا غیر مستقیم مثل نهاده

 .گردانددر شرایط نوسان بازار، بازار را به حالت تعادل بر

همواره ستاد تدابیر ویژه میزان ذخایر راهبردی گندم، ذرت، جو را تعیین و در اختیار وزارت جهاد قرار : بخشنده تصریح کرد

 .دهد می

نژاد معموالً ذخایر  های گذشته مثل دولت خاتمی و احمدی در دولت: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی بیان داشت معاون امور برنامه

ماهه گندم شده  6ها در دولت روحانی تاکید برای ذخایر  کردند ولی با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم نگهداری میماهه  5را 

 .بود

ها با کمترین  وقتی شروع به کار کرد به دالیل مختلف و خصوصاً تشدید تحریم 0۲دولت آقای روحانی در شهریورماه : وی افزود

 .شدیم 05روز وارد سال  ۲7با کمتر از یک ماه ذخیره گندم و نزدیک به  0۲فند ذخایر روبرو بود به طوریکه در اس

های دامی هم در آن تاریخ به دلیل خزانه خالی و  در زمینه نهاده: ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی بیان داشت معاون امور برنامه

 .ها وضعیت خوبی نداشتیم و در مورد شکر هم همین وضعیت حاکم بود تحریم

ماهه گندم به سال  0شد به طوریکه با ذخیره  04ای وارد سال  کشور با ذخایر بی سابقه 05اما امسال در اسفند : ئ تصریح کردو

 .ماه است 6جدید وارد شدیم و در زمینه روغن، برنج و شکر هم عمدتاً ذخایر حدود 

ریزی وزارت جهاد در این  ه ذخیره وجود دارد و برنامههای دامی از قبیل ذرت، کنجاله و جو هم چند ما در مورد نهاده: وی افزود

 .مورد خوب بوده است

های دولتی وارد و  هزار تن توسط شرکت 877میلیون تن ذرت وارد کشور شده که کمتر از  3٢3سال گذشته حدود : وی بیان داشت

 .بقیه از طریق بخش خصوصی انجام شده است

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  607سابقه بوده به طوریکه  رساختهای بخش کشاورزی بیتوجه دولت یازدهم به توسعه زی: وی افزود

 .تح پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است 05در سال 

 .گیرد هزار هکتار از اراضی زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می ۲77امسال با تامین منابع، : بخشنده تصریح کرد

 .فروشی است وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و پرهیز از خاموی افزود یکی از راهبردهای 

درصد از منابع اختصاص یافته به بخش کشاورزی از  ۲7تاکنون : ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی بیان داشت معاون امور برنامه

 .است ای اختصاص یافته محل صندوق توسعه ملی برای توسعه کشت گلخانه

 66شود حدود  بینی می امسال پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد خرید گندم در سال زراعی جاری تصریح کرد

 .میلیون تن آن خرید تضمینی شود 8شود که حدود  بینی می میلیون تن گندم تولید شود و همچنین پیش

تن است و بنابراین نیاز به واردات حدود یک تا دو میلیون تن است و میلیون  0کل مصارف انسانی گندم در کشور حدود :وی افزود

 .یابد درصد کاهش می 37به این ترتیب میزان واردات گندم در سال جاری حدود 
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 05دهم میلیارد دالر در سال  -3٢4میلیارد دالر به  -8از  05تراز بازرگانی کشاورزی در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ته استکاهش یاف

میلیارد  65٢۲واردات معادل  0۲میلیارد دالر بوده و در همین زمان در سال  6۲کل واردات  05ماهه سال  6۲در : وی تصریح کرد

 .درصد کاهش یافته است 0بنابراین میزان واردات .دالر بوده است

دهم میلیارد دالر و کل ارزش  6٢6،  05همچنین ارزش صادرات در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در سال : بخشنده تصریح کرد

 .میلیارد دالر بوده است 3٢۲، 0۲صادرات در سال 

هزار تن ذرت در خوزستان  077ای روز دوشنبه هفته گذشته داشته که امکان عرضه  کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه: وی افزود

 .رضه شودهزار تن جو در کرمانشاه در بورس کاالی کشاورزی به صورت آزمایشی ع 577و 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491146111150 

 

 نهاده ها

  آیانا-1049فروردین  40, یکشنبه

 گيرد  برداران قرار می نوع کود کشاورزی در سبد بهره 2۶
 .گيرند نوع کود کشاورزی بهره می 2۶ی با متنوع بودن برنامه کودی از برداران بخش کشاورز امسال بهره

از تأمین به اندازه کودهای ( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها در سال گذشته بخش کشاورزی را تحت تأثیر  با وجود آنکه تنش: برداران بخش کشاورزی در انبارها خبر داد و گفت مصرفی بهره

 837های مورد نیاز وجود داشت، اما در سال زراعی جدید، تاکنون  داد و در سال گذشته مشکالتی در زمینه تأمین نهاده قرار می

 .برداران در انبارهای شرکت خدمات حیمایتی ذخیره شده است هزار تن کود اوره مورد نیاز بهره

 .ها هیچ مشکل خاصی وجود ندارد برای توزیع کود سرک و تأمین سایر نهاده: زودعلیرضا ولی اف

شد که  هزار تن کود باید تأمین می ۲47بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، در سال گذشته سه میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .درصد آن تحقق یافته و آماده توزیع است 87

هزار تن کود برای سال آینده در دستور کار  877ری نیز تأمین و تدارک حدود چهار میلیون و در برنامه سال جا: ولی ادامه داد

 .است که این شرکت اقدامات الزم برای این مقدار نهاده را انجام داده است

د شیمیایی در سال گذشته سه گروه کودی که شامل پنج نوع کو: خبر داد و تصریح کرد 04وی از متنوع بودن برنامه ابالغی سال 

 .نوع کود شیمیایی ارتقاء یافته است ۲6بود در برنامه وجود داشت، این در حالی است که امسال به هفت گروه کودی و 

  نوع کود کشاورزی در کشور 24توليد 

ه گرفته های گذشته از کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بهر در سال: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در ادامه یادآور شد

های آلی  شد، اما امسال پنج نوع کود فسفاته، دو نوع پتاسه، چهار نوع کود میکروبی، چهار نوع کود گوگردی، دو نوع کود محرک می

 .و زیستی و دو نوع کود آلی در سبد کودی گنجانده شده است

های فسفاته نیز تنوع از دو نوع به پنج نوع شود و در بخش کود کود ازته که شامل پنج نوع است، امسال توزیع می: ولی تأکید کرد

 .ارتقاء یافته است

برداران بخش کشاورزی تدارک دیده شده است که با توجه به تولیدات  دو نوع کود پتاسه نیز برای استفاده بهره: وی اظهار داشت

 .داخل امکان استفاده بخشی از کودهای فوق وجود دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940126000853
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شده برای سال جاری، دو نوع  نوع کود شیمیایی ابالغ ۲6از : خبر داد و گفت 04ی در سال ولی از کاهش معنادار کودهای واردات

 .شود نوع دیگر داخل کشور تولید می ۲4وارداتی بوده و 

در : وی از تأکید وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین و تدارک کودهای غیرشیمیایی از قبیل آلی، زیستی و میکروبی خبر داد و افزود

 .ی در برنامه داریم که عالوه بر تأمین کودهای شیمیایی از کودهای غیرشیمیایی نیز در مزارع کشاورزان بهره بگیریمسال جار

تأمین کود بر اساس نیازهایی که توسط : سازی کودهای شیمیایی خبر داد و خاطرنشان کرد ولی از اجرایی شدن برنامه کیفی

اند تا توزیع کودهای  ها تحت بررسی قرار گرفته ترتیب تمامی استان ام شده و بدینشود، انج مؤسسه تحقیقات خاک و آب اعالم می

 .شیمیایی با توجه به نیاز واقعی کشاورزان باشد

تمامی تولیدکنندگان داخلی ملزم شدند برای امسال تأییدیه کیفیت را از مؤسسه تحقیقات خاک و آب دریافت کنند : وی ادامه داد

 .کنند المللی نیز تبعیت می مصرفی داخل کشور از استانداردهای بین ترتیب کودهای که بدین

 هزار تن کود فسفاته 977توليد بيش از 

بر اساس : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از حمایت تولیدکنندگان داخلی کود در کشور خبر داد و تصریح کرد

دکننده کود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده از کودهای های تولی نامه منعقدشده بین انجمن صنفی و اتحادیه تفاهم

هزار تن کود شیمیایی را تولید کنند و تحویل دهند که با توجه به  ۲37داخلی در اولویت است و مقرر شده که این تولیدکنندگان 

 .امکانات حمل و نقل و انباری شرکت، توزیع آن بر عهده این ارگان خواهد بود

شد، اما از سال گذشته بر اساس قرارداد  آمونیوم فسفات به کشور وارد می هزار تن کود دی 577تا  ۲77هرساله : دولی یادآور ش

 .های داخلی توانستیم این کود را در داخل تولید کنیم منعقدشده با پتروشیمی

هزار  677مسال تولید آن به بیش از هزار تن کود فسفاته توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شد و ا 47سال گذشته : وی تأکید کرد

 .تن خواهد رسید

درصد بر تولیدات خود بیفزایند که  67های صنفی تولیدکننده کود تفاهم کردند که ساالنه  ها و انجمن اتحادیه: ولی اظهار داشت

 .شود زم از آنها انجام میهای ال ساله، دیگر هیچ کودی وارد نخواهیم کرد و در این راستا حمایت 67ترتیب ظرف یک برنامه  بدین

ای برسد که توان صادراتی  ویژه کود شیمیایی به اندازه ها به تر تولیدات نهاده وی در پایان اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 ./محصوالت داخل کشور نیز افزایش یابد
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44115-1.html 

 
 نهاده ها  

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 و سایر کشورها  D۸ميليون تنی کود اوره ایران به  232آمادگی صادرات 
ميليون تن مورد نياز داخلی بوده و مابقی به کشورهای  23۸شود،  ای که در کشور توليد می از پنج ميليون تن کود اوره

 .شود ایرین صادر میو س D۸عضو 

درباره نتایج چهارمین ( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این انجمن دارای هشت عضو از کشورهای در حال توسعه اسالمی است که : که در داکا برگزار شد، گفت D8نشست انجمن کود 

های مربوط به کودهای شیمیایی  های مشترک در حوزه تحقیقات، بازرگانی، تولید و تقویت تشکل گذاری ایهبستری را برای سرم

 .فراهم آورده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22115-1.html


 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

116 
 

تجارت خاک و کودهای شیمیایی و هماهنگی برای استانداردسازی محصوالت تولیدی کشورهای عضو، : علیرضا ولی افزود

هایی برای سهولت گمرکی در تبادل محصوالت کودی، استفاده از تجارب  روهسازی تولید کودهای شیمیایی، تشکیل کارگ ظرفیت

 .شود پیگیری می D8علمی و تکنولوژیکی کشورهای عضو برخی از اهدافی است که توسط کشورهای عضو گروه 

د و به تصویب در جزیره کیش برگزار شد و به پیشنهاد ایران اهدافی تعیین ش 650۲جلسات مشترکی در سال : وی خاطرنشان کرد

های فوق  های اصولی مربوط به نشست نویس اولیه و موافقت ماه همان سال نیز نشستی در ترکیه برگزار شد و پیش رسید و در آبان

 .تنظیم و در نشست بعدی که در نیجریه بود، به تصویب رسید D8تهیه شد و سپس اساسنامه کودی گروه 

عنوان نقطه تماس ملی کود انتخاب و  در نشست اخیر نیجریه، ایران به: مه دادمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادا

 .های بعدی تدوین شد سپس اهداف نشست

های هر  ها و پتانسیل ها، ظرفیت نامه هایی با کشورهای مختلف منعقد شده است که ضمن آشنایی با آیین نامه تفاهم: ولی تصریح کرد

 .والت کودی توافق شده استکشور، درباره تبادل اطالعات و محص

با توجه به پراکندگی مختلف کشورهای عضو این گروه، نیازهای کودی کشور ما نیز تأمین خواهد شد و عالوه بر آن : وی یادآور شد

 .خواهیم توانست از تولیدات و تجارب سایر کشورها استفاده کنیم

ولیدکننده کود است و هم مازاد دارد و در این راستا حدود پنج ای است که هم ت گونه ظرفیت تولیدی ایران به: ولی تأکید کرد

میلیون تن آن مورد نیاز کشور است و مابقی قابلیت صادرات به  ۲٢8شود که از این مقدار  میلیون تن کود در کشور تولید می

 .و سایر کشورها را دارد D8کشورهای عضو 

 تترین واردکننده کود در کشور، خدمات حمایتی اس بزرگ

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ظرفیت باالیی برخوردار است و : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت

 .شود ترین واردکننده کود در کشور محسوب می بزرگ

 .شود درصد کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی توسط این شرکت تأمین می 07بیش از : وی همچنین گفت

شمارند باید بدانند که مطابق اعالم  ترین شرکت وارکننده کود شیمیایی برمی عنوان بزرگ ای که خود را به عده: دولی در ادامه افزو

های  میلیون تن کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال گذشته وارد شده است و شرکت 6٢3گمرک، حدود 

 .اند هزار تن کود را وارد کرده 47تا  53بزرگ فوق تنها 

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تنها شرکت دولتی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی است که کودهای : وی خاطرنشان کرد

شده دارای استانداردهای مورد تأیید مراجع علمی و تحقیقاتی  کند؛ بنابراین محصوالت ارائه مصرفی و مورد نیاز بخش را تأمین می

 .ها هوشیارتر باشند زی باید نسبت به محصوالت سایر شرکتبرداران بخش کشاور بوده و بهره

های مورد نیاز بخش کشاورزی است که  هدف این شرکت تأمین نهاده: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد

 .المللی و آن چیزی است که توسط مراجع علمی و تحقیقاتی به ثبت رسیده است مطابق استانداردهای بین

شده روی کودهای شیمیایی که نشان از  شود که به برچسب نصب برداران بخش کشاورزی درخواست می از بهره: یح کردولی تصر

 .تطابق محصوالت با عملکردشان دارد و عالوه بر آن برچسب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دقت نظر داشته باشند

شود تا در صورت نیاز  های مختلفی انجام می بررسی: ادآور شدبرای ایران ی D8های سایر کشورهای عضو گروه  وی درباره مزیت

 .های کشورهای دیگر استفاده کنیم بتوانیم از پتانسیل

عنوان دبیر این نشست از سوی ایران انتخاب شده است و مهندس حسین زمانی نماینده کشور  گفتنی است، دکتر قطب شریف به

 .المللی با کشورهای فوق است نرئیس این انجمن بی ایران و نقطه تماس و نایب
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با حضور هشت کشور در حال توسعه اسالمی شامل ایران، اندونزی، بنگالدش،  06از سال  D8الزم به ذکر است، انجمن کود 

پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه بنا به پیشنهاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هدف توسعه و تقویت تولید و تجارت 

 ./کشورهای عضو و در راستای تأمین و امنیت غذایی تشکیل شد کود میان
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44119-1.html 

 
 نهاده ها  

 آیانا-1049فروردین  49, پنجشنبه

 شود  سموم کشاورزی باکيفيت باال وارد کشور می

ها با ایجاد بازار رقابتی برای سایر کشورها سموم  ر مافيای واردات در این بخش ملموس است و با لغو تحریمحضو

 .شود کشاورزی باکيفيت و قيمت مناسب وارد کشور می

که با نظارت با اعالم این( ایانا)مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در تالش هستیم : تر جایگزین سموم پرخطر شوند، گفت خطر و با دوره کارنس کوتاه بر ثبت سموم تالش شده است که سموم کم

 .ها و صابون را جایگزین سموم برای کنترل آفات کنیم که دوره کارنس نیز ندارند های غیرشیمیایی و استفاده از قارچ روش

پزشکی در تمامی  های گیاه کارشناسان کلینیک: پزشکی در سطح استان افزود های گیاه الیت کلینیکعلی حیدری با اشاره به فع

های غیرشیمیایی  مراحل کاشت تا برداشت بر فرآیند تولید نظارت دارند و با آموزش به کشاورزان و باغداران سعی بر گسترش روش

 .رویه مصرف سموم دارند و کاهش بی

های  برای این منظور با نظارت گروه: پاشی تا برداشت باید سه روز باشد، خاطرنشان کرد فاصله بین آخرین سموی با اشاره به اینکه 

گیرد  خوری دارند، انجام می روز حذف شده و نظارت بیشتری روی محصوالتی که جنبه تازه 64شبکه مراقبت سموم با دوره کارنس 

 .کننده داشته باشد تا خطر کمتری برای مصرف

ری از همکاری وزارت جهاد کشاورزی استان با سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام حید

کنندگان غیرقانونی سم خبر داد و تصریح  نامه نظارتی برای برخورد با توزیع مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهت تدوین شیوه

 .کنندگان باید مجوز کار داشته باشند اهد شد و تمامی توزیعبرابر با قانون با متخلفان برخورد خو: کرد

ها  با نظارت سازمان حفظ نباتات باید تمامی سموم به واحدهای دارای مجوز فرستاده شوند و روی ورود سم به استان: وی ادامه داد

 .تر صورت گیرد نظارت جدی

در فرآیند توزیع سم تا خرید آن توسط کشاورز یک حلقه مفقوده  مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه

کند، در حالی که باید با تغییر این روند کشاورز با  فروشی مراجعه می در حال حاضر کشاورز مستقیماً به سم: وجود دارد، یادآور شد

های غیرشیمیایی که  ش با روشپزشکی مراجعه کند و در صورت رفع نشدن مشکل های گیاه در دست داشتن نسخه به کلینیک

 .شود، به خرید سم بپردازد توسط کارشناسان کلینیک پیشنهاد می

حضور : پزشکی را متولی تأمین و نظارت بر مصرف سم دانست و تأکید کرد حیدری، سازمان حفظ نباتات و مؤسسه تحقیقات گیاه

 .کیفیت خارجی نداریم اردات سموم بیمافیای واردات در این بخش نیز ملموس است، در حالی که نیازی به و

: ها اظهار داشت های ثمربخش سازمان حفظ نباتات در باال بردن کیفیت سموم داخلی در دوره تحریم وی در پایان با اشاره به تالش

باکیفیت و قیمت  توانیم سم کنیم و می ها در واردات، بازار رقابت برای سایر کشورها ایجاد می ها و محدودیت با برداشته شدن تحریم

 ./مناسب وارد کنیم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44190-1.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22104-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22173-1.html
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 نهاده ها
 آیانا-1049فروردین  01, دوشنبه

 توزیع کودهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ بدون شماره ثبت و کنترل کيفی 
حالی شرکت خدمات حمایتی برای توزیع پنج ميليون تن کود شيميایی اعالم آمادگی عمومی کرده است که هنوز در 

 .برای کنترل کيفيت و اخذ شماره ثبت از مؤسسه تحقيقات آب و خاک، استعالمی نگرفته است

رغم  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

آنکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تاکنون اقدامی برای کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت کودی از مؤسسه تحقیقات خاک و 

 .آب نکرده، اما برای توزیع پنج میلیون تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان اعالم آمادگی کرده است

وری دارد، چرا  سالمت کودهای شیمیایی به لحاظ فرموالسیون، اهمیت زیادی برای کشاورزان و میزان بهره: دمحمدی افزو علی خان

 .شود تواند منجر به مصرف بیش از اندازه و آلودگی خاک می که پایین بودن احتمال کیفیت می

های شیمیایی، بر اساس آیین نامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف است پیش از فروش و توزیع کود: وی خاطرنشان کرد

 .کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت کودی، نسبت به معرفی فرمول تهیه، اقدام کنند

هرچند واردکنندگان و تولیدکنندگان کودهای شیمیایی تا مردادماه امسال برای ثبت کودی فرصت دارند، : محمدی ادامه داد خان

د منجر به آن شود که کودهای موجود در انبارها بدون نظارت کارشناسان مؤسسه ماهه نبای اما این خالء قانونی و فرصت پنج

 .های کشاورزی شود تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی به کشاورزان عرضه و راهی زمین

یابی شود، شود، باید برای ایجاد اطمینان کشاورزان ارز وی با تأکید بر اینکه کودهای شیمیایی که برای کشت بهاره عرضه می

 .خواهند با خیال راحت از کودهای شیمیایی استاندارد و سالم استفاده کنند کشاورزان می: تصریح کرد

مدیرعامل مجمع ملی کشاورزان خبره با بیان اینکه امید خاک کشاورزی به مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی 

دهد، پیدا  برداری از کودهایشان نمی برای ایستادن در برابر کسانی که اجازه نمونههای قانونی  این مؤسسه باید راه: است، یادآور شد

 .کند

استاندارد : زند، تأکید کرد محمدی با اشاره به اینکه مصرف کودهای شیمیایی نامرغوب از نظر تغذیه به سالمت مردم لطمه می خان

 .تولید کود شیمیایی در کشور نیز باید تهیه شود

کشاورزان باید : های کشور برای آزمایش کود و خاک وجود ندارد، اظهار داشت های مجهزی در استان از اینکه آزمایشگاهوی با گالیه 

 .برای ارزیابی سریع کود و خاک به آزمایشگاه دسترسی آسان و سریع داشته باشند

تر از میزان انتظار باشد و هزینه  پایین شود حجم تولید محصول استفاده از کودهای آلوده و نامرغوب باعث می: محمدی گفت خان

 .شده را افزایش دهد تمام

وی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خواست که بخش ترویج کشاورزی را برای ارتقاء آگاهی و دانش کشاورزان درباره مصرف 

 ./کود و تقویت خاک احیا کند
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44404-1.html 

 

 
 نهاده ها

 فودپرس 1049فروردین ماه  40یک شنبه 

 های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22232-1.html
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دامی های  عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با بیان این که به جای واردات باید به تولید داخلی نهاده <کشاورزی

 .های دامی مغایر منافع ملی است واردات انحصاری نهاده: توجه شود، گفت

جمهور در مورد  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس علی ایران

هایی مبادرت به  کشاورزی است که شرکت مدتی است در وزارت جهاد: ، گفتهای دامی واردات نهادهجلوگیری از رانت و انحصار 

الی مغایر با منافع ملی، منافع کنند و اعم های دامی می واردات محصوالت کشاورزی خاص مانند مواد پروتئینی، گوشتی و نهاده

 .اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی در حال انجام است

هایی برای کشور  باعث بروز نگرانی شت قرمزگوهای دامی در کنار واردات مرکبات، برنج،  انحصاری شدن واردات نهاده: وی افزود

 .شده است

هیچ گونه مرکباتی وارد  05سال اعالم کرده که در  جهاد کشاورزیعضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که وزارت 

وجود محصوالت مختلف : های قبلی بوده، بیان داشت ماهه اول سال گذشته هم از ثبت سفارش 6کشور نشده و واردات برنج در 

کند  وارداتی نشانگر این است که این محصوالت از طرق مختلف به کشور وارد شده، ضمن اینکه قائم مقام وزیر بازرگانی اعالم می

 .های قاچاق را خریداری نکنند، اما مردم از کجا بدانند کدام میوه در بازار قاچاقی است مردم میوه که

 .های دیگر وارد کشور شده است معتقدم همه این موارد قاچاق نیست و از راه: پور تصریح کرد ایران

که این امر مغایر با اقتصاد مقاومتی، منافع  کند هایی در زمینه واردات محصوالت کشاورزی پشت پرده فعالیت می دست: وی افزود

 .کنندگان است ملی و به ضرر تولید

های دامی است، ضمن اینکه شرایط و  شود، حاکی از واردات نهاده آنچه که مشاهده می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .بستری برای صادرات آن فراهم نشده است

انداز  چشم ریزی مشخص بخش کشاورزی براساس سند عدم برنامه: های دامی گفت ات نهادهپور در مورد علت وابستگی به وارد ایران

 .های دامی شده است موجب واردات نهاده

های دامی و جایگاه آن درک  های دامی نیازمند عزم جدی است، ضمن اینکه تا امروز اهمیت نهاده تولید داخل نهاده: وی افزود

 .نشده است

های دامی و کمبود آن  ناگهانی، گوشت قرمز، گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده  بخشی از دالیل گرانی :پور تصریح کرد ایران

 .در کشور است

ریزی منسجم امکان  های دامی را کاهش و با یک برنامه توان گام به گام سهم واردات نهاده  با تعیین هدف و برنامه می: وی افزود

 .زمینه وجود داردهای خوبی در این  برداشتن گام

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 نوغان داری

 خبرنگاران جوان - 6504اردیبهشت  76: تاریخ

 آغاز توزیع تخم نوغان در مازندران

 .توزیع تخم نوغان از امروز در مازندران آغاز شد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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هزار جعبه نوغان به  60توزیع بیش از : معاون بهبود و تولیدات دامی مازندران گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .هزار ریال میان نوغان داران استان آغاز شد 03قیمت هر جعبه 

 . هزار تومان است 63عطایی نژاد افزود خرید تضمینی تخم نوغان بیش از 

 .جعبه بین متقاضیان توزیع شد 067بیش از هزار و  05اشاره به اینکه در سال وی با 

 .وی گفت بیشترین تولید کنندگان از شهرهای رامسر، آمل و بابل هستند
http://www.yjc.ir/fa/news/5194101 

 

 متفرقه

 فودپرس 1049فروردین ماه  41جمعه 

 مهدی فاخری از ایکریك رفت

مرکز تحقیقات اتاق اسالمی وابسته به اتاق بازرگانی )با حکم شافعی رئیس اتاق بازرگانی، مهدی فاخری از ایکریک  -فود پرس 

 .کنار گذاشته شد( ایران 

ترده ای از جمله در به گزارش خبرگزاری حالل پیش از این در طول دوسال و نیمی که فاخری مدیرعامل ایکریک بود تخلفات گس

پروژه حالل توسط او در ایکریک انجام گرفت که در بعضی رسانه ها منعکس گردید و نهایتاً به برکناری او در روزهای پایانی 

 .فروردین نود و چهار انجامید

یب داده که در این زمینه خبرنگار خبرگزاری حالل مصاحبه ای با دکتر عبدالحسین فخاری دبیرکل موسسه حالل جهانی ترت

ایشان در بخشی از این مصاحبه اعالم نمود که موسسه حالل جهانی از اواخر سال نود و دو . تفصیل آن در آینده منتشر خواهد شد

تخلفات ایکریک و موسسه خود ساخته فاخری بنام موسسه جهانی حالل و سوء استفاده از نام رئیس سابق اتاق و رئیس دفتر فعلی 

ه مسئوالن این نهاد کتبا اعالم نموده و مدارکش را ارائه داده بود که نهایتاً به برکناری فاخری از ایکریک ریاست جمهوری را ب

 .انجامید

توضیح اینکه اصوالً ورود اتاق به عرصه صدورگواهی حالل بدلیل ممنوعیت رقابت با اعضای خود و عدم بی طرفی بر اساس 

غیر قانونی است و نهایتا می تواند فقط در عرصه تحقیق چنانچه در اساسنامه ایکریک  60763استانداردهای جهانی بویژه استاندارد 

  .هست ورود پیدا کند

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 متفرقه
 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 شناسی ملی ایران  غ گياهبازدید بانوان شاغل وزارت جهاد کشاورزی از با
شناسی ملی ایران، واقع در  بانوان وزارت جهاد کشاورزی امروز در پنجمين روز هفته بزرگداشت مقام زن، از باغ گياه

 .منطقه چيتگر بازدید کردند

های مختلف این  ش، نخستین گروه از بانوان شاغل وزارت جهاد کشاورزی از بخ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های گیاهی  ای، باغ چین و ژاپن باغ رز و ناحیه خزری دیدن کردند و با گونه ای یا مدیترانه مجموعه زیبا ازجمله باغ میوه، باغ صخره

 .بومی و غیربومی آشنا شدند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5179038
http://www.foodpress.ir/Post
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بازدید علمی با هدف معرفی و  این: رئیس کمیسیون امور بانوان امروز در حاشیه این بازدید، در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت نایب

 .گیرد های وزارت جهاد کشاورزی صورت می سو شدن با برنامه های گیاهی مختلف بومی و غیربومی و هم آشنایی با گونه

بانوی شاغل در حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی در قالب شش  577مدت، قرار است  طی یک برنامه کوتاه: سمیرا انواری افزود

 .شناسی ملی ایران بازدید کنند د هفته از باغ گیاهگروه ظرف چن

 .کنند درصد کارکنان بانوان شاغل از هر ساختمان ستادی وزارتخانه شرکت می ۲7در این برنامه بازدید، : وی خاطرنشان کرد

رکنان زن وزارتخانه امسال تالش شده با اجرای بازدیدهای جداگانه، اطالعات و خدمات مفیدتری در اختیار کا: انواری تصریح کرد

 .قرار گیرد

 .شوند های فرهنگی و ورزشی شرکت داده می گفتنی است، طی این بازدید، بانوان وزارت جهاد کشاورزی در مسابقه

دهنده مناطق رویشی ایران، مناطق  کلکسیون مختلف، نشان ۲۲شناسی ملی ایران با برخورداری از  بنا بر این گزارش، باغ گیاه

 .های موضوعی و واحد مبادله بذر است لکسیونرویشی جهان، ک

های هرز، خشکی و تغییرات آب و  ها، علف هکتاری از سوی آفات و بیماری 637بر اساس این گزارش، این مجموعه متنوع و زیبای 

الش کنند و شناسی ارزشمند ت هوایی در معرض خطر است و از این رو ضروری است مسئوالن برای حفظ و پاسداری از این باغ گیاه

 .اعتبارات الزم را به آن اختصاص دهند

های پیزا و پادوآ در  شناسی دیگر در دنیا مانند باغ های گیاه سال، با سابقه احداث باغ 47شناسی ملی ایران با  اگرچه قدمت باغ گیاه

در شمال غرب تهران، به مانند  هکتار وسعت 637رسد؛ اما به هر حال با  اند، نمی میالدی احداث شده 6347ایتالیا که در سال 

های گیاهی ایجادشده، همواره  سازی بیولوژیک مجموعه آوری و غنی گنجینه ذخایر توارثی گیاهان کشور عالوه بر وظیفه تداوم، جمع

قان به روزه پذیرای خیل مشتا آموزشی قرار داشته و همه عنوان ابزار زنده کمک آموزان، دانشجویان و محققان به مورد توجه دانش

 ./نقاط کشور، ازجمله بازدیدکنندگان خارجی است طبیعت از اقصی
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44169-1.html 

 
 متفرقه
 آیانا- 1049 فروردین 01, یکشنبه

 جدول نامگذاری هفته +  "ا، از مزرعه تا سفرهایمنی غذ"های هفته سالمت با شعار  آغاز آیين
 .شود های خاص برای هر روز آغاز می ماه بر اساس نامگذاری های هفته سالمت از یکم تا هفتم اردیبهشت آیين

، هفته سالمت با شعار عزم ملی مسئوالن دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنندگان برای دسترسی عادالنه به خدمات سالمت از یکم تا هفتم  ندگان، متخصصان بهداشت و سالمت و همچنین مصرفکن توزیع

 .شود برگزار می 6504ماه  اردیبهشت

سازمان جهانی بهداشت با نام  ۲763با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، الهام از شعار سال  6504شعار بهداشتی سال 

 .است که پوستر این هفته نیز بر این اساس طراحی شده است "غذا، از مزرعه تا سفرهایمنی "

نظر  ای مردم به با توجه به افزایش تولید مواد غذایی بی کیفیت و نامطلوب توسط تولیدکنندگان و سوءاستفاده از نیازهای تغذیه

ای جامعه روند مطلوبی را  به طبع آن افزایش بهداشت تغذیهکنندگان و  تواند در ارتقای سطح آگاهی مصرف آید که این شعار می می

 ./ایجاد کند و منجر به توجه ویژه مردم و مسئوالن به این مهم شود

 

 های اجتماعی سالمت و مشارکت اردیبهشت 9 شنبه سه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22164-1.html
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 اسالمی -سالمت و سبك زندگی ایرانی  اردیبهشت 2 چهارشنبه

 درمانی -ارتقای خدمات بهداشتی عدالت در سالمت و  اردیبهشت 3 شنبه پنج

 سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتی اردیبهشت 4 جمعه

 سالمت و ارتقای ایمنی غذا اردیبهشت ۰ شنبه

 بخشی های کلی سالمت، همکاری بين سياست اردیبهشت ۶ شنبه یك

 گذاری اقتصاد سالمت و توسعه سرمایه اردیبهشت 0 دوشنبه

 علیرضا صفاخو: گزارش

 :ی بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائیدبرا
http://www.iana.ir/food/item/44414-1.html 

 
 متفرقه

 فودپرس 1049فروردین ماه  01یک شنبه 

 از کجا متوجه تازگی مرغ شویم؟

اگر . بوی نامطلوب قسمت زیر بال آن است دهنده کهنه بودن مرغ باشد،  تواند نشان های مهمی که می یکی از نکته <مواد غذایی

بوی بد این قسمت، حاکی از کهنه بودن . خواهید از تازه بودن مرغ مطمئن باشید، باید قسمت زیر بال آن را باال بزنید و بو کنید می

  .شود های آن شروع می در مواردی هم فساد مرغ، از نوک بال. مرغ است

 متوجه تازگی مرغ شویم؟ از کجا

خواهید از تازه  اگر می. بوی نامطلوب قسمت زیر بال آن است دهنده کهنه بودن مرغ باشد،  تواند نشان های مهمی که می یکی از نکته

ر د. بوی بد این قسمت، حاکی از کهنه بودن مرغ است. بودن مرغ مطمئن باشید، باید قسمت زیر بال آن را باال بزنید و بو کنید

 .شود های آن شروع می مواردی هم فساد مرغ، از نوک بال

ها  یک از این مرغ شوید اما کدام بندی مواجه می های باز و بسته حتما با انواع مختلفی از مرغ  اگر سری به بازار گوشت و مرغ بزنید،

کالری کمتری است؟ آیا درست است که  ای باالتر یا تر است؟ کدام قسمت مرغ دارای ارزش تغذیه برای مصرف خانواده شما مناسب

ها پاسخ  مقدم، دامپزشک و متخصص بهداشت مواد غذایی به تمام این سوال نباید در مصرف بال مرغ افراط کنیم؟ دکتر آراسب دباغ

 .اند داده

 های باز، مجاز است؟ آیا فروش مرغ

آخرین استانی که بعد از کلی کشمکش، . یی ممنوع استهای گوشت و مواد غذا های باز در فروشگاه طبق قانون، فروش و عرضه مرغ

ای در  صورت باز و فله  از آن به بعد، عرضه هرگونه مرغ یا اعضای آن به. بندی روانه بازار کرد، استان تهران بود صورت بسته مرغ را به

کردید، باید بدانید آن فروشگاه، کار بندی در فروشگاهی مشاهده  های باز و بدون بسته اگر مرغ. های کشور ممنوع شد تمام استان

از طرف دیگر، . دهد و سازمان دامپزشکی در صورت اطالع از این موضوع، با آن برخورد قانونی خواهدکرد خالف قانون انجام می

توانند  یهایی که دامپزشک مقیم دارند، م البته فروشگاه. ای هم مجاز نیست صورت باز و فله های آن به خردکردن مرغ و فروش تکه

های  های مرغ را انجام دهند و حضور دامپزشک و مسئول فنی، فقط در برخی فروشگاه کردن و عرضه تکه صورت مجاز، کار تکه به

ممنوع است، این کار در برخی ( بدون نظارت دامپزشک و مسوول فنی)ها  کردن مرغ بزرگ عرضه گوشت میسر است و با اینکه تکه

شود برای حفظ سالمت خود و  شود بنابراین، به خریداران عزیز توصیه می سازمان دامپزشکی هم انجام میها و دور از نظارت  مغازه

 .استاندارد و مجوزهای بهداشتی خودداری کنند  شده باز و بدون نشان های کامل یا قطعه شان از خرید مرغ اعضای خانواده

http://www.iana.ir/food/item/22212-1.html
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 مرده است؟ کبود و خون  های گوشت مرغ، چرا برخی از قسمت

دلیل  ۲. شوید هایی در قسمت ران، بال و بازوی مرغ می مردگی یا کبودی ها، متوجه وجود خون گاهی شما هنگام پاک کردن مرغ

ها، تمام  ها در مرغداری آوری مرغ تر است، این است که هنگام جمع ها وجود دارد؛ دلیل اول که رایج مختلف برای ایجاد این کبودی

توانند در نور قرمز، محیط اطراف خود را ببینند و کور  ها نمی مرغ. گذارند ر قرمزی را روشن میها را خاموش و فقط نو چراغ

ها شروع به دویدن  شوند، مرغ ها برای ارسال آنها به کشتارگاه، وارد سالن می آوری مرغ زمانی که کارگران در شب جمع. شوند می

دلیل باال  گاهی هم به. شود مانند و عضوی از آنها دچار کبودی می ان میکنند و در حین این کار، گاهی زیر دست و پای کارگر می

کند و  کننده گیر می چیلر یا خنک  ها در دستگاه هایی از بدن تعدادی از مرغ ها، قسمت بودن سرعت خط کشتار در برخی کشتارگاه

همین دلیل هم شما باید فقط قسمت  به .در هر صورت، این کبودی، کامال فیزیکی است و نشانه بیماری نیست. شود کبود می

 .خاطر فسادپذیری باالی آن و بدطعم بودنش جدا کنید و دور بیندازید و با خیال راحت، بقیه گوشت را مصرف کنید کبودشده را به

 از کجا متوجه تازگی مرغ شویم؟

خواهید از تازه  اگر می. قسمت زیر بال آن است بوی نامطلوب دهنده کهنه بودن مرغ باشد،  تواند نشان های مهمی که می یکی از نکته

در . بوی بد این قسمت، حاکی از کهنه بودن مرغ است. بودن مرغ مطمئن باشید، باید قسمت زیر بال آن را باال بزنید و بو کنید

البته این اتفاق، . شوند میرند و بعد ذبح می ها اول می متاسفانه برخی مرغ. شود های آن شروع می مواردی هم فساد مرغ، از نوک بال

مرغی که ابتدا   در هر صورت،. افتد کشند، می صورت قاچاقی می های بدون نظارت که مرغ را به ندرت و آن هم در مرغداری  بسیار به

. تواند نشانه کهنه بودن مرغ باشد بوی نامطلوب محوطه شکمی هم می. مرده باشد، محل برش گردن آن ملتهب و برجسته نیست

های زرد و  چسبندگی سطح مرغ و تغییررنگ مرغ به رنگ. گوشت و پوست مرغ تازه، نباید حالت لزج و چسبنده داشته باشدسطح 

 .دهنده رشد میکروبی و کهنه بودن آن است سبز نیز نشان

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 
 متفرقه

 فودپرس 1049ماه  فروردین 01دو شنبه 

 خرد  فروشد، شتر می ایران بنزین می

آنها مقامات کشوری هستند . اند جمهوری این کشور راهی ایران شده هیاتی پنج نفره از افغانستان به سرپرستی احمد غنی، رییس

سه میلیون کارگر افغان در  برخی از حضور. دهند شان بیشترین نیروی کار مجاز و غیرمجاز خارجی در ایران را تشکیل می که اتباع

پیش از . تواند به خروج ارز از کشور منجر شود دهند، حضور این تعداد نیروی کار افغان در ایران طبیعتا می بازار کار ایران خبر می

 .ن ارایه کرداین بخش اتباع بیگانه وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی گزارشی مبنی بر میزان خروج ارز توسط اتباع افغانی در ایرا

در این گزارش تاکید شده بود که کارگران افغانی ساالنه بیش از پنج میلیارد دالر از پولی را که درآمد ماهانه و ساالنه آنها است از 

هزار خانه مسکونی در کشور  377دهد در حال حاضر حدود  ها نشان می بررسی. کنند طریق قانونی و غیرقانونی از کشور خارج می

دهنده این است که مهاجران افغان ساکن کشور ساالنه سهم مهمی از خدمات  ره اتباع افغانی ساکن در ایران است و این نشاندر اجا

 .کنند های باالیی را بر اقتصاد کشور تحمیل می دهند و هزینه رفاهی کشور را مورد استفاده قرار می

 پنجمین خریدار کاالهای ایرانی

هایی که در  حاال افغان. ای پیدا کرد ها، افغانستان در روابط تجاری با ایران جایگاه ویژه تشدید تحریم در چند سال گذشته و پس از

میلیارد دالر کاالی ایرانی در سال گذشته به  4/۲افغانستان توانسته با خرید . ایران نبودند نیز خریدار کاالهای ایرانی شده بودند

http://www.foodpress.ir/Post
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میلیون دالر است اما با توجه  64هرچند واردات از افغانستان رقم ناچیزی و در حدود  .پنجمین شریک صادراتی ایران تبدیل شود

توان برای  هایی چون زبان و فرهنگ مشترک و همجواری با ایران می به بازار رو به گسترش این کشور و همچنین بر مبنای مزیت

 .ریزی کرد توسعه بیشتر سطح روابط برنامه

 هزار شرکت افغان در ایران

دهنده وجود  شرکت ایرانی در افغانستان و هزار شرکت افغانی در ایران به تایید رایزن بازرگانی ایران و افغانستان نشان 377حضور 

ها تنها در شهرهای مرزی مستقر نیستند و دامنه حضور آنها به شهرهای داخلی  این شرکت. زمینه همکاری مناسب دو کشور است

هزار شرکت افغان  .ساله هم حکایت از وجود پتانسیل باال برای گسترش این همکاری داردهمین م. نیز کشیده شده است

گذاری آنها صرف نظر از موانع تبادالت پولی نشان از جدی  اند و سرمایه شان را بیشتر در صنعت نفت و گاز معطوف کرده فعالیت

 .شان به ایران دارد های بودن آنها در ورود سرمایه

 گیریم شتر میدهیم  بنزین می

میلیون  605دهد بیشترین صادرات ایران به افغانستان بنزین با  بررسی ترکیب کاالیی واردات و صادرات ایران و افغانستان نشان می

ها و  صادرات ایران به افغانستان شامل بنزین، حالل. میلیون دالر ارزش بوده است 6/3دالر و بیشترین واردات از افغانستان شتر با 

هایی که بیش از  های گازی شکل، فرآورده های آهنی، هیدروکربن های غیرمخملی باف، میله های آلی مرکب، کف پوش کننده قرقی

شود و در مقابل آنچه از افغانستان  درصد شامل نفت یا روغن معدنی قیری، سیمان سفید پرتلند، شیرینی، نان و رب گوجه می 07

های  شرکت. های روغنی، بوژی برای حمل و نقل کاال، قطعات خودرو، نباتات و گاو است میوهها و  خریم به غیر از شتر، دانه می

های مربوط به معادن  به تازگی در بخش. اند ها در حال فعالیت هستند و شبکه عظیمی را تشکیل داده ایرانی فراوانی در این حوزه

رسد به دلیل  صادرات ایران به افغانستان هستیم و به نظر می ما شاهد افزایش روزافزون. اند های ایرانی وارد شده نیز شرکت

افغانستان تقریبا تولیدات صنعتی بسیار کمی دارد . مشترکات فرهنگی و زبانی دو کشور روابط تجاری رونق خیلی خوبی داشته است

ت پایین بازارهای افغانستان را پر کاالهای ارزان قیمت چینی و با کیفی. کند درصد نیازهایش را از خارج تامین می 03و بیش از 

البته اجناس ساخت پاکستان، ایران و ترکیه که . دهند کاالی چینی خریداری کنند کرده است و مردم به دلیل ارزانی ترجیح می

 .غالبا پوشاک است هم فراوان است

 ترین نرخ تعرفه را در منطقه دارد افغانستان پایین

اتفاق افتاد و در حال حاضر این  ۲775ها با کشورهای همسایه و دیگر ممالک در سال  غانتوسعه واقعی روابط تجاری رسمی اف

های اقتصادی این کشور نشان  پیشینه فعالیت. ترین نرخ تعرفه تجاری را دارد کشور در مقایسه با تمام کشورهای منطقه، پایین

. های ترجیحی تجاری را با افغانستان منعقد کردند متیازات تعرفهقرارداد ا ۲775دهد امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند در سال  می

جانبه حمل و نقل و تجارت بین افغانستان، ایران و هند و افغانستان ایران و تاجیکستان و چهار  عالوه بر آن افغانستان دو معاهده سه

 .موافقتنامه و ترانزیتی با ایران، هند، ترکمنستان و ازبکستان منعقد کرده است

 ترین شریک تجاری افغانستان پاکستان بزرگ

اگرچه تجارت قانونی به وسیله قاچاق خزنده یعنی صادرات مجدد کاال به . ترین شریک تجاری افغانستان است پاکستان بزرگ

را در زمینه های افغانی با مشکالت مواجه شده است اما اخیرا دو دولت موافقت خود  پاکستان و موانع تجاری علیه کاالها و کامیون

تجارت با سایر همسایگان نیز شامل . اند ها بر محصوالت افغانستان و پیگیری موضوع کاهش صادرات مجدد اعالم کرده کاهش تعرفه

کنند؛ به آرامی رو به  هایی که در مورد موانع تجاری برگزار می ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین با وجود مذاکرات و رایزنی

گذاری بخش خصوصی افغان،  و توسعه و سرمایه ۲775های مالیاتی در ژانویه  با توسعه سیستم ترجیحی معافیت. تگسترش اس

محصوالت ایرانی در افغانستان به لحاظ . های آتی به رشد خود ادامه دهد رود تجارت بین امریکا و افغانستان در سال انتظار می
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ها به علت زندگی  اسب و درج تاریخ مصرف کاال، جایگاه خاص خود را دارند و افغانبندی من کیفیت مرغوب، رعایت بهداشتی و بسته

 .دهند محصوالت ایرانی به ویژه در زمینه مواد غذایی را تهیه کنند در ایران به کاالهای ایرانی آشنایی کامل داشته و ترجیح می

 ها از ایران گالیه افغان

گذاران افغانستان است حال آنکه در ایران  پاکستان و دوبی و امارات متعلق به سرمایههای بزرگ در  در حال حاضر بسیاری از شرکت

شود و اینکه یک افغانی بتواند  در ایران غالبا به دید مهاجر به اتباع افغانستان نگاه می. تنها یک هزار شرکت افغانی فعالیت دارند

آنها از دید حاکم . هاست همین نگاه هم موضوع گالیه غالب افغان. رسد یگذاری در ایران داشته باشد اغلب نامانوس به نظر م سرمایه

 .دهد آیند؛ کاهش می های موجود به ایران می گذاران این کشور را که با وجود تمام ریسک در ایران ناراضی هستند و رغبت سرمایه

 های غیراستاندارد سد راه صادرات شد بنزین

های گذشته ثبت شده است اما به دلیل کیفیت پایین  صادراتی ایران به افغانستان در سال اگرچه بنزین به عنوان نخستین کاالی

های ایرانی در افغانستان به دلیل سولفور باال، مشکالت  مصرف بنزین. رفته کاهش یافت های ایرانی حجم صادرات رفته بنزین

فغانستان با اعالم استانداردهای مورد نظر خود برای به همین جهت دولت ا. محیطی باالیی را در افغانستان ایجاد کرد زیست

از آن پس و با اعالم استانداردهای مد . هایی با درجه کیفیت باالتر شدند های بنزین و گازوییل خواستار ارسال محموله سوخت

حال حاضر این رقم به هزار نظرمان که همان استانداردهای اروپایی بود، حجم صادرات بنزین ایران به افغانستان کم شده است و در 

 .تن در روز رسیده است

 ها در ایران های طوالنی ثبت شرکت پروسه

از جمله مشکالتی در زمینه اسناد و مدارک . ها در ایران مشکالتی نیز وجود دارد گذاری افغان در روابط دو کشور به ویژه در سرمایه

تاجران افغانی عالقه زیادی به . د که باید این مشکالت حل شوندشان وجود دار ها و اقامت و طوالنی شدن پروسه ثبت شرکت

مند هستند که تاجران در  گذاری در ایران دارند و به دلیل همزبان بودن و مشترکات فرهنگی که وجود دارد عالقه همکاری و سرمایه

گذاری حدود  سازمان حمایت از سرمایهبر اساس اطالعات . گذاری داشته باشند های مختلف سرمایه های گوناگون در استان زمینه

های ایرانی در  های مرزی شرکت های مرکزی بلکه در استان تنها در استان نه. شرکت ایرانی در افغانستان به ثبت رسیده است 377

 .کنند سازی فعالیت می سازی و ساختمان های راه بخش
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 متفرقه

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 استان  3مجوز دولت برای فروش امالک مازاد وزارت جهادکشاورزی در 

گذاری در بخش کشاورزی و  با تصویب هيئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه

های گيالن،  ی، نسبت به فروش امالک مازاد بر نياز خود در استانهای حمایت از توسعه بخش کشاورز تشکيل صندوق

 .چهارمحال و بختياری و خراسان رضوی اقدام کند

وزارت : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های حمایت از توسعه بخش  گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق وسعه سرمایهجهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از ت

های یادشده، نسبت به فروش امالک مازاد بر نیاز خود در  کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق

قررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به های گیالن، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی با رعایت قوانین و م استان

 -قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی ( 6۲)معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده . حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید

http://www.foodpress.ir/Post
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وط در از محل اعتبار مرب -6580مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره( 60)و ماده  -6500مصوب 

 .مربوط هزینه شود  گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد در استان اختیار وزارتخانه یادشده قرار می
http://www.iana.ir/majles/item/44195-1.html 

 
 

 ماشین آالت
 ناآیا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 شود  های کشاورزی و مکانيزاسيون برگزار می کنگره ملی مهندسی ماشين
و مکانيزاسيون ایران دوم و سوم ( مکانيك بيوسيستم)های کشاورزی  نهمين کنگره ملی مهندسی ماشين

 . شود در پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران برگزار می 9314ماه  اردیبهشت

و مکانیزاسیون ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ( مکانیک بیوسیستم)آالت کشاورزی  ماشیندبیر نهمین کنگره ملی 

رود که  امروزه دنیا برای توسعه کشاورزی به سمت صنعتی کردن کشاورزی پیش می: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .شاورزی و مکانیزاسیون دانستآالت ک توان ماشین متولی کشاورزی فنی و صنعتی را می

منظور از کشاورزی صنعتی، : شاهین رفیعی با اشاره به اینکه صنعتی کردن کشاورزی به معنی ماشینی کردن آن نیست، افزود

 .ها و تولید بهینه است مصرف بهینه نهاده

 .بود و کشاورز محکوم به ناامیدی است زمانی که کشاورزی صنعتی نباشد، بازار از نظر اقتصادی بهینه نخواهد: وی خاطرنشان کرد

شهرها  های کشاورزی و مهاجرت به کالن رفیعی از مشکالت کشاورزی کشور را سنتی بودن آن دانست که باعث رها کردن فعالیت

 .شده است

سال است  ۲3از  آالت کشاورزی و مکانیزاسیون ایران عنوان کرد که بیش  وی در پایان متولی فعال در این زمینه را انجمن ماشین

 .کند در این بخش فعالیت می

و مکانیزاسیون ایران در پردیس کشاورزی و منابع ( مکانیک بیوسیستم)های کشاورزی  گفتنی است، نهمین کنگره ملی ماشین

ای ه های مهندسی ماشین با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه 04ماه  طبیعی دانشگاه تهران دوم و سوم اردیبهشت

های مرتبط و با حضور اساتید، مسئوالن بخش  های صنایع غذایی و مهندسی مکانیزاسیون و حوزه کشاورزی، مهندسی ماشین

 .شود کشاورزی، محققان و دانشجویان برگزار می

 ./های این کنگره است های آموزشی و مسابقات علمی از دیگر برنامه همچنین برگزاری کارگاه
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44411-1.html 

 

 مرکبات  

 - 49/11/01فارس

 های مرکبات مازندران ؛ سال پرمحصول باغ14سال 
 .های مرکبات در مازندران است های پرمحصول باغ امسال از سال: معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران گفت

 6۲3در ساری، با بیان اینکه سطح زیرکشت مرکبات مازندران  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمدتقی شکوهی امروز در گفت

ان بوده و های مرکبات در مازندر های پرمحصول باغ امسال از سال: هزار هکتار است، اظهار کرد 65هزار هکتار و هلو و شلیل حدود 

 .میلیون تن است ۲بینی ما از تولید مرکبات در سال جاری در استان بیش از  پیش

http://www.iana.ir/majles/item/22175-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22208-1.html
http://www.farsnews.com/
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دهی  نوعی استراحت داشتند، امسال با گل باری شده و به های مرکبات دچار کم با توجه به اینکه سال گذشته برخی از باغ: وی افزود

 .تغذیه را مدنظر داشته باشند بسیار زیاد مواجه هستیم که الزم است باغداران بحث مدیریت

از اواخر سال گذشته و اوایل امسال با ابرناکی و بارانی بودن آسمان استان مواجه : معاون باغبانی جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد

ا مورد شان ر بودیم که الزم است به درختان مرکبات در این فاصله زمانی که میزان درجه حرارت خاک پایین بوده، بحث تغذیه

 .ها جلوگیری شود توجه قرار داد تا از ریزش گل

پاشی به میزان یک  ، محلول«۲7۲7۲7»استفاده از ترکیبات ریزمغذی ازت، فسفات و پتاس معروف به : این مسئول خاطرنشان کرد

اشی کلسیم و بر و پس از پ دهی محلول تا دو در هزار به همراه کود اسیدآمینه مناسب به نسبت نیم تا یک در هزار و در پایان گل

 .پاشی با نیترات پتاسیم مورد تأکید است آن محلول

تمامی : های معتبر و مراکز خرید کشاورزی معتبر خریداری شود، اضافه کرد شکوهی با بیان اینکه باید این محصوالت از فروشگاه

 .جام شوداین مراحل با نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی و مراکز خدمات کشاورزی ان

 .همچنین در بحث هلو و شلیل نیز موضوع مدیریت تغذیه با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی صورت گیرد: وی گفت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111146 

 

 ماشین آالت

 آیانا- 1049روردین ف 46, چهارشنبه

 شرکت هواپيمایی خدمات ویژه به وزارت جهادکشاورزی مسترد می شود 

با تصویب هيئت وزیران، قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپيمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفين 

 .اقاله و تمامی سهام شرکت مزبور به شرکت مادر تخصصی وزارت جهادکشاورزی مسترد می شود

 :به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

قرارداد واگذاری سهام شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین توسط طرفین اقاله و تمامی سهام شرکت مزبور به  -6

 .ی مسترد می گرددشرکت مادر تخصصی وزارت جهاد کشاورز

قانون ( 44)قانون اجرای سیاست های کلی اصل ( ۲)ماده ( 5)شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در فهرست شرکت های گروه  -۲

 .اساسی قرار می گیرد

فرودگاه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به شهرداری قزوین واگذار می شود و شهرداری قزوین موظف است ضمن ارایه خدمات  -5

 .نیاز، شرایط پرواز هواپیماهای شرکت مزبور جهت سمپاشی را فراهم کندمورد

مترمربع واقع در خیابان میرعماد قزوین با کلیه ( 67087)به مساحت ( 5636)درصد از عرصه و اعیان پالک ثبتی  37 -4

 .مستحدثات و ابنیه واقع در آن از شرکت منتزع و به شهرداری قزوین واگذار می گردد

ن خصوصی سازی موظف است براساس گزارش کارشناسی ارزیابی قیمت سهام شرکت که مبنای واگذاری سهام موصوف سازما -3

 .را اعالم نماید( 4)و ( 5)بوده است، قیمت اموال انتقالی به شهرداری قزوین، موضوع بندهای 

ک منتقل شده به شهرداری مزبور با کسر مبالغ مانده قابل پرداخت توسط شهرداری قزوین معادل مبلغ اعالمی بابت اموال و امال -6

پرداخت شده قبلی شهرداری قزوین بابت قرارداد واگذاری به اضافه خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ مذکور از زمان سررسید تا تاریخ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000026
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ی شهرداری قزوین نیز موظف است ظرف شش ماه پس از اعالم ماندهی بدهی توسط سازمان خصوصی ساز. است 60/5/6505

 .نسبت به پرداخت آن اقدام نماید

در مهلت مقرر توسط شهرداری قزوین به هر دلیل، انتقال اموال موضوع بندهای ( 6)در صورت عدم پرداخت مبلغ موضوع بند  -0

منتفی و اموال و امالک مزبور به شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مسترد و سازمان خصوصی سازی مطابق مقررات نسبت ( 4)و ( 5)

 .ه تسویه حساب با شهرداری قزوین اقدام نمایدب

برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی،  ۲8/6۲/6505اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 ./وزارت جهادکشاورزی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد
http://www.iana.ir/majles/item/44196-1.html 

 

 ماشین آالت  

 خبرنگاران جوان - 6504فروردین  ۲6: تاریخ

 درصد کشاورزی استان اصفهان 07مکانيزه شدن 

ورزی استان اصفهان سال گذشته درصد کشا 07بیش از : مدیر امورفن آوری مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت

 .مکانیزه شد

؛ مدیر امورفن آوری مکانیزه کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برای گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

میلیارد ریال  ۲37همه : به استان اصفهان اختصاص یافت گفتمکانیزاسیون بخش کشاورزی سال گذشته در دو مرحله اعتبار 

 .جذب شده است 05اعتبار اختصاص یافته در مرحله اول برای ارتقا مکانیزاسیون کشاورزی در سال 

با :میلیارد ریال دیگر برای مکانیزاسیون کشاورزی استان اختصاص یافت افزود 37فرهمند با بیان اینکه پارسال در مرحله دوم نیز 

 .دستگاه ماشین آالت کشاورزی خریداری شد067دستگاه تراکتورو 477این اعتبار

وی با اشاره به اینکه باقیمانده زمینهای کشاورزی استان اصفهان یا به علت کوچک بودن یا به علت نبودفن آوری الزم برای برخی 

درصدی به کشاورزان ،رانندگان حرفه ای 60هیالتاعتبارات جذب شده پارسال درقالب تس:کشتها، هنوز مکانیزه نشده اند گفت

 .ماشین آالت کشاورزی یا شرکت های خدمات کشاورزی ارایه شد
http://www.yjc.ir/fa/news/5199991 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/11/49فارس

 از ضعف تنظيم بازار شب عيدانتقاد / درصدی صادرات ميوه 2۰کاهش 

درصدی صادرات ميوه در سال گذشته خبر داد و از مشکل  2۰رئيس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی از کاهش 

 .تنظيم بازار شب عيد توسط وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد

در واکنش به سخنان  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفت

: حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد تنظیم بازار شب عید، در یک برنامه تلویزیونی گفت

کننده  به سازمان حمایت از مصرف ای کتبی را طی نامه 05اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران کمبود مرکبات در مرداد ماه 

http://www.iana.ir/majles/item/22176-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5174771
http://www.farsnews.com/
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هم مجدد کمبود مرکبات اواخر سال را به اطالع وزارت جهاد کشاورزی و مدیر بازرگانی این  05ارسال کرد و در اوایل شهریور 

 .وزارتخانه آقای سینکی رساند

هاد کشاورزی برای سومین بار کمبود در آبان ماه سال گذشته با تماس تلفنی با آقای طهماسبی معاونت باغبانی وزارت ج: وی افزود

مرکبات برای تأمین مرکبات آخر سال اعالم شد و باز هم در اواخر دی ماه در اتاق ایران این موضوع به اطالع آقای حجتی وزیر 

 .جهاد کشاورزی رسانده شد

شب عید با توجه به ( قال و نارنگیپرت)در اتاق بازرگانی از وزیر خواسته شد که برای جبران کمبود مرکبات : نورانی بیان داشت

تولید مازاد سیب و کیوی در کشور مجوز دهند، تا بدون خروج ارز از کشور این دو محصول صادر و به ازای آن مرکبات وارد شود 

 .اند، به اندازه کافی مرکبات موجود است و نیاز به واردات نیست که وزیر جهاد کشاورزی پاسخ دادند که مسئوالن گفته

گیری از تجربیات  اگر قرار است در سال همدلی، وفاق و همزبانی بین بخش خصوصی و دولت اتفاق بیفتد، بهره: افزود وی

 .شود های باسابقه در این گونه امور باعث از بین رفتن مشکالت می تشکل

ن ذخایر مرکبات به وزیر جهاد رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با انتقاد از برخی از مدیران که آمار غلط در مورد میزا

 .هزار تومان شد 0این کار موجب افزایش قیمت پرتقال در شب عید و عرضه آنها با قیمت حدود : کشاورزی داده بودند، گفت

نارنگی پاکستانی قاچاق وارد : نورانی با اشاره به رؤیت محصوالت کشاورزی قاچاق مثل نارنگی پاکستانی در بازار شب عید، گفت

های غیر استاندارد وارد کشور شده بود و قطعا بدون نظارت سازمان حفظ نباتات به این محصوالت وارداتی  به کشور با جعبهشده 

 .شود برخی آفات که تاوان آن را هم کشاورزان باید پرداخت کنند، وارد کشور می

 .فت استدرصد منتقل کننده آ 677های چوبی  واردات محصوالت کشاورزی با جعبه: وی افزود

در : ای با قیمت باال در ایام نوروز در بازار گفت رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به فروش پرتقال مصری و ترکیه

کنند و معتقدند که مجوزی برای آن  ها را قاچاق عنوان می ها در بازار وجود داشت که مسئوالن وزارتخانه این میوه حالی این میوه

 .تصادر نشده اس

 .ای بدون حقوق و عوارض دولتی و گمرکی سؤال برانگیز است عرضه فراوان مرکبات مصری و ترکیه: وی افزود

گیری از تجربیات بخش خصوصی توسط مدیران دولتی به نفع صادرات و  بهره: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .تولید است

اما : نیست، گفت( بار میوه و تره)شاورزی به هیچ وجه موافق واردات محصوالت کشاورزی وی با بیان اینکه اتحادیه ملی محصوالت ک

کننده  ای دو طرفه متشکل از صادرات و واردات است و باید کمبودها را بدون اینکه فشاری بر مصرف باید قبول کرد که تجارت جاده

 .وارد شود، از طریق واردات تأمین کرد

های مربوطه با تجربه بخش خصوصی استفاده کرد، نه اینکه هر تعاونی  اردات و صادرات باید از توان تشکلبرای و: نورانی تصریح کرد

 .با ورود به این مقوله باعث افزایش قیمت شود

 ۲3حدود  0۲نسبت به  05ماه  6۲صادرات سیب و کیوی در سال گذشته محدود بود، طوری که براساس آمار گمرک در : وی افزود

ات میوه کاهش داشته است و دلیل هم این بوده که به دلیل تحریم صادرات برخی محصوالت توسط بخش خصوصی درصد صادر

 .مقرون به صرفه نبود

 .طلبد الحاق طرح انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی دلسوزی مدیران و همکاری با بخش خصوصی را می: نورانی اظهار داشت

گیرد،  گیری از این بخش را می ضرر و زیان به بخش خصوصی قدرت تصمیم: ن داشترئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی بیا

 .شویم بنابراین از افزایش تولید و توسعه صادرات دور می
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تومان  ۲377ما به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده بودیم که با واردات پرتقال این محصول را در شب عید با قیمت : وی افزود

کننده و وارد کننده شد و در کنار این اتفاق هم ورود محصوالت  متاسفانه واردات مرکبات موجب ضرر به مصرفکنیم، اما  عرضه می

 .قاچاق هم در زمینه پرتقال و نارنگی به چشم خورد

فکر  من: های قاچاق وارداتی به کشور چیست و چگونه وارد شده است، گفت نورانی در پاسخ به این سؤال که نظر شما در مورد میوه

رسد، اگر قرار است یک کاالیی ممنوع باشد، باید  کنم، این حجم زیاد از طریق کانتینر یخچالی وارد شده باشد و به نظر می نمی

 .جلوی قاچاق آن کامال گرفته شود

ری از این پذیر بود و به همین دلیل پیشنهاد دارم در آینده برای جلوگی مدیریت درست با مشارکت بخش خصوصی امکان: وی افزود

 .هایی که در اتاق بازرگانی هستند، برای جهش در صادرات و توسعه آن و واردات صحیح استفاده شود اتفاقات ناگوار از تشکل

کننده از ما درخواست کرد که در ارتباط با جلوگیری از  سازمان حمایت از مصرف 05نورانی با اشاره به این مطلب که پیش از نوروز 

در این رابطه با اعضا صحبت شد و موز به مقدار مورد نیاز وارد کشور شد، به طوری که : ریزی کنیم، گفت برنامه افزایش قیمت موز

 .قیمت این محصول در شب عید و ایام نوروز متعادل بود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111119 

 
 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها  

 - 49/11/40فارس

 ميليارد دالری مطرح نشد 2مطلبی در مورد رانت واردات / نشست مشترک دولت و مجلس از زبان یك نماینده
در جلسه امشب دولت و مجلس مطلبی در مورد رانت : عضو کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی مجلس گفت

 .ميليارد دالری مطرح نشد 2 واردات

و در پاسخ به  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفت عباس پاپی

ه مستقیمی به موضوع واردات اشار: های دامی بررسی شد، گفت اینکه در جلسه امشب دولت و مجلس آیا بحث واردات نهاده

 .های دامی در این جلسه نشد انحصاری نهاده

اکنون در حال برگزاری است علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  در جلسه مشترک امشب دولت و مجلس که هم: وی افزود

 .به تقویت بخش خصوصی و لزوم تأمین تولید داخلی اشاره کردند

های  همچنین در این جلسه کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش: منابع طبیعی مجلس تصریح کرد عضو کمیسیون کشاورزی، آب و

 .مجلس به موضوع افزایش واردات محصوالت کشاورزی اشاره کردند

میلیارد دالر در سال  64جاللی در این جلسه به افزایش واردات محصوالت کشاورزی به بیش از : این نماینده مجلس اظهار داشت

 .ال گذشته به دلیل افزایش درآمدهای نفتی اشاره کردس 63طی 

در جلسه امشب دولت و مجلس کاظم جاللی رئیس فراکسیون رهروان والیت، غالمعلی حداد عادل رئیس : زاده اظهار داشت پاپی

ی رئیس مجلس اکنون علی الریجان فراکسیون اصول گرایان، غالمرضا تاج گردون رئیس فراکسیون اصالح طلبان صحبت کرده و هم

 .االسالم حسن روحانی رئیس جمهور سخنرانی خواهد کرد شورای اسالمی در حال سخنرانی است و در پایان هم حجت
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111959 

 
 دیدها مصاحبه ،سخنرانی ،باز

 - 49/11/40فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124000804
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001457
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یاس در / احداث ساختمان در بوستان یاس ممنوع/ هکتار اراضی منابع طبيعی استان تهران 3۶0رفع تصرف از 

 مالکيت منابع طبيعی استان تهران است
هکتار از اراضی منابع طبيعی پيشگيری و  3۶0از تصرف  13مدیرکل منابع طبيعی استان تهران با بيان اینکه سال 

هکتار با مالکيت منابع طبيعی برای بهره برداری عمومی در اختيار  047بوستان یاس با مساحت : گيری شد، گفتجلو

 .شهرداری تهران قرار گرفته است

ی استان تهران امروز در نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدار عباس عبدی ، غالمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد از جمعیت کل  68ارا بودن 7.استان تهران با د: نشست خبری به بیان وضعیت منابع طبیعی این استان پرداخت و گفت

کشور مساحتی زیر یک درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده، بنابراین تراکم جمعیت در این استان باال و عرصه 

 .محدود است

 .رود درصد آن جزء منابع طبیعی به شمار می 8۲هزار هکتار مساحت استان تهران  477از یک میلیون و : زودوی اف

کاری توسط  هزار هکتار جنگل 63تاکنون بالغ بر : کاری در استان تهران اظهار داشت نژاد در مورد توسعه فضای سبز و جنگل عبدی

 .برداری در اختیار شهرداری قرار گرفته است ار هکتار آن برای بهرههز 0منابع طبیعی این استان انجام شده که حدود 

: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه مالکیت این اراضی در اختیار منابع طبیعی استان تهران است، گفت

 .مردم قرار گیردساله این اراضی در اختیار شهرداری قرار گرفته تا در خدمت  ۲7برداری حدود  بهره

برداری عمومی به شهرداری  ما با هرگونه احداث بنا تحت عنوان هتل، مهمانسرا در این اراضی مخالفیم و فقط اجازه بهره: وی افزود

 .شود تهران داده می

هران با فضای همان روز منابع طبیعی استان ت: اسفندماه اظهار داشت 60نژاد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در  عبدی

برداری عمومی از  هکتار اراضی بوستان یاس برای بهره 047سبز شهرداری تهران تماس گرفت و آمادگی خود را مبنی بر قراردادن 

هکتار اراضی سوهانک را برای  377آن را به شهرداری اعالم کرد، ضمن اینکه منابع طبیعی نیز آمادگی در اختیار قرار دادن 

 .به شهرداری دارد برداری عمومی بهره

دهد، باید باشد و این کتابچه  ای که شهرداری در اختیار منابع طبیعی قرار می برداری از این اراضی طبق کتابچه بهره: وی افزود

 .کند تعهدات بین منابع طبیعی و شهرداری استان تهران تعیین می

برداری عمومی  ساخت و ساز به جز ساخت و ساز برای بهرهمدیرکل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه ما مخالف هرگونه 

 .ماه کتابچه را به منابع طبیعی اعالم کند 6شهرداری تعهد کرده که ظرف : هستیم، گفت

 .رود ترین برنامه در بخش منابع طبیعی به شمار می های منابع طبیعی محوری موضع حفاظت و صیانت از عرصه: وی افزود

های  های منابع طبیعی است، زیرا اعتقاد ما بر این است که اگر عرصه اخذ سند مالکیت یکی دیگر از برنامه :نژاد اظهارداشت عبدی

درصد  05رسد و در این زمینه تاکنون  تر به اثبات می ملی دارای سند مالکیت باشند، در زمینه قضایی حاکمیت دولت راحت

 .مانده تا پایان سال سند دار شود درصد باقی 0ین است که های طبیعی استان تهران سند دار شده و برنامه ا عرصه

 .یکی از تدابیر حفاظتی دیگر بعد از پیشگیری و اخذ سند مالکیت، درختکاری است: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران بیان داشت

 .از فضای سبز را دارندشود، زیرا مردم دانش و بینش استفاده  کاری و ایجاد فضای سبز باعث تصرفات می جنگل: وی افزود

های ارتباط  در بحث حفاظت از منابع طبیعی، تجهیزات و برخورداری از سیستم: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران اظهار داشت

روز در  ساعت شبانه ۲4رسانی مردم را در  امکان اطالع 6374اندازی خط تلفن  شود، بنابراین با راه جمعی یک راهکار محسوب می

 .ایم سوزی و تصرف فراهم کرده ریب، آتشمورد تخ

http://www.farsnews.com/
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 63اسفند تا  ۲3از : اندازی یگان حفاظت برای جلوگیری از تصرفات اظهارداشت مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با اشاره به راه

فقره تصرف  54م از دادند، به طوری که در این ایا روزی کار حفاظت از اراضی استان را انجام می هایی به صورت شبانه فروردین اکیپ

 .هکتار بود ۲7اراضی و منابع طبیعی پیشگیری شد که معادل 

دادند و  رو که در مناطق کوهستانی، سوهانک مانور می دستگاه ماشین شیب 48روز یاد شده حدود  ۲7همچنین در مدت : وی افزود

های  میلیون تومانی به عرصه 377سارت باعث تخریب منابع طبیعی شدند با حکم قضایی ضبط شده که باید پس از پرداخت خ

 .های دولت از جمله جرایم راهنمایی و رانندگی و پرداخت هزینه پارکینگ آزاد شود منابع طبیعی و پرداخت بدهی

هکتار از طریق حکم قضایی رفع تصرف شد و در سطح  644فقره به مساحت  636در سطح  05در سال : نژد تصریح کرد عبدی

 .پیشگیری از تغییر کاربری اعمال شده است 33هکتار اعمال تبصره یک ماده  ۲۲5ت فقره به مساح 687

 .هکتار از تغییر کاربری اراضی منابع طبیعی جلوگیری و پیشگیری شده است 560در مجموع در سال گذشته در سطح : وی افزود

برداری  برای استفاده عمومی مورد بهره اکنون بوستان یاس که هم: مدیرکل منابع طبیعی استان تهران همچنین اظهار داشت

اکنون این بوستان  سال پیش تاکنون آماده شده و هم 47شهرداری تهران قرار گرفته، به همت منابع طبیعی استان تهران از حدود 

 .در مالکیت منابع طبیعی استان تهران است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111104 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  

 - 49/11/40فارس

 ميليون دالر بود99۶سهم دو شرکت دولتی تنها / رد انحصار دو ميليارد دالری در واردات نهاده دامی

واردات : نماینده مجلس به رئيس جمهور گفت 9۰رئيس اتحادیه واردکنندگان دام و طيور ایران در واکنش به نامه 

 .شود شرکت انجام می 2۰های مورد نياز کشور توسط  های دامی در کشور انحصاری نيست، واردات نهاده نهاده

سالمی درباره تصمیم دولت در نفر از نمایندگان مجلس شورای ا 63،چند روز پیش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های دامی جاهد و شرکت جهاد  میلیارد دالری به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی، شرکت فرآورده ۲زمینه واردات 

 .رسال کردندجمهور ا خطاب به حسن روحانی رئیس ای نامهتحقیقات آب و انرژی، 

های دامی در کشور انحصاری و  واردات نهاده: حمید ورناصری در واکنش به متن نمایندگان مجلس به خبرنگار اقتصادی فارس گفت

های مورد نیاز کشور  های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی نیست، بلکه واردات نهاده محدود به دو شرکت فرآورده

ها از بقیه منابع  شرکت داده شده است و بقیه شرکت 67میلیارد دالر به  ۲ارز تخصیصی از محل . شود می شرکت انجام ۲3توسط 

 .کنند در اختیار دولت و بانک مرکزی اقدام به گشایش ال سی می

قیقات آب و های دامی جاهد و شرکت جهاد تح عالوه بر دو شرکت، فرآورده: رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران افزود

های پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی که صد در صد دولتی هستند و نیز دو سه شرکت دیگر نیز اقدام به  انرژی، شرکت

 .کنند میلیارد دالر می ۲های دامی از محل  واردات نهاده

های دامی جاهد و شرکت جهاد  ردهوی با بیان اینکه مبلغ اعالم شده توسط نمایندگان مجلس برای واردات دو شرکت، فرآو

میلیون دالر در  66های دام جاهد و  میلیون دالر در اختیار شرکت نهاده677مبلغ : تحقیقات آب و انرژی صحیح نیست، گفت

میلیون دالر است حال اینکه در نامه نمایندگان  666اختیار شرکت جهاد تحقیقاتی آب و انرژی قرار گرفته است که در مجموع 

 .میلیارد دالر عنوان شده است ۲رقم مجلس 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123000832
http://www.farsnews.com/
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13940121000626
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شود در راستای حمایت از تولید است و بهترین سیاستی است که دولت تدبیر و امید برای  وارداتی که انجام می: ورناصری گفت

کاالهای حمایت از تولید در نظر گرفته است، به این علت که ارز تخصیصی سریعتر وارد کشور شود و دیگر اینکه وزارت جهاد ارز به 

ها درخواستی برای این موضوع به وزارت   داد و باید از وصول مطالبات اطمینان داشت هر چند که سایر شرکت اساسی اختصاص می

 .جهاد ارائه ندادند

های دامی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است اما به عنوان بخش خصوصی اقدام به واردات  شرکت نهاده: ورناصری گفت

 .کند های دامی نیز می نهاده

بله این : های دامی، نهاده وارد کشور شده است، گفت وی در پاسخ به اینکه آیا به میزان رقم اختصاص یافته برای واردات نهاده

 .های دامی جاهد به تمام تعهدات خود در مورد واردات عمل کرده است اعتبار برای سال گذشته بود و شرکت نهاده

شرکت در  ۲3های دامی از طریق  کسانی که به دنبال فضاسازی هستند بدانند واردات نهاده: رنشان کردورناصری همچنین خاط

حال انجام است، وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته توانست از کمبود کاال در کشور و نیز دامپینگ بسیاری از کشورها جلوگیری 

 .کند

های مورد نیاز قیمت اقالم جو، ذرت و سویا در کشور نسبت به  ن با واردات نهادهبه گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایرا

های دامی قیمت تمام شده را باال برد و  مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت کما اینکه در سالهای گذشته افزایش نرخ نهاده

 .حاشیه سود تولیدکنندگان به شدت کاهش یافته بود

 .ت تمام شده محصوالت پروتئینی وابسته به خوراک دام و طیور استدرصد قیم 07به گزارش فارس، 

به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران کاهش قیمت خوراک دام و طیور در حالی انجام شده است که نرخ مبادله 

 .بانک مرکزی هم در کشور رشد داشته است
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111519 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  

 - 49/11/45فارس

 نگر توجه شود عالوه بر تهيه ذخيره احتياطی از توليد داخل، به اقتصاد مقاومتی برون
از محل توليد داخلی تامين شود، بر اجرای اقتصاد یك کارشناس کشاورزی با عنوان این که ذخایر احتياطی باید 

 .نگر تاکيد کرد مقاومتی برون

درونزایی و برونگرایی اقتصاد کشاورزی در گرو »با عنوان  خبرگزاری فارسحسن حیدری کارشناس کشاورزی با ارسال مطلبی به 

شود، را  دو ویژگی اقتصاد مقاومتی که منجر به استحکام درونی قدرت می« تیارات کشاورزیاجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اخ

 .کند درونزایی و برونگرایی عنوان می

پردازد و سپس نسبت دو  به گزارش فارس این نوشته به بررسی دو رویکرد حاکم بر مدیریت بازار اقالم پرمصرف کشاورزی می

 .یف و اختیارات کشاورزی تبیین می شودرویکرد محتمل با قانون تمرکز وظا

 :دو رویکرد مذکور عبارتند از

 :رویکرد واردات محور( لفا

 بیند؛ تر می به جهت دسترسی به ارز دولتی و سهولت واردات، تأمین کاالهای وارداتی را مطمئن

 ؛(توسعه تجارت)کند  ریزی می های تجاری برنامه نگاه صرف بازرگانی دارد و مبتنی بر شاخص

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123000514
http://www.farsnews.com/
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 سود و هزینه کوتاه مدت را مالک قرار می دهد؛

 دهد؛ کننده ضریب می به نظر کوتاه مدت مصرف

 :رویکرد توليد محور( ب

 متکی به تولید داخلی است و اعتمادش به داخل بیشتر از خارج کشور است؛

 داند؛ پایداری و رونق تولید را الزمه پیشرفت اقتصادی می

 ای و جهانی کشور با تأکید بر توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی است؛ به دنبال ارتقای جایگاه منطقه

 محور دارد؛ نگاه استقالل

 کننده را به همراه خواهد داشت؛ تعادل در بازار به پشتوانه تولید پایدار، تأمین بلندمدت مصرف

 رفتار بازار اقالم پر مصرف کشاورزی

شود، عمالً دولت بازاری را برای تولید خارجی ایجاد کرده و بازار تولید داخلی را محدود ذخایر احتیاطی اگر از مسیر واردات تأمین 

دهد که پس از یک  را از تولیدکننده داخلی گرفته و به رقیب خارجی می( massive)این سیاست فرصت تولید انبوه . کند می

انطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید تولید را می هم. مدت رقابت برای تولیدکننده داخلی غیر ممکن خواهد شد دوره کوتاه

رغم  حداقل ظرفیت تولید آن میزان از حجم تولیدی است که علی. برنامه ریزی کرد  توان در بازه حداقل تا حداکثر ظرفیت

غذا شرایطی است که نامالیمات مدیریتی و اقتصادی دوام داشته و به کار خود ادامه داده است و منظور از حداکثر ظرفیت تولید 

 .های تولیدی با بیشینه ظرفیتی خود فعال باشند بنگاه

ای که اغلب نقاط اوج مصرفی در  همچنین حجم تقاضای داخلی متناسب با نیاز مصرفی مردم در ایام سال متغیر بوده به گونه

 .تعطیالت نوروز، دهه اول محرم و ماه مبارک رمضان اتفاق می افتد

ریزی تولید بر مبنای تولید حداقل باشد، واردات کاال در اوج مصرف ضرورت خواهد  می دهد، در صورتی که برنامهنمودار باال نشان 

 .شود های تولیدی باشد، امکان صادرات چند برابری کاال فراهم می ریزی تولید مبتنی بر ظرفیت داشت، اما اگر برنامه

 نسبت قانون تمرکز و دو رویکرد تنظيم بازار

بخشی به تولید را بر  ی کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی متولی بازار محصوالت کشاورزی وظیفه رونقبا اجرا

بنابراین منطقی است که برای تحقق هدف کنترل بازار، اولویت را به تأمین از مسیر تولید داخل بدهد؛ زیرا باید . عهده خواهد داشت

 .ر مدیریت بازار و حمایت از تولید داخلی باشدمسئول پاسخگو به هر دو هدف خطی

های فعلی تولید را چند برابر کرده و به جهت کاهش  دهی عرضه کاالی داخلی ظرفیت از سوی دیگر تکیه بر تولید داخل و اولویت

 .ا فراهم می سازدتری در بلند مدت برای کشور خواهد بود و موجبات استقالل سیاسی و اقتدار اقتصادی ر ها روش مطمئن وابستگی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111914 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 49/11/01فارس

 يك مانع مصرف همگان استتمام شده توليد محصوالت ارگان  هزینه/لزوم ترویج فرهنگ مصرف محصوالت ارگانيك

امروزه توليد محصول ارگانيك به علت باال بودن هزینه : رئيس سازمان بسيج مهندسين کشاورزی و منابع طبيعی گفت

 .توليد همگانی نيست، اما در برخی از کشورها مصرف این محصوالت در حال افزایش است

به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی افزایش نیاز جوامع  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بشری به امنیت غذایی، رشد روز افزون جمعیت جهان، توسعه علم و فناوری نوین، منجر به تحول عظیمی در بخش کشاورزی شده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124001489
http://www.farsnews.com/
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ها، خاک و به هم خوردن تعادل بیولوژیک به وجود  آلودگی آب ها مثل عالوه بر آن مشکالت جدیدی در عرصه اکوسیستم. است

های بشر در عصر حاضر تبدیل  ترین چالش آمده است که سبب شده تا حفظ محیط زیست، امنیت غذایی و سالمت جامعه به مهم

 .برای حل این معضل یکی از کارآمدترین راهبردها، کشاورزی ارگانیک است. شود

ه ترین تعریف، کشاورزی است که در آن به جای بهره جستن از کودهای شیمیایی، از کودهای طبیعی کشاورزی ارگانیک در ساد

شود؛ به عبارتی هدف از  موسوم به کود سبز استفاده می شود و برای مبارزه با آفات بیشتر از روش های بیولوژیکی بهره گیری می

ترین روش تولید در این بخش  ختلف است تا باالترین میزان و مناسبترویج کشاورزی ارگانیک، بهره گیری از تکنولوژی و علوم م

 .اجرایی شود

. سال است که در کشور ما آغاز شده است 0های قوانین و تجارت، بیش از  کشاورزی ارگانیک براساس استانداردها و چارچوب

راهنمای )66777تاندارد ملی ایران به شماره در اس( ارگانیک)های تحت عنوان محصوالت زیستی ایران  الزامات مربوط به فرآورده

این راهنما اساس تولید مواد غذایی ارگانیک در .مشخص شده است( گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک تولید، فرآوری، برچسب

 .کند گذاری و بازاریابی را ارائه می سازی، نگهداری، حمل و نقل، برچسب مزرعه، آماده

اینکه محصول سالم، محصولی است که در تولید آن ضوابط الزامی استاندارد در تولید محصوالت غذایی رعایت  جهانسوز با اشاره به

این : و همچنین این محصوالت تحت کنترل استاندارد های الزامی و اجباری کیفیت غذایی در کشاوری قرار دارند، گفت. شده است

های مدیریتی بر اساس  ها و برنامه فلزات وسموم ماحصل اعمال استاندارد محصوالت دارای حد مجاز باقیمانده آفت کش، عناصر،

از این رو اگر محصولی در این حد مجاز قرار گیرد می توان گفت . هستند... و  MRL  ،ADIهای مشخصی مانند کدکس ،  معیار

 .غذای سالمی است

آوری و نگهداری  های عمل ی غیرمجاز ممنوع بوده و شیوهها این درحالی است که در تولید محصوالت ارگانیک، استفاده از نهاده

 .گونه اثر سویی بر ادامه زنجیره غذایی بر جای نخواهد گذاشت شود که هیچ ای طراحی می محصوالت به گونه

وجود ها و تایید عدم  کش مانده سموم و آفت در استانداردهای ملی ایران ضوابطی برای سنجش و ارزیابی میزان باقی: وی افزود

های قابل  ها و کنترل تعریف شده است که در صورت ارائه مناسب بازرسی... ها در فرآورده های دامی و ها و هورمون بیوتیک آنتی

 .پیگیری قطعا تولید آن محصول ارگانیک از سالمتی برخوردار است

موجود استاندارد برای تولید یک محصول  فراهم آوردن شرایط الزم، بنابر ضوابط: جهانسوز در خصوص محصول ارگانیک اشاره کرد

ی  های بسیار بیشتر و صرف زمان و هزینه دارد، در نتیجه در تولید فرآورده ارگانیک به هیچ وجه ساده نیست و نیاز به رسیدگی

از  های بیشتری مواجه هستیم؛ چرا که ممکن است در تولید یک محصول غذایی ها و پیچیدگی غذایی صنعتی ارگانیک با چالش

ترکیب چندین ماده گیاهی و دامی استفاده شود و بنابر ضوابط، زمانی این محصول ارگانیک است که تمامی اجزای آن مشمول برند 

 .ارگانیک شوند

خوشبختانه طبق اقداماتی که در : است، افزود "استاندارد تولید"وی با اشاره به اینکه، در حال حاضر محصوالت سالم ما دارای یک 

تا کنون صورت گرفته، سال گذشته توانستیم با همکاری معاون اول رییس جمهور، رییس  80های تولید از سال  ستانداردخصوص ا

سازمان استاندارد کشور و سازمان نظام مهندسی این عملیات را به ثمر بنشانیم و ما امروز دارای یک استاندارد ایرانی هستیم که در 

 .ی استحد رقابت با استاندارد های جهان

ریزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کمیته  های مجاز ایرانی در کشور با یک برنامه تاسیس شرکت: جهانسوز تصریح کرد

ملی محصول سالم و ارگانیک تشکیل شد که اگر دراین راستا بازرسی و نظارت به درستی صورت گیرد قطعا محصول ارگانیک در 

 . هر محصول ارگانیک، یک غذایی سالم استکشور وجود خواهد داشت ومعموال
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وی با اشاره به اینکه، اگرچه امروزه تولید محصول ارگانیک یک فرآیند لوکس است و به علت باال بودن قیمت محصوالت ارگانیک، 

ا مرز ارگانیک و توانند غذای ارگانیک مصرف کنند ولی امروزه در دنیا شاهد آن هستیم که در برخی از کشوره همه افراد جامعه نمی

تر شده اما هنوز درصد قابل توجهی از این نوع محصول نتوانسته بازار را به خودش اختصاص دهد و  مصرف مردم به هم نزدیک

 .همچنین در کشور ما این حرکت، نسبتاً نو و تازه است

: یشود واقعاً ارگانیک است؟ خاطر نشان کردوی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه، آیا این نوع محصوالتی که به نام ارگانیک اعالم م

چرا که امروزه با داغ . های بازرسی قرار گیرد و مهر استاندارد ارگانیک بر روی محصول زده شود خیر، حتما باید مورد تایید شرکت

ی این  یاز است تا عرضهرسد که ن تر و سالم، به نظر می شدن بازار ارگانیک و افزایش اقبال عمومی به سمت استفاده از مواد طبیعی

محصوالت با نشان ملی استاندارد ایران و برند ارگانیک واقعی نسبت به تقاضا بیشتر شده تا مصرف کننده به ناچار به سمت خرید 

ای  رسد نرفته و این امر باعث داغ تر شدن بازار عده محصوالتی که با حدس و گمان، احتمال ارگانیک بودن آن باال به نظر می

 .و و فرصت طلب نشودسودج

 .فرهنگ ارگانیک باید در کشور تقویت شود و همچنین قابل پیگیری و نظارت باشد: وی افزود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111466 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 ! ماندگی غفلت از تحقيقات کشاورزی، باعث نابودی است؛ نه عقب

برداران و توسعه  ها به سمت آموزش بهره گيری آموزش ها، جهت پاسخگویی به تمام نيازهای کشاورزی در کليه مؤسسه

ترین اهداف سازمان تحقيقات،  جی از مهمهای تروی ها و شبکه تلویزیونی کشاورز برای افزایش فعاليت همکاری با رسانه

 .است 14آموزش و ترویج کشاورزی در سال 

با اعالم اینکه تالش ( ایانا)رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به همین منظور با : کارایی مجموعه بوده است، گفتسازی و افزایش  این سازمان در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، چابک

 .جلوگیری از گسترش کمی سازمان تا جای ممکن به توسعه کیفی پرداختیم

بر این : المللی در تحقیقات کشاورزی خبر داد و افزود های بین ها و بخش اسکندر زند از افزایش سهم بخش خصوصی، دانشگاه

 .بنیان واگذار شد های دانش ر بخش بذر گیاهان زراعی به بخش خصوصی در قالب شرکتویژه د دستاورد تحقیقاتی به ۲3اساس، 

های دانشجویی را به سمت نیازهای بخش تحقیقاتی  نامه وی با اعالم اینکه با افزایش ارتباطات سازمان با دانشگاه تعدادی از پایان

رسانی به تحقیقات کشاورزی منعقد  منظور کمک ها به با دانشگاه در همین راستا تعدادی قرارداد تحقیقاتی: هدایت کردیم، ادامه داد

 .ایم با ارتقای اعضای هیئت علمی، محققان را به سمت رفع نیازهای کشور سوق دهیم شده است و سعی کرده

شروع  های مشترکی را با دانشگاهیان فعالیت: عضو هیئت علمی در دو سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد ۲37زند از جذب 

 .ایم و در تالش برای بهبود روابط با این بخش هستیم کرده

های کاربردی  و کسب رتبه نخست و دوم جشنواره پژوهش 05شده در سال  طرح تحقیقاتی انجام 577هزار و  وی با اشاره به شش

نیازهای کشاورزی در کلیه ترین هدف برای سال جاری پاسخگویی به تمامی  مهم: المللی خوارزمی تصریح کرد در جشنواره بین

های ترویجی  ها و شبکه کشاورز برای افزایش فعالیت برداران و همکاری با رسانه گیری آموزش به سمت آموزش بهره ها، جهت مؤسسه

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130000266
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ه زمانی ک: یادآور شد "همدلی و همزبانی، دولت و ملت"رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به نام سال 

افزایی وجود دارد و مقام معظم رهبری با انتخاب این نام نشان داده است که  قرار است یک کار بزرگ انجام شود، نیاز به هم

اند  افزاتر شدن آنها است و این توانایی را در کشور دیده مند به همدلی بیشتر ملت و دولت در جهت انجام کارهای بزرگ و هم عالقه

 .شعار سال تالش کنیم و همگی باید برای تحقق

عزم جدی که کشور در برقراری ارتباطات بهتر با دنیا دارد، : گرفته در اوایل سال جاری تأکید کرد های صورت زند با اشاره به رایزنی

 .حاکی از انجام یک کار بزرگ و ماندگار برای کشور است

نه : های آینده توسعه در کشور است، اظهار داشت ای برنامهساز بر وی با بیان اینکه امسال، سال انتخابات مجلس و سالی سرنوشت

 .هایشان برسند و باید همگی دست به دست هم بدهند آل ها و ایده توانند به آرمان تنهایی نمی تنهایی و نه دولت به ملت به

بری برای بخش اندازی که مقام معظم ره بر خالف چشم: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین گفت

مهری است و  تحقیقات مشخص کرده بود، سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی زیر نیم درصد است و تحقیقات همچنان مورد بی

 .گیرد های قبل تأمین اعتبار به سختی انجام می همانند سال

مهری شود،  تا زمانی که به تحقیقات بی: دار و عمیق است، افزود ساله ریشه 677زند با اعالم اینکه تحقیقات کشاورزی با قدمت 

 .های جدی به بخش وارد خواهد شد قطعاً اتفاقات بزرگی در کشور رخ نخواهد داد و لطمات و آسیب

ایم، اما  مند نبوده دلیل شرایط موجود سعی کردیم با اقتصاد مقاومتی پیش برویم و زیاد گله های اخیر به در سال: وی خاطرنشان کرد

 .وجودآمده، این روند ادامه پیدا نکند ها و بیرون آمدن کشور از شرایط به امیدواریم با لغو تحریمدر حال حاضر 

در گذشته اگر از : های حاضر گالیه کرد و یادآور شد توجهی زند در پایان با اشاره به تأکیدات رهبری به بخش تحقیقات، از کم

 ./شویم اگر از تحقیقات غفلت کنیم، نابود می ماندیم؛ امادر آینده کردیم، عقب می تحقیقات غفلت می
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44115-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 های کشاورزی در استان البرز  افتتاح شرکت شهرک

 .شود های کشاورزی در آن افتتاح می استان البرز چهارمين استان در سطح کشور است که شرکت شهرک

با اعالم این ( ایانا)های کشاورزی استان البرز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر شعبه شرکت شهرک

ای،  های تولید بخش کشاورزی اعم از گلخانه یجاد زیرساختهای کشاورزی در راستای ساماندهی و ا شرکت شهرک: مطلب گفت

 .دامی و شیالتی افتتاح شده است

وری منابع پایه  های تولید، ارتقای کمی و کیفی تولید، ایجاد اشتغال، بهره رسول سلگی مزایای ایجاد این تشکیالت را کاهش هزینه

یابی و  های کشاورزی و همچنین مکان ها و شهرک امور مجتمعهدایت و نظارت نحوه : آب، خاک و انرژی اعالم کرد و افزود

 .های مناسب ایجاد این شهرک بر عهده ما است استعدادیابی اراضی در عرصه

ها، ارائه  های تولید در این مجتمع ها، تکمیل زنجیره ها و شهرک وی حمایت و پشتیبانی از بازار و بازاریابی محصوالت مجتمع

ها را از محاسن افتتاح شرکت  ها و شهرک زشی و بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی مجتمعخدمات فنی، مالی، آمو

عالوه بر این، در این شرکت حمایت و نظارت بر جذب کارآفرین، شناسایی اراضی : های کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد شهرک

 .گیرد های مورد نیاز نیز صورت می یرساختهای کشاورزی و فراهم آوردن ز جهت تملک قانونی برای ایجاد شهرک

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22185-1.html
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های متعدد در استان خواهیم بود و با  ها، شاهد افزایش شهرک سازی زیرساخت با تأسیس این شرکت و با فراهم: سلگی ادامه داد

واگذار های کشاورزی و دامپروری  ها، واحدهای تولیدی جهت فعالیت تأمین تسهیالت زیربنایی و تأمین آب، برق و گاز شهرک

 .خواهند شد

در : ها در آینده خبر داد و تصریح کرد وی از گسترش فعالیت و تکمیل زنجیره تولید در بخش فرآوری محصوالت و تولید نهاده

 .ها بازدهی بسیار مناسبی خواهند داشت گذاران و کارآفرینان از دانش روز این شهرک صورت استفاده سرمایه

توانند به شرکت  ها می گذاری و کارآفرینی در این شهرک آموختگان کشاورزی به سرمایه مندان و دانش گفتنی است، عالقه

 ./های کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز واقع در میدان سپاه مراجعه کنند شهرک
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44419-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1049فروردین  44, شنبه

 کشت و صنعت مغان، مرکز بين المللی آموزش باغبانی می شود 
با حمایت از باغداران و اجرای طرح های توسعه ای در سال های اخير : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزار هکتار رسيده است 377دو ميليون و  ، سطح باغ ها در کشور به

ساالنه : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، محمدعلی طهماسبی در بازدید از باغ های مکانیزه میوه کشت و صنعت مغان افزود

و  میلیون تن محصوالت باغی در کشور تولید می شود که با بهره گیری از روش های نوین و حمایت از تولید کنندگان 66

 .صادرکنندگان می توان میزان تولید را از نظر کمی و کیفی افزایش داد

او ارتقای ضریب امنیت غذایی را از طریق افزایش ضریب خوداتکایی و ایمنی و سالمتی جامعه با تولید محصوالت گواهی شده را از 

 .رویکردهای معاونت باغبانی جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید عنوان کرد

ما در سه دفتر امور میوه های گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری و : اون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه دادمع

همچنین امور گلخانه ها،گیاهان داروئی و قارچ سعی می کنیم تا در خدمت هموطنان باشیم و با سفر به اکثر استان ها سعی در 

 .تقویت و توسعه باغات داریم

یر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به قابلیت ها و ظرفیت های منحصر به فرد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، معاون وز

 .بر ضرورت تبدیل این بنگاه عظیم اقتصادی به مجموعه بزرگ آموزش بین المللی رشته کشاورزی به ویژه باغات تاکید کرد

غان، به عنوان یکی از باغات مدرن و مکانیزه در خاورمیانه، در سطح دو مجتمع باغات میوه شرکت کشت و صنعت و دامپروری م

درصد بقیه ۲3درصد این سطح در مرحله تولید اقتصادی قرار دارد و  03هکتار طراحی و اجرا شده است که هم اکنون  677هزار و 

 .نها شده است به صورت تازه کاشت، یک، دو و سه ساله می باشد که در سال های اخیر اقدام به کشت آ

هکتار باغ های میوه، مجتمع  677هزار و  ۲شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در پارس آباد با داشتن اراضی وسیع کشاورزی 

 .بزرگ دامپروری، کارخانه های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت های منحصر به فرد کشور است
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44144-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 ای برای محصوالت باغی  های الگویی تغذیه رونمایی از طرح سایت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22207-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22192-1.html
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ه در محصوالت باغی کشور، افزایش عملکرد چشمگيری در این با تدوین برنامه جامع حاصلخيزی خاک و تغذیه گيا

 .بخش خواهيم داشت

اندیشی تدوین برنامه جامعه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در  معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه کارگاه هم

از عوامل کاهش عملکرد : اعالم این خبر گفت با( ایانا)محصوالت باغی کشور و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشور، تغذیه نامتعادل و بیشبود و کمبود استفاده از کودها  ها و عدم توانایی در استفاده از ظرفیت کامل باغ کمی و کیفی باغ

 .بوده است

ؤسسه تحقیقات خاک و آب ها و محققان م محمدعلی طهماسبی که امروز در جمع مدیران باغبانی وزارت جهاد کشاورزی استان

کشور حضور داشت و پیگیر هماهنگی تمام مدیران مربوطه برای تولید علمی محصوالت باغی بود، در ادامه این گفتگو با اشاره به 

ضعیف شدن گیاهان باغی، زمینه را برای : اینکه تغذیه نامتعادل باعث ایجاد تنش و در نتیجه کاهش محصول شده است، افزود

ها  توان با تغذیه متعادل، از عوارض فیزیولوژیکی و آفات و بیماری ها فراهم کرده است؛ در صورتی که می ات و بیماریافزایش آف

 .جلوگیری کرد

در این کارگاه سعی شده است با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب و نشستی مشترک با مدیران باغبانی، : وی خاطرنشان کرد

 .به اجرا درخواهد آمد "ای های الگویی تغذیه طرح سایت"تولیدکنندگان برسانیم و برای شروع کار،  دانش فنی تغذیه گیاهی را به

توانند برای  ها می ها کشاورزان با استفاده از این سایت معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با ایجاد این پایلوت

 .شده در باغبانی کشور است غذیه رکن اصلی و فراموشت: های خود الگوبرداری کنند، ادامه داد باغ

در انتخاب : طهماسبی با اعالم همکاری بخش آموزش، تحقیقات و ترویج با معاونت باغبانی برای تحقق این امر تصریح کرد

برای بهبود با  ها های مورد نظر، موارد مختلفی از قبیل میزان تولید پایین، بیشترین سطح کشت و میزان آفات و بیماری استان

 .سازی تغذیه، شاهد افزایش عملکرد کیفی و کمی محصوالت باشیم اند تا با متعادل تغذیه گیاهی دخیل بوده

دلیل محدودیت در بودجه موجود، تعدادی محصول خاص در این طرح مورد بررسی قرار خواهند گرفت و با توجه  به: وی یادآور شد

 .نده نتیجه تحقیقات مشخص خواهد شدبه نوع محصول، در دو تا پنج سال آی

در کهگیلویه و ( پرتقال، نارنگی، لیموترش و لیموشیرین)های الگویی برای محصوالت مرکبات  طهماسبی در پایان از ایجاد سایت

 بویراحمد، مازندران، فارس، جنوب کرمان و هرمزگان؛ محصول خرما در خوزستان، جنوب کرمان، بوشهر، فارس و ایالم؛ انجیر

ارگانیک در فارس، کرمانشاه و لرستان؛ زیتون آبی در فارس، منطقه زنجان، قزوین و گیالن، سمنان، کرمانشاه و خراسان جنوبی؛ 

زیتون دیم در گلستان و لرستان؛ پسته در کرمان، یزد، خراسان رضوی، مرکزی، سمنان و قم؛ سیب در آذربایجان غربی، اصفهان، 

س؛ انگور آبی در قزوین، آذربایجان غربی، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه؛ انگور دیم تهران، آذربایجان شرقی و فار

ای در جنوب  فرنگی گلخانه فرنگی فضای باز در کردستان، مرکزی، گلستان و مازندران؛ توت در فارس، کردستان و کرمانشاه؛ توت

ای در اصفهان، سیستان و بلوچستان،  فرنگی گلخانه گیالن و گلستان؛ گوجهکرمان، البرز، خوزستان و تهران؛ کیوی در مازندران، 

 ./ای در تهران، جنوب کرمان، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان خبر داد هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان و خیار گلخانه
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44401-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 تقدیر حجتی از دست اندرکاران پروژه رهاسازی بچه اردک ماهی در رشت 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22238-1.html
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محمود حجتی پس از بازدید از مرکز تکثير ماهی شهيد انصاری، با دست نوشته ای جهادگران شيالتی را مورد تفقد 

 .ر داد که در دفتر یادبود این مرکز مکتوب و امضاء شدقرا

و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، متن دست نوشته وزیر جهاد کشاورزی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .در این دفتر به شرح ذیل است

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ر و امید بازدیدی از مرکز تکثیر ماهی شهید انصاری به همراه جمعی از همکاران داشته توفیقی بود که همزمان با سفر کاروان تدبی

این مرکز یادآوری تالش و زحمات دوستان جهادی اوایل انقالب است که با امکانات محدود و شور و شعف زایدالوصفی، با . باشم

 .روحیه جهادی توانستند این مرکز را احداث کنند

ز بر کارایی این مرکز به همت عزیزان دست اندرکار افزوده شده است تا جائی که امروز شاهد تکثیر یکصد خوشبختانه روز به رو

شاهد رهاسازی بچه ماهی  ۲6/6/04میلیون بچه ماهی سفید و انواع و اقسام ماهیان بومی دریای خزر هستیم و امروز در مورخه 

 .اردک ماهی برای نخستین بار در این مرکز بودیم
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44415-1.html 

 
  مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 تن مرغ برای جلوگيری از زیان مرغداران  077خرید روزانه 

تن گوشت مرغ را برای کاهش ضرر و زیان  9777تا  077ی امور دام روزانه شرکت پشتيبان: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .مرغداران خریداری و ذخيره سازی می کند

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه پس از بازار شب عید ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزارت جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران به جمع : ه است، افزودمیزان تقاضا برای گوشت مرغ کاهش یافت

 .آوری مازاد تولید اقدام کرده تا قیمت گوشت مرغ در بازار متعادل شود

ش از آنجا که شب عید با تقاضای بیش از حد گوشت مرغ مواجه بوده ایم برای کنترل بازار و جلوگیری از روند افزای: وی گفت

 .هزار تن مرغ منجمد عرضه شد 67قیمت گوشت مرغ حدود 

 .به گفته وی، تقاضای شب عید برای گوشت مرغ همیشگی است بنابراین برای تأمین این تقاضا آمادگی الزم را داشتیم

سطح مرغداری ها  هم اکنون پس از پایان تعطیالت نوروز عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است، بنابراین در مبادی تولید در: وی افزود

 .و کشتارگاه ها به خرید مازاد تولید اقدام کرده ایم

در جلسه دولت قرار شد : وزیر جهادکشاورزی همچنین از تصمیم گیری دولت برای مدیریت بازار در سطح خرد خبر داد و گفت

 .ای مدیریت بازار حضور پیدا کندسازمان مدیریت و برنامه ریزی این موضوع را بررسی نماید تا دستگاه مسئول مشخص شود و بر

وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار مدیریت در سطح کالن را برعهده دارد تا در صورت : حجتی افزود

 ./کسری تولید محصوالت مورد نیاز را از طریق واردات تأمین کندو در سطح خرد مسئولیتی ندارد
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44141-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 شود  نخستين همایش ملی مدیریت زمين در ایران برگزار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22215-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22191-1.html
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ها و راهکارها را با هدف بررسی  ایران، چالشسازمان امور اراضی کشور نخستين همایش ملی مدیریت زمين در 

نظران و خبرنگاران  گيری از راهکارهای علمی و اجرای پژوهشگران، صاحب ها و مسائل امور زمين کشور و بهره چالش

اندرکار مدیریت زمين در کشور  های دست ها و دستگاه و با همکاری همه سازمان 9314ماه  این حوزه در اردیبهشت

 . کند برگزار می

، نخستین همایش ملی مدیریت زمین در ایران با حضور معاون اول رئیس (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و  جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان جنگل

 .شود ین برگزار میمدیران و مسئوالن مرتبط با مدیریت زم

در این همایش، مدیریت و مالکیت زمین از منظر قواعد فقهی و قوانین، بررسی و تشخیص انواع مالکیت عمومی و خصوصی، حفظ 

کاربری اراضی کشاورزی، حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی از منظر قواعد فقهی و قوانین مالکیت، قوانین واگذاری، ساماندهی و 

 .شود ی بایر و کشت موقت و اصالحات ارزی برگزار میتعیین تکلیف اراض

ها،  همچنین در این همایش، مدیریت زمین از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی در بندهای الزامات، آسیب

، مدیریت زمین و موانع، مدیریت زمین، آمایش سرزمین، واگذاری زمین برای توسعه کشاورزی، واگذاری و برقراری عدالت اجتماعی

سازی، ترویج و توسعه مشارکت و همچنین مدیریت کاربری زمین  های عمرانی، فرهنگ تولید اشتغال، مدیریت زمین و اجرای طرح

 .شود برداری، فنی و اجرایی و محیط زیست برگزار می از منظر نظام بهره

ی، کاربری زمین و توان محیط زیستی سرزمین، حفظ در این همایش، مدیریت زمین و محیط زیست، مدیریت زمین و منابع طبیع

های کشاورزی، مباحث حقوقی، فنی، تجمیع و  کاربری اراضی زراعی و باغی، حفظ یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن زمین

برگزار  های کشاورزی برداری بهینه از منابع آب و خاک، حدنگاری و پایش کاربری زمین های کشاورزی، بهره سازی زمین یکپارچه

 ./شود می
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44441-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 شود  برگزار می "آسمان آبی، زمين پاک"همایش 
صورت  را به "آسمان آبی، زمين پاک"فرهنگی شهرداری تهران در نظر دارد همایش علمی معاونت امور اجتماعی و 

 .روزه با همکاری نهادهای علمی وابسته به شهرداری، در شهر تهران برگزار کند یك

با ( ایانا)مسئول روابط عمومی و دبیرخانه همایش آسمان آبی، زمین پاک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده در اجرای هرچه مؤثرتر طرح آسمان آبی، زمین پاک بررسی علمی ابعاد و  بینی های پیش یکی از برنامه: اعالم این خبر گفت

 .روزه در این زمینه است راهکارهای دستیابی به اهداف طرح، برگزاری همایش علمی یک

، فرهنگ و ایمنی (زبان هدایت)ق و رفتار شهروندی، خط سفید حسینعلی توتی محورهای اصلی همایش را مدیریت پسماند، اخال

 .ترافکی و ابعاد و موانع اجتماعی و فرهنگی طرح آسمان آبی و زمین پاک عنوان کرد

متأسفانه شاهد ناهنجاری و مشکالت جدی در نوع : بیان کرد و افزود 6504را رویکرد اصلی در سال  "آسمان آبی، زمین پاک"وی 

 .ان در حوزه زیست شهری و محیط زیست هستیمرفتار شهروند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22228-1.html
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نظرات سفرای سابق  ها و نقطه مسئول روابط عمومی و دبیرخانه همایش آسمان آبی، زمین پاک با اشاره به استفاده از دیدگاه

سالمی ای از تجربیات سفرای سابق جمهوری ا در حال تدوین کتابچه: جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مختلف خاطرنشان کرد

 .ایران در زمینه آسمان آبی، زمین پاک هستیم

های علمی و نهادهای مختلف شهرداری خبر داد و  گذاری از همکاری با انمن توتی با اعالم برگزار یجلسات علمی و شورای سیاست

ی و توسعه پایدار های شهروند آموزش"و  "خط سفید و ارتقای نظام اجتماعی"در حال حاضر انتظار و تدوین کتاب : تصریح کرد

 .هستیم "شهرداری

بدون مشارکت شهروندان و : خرداماه سال جاری ادامه داد ۲5وی با اشاره به برگزاری همایش آسمان آبی، زمین پاک در 

 .مداری است ریزی مناسب این کمپین موفق نخواهد بود و یکی از الزامات اجرایی این طرح، قانون برنامه

برای رسیدن به حداقل آلودگی و : تواند بخشی از مشکالت تهران را حل کند، اظهار داشت سازی می نگتوتی با اعالم اینکه فره

 ./سازی را جدی بگیرید اجرای بهتر طرح آسمان آبی، زمین پاک بهتر است آموزش و فرهنگ
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44440-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1049فروردین  46, چهارشنبه

 پاسخ روشنگرانه نماینده دولت به مدعيان انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی به عنوان "عبدالمهدی بخشنده"نماینده مردم تهران در مجلس و  "احمد توکلی"

نماینده مجلس درباره  9۰نماینده دولت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب، به بررسی پرسش 

 .موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند

یازدهم در  ، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را مطرح کرده اند، به احمد توکلی  63تشریح و پاسخ به ابهام 

اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان می شود صحیح نیست و ماجرا از : نماینده مجلس گفت 63به نمایندگی از 

هزار هکتار از اراضی استان  337ود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند ما یک و نیم میلیارد دالر برای آنجایی آغاز می ش

هزار  337خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگ ترین طرح تاریخ کشاورزی کشور است و براساس آن 

ازی می شوند در نهایت ما شاهد تولید بسیار خوبی در بخش هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوس

 .کشاورزی خواهیم بود

هزار هکتار از اراضی دشت  46از این مبلغ نیم میلیارد دالر برای : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می زابل استان سیستان و بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر 

میلیارد دالر دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی  ۲سال، سالی  4میلیارد دیگر را ایشان اجازه فرمودند به مدت  8و . رود

هزار هکتار است و  407استان عمدتا مرزی کشور که حدودا  6۲برداشت کند که این مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 

 .آن هم برای بهسازی سدهای این استان ها قرار بود صرف کند

 دليل صرف ارز برای واردات ذخایر راهبردی غذایی و نهادهای دامی واسطه ای

 8طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد، اما : بخشنده تصریح کرد

د دالر مربوط به وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است، منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با میلیار

قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد  0یا  6عنوان قرض برمی دارد و بعد از یک تنفس دو ساله در 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22223-1.html
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یت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیر

که پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در خارج از مرزهای ایران است، صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز 

 .ه ای اختصاص دهندکشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسط

لذا دولت با این استدالل این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 ۲قرار داد تا پس از واردات و فروختن کاالهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته 

رد دالر بود منتهی چون این تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت ها می میلیا

 .میلیون دالر است که بانک مرکزی به آنها اختصاص داده است 867توانند دریافت کنند 

ودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از دو شرکت نهادهای دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی ب: بخشنده اضافه کرد

میلیارد دالر و مقدار جو، ذرت و کنجاله ای که این ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت  ۲میلیون دالر بوده و نه  647

ع درصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است لذا سوالی که مطرح می شود این است که کجای این موضو 5کمتر از 

درصد دیگر تامین کننده مابقی این محصوالت  07شرکت خصوصی دیگر وارد کننده بیش از  47معنیش انحصار است در حالی که 

 .هستند که آن ها هم از بانک مرکزی ارز مرجع دریافت کرده اند

اتفاق افتاده از منظر شما  احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز در پاسخ به این پرسش که به چه دلیل

دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که برای مهار آب های مرزی اختصاص داده شده، برخالف : رانت محسوب می شود، اظهار داشت

قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کاالهای اساسی اختصاص دهد، ضمن این که با این تفکر می خواست پول از بازار جمع شود 

 .رم نگردد؛ لذا به فرض انجام این دو کار، ارزی را به دو شرکت دولتی اختصاص دادو باعث تو

این قانون تصریح دارد  8مغایرت دارد، چرا که ماده  44این موضوع با دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست های اصل : وی ادامه داد

برای شرکت های خصوصی نیز قائل شده باشد، ضمن این  هر امتیازی که دولت برای شرکت های دولتی قائل می شود قبلش باید

 .که این موضوع موجب اختالل در بازار شده است

 تقدیر احمد توکلی از بيانيه وزارت جهاد کشاورزی

در بخش دیگری از برنامه، احمد توکلی در پاسخ به اظهارات بخشنده و این که چقدر استدالل های وی را راضی کننده می داند، 

ین که ما ذخایر استراتژیک می خواهیم حرف درستی است، اما شرکت هایی که مسئول تامین ذخایر استراتژیک هستند، دو ا: گفت

شرکت دولتی دیگر تحت عناوین شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر، روغن و گندم و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین 

سنامه شرکت جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده که این شرکت می تواند به کنجاله، ذرت و جو هستند، در حالی که در اسا

سال است که این کار را انجام می دهد که  0واردات کاالهای مذکور اقدام کند و این در حالی است که این شرکت به مدت شش تا 

 .به نظر بنده اشتباه است

تصمیم اتخاذ شده منجر به انحصار و مخل بازار می : زی جای تقدیر دارد، گفتتوکلی با اشاره به این که بیانیه وزارت جهاد کشاور

 .شود

وی با اشاره به این که اگر همه محصوالت این شرکت ها به بازار عرضه شود در این صورت قابل بحث است که آیا در بازار اخالل 

 .نبوده و کارها نیمه کاره بر زمین بر جای مانده استمتاسفانه پیگیری دستگاه ها همیشه مثمرثمر : ایجاد شده است یا خیر گفت

 قيمت تضمينی باید کمتر از بازار باشد

تومان دیدند با اشتیاق  037کشاورزان زمانی که بازار را : توکلی با بیان این که قیمت تضمینی باید کمتر از بازار باشد گفت

 .محصوالتشان را به دولت یا همان تعاونی روستایی فروختند
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حاشیه سود کشاورزان پایین : میلیون تومان ضرر بیت المال در این رابطه صورت گرفته است، ادامه داد 677ی با اشاره به این که و

 .آمده است، بنابراین قانون و مصلحت مورد نقد قرار گرفته است

 .اگر این روش ادامه یابد، باید از طریق قانونی متوقف شود: نماینده مجلس گفت

این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده : رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت رضا شیوا

است، به طوری که نامه ای که نمایندگان فرستاده اند رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده 

 .است و از سایت ها کپی آن را دریافت کرده ام

در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه : قانون اظهار داشت 3۲وی با اشاره به ماده 

 .باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخالل در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می شود

: شخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چه قدر بوده است، گفترئیس شورای رقابت با اشاره به این که باید ابتدا مبلغ م

باید از گمرک پرسش کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این که ذخایر استراتژیک شرکت های دولتی به 

 .چه میزان بوده را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم

اگر نمایندگان مجلس مستنداتی : ت گرفته سبب اختالل در بازار شده یا نه، ادامه دادوی با طرح این پرسش که آیا اتفاق صور

 .داشته باشند، ما از آن استقبال می کنیم

 مستندات باید دادگاه پسند باشد

 .باید مستندات دادگاه پسند باشد: شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی توانیم تصمیم بگیریم خاطر نشان کرد

در شورا : رئیس شورای رقابت با اشاره به این که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم اظهار داشت

 .نفر تصمیم می گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت، تصمیم شورای رقابت مطرح می شود 63

کشاورزان زمانی که دیدند قیمت ها پایین آمده به نرخ : ین کاالها قیمت ها کاهش یافته افزودوی با اشاره به این که با واردات ا

 .قیمت تضمینی محصوالتشان را به دولت فروختند

پروژه های جهاد : بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است ادامه داد

 .وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می رود بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستندکشاورزی و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخشی از ارز با تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این 

 .نسبت به مسائل پاسخگو استدولت طبق تعهداتش : مسئله ضد انحصار نیست گفت

 وزارت جهاد کشاورزی، آماده ارائه مستندات به شورای رقابت

ما آمادگی داریم تا : وی با اشاره به این که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد

 .مستندات را به شورای رقابت ارائه دهیم

 ای جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشتهروند نزولی قيمت ه

قیمت های : میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است ادامه داد 3، 4بخشنده با بیان این که در سال گذشته بیش از 

 .جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است

ما وارد : دالر رسیده است افزود ۲۲7دالر به  477ی با اشاره به این که ذرت از معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورز

 .کننده عمده هستیم بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم

 .تومان بوده است 867خرید تضمینی امسال : وی با اشاره به این که وارد کنندگان در مقطعی سود می برند خاطر نشان کرد
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دولت به تعهدات خود در این : درصد پرداخت شده گفت 06هزار تن خریداری شده است و بیش از  677ان این که بخشنده با بی

 .زمینه عمل کرده است

 ضرورت حمایت از توليد کننده داخلی

کمبود : ر داشتمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظها

 .نیاز داخلی باید از طریق واردات حل شود

خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار : وی با اشاره به این که از نظر ما آنچه که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کرد

 .بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می داند

 مجلس و دولت برگزار خواهد شد روز شنبه جلسه مشترکی ميان

نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون  8، 0بخشنده با اشاره به این که 

 .اول رئیس جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود

اعالم رقم : اره به این که قانون هر چه باشد به آن گردن می نهیم ادامه دادمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اش

میلیارد دالر و ذکر دو شرکت اشتباه است، پس باید اذعان کنیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن  ۲

 ./گی بر جانمان باقی می ماندمسائل این چنینی هجمه های غیرمنصفانه ای را وارد کنیم، زیرا در این صورت خست

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید
http://www.iana.ir/majles/item/44161-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-1049فروردین  01, یکشنبه

 افغانستان در کشت جایگزین  آمادگی ایران برای کمك به مردم

های ایران و افغانستان در راستای تأمين منافع دو  ریيس جمهوری با اشاره به اهميت و ضرورت گسترش همکاری

جمهوری افغانستان که نماینده دولت وحدت ملی و دولت جدید   سفر ریيس: های مختلف، گفت کشور در عرصه

 .تر خواهد بود سيعهای و افغانستان است، آغازی برای همکاری

ایران و : ، حسن روحانی ظهر امروز یکشنبه در یک نشست مشترک خبری، گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های اقتصادی و  گذاری افغانستان خواهان گسترش همکاری ها در حوزه های اقتصادی، انرژی، صنایع و معادن، تجارت، سرمایه

 .آهن هستند راه

: ری با بیان اینکه در مذاکرات خصوصی و مشترک بر حل و فصل مسأله مهاجران افغانستانی در ایران گفتگو شد، گفترییس جمهو

شود تا کسانی که  نام خواهند شد و ترتیبی اتخاذ می بر مبنای مذاکرات، همه مهاجران افغانستانی که در ایران حضور دارند، ثبت

 .قانون حضور و تردد داشته باشند آیند، در چارچوب برای کار به ایران می

ایران و افغانستان : های اطالعاتی و امنیتی دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت روحانی بر همکاری

 .گری به ویژه در مناطق مرزی خواهند داشت های بیشتری در مبارزه با خشونت و افراطی همکاری

اتی در زمینه راه های تقویت امنیت منطقه داشتیم، زیرا معضالت منطقه اختصاص به یک کشور مذاکر: رییس جمهوری ادامه داد

 .ما برای حل معضالت، نیاز به همکاری با یکدیگر داریم. ندارد و به تدریج دامن گیر همه خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/22168-1.html
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باید : کشور اشاره کرد و گفت رییس شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنانش به مساله یمن و تجاوز نظامی به این

حل سیاسی را انتخاب کرد که به طور نمونه در یمن،  روند، راه حل نظامی می برای حل و فصل مسایلی که به سمت جنگ و راه

 .مردم این کشور با قطع حمالت هوایی باید روی صلح و آرامش را ببینند و خودشان پای میز مذاکره، مسایل را حل کنند

ها و پایبندی  آبه دو کشور بر استفاده از حق: ها اشاره کرد و گفت ها و دریاچه به مسأله محیط زیست و احیای تاالبروحانی سپس 

به مقررات قانونی در این خصوص برای حفظ محیط زیست اشتراک نظر دارند و امیدواریم در چارچوب قانون، حق و انصاف، به 

 .کشور را تأمین کندتوافقاتی در این زمینه برسیم که منافع دو 

های چندجانبه میان ایران و افغانستان با کشورهای هند، چین، ترکمنستان و تمامی کشورهای  رییس جمهوری همچنین بر فعالیت

 .ساحلی دریای خزر و آسیای میانه به منظور تأمین منافع دو کشور و منطقه تأکید کرد

: وص همکاری دو کشور برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، گفتروحانی در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیما در خص

متأسفانه تولید مواد مخدر سال به سال در حال افزایش است و باید در قدم اول میزان کشت و تولید آن را مهار کرده و کاهش 

 .دهیم

ما : غانستان به منظور کشت جایگزین، گفترییس جمهوری با اعالم آمادگی وزارت جهاد کشاورزی ایران برای کمک به مردم اف

سازی مسیر ترانزیت شرایطی فراهم کنیم تا محصوالت کشاورزی و معدنی افغانستان به کشورهای  تالش خواهیم کرد تا با آماده

 .هدف صادر شوند

اراده مشترک دو طرف را امروز : آبه هریرود گفت روحانی همچنین در پاسخ به خبرنگار تلویزیون شمشاد افغانستان در خصوص حق

برای محیط زیست و . در مسأله آب در هیرمند توافق و چارچوب داریم. کنیم برای حل و فصل مسأله آب به خوبی مشاهده می

 .ها باید به توافق و تفاهم جدید برسیم و مسایل را حل کنیم ها و دریاچه های تاالب آبه حق

تواند مانعی برای توسعه  توانند مسایل خود را حل و فصل کنند و هریرود نمی یدو ملت و دو دولت م: رییس جمهوری ادامه داد

ایران، افغانستان و ترکمنستان قطعاً در استفاده از این رودخانه به چارچوبی خواهند رسید که منافع هر سه کشور را . روابط باشد

 .تأمین کند

  نوازی دولت و ملت ایران، اظهار امیدواری کرد رییس ی از میهمانجمهوری افغانستان نیز با قدردان  اشرف غنی احمد زی، رییس

 .جمهوری اسالمی ایران نیز به دعوت سفر وی به افغانستان پاسخ مثبت دهد

جانبه و منطقه ای تأکید کرد باید تالش کنیم تا منطقه ما از  سه  جمهوری افغانستان با تاکید بر ضرورت همکاری دوجانبه،  رییس

ای  رو هستیم و بدون همکاری منطقه به مرحله صلح و ثبات برسد زیرا ما با خطر جدی و اشکال مختلف تروریسم روبهشرایط خطر 

 .توان با پدیده شومی نظیر داعش مبارزه کرد نمی

این سفر در در : اشرف غنی احمد زی با بیان اینکه اراده ملت و دولت افغانستان بر ایجاد فصلی نو در مناسبات با ایران است، گفت

 .ایم خصوص بازگشت تدریجی مهاجران افغانستانی و همکاری برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مذاکره کرده

دو کشور بر استفاده از : وی با اشاره به اهمیت محیط زیست بر مطالعه دقیق برای شناسایی مسایل مشترک تأکید کرد و گفت

 .توان تنها در محیط زیست محدود کرد  تراک نظر دارند و مسایل آنها را نمیها و همکاری برای حل مشکالت ، اش فرصت

همچنین دو سند تفاهم و همکاری میان وزارت خارجه دو کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و وزارت تحصیالت عالیه 

 افغانستان در حضور روسای جمهور امضاء 
http://www.iana.ir/majles/item/44441-1.html 

 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22220-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا- 1049فروردین  01, یکشنبه

 گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تراریخته تصویب شد  بندی، برچسب نامه بسته آیين
دولت  : سعه علوم و دانش های نوین اعالم کرد و گفتمعاون اول ریيس جمهور جهت گيری کلی دولت را حمایت از تو

های مختلف علمی از جمله بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيك مشروط بر دقت نظر و کنترل آثار منفی  از توسعه شاخه

 .احتمالی آن حمایت می کند

ایی پیرامون اهمیت توجه به فناوری ه به فاصله چند روز از انتشار اخبار و یادداشت( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

محصوالت کشاورزی تراریخته و لزوم تعیین سرنوشت قانون ایمنی زیستی، دکتر اسحاق جهانگیری شامگاه دیروز در جلسه شورای 

ع توان مان دلیل آنکه ممکن است برخی علوم جدید با اثرات منفی احتمالی همراه باشند، نمی به: ملی ایمنی زیستی اظهار داشت

توسعه علم شد، بلکه باید موارد منفی را مدنظر و تحت کنترل قرار داد تا از فواید و اثرات مثبت استفاده شده و جلوی آثار منفی 

 .احتمالی گرفته شود

: های اجرایی را محدود کند، تصریح کرد معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت قصد ندارد اختیارات قانونی دستگاه

نچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تشخیص دهند که برخی برنامه ها ممکن است چنا

 .برای سالمت جامعه خطر آفرین باشند، قطعاً از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از آن استفاده خواهند کرد

های مختلف را مورد بررسی قرار  ها و برنامه که آثار منفی طرحوظیفه طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست این است : وی افزود

 .کند های مختلف جلوگیری می ها و پروژه دهد و مردم نیز اطمینان دارند که این سازمان از آثار مخرب احتمالی برنامه

این دبیرخانه باید : فزودای پراهمیت و خطیر برشمرد و ا جهانگیری همچنین وظیفه دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را وظیفه

های مختلف در زمینه ایمنی زیستی  در اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم نقش مهمی ایفا کند و عالوه بر آن، عملکرد دستگاه

 .را نیز پیگیری کرده و با آنان تعامل نزدیک داشته باشد

های مرتبط  ا حضور نمایندگان تام االختیار دستگاهدر این جلسه دبیر شورای ملی ایمنی زیستی گزارشی از جلسات کارشناسی ب

 .ارایه و توضیحاتی در ارتباط با مشکالت موجود بر سر راه اجرای قانون ایمنی زیستی مطرح کرد

در این نشست که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و 

قانون ایمنی زیستی مورد بحث  0س شورای اسالمی نیز حضور داشتند، آیین نامه اجرایی موضوع بند ب ماده برخی نمایندگان مجل

و بررسی قرار گرفت و پس از طرح نظرات و دیدگاههای حاضرین در جلسه، این آیین نامه که در ارتباط با شرایط بسته بندی، 

 .ته ژنتیکی است، به تصویب رسیدبرچسب گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل یاف

ایمنی زیستی، گزارشی از وضعیت جهانی محصوالت تراریخته و تعداد کشورهای   یاضی مرجع ملی در ادامه این جلسه بهزاد قره

المللی  فعال در این زمینه را ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص دستاوردهای هیئت اعزامی ایران در هفتمین اجالس بین

 .تعاهدین ایمنی زیستی کارتاهنا در کره جنوبی پرداختم

وی از همه دستگاه های مرتبط درخواست کرد که در تکمیل سومین گزارش ملی ایمنی زیستی کشور مشارکت کنند تا گزارش 

 ./جامعی در این زمینه به مراجع علمی جهان ارائه شود
http://www.iana.ir/majles/item/44415-1.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 1049فروردین  49, پنجشنبه

  "مردان زنان و گيله گيله"های تازه کشاورزی در سرزمين  طرح

http://www.iana.ir/majles/item/22205-1.html
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يئت دولت از نزدیك سفر حسن روحانی رئيس جمهور و هيئت دولت به استان گيالن، فرصت مغتنمی شد که اعضای ه

های جدید  های تازه، فصل های موجود این استان بيشتر آشنا شوند تا با طرح و اجرای برنامه ها و پتانسيل با ظرفيت

 . برداران و مردم این استان باز شود گذاری به روی بهره سرمایه

جهاد کشاورزی که به همراه هیئت همراهش به از رشت، محمود حجتی وزیر ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این سفر آمده است، ضمن بازدید از مراکز مختلف کشاورزی استان گیالن، به نکات قابل توجه و ارزشمندی اشاره و تأکید داشت 

 .های وزارت جهاد کشاورزی، ازجمله آنها بود عنوان یکی از اولویت که حل مشکالت کشاورزی گیالن به

بخشی از بازدیدهای خود با بیان اینکه برای حل مشکالت کشاورزی باید ارزش افزوده محصوالتی نظیر برنج، چای و وی در جریان 

سازی اراضی عنوان کرد و در همین  ابریشم افزایش یابد، الزمه مکانیزه کردن کشت برنج در گیالن را اجرای طرح تجهیز و یکپارچه

ساله تجهیز و  هزار هکتار اراضی شالیزاری گیالن در برنامه پنج 37گرفته  های صورت بینی ریزی و پیش بر اساس برنامه: راستا گفت

 .شوند نوسازی می

حجتی جلوگیری از واردات برنج خارجی در زمان برداشت و عرضه برنج تولید شالیکاران شمال کشور به بازارها را یکی دیگر از 

محصول استراتژیک دانست و در ادامه با اشاره به توسعه زیتون در استان نیز های دولت یازدهم برای رونق بازرگانی این  سیاست

رود، اقدامات خوبی در زمینه توسعه و ارقام  شمار می با توجه به اینکه زیتون یکی از محصوالت مهم کشاورزی این استان به: افزود

 .جدید این بخش در حال انجام است

با تشکیل صندوق حمایت از صنعت چای در اسفندماه سال گذشته با سرمایه اولیه : ردوی با اشاره به مشکالت چای خاطرنشان ک

میلیون تومان، دولت تدبیر و امید گامی مهم برای حل مشکل دیرپای چای در زمینه به زراعی و حمایت از  377هشت میلیارد و 

 .چایکاران برداشته است

برای حل مشکل این صنعت قدیمی، دولت : یشم نیز اشاره کرد و ادامه دادمقام عالی وزارت جهاد کشاورزی به مشکالت صنعت ابر

صورت توافقی باالتر از  های توت است و در ادامه خرید پیله تر ابریشم در کشور به با کمک بخش خصوصی در صدد افزایش نهالستان

 .کند ین صنعت نوغانداری و کشاورزی ایجاد میشود و این اقالم، ارتباطی مستقیم ب ها انجام می نرخ بازار با رویکرد حذف واسطه

هکتار اراضی شالیزاری لولمان شهرستان رشت، گلخانه و نهالستان مرکز توسعه  667سازی  بازدید از طرح تجهیز و یکپارچه

شت، بازدید از ترین کشتارگاه طیور در حال احداث غالمی در پیربازار ر نوغانداری سیدی در منطقه آستانه اشرفیه، بازدید از بزرگ

های سفر وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه به  پرند شهرستان فومن از برنامه( نهالستان و توتستان)مزرعه پرورش کرم ابریشم 

 .استان گیالن بوده است

انصاری از مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی مرکز شهید 04ماه  فروردین ۲0شنبه  حجتی در دومین روز از سفر، امروز پنج

 .شهرستان رشت بازدیدکرد و در سخنانی توسعه فرایند تکثیر و پرورش را در پایداری فعالیت آبزیان ضروری برشمرد

ها؛ اورنگی؛ عظیمی؛ رکنی، معاون بهبود تولیدات دامی  الجنان، معاون امور استان در این سفر دوروزه طهماسبی، معاون باغبانی؛ فتاح

ژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن و جمعی از معاونان و مدیران، وزیر جهاد کشاورزی را همراهی ن از حوزه وزارتی و شعبان

 .کردند

های  درصد مساحت استان در بخش 87استان گیالن با برخورداری کمتر از یک درصد مساحت کل کشور، اما با پوشش بیش از 

رکت وجود اقلیم مناسب و معتدل و خاک مستعد و با اشتغال بیش از کشاورزی شامل اراضی زراعی و باغی و جنگل و مرتع و به ب

عنوان قطب مهم کشاورزی کشور  درصد به 6۲درصد جمعیت و با تولید ناخالص  ۲8بردار بخش کشاوزی و اشتغال  هزار بهره 560

 ./شود محسوب می
http://www.iana.ir/majles/item/44111-1.html 

http://www.iana.ir/majles/item/22180-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 1049فروردین ماه  44شنبه 

 اتحادیه ميوه از چرخه تنظيم بازار عيد حذف شده بود 

رییس اتحادیه میوه و تره بار با اشاره به حذف اتحادیه از چرخه تنظیم بازار میوه شب عید برخالف آمادگی  <کشاورزی

 .ساله گذشته نادیده گرفته شد و نتیجه اش این شد که دیدید8تجربه : تواحدها،گف

از ابتدا همه چیز مشخص بود زیرا پرتقال با کیفیت : حسین مهاجران در مورد چگونگی تنظیم بازار میوه شب عید اظهار داشت

تومان 6۲77روستایی با قیمت  هزار تومان و پرتقال های درشت و بیقواره توسط تعاونی۲تا6877توسط بخش خصوصی با قیمت 

 .ذخیره سازی شده بود

البته با .مصرف کننده واقعی با دیدن کیفیت پرتقال ذخیره شده دولت از بخش خصوصی خرید خود را انجام داد: وی آدامه داد

از توانایی و تجربه دیدن این شرایط اتحادیه میوه و تره بار به دستور اتاق بازرگانی و وزارت صنعت و معدن دست به کار شد تا 

بر همین اساس قرار شد به واحد های زیر نظر ما پرتقال تحویل دهند و بعد این میوه ها را .ساله خود در این زمینه استفاده کند8

 .عرضه کنیم تا مردم بدانند پرتقال کمبود نداریم

: ی خود را برای تنظیم بازار آماده کرده بودیم، گفترئیس اتحادیه میوه و تره بار با بیان اینکه تا روزهای پایان سال همه ابزارها

بنابراین بدون در نظر گرفتن . نمی دانم چرا ما را از این چرخه حذف و اعالم کردند که خودمان میتوانیم این کار را انجام دهیم

 .سال گذشته تنظیم بازار میوه شب عید را انجام دادند و نتیجه آن ، این شد که دیدید8تجربه 

جران با بیان اینکه وقتی از چرخه تنظیم بازار میوه شب عید حذف شدیم،ناراحت نشدیم زیرا ما به دنبال سود نبودیم و تنها مها

اینکه گفته شد پرتقال در بازار کم بود باید بگویم این کمبود خیلی : رضایت مردم مهم بود، در مورد کمبود پرتقال خاطر نشان کرد

واحد صنفی خود را آماده ۲77اتحادیه میوه و تره بار .کانات استفاده می شد مشکلی ایجاد نمی گردیداندک بود و اگر از همه ام

 .مرکز عمده میوه تنظیم بازار را تحویل و سپس اقدام به توزیع کند ولی این کار انجام نشد3کرده بود تا از 

های سردرختی و صیفی جات وارد بازار شده و در نتیجه  وی در پایان شرائط فعلی بازار را آرام توصیف کرد و گفت به زودی میوه

 .سیب و پرتقال از سفره مردم کنار گذاشته می شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس  1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 وزارت کشاورزی پاسخگو باشد کشاورزی/ ار ميوه شب عيد مناسب نبودباز:/دبير کل خانه کشاورز
کنندگان قربانی گرانی  کنندگان و مصرف بازار میوه شب عید در ایام نوروز اصال مناسب نبود و تولید: دبیر کل خانه کشاورز گفت <

عیسی کالنتری .شده است باید پاسخگو باشدآن شدند و اگر بیش از سه ماه است که تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار 

کاالهایی که مانند میوه فسادپذیری کمتری دارند عمدتا تابع سیستم عرضه و تقاضا : اظهار کرد -وزیر اسبق جهاد کشاورزی  –

وی با .وندش شود و اگر اینگونه نباشد با افزایش قیمت مواجه می هستند، یعنی اگر عرضه آنها مناسب باشد قیمت آنها کنترل می

کنندگان از این افزایش قیمت و گرانی  کشاورزان و تولید: که وضعیت بازار شب عید و ایام نوروز اصال مناسب نبود، افزود بیان این

تومان روی درخت  ۲777میوه در ایام نوروز هیچ سودی نبردند، چرا که باغداران حداکثر هر کیلوگرم پرتقال و سیب خود را حدود 

دبیر کل خانه .شد، بود تومان عرضه می 5777نچه امسال اتفاق افتاد برخالف سال گذشته که پرتقال نهایتا کیلویی فروختند و آ

های کارگزار کشاورز متضرر شد و بابت افزایش قیمت میوه که در بازار رخ  کاری دستگاه امسال با سستی و کم: کشاورز تصریح کرد

http://www.foodpress.ir/Post
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هزار تومان  6دالر معادل  ۲777هزار تومانی که نهایتا کیلویی  ۲7گرانی سیب وارداتی  داد قربانی شدند، چرا که به عنوان مثال

که اگر تنظیم بازار کمتر از سه ماه است که به  کالنتری با اشاره به این.کنندگان هزینه داشت، تنها به جیب دالالن رفت برای وارد

تری دارد وزارت کشاورزی  باشد و اگر این واگذاری سابقه طوالنیوزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، وزارت تجارت باید پاسخگو 

رفت  ای پیش می بازار میوه شب عید و ایام نوروز نباید به گونه: باید پاسخگوی وضعیت بازار میوه شب عید و ایام نوروز باشد، گفت

که  تومان برسد یا این 8777یلویی بیش از که در آن سیب داخلی ذخیره شده که در انبارها نیز به اندازه کافی وجود داشت، به ک

هزار تومان برسد؛ بنابراین وضعیت این بازار نشان داد که تنظیم بازار میوه خیلی بد بود و یکی از اشکاالتی  67پرتقال به کیلویی 

گیرد و با این کار باعث که وجود داشت این بود که دولت نباید به بهانه حمایت از کشاورز جلوی واردات پرتقال را به صورت کامل ب

ها در بازار کشاورزی را که آن را به حداقل قیمت رسیده است را قربانی  هزار تومانی آن و گرانی دیگر میوه 67شود تا قیمت 

پذیری هم ندارد به چند برابر قیمت به مردم  که وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات صنعتی خود را که فساد وی با بیان این.کند

کنندگان تعیین  بودند که برای مردم و مصرف  ها و دالالن در بازار میوه شب عید و ایام نوروز این واسطه: فروشد، تصریح کرد می

 کنندگان در تنظیم بازار میوه این ایام نقشی نداشتند تکلیف کردند و دولت و تولید

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1049فروردین ماه  49دو شنبه 

 !ميلياردی طيور خرج پرتقال شد ۰7سرمایه 

میلیارد  37وزارت کشاورزی برخالف قانون، اعتبار : گذار گفت دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

شد را صرف خرید پرتقال شب عید کرد که  ه باید به صورت تنخواه در صنعت طیور هزینه میتومانی مصوب ستاد تنظیم بازار را ک

 .هزار تومان رسید 67ای نداشت و در بازار به کیلویی  هیچ فایده

مرغداران در سال گذشته تولید همراه با زیان را پشت سر گذاشتند که : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد فرزاد طالکش در گفت

ریزی بیش از حد داشتند که همین سبب می شود تا در شهریور سال جاری  های مختلفی از جمله عدم کنترل تولید و جوجه الشچ

 .بازار تخم مرغ همواره نامتعادل شود

 ۲577در حال حاضر و پس از نیمه فروردین ماه نرخ خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از تولیدکنندگان درب مرغداری حدود : وی افزود

 .تومان کاهش یافته است 6677تومان است که نسبت به میانگین فروش این محصول در اسفند ماه مجددا 

در : خاطرنشان کرد قیمت تخم مرغگذار با اشاره به کاهش مجدد  دهندگان مرغ تخم های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

ها پیشنهاد اختصاص اعتباری برای سرمایه در  سال گذشته برای ساماندهی وضعیت مرغداران و جلوگیری از ادامه ضرر و زیان آن

ستاد تنظیم بازار ویب میلیارد تومان به تص 37اسفند ماه سال گذشته اعتباری حدود  ۲3گردش این صنعت در نظر گرفته شد و در 

 .رسید تا در صنعت طیور به صورت تنخواه گردشی هزینه شود

میلیارد تومانی مصوب را صرف خرید پرتقال شب عید کرد  37وزارت جهاد کشاورزی برخالف قانون، این اعتبار : طالکش ادامه داد

 .هزار تومان رسید 67ای نداشت و در بازار به کیلویی  که هیچ فایده

شان  ها نهایتا محصول تومان تمام می شود و آن 4677در حال حاضر که هر کیلوگرم تخم مرغ برای تولیدکنندگان   :وی اعالم کرد

وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام باید به عنوان متولیان . مرغداری می فروشندتومان درب  ۲577را کیلویی 

آوری بخشی از تخم مرغ مازاد در بازار اقدام  حمایت از مرغداران به بازار تخم مرغ ورود کنند و نسبت به خرید تضمینی و جمع

 .کنند

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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قیمت تخم مرغ زمانی در بازار به ثبات می رسد که : گذار گفت تخم دهندگان مرغ های صنفی پرورش دبیر کانون سراسری انجمن

 .بتوانیم قیمت آن را روی هر عدد تخم مرغ عرضه شده به بازار حک کنیم

به گفته طالکش این تصمیم که در سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد و باالخره در اواخر سال 

  .ارگروه ستاد تنظیم بازار به تایید رسید تا در دستور کار تصویب ستاد تنظیم بازار قرار گیردگذشته در جلسه ک

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس  1049فروردین ماه  40یک شنبه 

 تواند مانع افزایش قيمت کاالها شود دولت نمی:/کانون انجمنهای صنایع غذاییابوالحسن خليلی عضو هيات مدیره 
کاالها این طور واکنش نشان داد که با توجه   عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی نسبت به بخشنامه جلوگیری از گرانی

تواند مانع از افزایش قیمت  کند و دولت نمی پیدا می ها در حقوق و موارد مشابه، قیمت تمام شده کاالها افزایش به برخی افزایش

های  ای را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دستگاه نامه جمهور بخش به گزارش اقتصادنیوز روز گذشته معاون اول رئیس. کاالها شود

و آنان را مکلف کرد در صورت ها بدون هماهنگی با دولت منع  گذاری را از هرگونه افزایش قیمت دولتی ، غیردولتی و مراجع قیمت

لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دالیل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعالم 

ه نام باره با اشاره به بخش وگو با اقتصادنیوز در این ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره کانون انجمنهای صنایع غذایی در گفت.کنند

سال گذشته معاون اجرایی : کند، اظهار کرد گذاری برخی از کاالها دخالت می سال گذشته دولت مبنی این که دولت تنها در قیمت

گذاری برخی از کاالها رها و از  ای را صادر کرد که بر اساس آن دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت نامه جمهور بخش رئیس

ای که سال گذشته  نامه نامه امسال با بخش اما این بخش: وی ادامه داد.این کاالها خودداری کرد گذاری در نظارت، دخالت و قیمت

خلیلی با بیان این .است گذاری کاالها ورود پیدا کرده نامه جدید دولت علنا به مبحث قیمت صادر شد مغایرت دارد، زیرا در این بخش

افزایش این موارد موجب : های وارداتی مواجه هستیم، اظهار کرد ق و تعرفهها نظیر حقو که در سال جاری با یکسری افزایش قیمت

عضو هیات مدیره .تواند مانع از افزایش قیمت کاالها شود شود که قیمت تمام شده کاالها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی می

توانند افزایش  های تولیدی نمی پایین است و واحدکانون انجمنهای صنایع غذایی با تاکید بر این که در شرایط رکود کشش تقاضا 

ای و ارز آزاد و غیره  واقعیت این است که حقوق، مزایا، نرخ ارز مبادله: قیمت تمام شده را به کاالی نهایی منتقل کنند، بیان کرد

شود که  ر نهایت موجب نمیشود اما این موضوع د افزایش یافته است که همگی در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کاالها می

های  واحد: وی ادامه داد.افزایش قیمت تمام شده را به کاالی نهایی منتقل کرد، زیرا در شرایط رکود کشش تقاضا وجود ندارد

دولت هم به جای این بخش نامه باید شرایط را . کنند تولیدی با علم به این موضوع افزایش قیمت کاالهای نهایی خود را کنترل می

خلیلی با تاکید بر این که راه .کننده منتفع شود سمت رقابتی شدن بازار ببرد تا شرایط هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف به

در حال حاضر هیچ : عرضه کاالها یا این است که مردم افزایش درآمد داشته باشند یا این که بازارهای صادراتی را متنوع کرد، گفت

ایم وگرنه در  نایی این چنینی قصد دارد بگوید ما شرایط تورم را کنترل کرده دولت با صدور بخش. تکدام از این دو ممکن نیس

 شش ماهه اول سال جاری لزومی به افزایش قیمت کاالها نیست

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فودپرس 1049فروردین ماه  46 چهار شنبه

http://www.foodpress.ir/Post
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وقتی دو شرکت شرکت بازرگانی دولتی و پشتيبانی امور دام هستند چه نيازی به واردات شرکت جهاد تحقيقات آب و 

 انرژی است

 .نماینده مجلس درباره انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی توضیح داد 63معاون وزیر جهادکشاورزی به ابهام  <کشاورزی

کلی، نماینده مردم تهران در مجلس و عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهادکشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه احمد تو

 .نماینده مجلس درباره موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی پرداختند 63شنبه به بررسی سوال  خبری سه

نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی را  63معاون وزیر جهادکشاورزی در تشریح و پاسخ به ابهام 

اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیاردی عنوان : نماینده مجلس گفت 63اند، به احمد توکلی به نمایندگی از  مطرح کرده

 337د ما یک و نیم میلیارد دالر برای شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودن شود، صحیح نیست و ماجرا از آنجایی آغاز می می

هزار هکتار از اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم که این طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تاریخ کشاورزی کشور 

شوند در نهایت ما شاهد تولید  هزار هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهکشی، تجهیز و نوسازی می 337است و براساس آن 

 .بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود

هزار هکتار از اراضی دشت زابل استان سیستان و  46از این مبلغ نیم میلیارد دالر برای : معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد

رد دیگر را میلیا 8و . رود بلوچستان است که عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع و در حال حاضر نیز کار پیش می

میلیارد دالر دولت اجازه داشته باشد از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این  ۲سال، سالی  4ایشان اجازه فرمودند به مدت 

هزار هکتار است و آن هم برای بهسازی  407استان عمدتا مرزی کشور که حدودا  6۲مقدار را دولت باید صرف کارهای زیربنایی 

 .رار بود صرف کندها ق سدهای این استان

 8گیرد اما  طرح استان خوزستان و سیستان و بلوچستان عمدتا توسط وزارت جهادکشاورزی صورت می: بخشنده تصریح کرد

میلیارد دالر مربوط به وزارت نیرو و جهادکشاورزی است منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند که این مقدار را دولت با 

قسط باید به صندوق توسعه ملی کشور برگرداند، لذا مدیران ارشد  0یا  6و بعد از یک تنفس دو ساله در عنوان قرض برمی دارد 

اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور به این نتیجه رسیدند برای این 

خارج از مرزهای ایران است صرف واردات ذخایر راهبردی غذایی مورد نیاز پول پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمدتا در 

 .ای اختصاص دهند کشور مانند گندم، برنج و بخشی نیز برای نهادهای دامی واسطه

ات و دولت با این استدالل این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت دولتی قرار داد تا پس از وارد: معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد

میلیارد دالر بود منتهی چون این  ۲فروختن کاالهای خود، ریالش را به حساب دولت واریز کنند که کل این پول برای سال گذشته 

میلیون دالر  867توانند دریافت کنند  ها می تخصیص از شهریور ماه و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و این شرکت

 .ا اختصاص داده استاست که بانک مرکزی به آنه

های دامی جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودند کل مجموعه وارداتشان کمتر از  دو شرکت نهاده: بخشنده اضافه کرد

ها وارد کرده اند به طور مثال در بخش ذرت کمتر  ای که این میلیارد دالر و مقدار جو، ذرت و کنجاله ۲میلیون دالر بوده و نه  647

شود، این است که کجای این موضوع  رصد نیاز کشور و در بخش جو یکی دو درصد بوده است، بنابراین سوالی که مطرح مید 5از 

کننده مابقی این محصوالت  درصد دیگر تامین 07شرکت خصوصی دیگر واردکننده بیش از  47معنیش انحصار است؛ در حالی که 

 .اند یافت کردهها هم از بانک مرکزی ارز مرجع در هستند که آن

 شرکت دولتی  ۲میلیارد دالری برای  ۲رانت 

اواسط بهمن در : احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در ابتدای برنامه با تشریح جزییات این واردات انحصاری گفت
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آن را از صندوق توسعه ملی  میلیارد دالری که رییس جمهور از رهبر انقالب اجازه برداشت 6مجلس متوجه شدیم، بخشی از اعتبار 

های دامی جاهد و شرکت جهاد تحقیقات آب و  های مرزی گرفته بود به صورت انحصاری به دو شرکت دولتی فرآورده بابت مهار آب

 .تعلق گرفته است...( ذرت، جو، کنجاله )انرژی برای واردات کاالی اساسی 

راستای قدم خیری بوده باشد که طی آن این پول مستقیماً از بانک مرکزی البته ممکن است این اقدام دولت در : توکلی ادامه داد

وارد بازار نشده و ارز آن به صورت جنس وارد و در بازار تبدیل به ریال شود که برطبق این استدالل این پول از بازار جمع شود و 

 .تورم ایجاد نکند

آقای بخشنده به نمایندگی از : برای پاسخگویی در این باره گفتاین نماینده مجلس با اشاره به نامه نگاری با رئیس جمهور 

ما در . وزارتخانه در مالقاتی حضور پیدا کرد و ضمن قبول اعطای این امتیاز توضیحاتی در این باره بیان کرد که قانع کننده نبود

توانستید از طریق بانک  به دلیل اینکه می پاسخ ایرادات خود را به مسائل مطرح شده بیان کردیم که این کار اساساً ضرورت نداشت؛

اشکال دوم اینکه شما با اختصاص . شد مرکزی ارز را در بازار فروخته و ریال آن را از بازار جمع کنید و پول پرقدرت هم زیاد نمی

اش را  دهند و بقیهدرصد بهای ارز تخصیص داده شده را نقدی ب ۲7این واردات به دو شرکت دولتی و قراری که گذاشته بودید فقط 

شش ماهه بپردازند که با وضعیتی که این تصمیم برای بازار این کاالها پیش آمده به بیش از یکسال برای پرداخت پول به دولت 

 .افتد های مرزی بود عقب می طول خواهد کشید و اصلکار که مهار آب

بهمن سال گذشته با  ۲6ن آن به ما رسید نامه محرمانه ای در هایی درباره ادامه این روند و متوقف نشد وقتی گزارش: وی ادامه داد

امضا هفت عضو اقتصادی مجلس به رییس جمهور نوشتیم که بازهم پاسخی به آن داده نشد تا اینکه با خبر موثق مطلع شدیم برای 

در این بازار و اشباعی که در آن  خواهند انجام دهند که با توجه به رکود حکمفرما واردات آهن آالت ساختمانی نیز این کار را می

 .وجود دارد، همان اتفاقی که در واردات ذرت و کنجاله افتاد نیز در بازار تیرآهن نیز ممکن بود رخ دهد

اولین اشتباه دولت این بود که طبق قانون نباید ارزی را که برای کار معینی دریافت کرده در جای دیگری خرج کند و : توکلی گفت

اشکال سوم این است که . ضعیتی که بازار به ارز نیاز دارد، از طریق بانک مرکزی در بازار می فروخت که اثر تورمی نداشتثانیاً در و

چنان که توضیح دادم، نزدیک به یک سال هدف اصلی را عقب انداخت به همین دلیل وزارت نیرو اکنون اعالم کرده برای مهار 

های  این از تبعات خرج کردن اعتبار در محل. بالغ شده دارد که در اختیارش قرار نمگیردهای مرزی احتیاج فوری به اعتبار ا آب

قبل از آن نرخ . ایراد مهم دیگر این است که واردگنندگان دولتی بدون توجه به اشباع بودن بازار دست به واردات زدند. دیگر است

. سقوط کرد 037پس از واردات غیرقانونی دولتی به . الم کردتومان اع 807دولت نرخ تضمینی را کیلویی . تومان بود 037ذرت 

ها برای هر کیلو بیش از  این سازمان با هزینه. هزارتن درت را به مباشر دولت، یعنی سازمان تعاون روستایی قروختن 077کشاورزان 

همینطور . مت تمام شده بفروشنددو شرکت دولتی نیز باید زیر قی. فروشد تومان می 878تا  007شود بین  تومان تمام می 077

 .بینند های وارد کننده خصوصی زیان می شرکت

اوالً بازار اشباع بوده و ثانیاً درصورت نیاز هم باید از : توکلی با اشاره به استدالل دولت درباره نیاز بازار به کاالی اساسی، ادامه داد

 .داد طریق دیگری این کار را انجام می

هرگونه  3۲ماده : در مجلس شورای اسالمی با انتقاد به اعطای انحصاری این امتیاز به دو شرکت دولتی گفتنماینده مردم تهران 

ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطالعات یا )هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی )کند  امتیاز انحصاری را ممنوع می

.( ند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل در رقابت شود، ممنوع استآمیز به یک یا چ ، به صورت تبعیض(مشابه آن

نیز صراحتاً اعالم کرده، دولت درباره این امتیازات را باید عیناً و با اولویت در اختیار  44قانون اجرایی سیاست اصل  8ماده 

 .های بخش خصوصی مرتبط قرار دهد شرکت
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 .کند کرد و همان کاری را که در یک مناقصه یا مزایده می هر دوطرف دولتی و خصوصی را دعوت میتوکلی ادامه داد باید دولت از 

وی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه دراین ماجرا چون سود در نهایت به جیب دولت خواهد رفت، پس ایرادی به آن 

دست آوردن از راه نقض قانون درست است؟ با این استدالل باید  اشکال در این است که سود به: شود وارد کرد، خاطرنشان کرد نمی

 .البته در این مورد زیان متوجه دولت شد. توان تعقیب کرد توان هیچ مفسد اقتصادی را نمی بپذیریم دیگر نمی

کی از ادامه اجرای وی با تقدیر از واکنش وزارت جهاد کشاورزی در پذیرش این خطا، خاطر نشان کرد، البته اطالعیه به روشنی حا

 .آن تصمیم غلط است و هنوز اقدامی درباره توقف این روند از دوماه گذشته تاکنون مشاهده نشده است

امیدواریم : وی در پایان و با اشاره به مطرح شدن این موضوع در شورای رقابت و کمیسیون برنامه و بودجه برای تصمیم گیری گفت

قف اجرای تصمیم دریافت خواهیم کرد و اگر پاسخ قانع کننده ای از سوی نهادهای مربوط پاسخ مناسب را از سوی دولت که تو

های تخصصی و دیوان محاسبات، شورای رقابت و شاید  ، کمیسیون07دریافت نکنیم و خطا ادامه یابد، موضوع به کمیسیون اصل 

  .قوه قضاییه کشیده شود

 .د از طریق قانونی متوقف شوداگر این روش ادامه یابد بای: نماینده مجلس گفت

این پرونده چند روز است که به دست ما رسیده : رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت

اند، رونوشتش به شورای رقابت ارسال شده، اما اصل نامه به دست ما نرسیده است  ای که نمایندگان فرستاده است؛ به طوری که نامه

 .ام ها کپی آن را دریافت کرده و از سایت

در صورتی که کمک و اعطای امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه : قانون اظهار داشت 3۲وی با اشاره به ماده 

 .شود باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخالل در رقابت شده باشد، از فعالیت منع می

: که باید ابتدا مبلغ مشخص آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم که چقدر بوده است، گفت با اشاره به این رییس شورای رقابت

های دولتی به چه  که ذخایر استراتژیک شرکت باید از گمرک سوال کنیم که بخش خصوصی تا چه حد واردات داشته است و یا این

 .یممیزان بوده است را مورد مطالعه و بررسی قرار ده

اگر نمایندگان مجلس مستنداتی داشته : وی با طرح این سوال که آیا اتفاق صورت گرفته سبب اختالل در بازار شده یا نه ادامه داد

 .کنیم باشند ما از آن استقبال می

 مستندات باید دادگاه پسند باشد

 .باید مستندات دادگاه پسند باشد: ن کردتوانیم تصمیم بگیریم، خاطرنشا شیوا با تاکید براینکه اگر مستندات نباشد نمی

در شورا : که باید قوانین مرتبط با این موضوع را در شورا مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت رییس شورای رقابت با اشاره به این

 .ودش گیرند و زمانی که از سوی کارشناسان مورد تایید قرار گرفت تصمیم شورای رقابت مطرح می نفر تصمیم می 63

ها پایین آمده، به نرخ  کشاورزان زمانی که دیدند قیمت: ها کاهش یافته است، افزود که با واردات این کاالها قیمت وی با اشاره به این

 .قیمت تضمینی محصوالتشان را به دولت فروختند

 وزارت جهادکشاورزی آماده ارائه مستندات به شورای رقابت است

های  پروژه: که قانون با برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن است، ادامه داد شاره به اینبخشنده در ادامه برنامه با ا

 .رود، بنابراین هر دو وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند جهادکشاورزی و وزارت نیرو مطابق برنامه پیش می

تدبیر صورت گرفته از سوی نوبخت ارز به ریال تبدیل شد و این مساله که بخشی از ارز با  معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .دولت طبق تعهداتش نسبت به مسائل پاسخگو است: ضد انحصار نیست، گفت

ما آمادگی داریم تا : که بنده در اسفند ماه به مجلس رفتم و همه چیز را به صورت شفاف ارائه کردم ادامه داد وی با اشاره به این
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 .ا به شورای رقابت ارائه دهیممستندات ر

های  قیمت: میلیون تن ذرت توسط بخش خصوصی وارد شده است، ادامه داد 3، 4که در سال گذشته بیش از  بخشنده با بیان این

 .جهانی محصوالت کشاورزی ظرف شش ماه گذشته روند نزولی داشته است

ما وارد کننده عمده هستیم، : دالر رسیده است افزود ۲۲7ر به دال 477که ذرت از  معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .بنابراین از این وضعیت خوشحال و مسرور هستیم

 .تومان بوده است 867خرید تضمینی امسال : برند، خاطرنشان کرد که واردکنندگان در مقطعی سود می وی با اشاره به این

دولت به تعهدات خود در این : درصد پرداخت شده، گفت 06ست و بیش از هزار تن خریداری شده ا 677که  بخشنده با بیان این

 .زمینه عمل کرده است

کمبود نیاز داخلی باید از طریق : که باید از تولید کننده داخلی حمایت کنیم اظهار داشت معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

 .واردات حل شود

خوب نیست که دولت مورد هجوم قرار : که انجام شده شفاف و قانونی بوده است اضافه کردکه از نظر ما آنچه  وی با اشاره به این

 .داند بگیرد بنابراین باید اذعان داشت که دولت خود را پاسخگو می

 روز شنبه جلسه مشترکی میان مجلس و دولت برگزار خواهد شد

این شیوه غلط است، بنابراین قرار شد در دفتر معاون اول رئیس  نفر از دوستان به ما نامه نوشتند و گفتند 8، 0: بخشنده متذکر شد

 .جمهور جلسه مشترکی میان دولت و مجلس برگزار شود

میلیارد دالر و ذکر دو  ۲رقم : نهیم، تصریح کرد که قانون هر چه باشد به آن گردن می معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این

نیم که دولت درگیر کارهای بزرگی است و نباید با مطرح کردن مسائل این چنینی پس باید اذعان ک. شرکت اشتباه است

  .ماند ای را وارد کنیم زیرا در این صورت خستگی بر جانمان باقی می های غیرمنصفانه هجمه
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  مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 فودپرس 1049فروردین ماه  46چهار شنبه 

  279۰نحوه اعالم نقشه های جانمائی شرکت کنندگان نمایشگاه ایران آگروفود 

فروردین به بعد توسط  56فقط از تاریخ  ۲763نقشه های غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود  -فود پرس 

 .قرار می گیردستاد برگزاری در اختیار شرکت کنندگان 

نقشه های غرفه شرکت کنندگان بخش : ستاد برگزاری بیست و دومین نمایشگاه اگروفود درهشتمین اطالعیه خود اعالم کرد

فروردین به بعد توسط ستاد برگزاری در اختیار شرکت کنندگان قرار می  56فقط از تاریخ  ۲763داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 

به ستاد برگزاری مراجعه  "نقشه با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آورده یا با هماهنگی قبلی حضورا جهت دریافت "لطفا .گیرد

 .فرمائید

الزم است تا شرکت کنندگانی که گزینه خودساز را در هنگام ثبت نام انتخاب نموده و در نظر : همچنین در این اطالعیه آمده است

ابعاد گذاری شده غرفه اقدام نمایند، تا در  layout نسبت به تهیه "مایند حتمااقدام ن "دارند نسبت به ساخت غرفه خود راسا

در غیر اینصورت ستاد برگزاری در صورت بروز هرگونه عدم تطابق هیچگونه . هنگام اجرای غرفه سازی دچار مشکل نگردند

 .مسئولیتی را نخواهد نداشت

http://www.foodpress.ir/Post
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شرکت »ن غرفه سازی بدون در دست داشتن معرفی نامه کتبی از شرکت ستاد برگزاری از ارائه نقشه های جانمائی به پیمانکارا

  .معذور خواهد بود« کننده

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس 1049فروردین ماه  01یک شنبه 

 هزار تن غالت در بندر وجود دارد 927ظرفيت نگهداری / رآبادگذاری در بندر امي های سرمایه اولویت

مدیرعامل سازمان بنادر با بیان اینکه بندر امیرآباد به عنوان پایلوت غالت بنادر شمالی کشور مطرح است از تکمیل حوضچه شماره 

 .هزار تن انواع غالت را دارا است 6۲7توانایی نگهداری ساالنه   بندر امیرآباد  :این بندر از منابع داخلی خبر داد و گفت ۲

کریدور : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به طرح توسعه بندر امیرآباد اظهار داشت محمد سعیدنژاد در گفت

و در حال حاضر مهمترین و مناسبترین حلقه ترانزیت کاال بین آسیا   جنوب که بخش مهمی از آن از خاک ایران می گذرد-شمال

 .رود اروپا به شمار می

شود،  آغاز و از طریق دریا به بندرعباس در جنوب ایران متصل می( بندر بمبئی)از حوزه اقیانوس هند  این کریدور  وی با بیان اینکه 

بندر امیرآباد ای و یا ریلی به بنادر شمال کشور نظیر بندر انزلی و  در داخل خاک ایران کاالها به وسیله حمل و نقل جاده: اضافه کرد

 .شوند یابند و سپس از طریق دریای خزر به بنادر آستاراخان و الگان روسیه حمل می انتقال می

 میلیون تن کاال 68طراحی بندر امیرآباد برای ظرفیت 

منطقه ویژه  :مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بندر امیرآباد یکی از بنادر مهم در دریای خزر است، اضافه کرد

 6503کیلومتری مرکز استان قرار دارد، عملیات ساختمانی این بندر از سال  36اقتصادی امیرآباد در شرق استان مازندران و فاصله 

با توجه به موقعیت ممتاز و استعدادهای بالقوه از سوی شورای عالی مناطق آزاد به عنوان منطقه ویژه  6506آغاز شد و در سال 

 .معرفی شد

میلیون تن طراحی  68میلیون تن بوده و برای فاز نهایی با ظرفیت  3/6های عملیاتی این بندر در فاز اول  ظرفیت: عیدنژاد افزودس

 .شده است

این بندر دارای پنج اسکله غالت، اسکله رورو کامیون، اسکله شرقی، اسکله : مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت

 .بی است؛ سه اسکله شرقی، جنوبی و غربی، چندمنظوره هستندجنوبی و اسکله غر

 طرح توسعه بندر امیرآباد

 ۲6۲7هکتار به  6767توسعه اراضی بندر از »های توسعه بندر امیرآباد شامل مواردی نظیر  در حال حاضر طرح: وی بیان کرد

 .است« انال و حوضچهشکن و تعریض دهانه و الیروبی ک تطویل موج»و « ایجاد شهر بندری»، «هکتار

و ( توقفگاه ریلی )یارد  تغییر ایستگاه شانتینگ»و « احداث ایستگاه تغییر بوژی»: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد

 .از دیگر موارد مربوط به طرح توسعه بندر امیرآباد است« هکتاری 6777جانمایی ایستگاه در خارج از محدوده 

  گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد های سرمایه اولویت

 های ترانزیتی کانتینر خودرو به مقصد کشورهای حوزه فعالیت های ترانزیتی سوخت اعم از احداث مخازن،  فعالیت : وی اظهار داشت

CISگذاری بندر امیرآباد های سرمایه های مرتبط با صنایع چوب و کاغذ از اولویت های مرتبط با صنایع فوالد و فعالیت ، فعالیت  

 .است

http://www.foodpress.ir/Post
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های تأمین  های ترانزیتی غالت، سیستم ای معدنی، فعالیت های صادراتی مواد واسطه فعالیت : معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد

 .گذاری این بندر است های سرمایه از دیگر اولویت  آوری و تصفیه مواد زائد آب شیرین و تأسیسات جمع

بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بندر امیرآباد به عنوان پایلوت غالت بنادر شمالی کشور مطرح است از احداث مدیرعامل سازمان 

 6۲7توانایی نگهداری ساالنه   بندر امیرآباد  :گذاری در این منطقه خبر داد و گفت سیلوی غالت به عنوان یکی از اولویتهای سرمایه

 .تهزار تن انواع غالت را دارا اس

 بندر امیرآباد از منابع داخلی۲تکمیل حوضچه شماره 

بندر در دست اجرا است که از محل منابع داخلی سازمان بنادر و  ۲در حال حاضر در بندر امیرآباد، حوضچه شماره : وی بیان کرد

 .شود دریانوردی ساخته می

و تأسیسات استراتژیک از منابع داخلی سازمان تأمین  ها ها، حوضچه یرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه اسکلهدم

 .شود سازی، توسط بخش خصوصی ساخته می ها و محوطه ها، مخازن، انبار تمام تأسیسات پشتیبانی اعم از سیلو: شود، اضافه کرد می

اظهار  شود،  ان بنادر اجرا میسعیدنژاد با بیان اینکه تأسیسات زیربنایی، اسکله و برخی از تجهیزات جلویی اسکله بندر توسط سازم

 .رسد برداری می های آنجا به بهره یکی از اسکله  و ۲در بندر امیرآباد حوضچه شماره : داشت

میلیارد ریالی بخش خصوصی، قرارداد ساخت سیلوی نگهداری غالت در بندر  670گذاری  به گزارش فارس چندی پیش با سرمایه

 .امیر آباد به امضاء رسید

شود و توانایی نگهداری  متر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد احداث می 064هزار و  6ها در زمینی به مساحت این سیلو 

  . هزار تن انواع غالت را دارا است 43ساالنه 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 104۱فروردین  44شنبه 

 ميزان خسارت آفات زراعی در ایران از ميانگين جهانی کمتر است

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
 .درصد است 57تا  ۲3میزان خسارت آفات به محصوالت زراعی و باغی در ایران از نرم جهانی کمتر و بین : رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

ر ایسنا در لرستان، محمد علی باغستانی در جریان بازدید از اراضی کشاورزی بروجرد با اشاره به اینکه میزان خسارت آفات به به گزارش خبرنگا

کمتر بودن میزان خسارت آفات در ایران نسبت به جهان نشان از تالش : درصد است، اظهار کرد 47تا  57محصوالت زراعی و باغی دنیا 

 .ش کشاورزی استروزی کارشناسان بخ شبانه

هکتار و مبارزه با علف هرز در سطح  6777کار مبارزه با آفت سن مادر گندم در سطح : مدیر جهاد کشاورزی بروجرد نیز در این بازدید گفت

 .هزار هکتار افزایش یابد68شود این میزان به  بینی می هزار هکتار از اراضی شهرستان بروجرد انجام شده است و پیش 67

با توجه به اینکه پارسال کار مبارزه با آفت سن گندم و علف هرز به بهترین شکل ممکن انجام شده است امسال سطح کمتری : ی افزودرضا امین

 .زدایی دارند از مزارع نیاز به آفت

 .گذشته در مزارع کشاورزی استفاده شود تالش بر این است که در سال جاری از سم کمتری نسبت به سال: وی اظهار کرد

http://www.isna.ir/fa/news/49114419491 
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 گزارشات جهانی 

 - 49/11/49فارس

 ساله دو کره 07های  اميدواری به پایان تنش/ توافق چين، ژاپن و کره جنوبی برای همکاری در زمينه آب

گوی کره جنوبی، وزرای کشورهای چين، ژاپن و کره جنوبی توافق نامه ای در حاشيه برگزاری اجالس جهانی آب در دائ

 .را برای افزایش همکاری در زمينه مسائل مربوط به آب امضاء کردند

، در حاشیه برگزاری هفتمین اجالس جهانی آب در یونهاپنیوزبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزارش فارس به نقل از 

دائگوی کره جنوبی، کشورهای چین، کره جنوبی، و ژاپن توافقنامه ای را با هدف افزایش همکاری در زمینه مسائل مرتبط به آب به 

 .امضا رساندند

 .رگزاری این اجالس طی روز جاری به امضا رسیداین توافقنامه با حضور وزاری این کشور در طول ب

سه کشور توافق کردند که دانش خود در زمينه آب و منابع آبی و راه های برون رفت از کمبود آب را به یکدیگر ارائه 

 .دهند

مین اجالس جهانی آب در دائگوی کره جنوبی در حال برگزاری است و در طول برگزاری آن کره جنوبی، هفتآریرانگ به گزارش 

هزار نماینده و کارشناس شامل مقامات رسمی دولتی، بازرگانان، و فعاالن بخش آب، نظرات خود را با یکدیگر به اشتراک  53

 .خواهند گذاشت

 .ین مشکل مورد بحث و تبادل نظر خواهد گرفتدر این اجالس موضوعات مربوط به کمبود آب و راه های حل ا

این  رئیس جمهور کره جنوبی در مراسم افتتاحیه این اجالس اظهار امیدواری کرد با اتصال مسیرهای آبی بین کره شمالی و جنوبی،

 .سال گذشته تشدید شده اند، کاهش یابد 07امکان وجود دارد که تنشهای بین دو کشور که طی 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111911 

 
 گزارشات جهانی

 - 49/11/40فارس

 ميليون یورویی کشاورزان آلمان از تحریم روسيه ۶77ضرر 

محصوالت کشاورزی از اروپا و آمریکا را بعد از این که روسيه واردات : رئيس اتحادیه کشاورزان آلمان اعالم کرد

ميليون یورویی مواجه  ۶77ممنوع کرد قيمت بسياری از محصوالت در آلمان کاهش یافت و توليد کنندگان با ضرر 

 .شدند

رئیس اتحادیه کشاروزان آلمان اعالم کرد این کشور از  اسپوتنیک نیوزبه نقل از  ، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .میلیون یورو متضرر شده است 677اعمال شد  ۲764تحریم روسیه برای واردات محصوالت کشورهای اروپایی که در سال 

سنت در هر لیتر و قیمت گوشت خوک  4های روسیه  مت شیر در آلمان بعد از تحریمقی: بر اساس این گزارش جوچیم راکواید گفت

 .یورو در هر کیلو کاهش داشته است پیشتر رئیس اتحادیه کشاورزان آلمان از کاهش قیمت سیب در این کشور انتقاد کرده بود 6٢4

 .اند میلیون دالر ضرر کرده 46های روسیه  همچنین کشور یونان نیز از تحریم

روسیه بعد از این که کشورهای اروپایی و آمریکا این کشور را در لیست تحریم قرار  ۲764بر اساس این گزارش در آگوست سال 

 .دادند روسیه نیز ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی از این کشورها را به مدت یک سال اعالم کرد
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491140111450 

 
 گزارشات جهانی

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2015/04/13/0200000000AEN20150413005500320.html
http://www.arirang.co.kr/News/News_View.asp?nseq=178540
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940124000708
http://www.farsnews.com/
http://sputniknews.com/europe/20150411/1020748857.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940123001253
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 - 49/11/49فارس

 ميليون نفر یمنی 99نا امنی غذایی /ذخایر غذایی یمن رو به پایان است
هوایی ميزان ذخایر غالت یمن در زمان آغاز حمالت : معاون مدیرکل فائو در شمال آفریقا و خاور نزدیك گفت

ماه کافی است، بخش عمده نياز غذایی این کشور را گندم و  4تا  3هزار تن بود که برای مصرف  ۸۶7عربستان حدود 

 .دهد برنج تشکيل می

های یمن و تجاوز نظامی عربستان به  ، درگیریبار جهانی سازمان خواروبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

رود که این کشور با  این کشور، فصل کاشت محصول را مختل کرده و یمن به استفاده از ذخایر غالت خود روی آورده بیم آن می

 .کمبود مواد غذایی مواجه شود

عاون مدیرکل فائو در شمال آفریقا و خاور نزدیک در این باره گفت میزان ذخایر غالت یمن در زمان آغاز عبدالسالم اولد احمد، م

 .ماه کافی است 4تا  5هزار تن بود که برای مصرف  867حمالت هوایی عربستان حدود 

 .اند ر را به خود اختصاص دادهدهد اما برنج و ذرت نیز بخشی از این ذخای وی افزود بخش عمده این غالت را گندم را تشکیل می

ما از این مساله بسیار نگرانیم که این کشور ممکن است نتواند از واردات حمایت کند در حالی که ذخایر »: اولد احمد تاکید کرد

 «.ها رو به کاهش است زمان با ادامه درگیری مواد غذایی نیز هم

 «.تر شود که میزان دسترسی به مواد غذایی در داخل یمن کم و کمهای آشکاری در این باره وجود دارد  نگرانی»: وی افزود

درصد برنج مورد  677درصد از گندم و  07کنند اما این کشور حدود  ها در بخش کشاورزی فعالیت می هر چند حدود دو سوم یمنی

 .کند نیاز خود را وارد می

درصد از منابع آبی این کشور نیز در بخش  07و حدود کنند  در حالی که اغلب مردم یمن از طریق کشاورزی امرار معاش می

 .پذیر هستند زند آسیب هایی که به تولیدات کشاورزی ضربه می شود مردم این کشور به ویژه در برابر درگیری کشاورزی استفاده می

میلیون دالر  6۲لیون دالر از می 4برای حمایت از کشاورزان یمنی فعالیت کرده است اما به گفته این نهاد تنها  ۲764فائو از سال 

 .مورد نیاز برای اجرای این برنامه تامین شده است

میلیون نفر به  66برند در حالی که  میلیون نفری یمن از ناامنی غذایی شدید رنج می ۲6طبق اعالم فائو، تقریبا نیمی از جمعیت 

 .های بشردوستانه نیاز دارند و به آب سالم نیز دسترسی ندارند کمک
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491149111441 

 
 گزارشات جهانی

 - 49/11/01فارس

 فائو خواستار جلوگيری از کاهش منابع آب زیرزمينی شد/سال آینده ادامه دارد ۰7کاهش نزوالت جوی تا 

و ( جف)همگام با یونسکو، بانك جهانی، تسهيالت جهانی محيط زیست ( فائو)بار و کشاورزی ملل متحد سازمان خوار

انجمن بين المللی متخصصان آبهای زیرزمينی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده 

 .های زیرزمينی شد منابع محدود آب

همگام با یونسکو، بانک جهانی، تسهیالت جهانی محیط ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش 

و انجمن بین المللی متخصصان آبهای زیرزمینی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده ( جف)زیست 

 .دمنابع محدود آب های زیرزمینی ش

http://www.farsnews.com/
http://www.fao.org/news/story/en/item/283319/icode/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940127000298
http://www.farsnews.com/
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چشم انداز »به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، پنج سازمان مذکور مجموعه ای از اصول و ضوابط را با عنوان 

پیشنهاد داده اند که امکان مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی را برای دولت ها فراهم می « و چارچوب جهانی برای اقدام ۲757سال 

 .آورد

های فائو، شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در قسمت های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگالدش،  بنا بر بررسی

چنین فرایندی می تواند منجر به از دست رفتن منابع آب . ایران، ایاالت متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در باالترین میزان قرار دارد

 .رای تامین امنیت آبی و سازش با تغییرات اقلیم بسیار حیاتی است، شودشیرین در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی ب

سال گذشته سرانه دسترسی به آب شیرین در منطقه خاور نزدیک به میزان دو سوم  47گمانه زنی های فائو نشان می دهد که طی 

 .هد داشتدرصد دیگر ادامه خوا 37به میزان  ۲737کاهش یافته و این روند نزولی احتماال تا سال 

 33درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می کند و بیش از  07ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، بیش از 

 .درصد اراضی زیر کشت در این کشور با آب زیرزمینی آبیاری می شوند

هفته گذشته اعالم شد، بیانگر در کره جنوبی در « مجمع جهانی آب»مجموعه ضوابط یاد شده که طی برگزاری هفتمین نشست 

فراخوان آشکار برای اقدام جمعی و مسئوالنه دولت ها و جامعه جهانی با هدف اطمینان از استفاده پایدار آبهای زیرزمینی محسوب 

 .می شود

ش این برای مدت طوالنی تصدی آبهای زیرزمینی در حوزه سیاستگذاری مورد توجه قرار نگرفته بود که منجر به تخریب و کاه

 .منابع شده است

به گزارش فائو، برداشت جهانی از آبهای زیرزمینی طی نیم قرن گذشته سه برابر افزایش یافته و بیش از یک چهارم برداشت های 

این در حالی است که آلودگی گسترده آب های زیرزمینی، زندگی بشر و محیط زیست . کنونی به شیوه غیر پایدار انجام می پذیرد

 .دید جدی رو به رو کرده استرا با ته

بسیاری از سفره های آب زیرزمینی شهری در جهان به دلیل سیستم تخلیه فاضالب آلوده شده اند، و سفره های آب زیرمینی 

همچنین آالینده های صنعتی، آفت کش ها، و کودهای شیمیایی نیز به . ساحلی نیز در معرض نفوذ آب های شور قرار گرفته اند

 .آب راه پیدا کرده انداین مخازن 

میزان توزیع آب های زیرزمینی تجدیدپذیر در مناطق مختلف یکسان نمی باشد، برخی از مناطق به خصوص نواحی کم بارش، 

 .بیش از سایر مناطق در معرض خطر قرار گرفته اند

یش از یک سوم از آب های شهری و ب. آب های زیرزمینی نقش انکارناپذیری را در کاهش فقر و ایجاد رفاه عمومی ایفا می کنند

 .درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی جهان از آب های زیرزمینی تامین می شود 47صنعتی و همچنین به بیش از 

بسیاری از . آب زیرزمینی پتانسیل الزم برای فراهم کردن آب شرب الزم برای میلیون ها نفر جمعیت شهری و روستائی فقیر را دارد

 . خانواده هایشان به منظور آبیاری محصوالت کشاورزی و تامین معیشت خود به این نوع آب وابسته اندکشاورزان و 

به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی ( فائو)در همین راستا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ایران در مواجهه با این اولویت مهم گام برداشته و کشور را برای تولید اعالم آمادگی می کند تا دوشادوش دولت جمهوری اسالمی 

بیشتر محصوالت غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم سازی در برابر خشکسالی و با بکارگیری فن آوری های پاک در حوزه آب 

 .که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری نماید
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=10491101111051 

 
 گزارشات جهانی
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 آیانا- 1049فروردین  44, شنبه

 افزایش همکاری سازمان تجارت جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

و خوزه گرازیانو داسيلوا مدیرکل سازمان خواربار و ( WTO)نی در ژنو، روبرتو آزودو مدیرکل سازمان تجارت جها

 .، توافق خود را برای همکاری بيشتر اعالم کردند(FAO)کشاورزی ملل متحد 

هایشان را در  ، سازمان تجارت جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد همکاری(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مهم مانند عملکرد بازارهای  های متقابل در موضوع جارت و امنیت غذایی تقویت خواهند کرد و کمکامور مربوط به ت

 .المللی ارائه خواهند داد بین

در مالقات با خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ( WTO)روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی 

 .اعالم کرد( فروردین ۲8)آوریل  60خود را در ژنو در جمعه  موافقت( FAO)ملل متحد 

آزودو با اشاره به اینکه امنیت غذایی نزدیک و مرتبط با تجارت است و در نتیجه یک عنصر مهم از کار ما در سازمان تجارت جهانی 

هستیم و از طریق مشارکت  من خوشحالم که ما در حال حاضر قادر به افزایش فعالیت در این حوزه بسیار مهم: است، گفت

 .تر با فائو بر روی بسیاری از مردم تأثیرگذار خواهیم بود نزدیک

 همکاری در جهت تمرکز بر روی بازار کاال 

بازار کاالهای کشاورزی امسال روی تجارت و امنیت مواد غذایی تمرکز خواهند کرد و فائو در پنجم ژوئن، نشستی در زمینه امنیت 

 .تجارت جهانی برگزار خواهد کردغذایی در سازمان 

توانند با هم نقش  توسعه کار مشترک با سازمان تجارت جهانی در جهت امنیت غذایی و تجارت می: گرازیانو داسیلوا اظهار داشت

 .ایفا کند FAOبسیار مهمی را برای کمک به انجام مأموریت 

اف امنیت غذایی، تصمیمات مدیران کل دو سازمان در مورد با توجه به نقش مهم بازارهای مواد غذایی در جهت حمایت از اهد

تر در  تواند در ایجاد یک محیط زیست جهانی مطلوب چگونگی افزایش فرصت برای بهبود تجارت و سیستم تجارت چند جانبه می

 ./هر دو زمینه امنیت غذایی و کشاورزی پایدار کمک کند
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44149-1.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1049فروردین  01, دوشنبه

 ها برای مدیریت آب کشاورزی ایران   پيشنهاد فرانسوی
در ( ADEPTA)شرکت توسعه تبادل محصوالت تکنولوژی غذایی موسوم به ادپتا (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های همکاری کشاورزی ميان وزیران کشاورزی ایران و فرانسه که در خردادماه سال گذشته صورت گرفت،  پی تفاهم

 .تری در کشورمان پيدا کرده است حضور فعال

های مختلف کشاورزی، دامداری و مکانيزاسيون فعاليت  عضو است که همگی در حوزه 242این شرکت فرانسوی دارای 

 .کند ها با سایر کشورهای دنيا نقش ایفا می تا، مانند پل ارتباطی ميان این شرکتکنند و ادپ می

 Florian de -سنت وینسنت و آنطور که فلورین دی( ميالدی 9100تأسيس در سال )گذرد  سال می 37از عمر ادپتا 

SAINT VINCENT - های  همکاری": دارد نماینده این شرکت در منطقه آفریقا و خاور دور و نزدیك اظهار می

های اقتصادی غرب محدود شده است، اما اخيراً با قول و قرارهای وزیران کشاورزی  اعضای ادپتا با ایران پس از تحریم

 ".های کشاورزی برداشته شده است ها برای همکاری های مهمی در رفع برخی محدودیت ایران و فرانسه، گام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22194-1.html
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های خصوصی ایران و فرانسه در محل وزارت جهاد  شست بخشدر گفتگوی کوتاهی که خبرنگار ما در حاشيه ن

هایی همچون مدیریت  این همکاری قرار است در زمينه: گوید کشاورزی با نماینده ادپتا در این منطقه داشت، وی می

 های آموزشی کشاورزی و ژنتيك دام و طيور افزایش یابد و زمينه صادرات بعضی از آب، شيرین کردن آب شور، کارگاه

 .محصوالت کشاورزی کشورمان به فرانسه فراهم شود

 .آید متن گفتگو در پی می

 . کمی از سابقه همکاری شرکت ادپتا با ایران بگویيد

میلیون دالری  ۲7کردند، مانند پروژه  های مختلف کشاورزی و غذایی با ایران کار می پیش از تحریم، اعضای ادپتا در حوزه

های  پس از اعمال تحریم. لبنی و در عین حال با شش کارخانه غذایی دیگر هم همکاری داشتیمبندی محصوالت یک شرکت  بسته

های غذایی برای پر کردن یک  ای در یکی از شرکت های اعضای ادپتا با ایران به چند پروژه ازجمله اجرای پروژه غرب، همکاری

 .نوشیدنی در شهر مشهد محدود شد

 هایی همکاری دارند؟  کشورهایی و در چه بخش اعضای ادپتا در خاورميانه با چه

های فرانسوی در بحث آموزش، ژنتیک دام و طیور و آبیاری با کشورهایی مانند مصر، عربستان و ترکیه همکاری  این شرکت

علت شروع جنگ با کشورهای سوریه و عراق قطع رابطه  البته به. دهند کنند و منطقه کوچکی در لبنان را هم پوشش می می

 .ایم، اما در گذشته ارتباط خوبی با سوریه داشتیم کرده

جویی آب  دنبال راهکارهای مناسب برای صرفه رو است و به ایران با کمبود آب روبه. به موضوع آبياری اشاره کردید

 توانند به ایران ارائه دهند؟  هایی می های فرانسوی عضو ادپتا، در این زمينه چه کمك کشاورزی؛ شرکت

های عضو ادپتا  ادماه امسال در حاشیه نمایشگاه اگروفود، سمیناری در ایران برگزار خواهد شد و قرار است تعدادی از شرکتدر خرد

 .ها برای همکاری، اعالم آمادگی کنند در زمینه مدیریت آبرسانی و شیرین کردن آب شور و استفاده از بعضی تکنیک

Florian SAINT VINCENT 
های جدید برای استفاده در  برای کشورهایی مانند ایران، شيرین کردن آب شور با تکنولوژیخواهم بدانم آیا  می

 کنند؟  حل فکر می کشاورزی به صرفه است، زیرا در ایران برخی به این راه

با محاسبه . توانم پاسخ دقیق و روشنی به این پرسش شما بدهم، زیرا بحث حجم آب و نوع زمین زیر کشت مطرح است نمی

 .توان ارزیابی کرد که شیرین کردن آب شور برای کشور شما به صرفه است یا خیر ای از عوامل می جموعهم

 اصوالً شيرین کردن آب شور برای مصارف کشاورزی به صرفه است؟ 

سبه طور که در پاسخ پرسش قبلی گفتم، باید محا شود و همان های کشاورزی گران تمام می شیرین کردن آب شور برای فعالیت

خواهیم در سمینار خردادماه نمایشگاه اگروفود ارائه دهیم، این است که شوری آب را  پیشنهادی که ما می. دقیقی صورت گیرد

ها مهم است،  مقداری کم کنیم و در این زمینه انتخاب ارقام و نژادها، آموزش و کاربرد لوازم و تجهیزات برای کشت با این گونه آب

 .های دیگری پیدا کنیم حل ل آب را نباید در نظر بگیریم و باید راهوگرنه شیرین کردن کام

 تواند انجام دهد؟  هایی می ادپتا برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به فرانسه، چه اقدام

رات محصوالت های فرانسوی مورد نظر برای صاد توانیم با شرکت طور دقیق مشخص کرد و در این صورت ما می باید محصوالت را به

 .کنند ها محصوالت مورد نیاز را برای ورود به فرانسه انتخاب می این شرکت. کشاورزی ایران ارتباط برقرار کنیم

 امکان توسعه صادرات محصوالت ارگانيك ایران در بازار فرانسه چقدر است؟ 
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در وهله نخست، فهرست . برای همه این محصوالتبرای صادرات محصوالت ارگانیک ایران به بازار فرانسه فرصت وجود دارد، اما نه 

 .های فرانسوی قرار بگیرد محصوالت ارگانیک ایران باید در اختیار شرکت

 بينند؟  انداز همکاری فرانسه و ایران را در حوزه کشاورزی چطور می چشم

 ./کند به این موضوع کمک مؤثری میها  امید توسعه همکاری کشاورزی بین دو کشور وجود دارد و البته در این میان لغو تحریم
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/44444-1.html 

 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1049فروردین  49, پنجشنبه

 کشاورزی با سرگين گاو و نيروی کيهانی 

حکمت "در آلمان رو به افزایش است، آن هم با روشی که ریشه در  "ميكبيودینا"فروش محصوالت کشاورزی 

 .شود دارد و در روند آن اهميت خاصی به هماهنگی نيروهای کيهانی برای افزایش کيفيت محصول داده می "معنوی

های  یمیایی و ماشیناش از کود ش به نقل از دویچه وله، یوهانس رودویک در مزرعه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

گذارد و آن را تا عید پاک، جایی در  او هر سال پائیز مقداری سرگین گاو را درون یک شاخ گاو می. کند کشاورزی استفاده نمی

 .کند اش دفن می مزرعه

او . کند وط میتجزیه شده دورن آن را با آب مخل  آورد و سرگین این شاخ گاو را بیرون می( اوایل بهار)رودویک پس از عید پاک 

 .پاشد اش می های کشت مزرعه سپس این کود طبیعی را به مقدار کم، یعنی پنجاه گرم در هر هکتار روی زمین

رودویک نه به دنبال تولید انبوه محصوالت . است  دارایی مزرعه او دو اسب، یک خر، پنج خوک، یک برکه کوچک و چند گاو و مرغ

 .دهد رورش میکشاورزی است و نه محصول خاصی را پ

این گواهی توسط بنیاد دیمیتر، یک بنیاد کشاوزی که نام . دریافت کرد "بيودیناميك"گواهی مزرعه او آغاز سال جاری میالدی 

گیرترین بنیادهای کشاوزری ثبت شده در جهان به  خود را از الهه طبیعت، زمین و کشاروزی در یونان باستان گرفته و از سخت

 .شود میرود، صادر  شمار می

رنه . شود در کشاورزی ارگانیک از مواد شیمیایی استفاده نمی. کشاورزی بیودینامیک، کمی فراتر از کشاورزی ارگانیک است

ما نه تنها . تفاوت دیمیتر با کشاورزی معمولی ارگانیک در جنبه پویایی آن است»: گوید وله می کیند، از بنیاد دیمیتر به دویچه هرن

 «.کنیم مان اضافه می کنیم، بلکه چیزهایی هم به شیوه کشاورزی پوشی می ماز برخی چیزها چش

 .شود زیست در نظر گرفته می و محیط  مندی انسان  در این نوع کشاورزی بهره. در کشاورزی بیودینامیک سود تنها هدف نیست

شود که مزرعه در آن تخصص پیدا  ی تولید میدر مزارع ارگانیک اغلب محصول اندک. کنند مزارع دیمیتر با مزارع ارگانیک تفاوت می

 .کرده است

مهم اینجاست که مزرعه را مانند ارگانیسم در »: گوید کیند می هرن. شود در مزارع بیودینامیک اما به تنوع اهمیت زیادی داده می

شوند که کود  یواناتی نگهداری میبه عنوان مثال در این نوع مزارع ح« .کند نظر بگیریم که در آن، هر عضو عضو دیگری را تغذیه می

 .کنند های کشت را تأمین می زمین

 ایده اوليه کشاورزی بيودیناميك

حکمت ) "آنتروپوسوفی"سال پیش و با فلسفه رودولف اشتاینر، فیلسوف اتریشی زیر عنوان  07ایده اولیه کشاورزی بیودینامیک 

 .شکل گرفت( انسانی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22222-1.html
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. داشت و معتقد بود که انسان با دنیای پیرامون خود یکی است و ارتباطی عرفانی با آن دارد اشتاینر نگاهی معنوی به دنیای انسان

 .شوند   ها و سموم شیمیایی، نیروهای کیهانی آزاد می کش پیروان او بر این باورند که با حذف کودها و آفت

 اهميت علم نجوم در کاشت و برداشت محصول

در این نوع کشاوزری، به عنوان مثال به . شود بخش اهمیت خاصی داده می یروهای زندگیدر کشاورزی بیودینامیک به هماهنگی ن

 .شود سازی مانند ترکیب گیاه بومادران، گل بابونه، کود طویله استفاده می های دست جای کود شیمیایی از معجون

شود و کاشت و برداشت  ن اهمیت خاصی داده میعالوه بر آن، به علم نجوم، تأثیرات ماه و سیارات و صور فلکی بر رشد و نمو گیاها

 .شود هم بر اساس تقویم بیودینامیک که مشابه تقویم قمری است انجام می

فروش محصوالت این . مزرعه از آنها در آلمان است 6377اند که  پنج هزار مزرعه در سراسر دنیا گواهی دیمیتر را دریافت کرده

 .مزارع در آلمان رو به افزایش است

 .دهنده اهمیت رو به رشد محصوالت بیودینامیک برای مردم است کیند معتقد است که این روند نشان نهر

هایی که او توصیه کرده را امتحان  گوید که او از پیروان فیلسوف اتریشی، رودولف اشتاینر، نیست؛ اما روش یوهانس رودویک اما می

 .کرده است

از سال دوم علوفه خیلی . زده شدیم مان واقعأ شگفت های مزرعه ل اول از رشد چمنمن و همسرم پس از سا»:دهد  او توضیح می

 «.بهتری داشتیم که سبزتر بود

 خيزی مزارع در یك تحقيق بلندمدت مقایسه حاصل

 .خیزی محصوالت کشاورزی وجود ندارد های اشتاینر بر حاصل با این حال هنوز یک پاسخ دقیق عملی برای چگونگی تأثیر توصیه

آغاز   کشاورزی را تاکنون یک تحقیق بلندمدت بر روی سه زمین  6008انستیتوی تحقیقات کشاورزی ارگانیک در سوئیس از سال 

 .شوند اند اما محصوالت آنها با سه روش ارگانیک، بیودینامیک و کشاورزی رایج مدرن کشت داده می کرده که کنار یکدیگر واقع شده

سال نخست هیچ تفاوتی مشاهد نشده، اما از سال پانزدهم به  63در »: گوید وله می انستیتو به دویچه پرفسور اورس نیگلی، مدیر این

 «.کم آشکار شدند ها کم بعد تفاوت

 .خیزی مزراع بیودینامیک، بهتر از مزارع ارگانیک و خیلی بهتر از مزارع مدرن است دهد که حاصل او توضیح می

 .ساز باشد تواند به تنهایی کودهای دست خیزی نمی این حاصلپروفسور نیگلی معتقد است که دلیل 

طور  شود و همین ساز، کودی که از سرگین گاو درون شاخ گاو تهیه می  هد که استفاده از کود دست د او در عین حال توضیح می

 .خیزی محصوالت مزراع بیودینامیک موثر هستند روش شخم زدن زمین برای کشت، همه در حاصل

کیند از بنیاد دیمیتر توضیح  طور که هرن زیست دارد، اما همان  ه کشاورزی هرچند که سود بیشتری برای کشاورز و محیطاین شیو

 ."توانایی تولید انبوه محصوالت کشاورزی را ندارد"دهد  می

ل کردن مشکالت نیگلی، مدیر انستیتوی تحقیقات کشاورزی ارگانیک در سوئیس هم معتقد است که مزارع بیودینامیک برای ح

 ./های بسیار اندکی زیر کشت دارد هوایی یا تأمین تغذیه جهانی، زمین جهانی مانند مقابله با تغییرات آب
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/44191-1.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 1049ین فرورد 01, دوشنبه

 ناپذیر منابع آب زیرزمينی شد  فائو خواستار اقدام فوری برای جلوگيری از کاهش جبران

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22178-1.html
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و ( جف)همگام با یونسکو، بانك جهانی، تسهيالت جهانی محيط زیست ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده  های زیرزمينی خواستار اقدام جامعه المللی متخصصان آب انجمن بين

 .های زیرزمينی شد منابع محدود آب

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، پنج سازمان مذکور مجموعه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اند که امکان مدیریت بهتر  پیشنهاد داده "رای اقدامو چارچوب جهانی ب ۲757انداز سال  چشم"ای از اصول و ضوابط را با عنوان 

 .آورد ها فراهم می منابع آب زیرزمینی را برای دولت

های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگالدش، ایران،  های فائو، شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در قسمت بنا بر بررسی

تواند منجر به از دست رفتن منابع آب شیرین  چنین فرایندی می. ترین میزان قرار داردایاالت متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در باال

 .در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی برای تامین امنیت آبی و سازش با تغییرات اقلیم بسیار حیاتی است، شود

طقه خاور نزدیک به میزان دو سوم سال گذشته سرانه دسترسی به آب شیرین در من 47دهد که طی  های فائو نشان می زنی گمانه

 .درصد دیگر ادامه خواهد داشت 37به میزان  ۲737کاهش یافته و این روند نزولی احتماالً تا سال 

 33درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می کند و بیش از  07ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، بیش از 

 .با آب زیرزمینی آبیاری می شوند درصد اراضی زیر کشت در این کشور

در کره جنوبی در هفته گذشته اعالم شد، بیانگر « مجمع جهانی آب»مجموعه ضوابط یاد شده که طی برگزاری هفتمین نشست 

های زیرزمینی  فراخوان آشکار برای اقدام جمعی و مسئوالنه دولت ها و جامعه جهانی با هدف اطمینان از استفاده پایدار آب

 .شود می محسوب

گذاری مورد توجه قرار نگرفته بود که منجر به تخریب و کاهش این  های زیرزمینی در حوزه سیاست برای مدت طوالنی تصدی آب

 .منابع شده است

های  چهارم برداشت های زیرزمینی طی نیم قرن گذشته سه برابر افزایش یافته و بیش از یک به گزارش فائو، برداشت جهانی از آب

های زیرزمینی، زندگی بشر و محیط زیست را  این در حالی است که آلودگی گسترده آب. پذیرد به شیوه غیرپایدار انجام میکنونی 

 .رو کرده است با تهدید جدی روبه

های آب زیرمینی ساحلی  اند، و سفره دلیل سیستم تخلیه فاضالب آلوده شده های آب زیرزمینی شهری در جهان به بسیاری از سفره

ها، و کودهای شیمیایی نیز به این مخازن آب  کش های صنعتی، آفت همچنین آالینده. اند های شور قرار گرفته ز در معرض نفوذ آبنی

 .اند راه پیدا کرده

های زیرزمینی تجدیدپذیر در مناطق مختلف یکسان نیست، برخی از مناطق به خصوص نواحی کم بارش، بیش از  میزان توزیع آب

 .اند ر معرض خطر قرار گرفتهسایر مناطق د

های شهری و  سوم از آب بیش از یک. کنند های زیرزمینی نقش انکارناپذیری را در کاهش فقر و ایجاد رفاه عمومی ایفا می آب

 .شود های زیرزمینی تأمین می درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی جهان از آب 47صنعتی و همچنین به بیش از 

بسیاری از . ها نفر جمعیت شهری و روستایی فقیر را دارد الزم برای فراهم کردن آب شرب الزم برای میلیون آب زیرزمینی پتانسیل

 .اند هایشان به منظور آبیاری محصوالت کشاورزی و تأمین معیشت خود به این نوع آب وابسته کشاورزان و خانواده

عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه مدیریت منابع طبیعی  هب( فائو)در همین راستا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

کند تا دوشادوش دولت جمهوری اسالمی ایران در مواجهه با این اولویت مهم گام برداشته و کشور را برای تولید  اعالم آمادگی می



 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

406 
 

های پاک در حوزه آب  گیری فناوریکار بیشتر محصوالت غذایی در عین مصرف آب کمتر و مقاوم سازی در برابر خشکسالی و با به

 ./که حفاظت از محیط زیست را به دنبال دارد، یاری کند
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/44401-1.html 

 

 

 اختصاصی

 10:۱۱ - 104۱فروردین  41: تاریخ

 ... جامعه؛ از ناامنی روانی و شغلی تا کاهش ازدواج و ها بر تاثیر تحریم

شبه، در دروه گذشته بر امنیت روانی و شغلی افراد تاثیر منفی  استراتژیک و یک ای مانند تحریم و تصمیمات ناپایدار و غیر مسئله

 بر مسئله تشکیل خانواده جوانان  بین هستند و این دیدگاه نیز کارشده و نسبت به آینده بد در این شرایط افراد محافظه. گذاشت

شناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و  دکتر بهمن بهمنی، روان پایگاه خبری تيتر نيوز به گزارش

ها  افراد و گروه: شناس معتقد است این روان. نددا یافته را یکی از دالیل تشویق افراد به ازدواج می ثبات و رونق بخشی، اقتصاد با توان

 .گونه، دارای بازتاب اجتماعی است ها افراط گیری های سیاسی همراه با تندروی، بیشتر تامل کنند زیرا موضع گیری باید به موضع

واج و خانواده طور ویژه درباره مسئله ازد بخشی که به دکتر بهمن بهمنی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توان

وقتی افراد از . های موثر بر مسئله ازدواج است قطعا اقتصاد یکی از ارکان:  هایی را انجام داده است به خبرنگار آفتاب گفت پژوهش

نیز   های رسمی ؛ ازدواج کند های اقتصادی و فرصت تولید کار کاهش پیدا می بستان کفایت اقتصادی خود تصویر روشنی ندارند و بده

 . کند ش پیدا میکاه

ها نیز بر کاهش مسئله ازدواج موثر است زیرا برخی  چشمی هم بینانه و چشم واقع ناگفته نماند که برخی انتظارات غیر: وی ادامه داد

 .زنند افراد با وجود توان نسبی از ازدواج سرباز می

شبه، در دروه گذشته بر امنیت روانی و  تراتژیک و یکاس ای مانند تحریم و تصمیمات ناپایدار و غیر قطعا مسئله: بهمنی تاکید کرد

بین هستند و این دیدگاه نیز بر مسئله  کار شده و نسبت به آینده بد در این شرایط افراد محافظه .شغلی افراد تاثیر منفی گذاشت

 .گذارد تشکیل خانواده جوانان تاثیر می

بین  و مسئوالنه در سطح کالن کاری کنند که افراد به آینده خود خوشریزی منظم  ها موظفند با برنامه دولت: وی خاطرنشان کرد

 .گذاری و ایجاد اشتغال نهراسند باشند و از سرمایه

ها مطابق قانون در  اگرچه افراد و گروه»:  ها نیز اشاره کرده وگفت های سیاسی افراد و گروه گیری شناس در ادامه به موضع این روان 

هایی مانند  و در چرخه ها بر دارای عوارض اجتماعی است  های سیاسی و برخی تندروی گیری اما برخی موضع .نظر آزاد هستند اظهار

بنابراین بهترین حرکت این است که شعارزدگی و . کند امنی روانی ایجاد می کانون خانواده تاثیرات منفی؛ مانند ترس از آینده و نا

 «.ایم بپردازیم خواهیم بکنیم به معرفی دستاوردها و کارهایی که انجام داده جای جمله چه می افراط را کنار گذاشته و به

وجودآمده  ها و مشکالت به رغم هشدارهای کارسناسان اجتماعی در هشت سال گذشته نسبت به عواقب بحران گفتنی است علی

های تندرو نسبت  ده و جامعه، برخی گروهثباتی اقتصادی و تاثیر منفی آن بر خانوا های نادرست سیاسی و بی گیری ناشی از تصمیم

گیری  تواند منجر به رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی و بهبود معیشت مردم شود، موضع ای که می به تفاهم لوزان و مذاکرات هسته

 .اند نامه لوزان شده اند و خواستار لغو تفاهم منفی داشته

http://titrnews.com/fa/news/50054 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22230-1.html
http://www.titrnews.com/
http://titrnews.com/fa/news/53359
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 اختصاصی

 1۰:11 - 104۱فروردین  41: تاریخ

 سالمندان اسید فولیک مصرف کنند

مطالعات محققان دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نشان می دهد که مکمل های اسید فولیک از بروز بیماری های قلبی عروقی به ویژه در 

 .تابستان، در سالمندان جلوگیری می کند

زمانی که بدن در معرض حرارت و گرما قرار می گیرد، جریان خون پوست افزایش خبرنگار کلینیک باشگاه خبرنگاران، به گزارش 

ا کم و بیش از به مرور زمان و با افزایش سن، بدن این قابلیت ر. می یابد و این امر سبب می شود که بدن عرق کند و خنک شود

زمانی که سالمندان در معرض هوای گرم قرار می گیرند، جریان خون پوست افزایش نمی یابد و گرما باعث می . دست می دهد

 .افزایش دمای درونی بدن احتمال حمالت قلبی و سکته مغزی را افزایش می دهد. شود که دمای درونی بدن افزایش یابد

ه از مکمل های اسید فولیک در افراد مسن باعث اتساع رگ های خونی و افزایش جریان خون تحقیقات نشان می دهد که استفاد

 .می شود و توان بدن برای تحمل گرما را افزایش می دهد

این مکمل نقش . کمبود این ویتامین یکی از مهمترین علل بروز کم خونی به شمار می آید. است B اسید فولیک نوعی ویتامین

اسفناج، لوبیا سبز، نخود فرنگی، جگر، قلوه و سیب زمینی . ول های بدن، به ویژه سلول های قرمز خونی داردمهمی در ساخت سل

 .سرشار از اسید فولیک هستند

 .میلی گرم اسید فولیک در روز را در دوران بارداری و پیش از بارداری توصیه کرده است 477انجمن بارداری آمریکا مصرف 

 .منتشر شده است Clinical Science نشریهنتایج این تحقیقات در 

http://www.yjc.ir/fa/news/5191460 
 

 اختصاصی
  14:99ساعت  1040اسفند  19, یکشنبه

 درصد، بر اساس شاخص سازمان ملل  0۲بحران شدید ایران با ضریب 

 بی کشور گزارش تحليلی بانك مرکزی از وضعيت آ

بانک مرکزی در گزارشی با تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن نسبت به ورود کشور به شرایط تنش آبی 

 .شدید هشدار داد و راهکارهای مدیریتی این وضعیت را اعالم کرد

المللی آب و چشم انداز بحران آب به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، بانک مرکزی در مطالعه ای با بررسی شاخص های بین 

میالدی تالش کرد تا ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا را بررسی کند و با ارایه آمار و  ۲737در جهان در افق سال 

 .ارقام تطبیقی برلزوم توجه سیاستگذاران به اهمیت مدیریت منابع آب در کشور، در دو بخش عرضه و تقاضا تاکید نماید

آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبی، افزایش 'بحران شدید'براساس نتایج این مطالعه، ایران در حال حاضر در وضعیت

در صورت اتخاذ نشدن سیاست های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب در هر )جمعیت و عدم توجه کافی به مدیریت منابع آب 

رایط نامطلوب منابع آبی کشور و تأثیرپذیری شاخص های امنیتی و اقتصادی امری اجتناب ناپذیر تشدید ش (دو بعد عرضه و تقاضا

منطقه ای،  -بدین روی، بهبود مدیریت تقاضای آب به ویژه در بخش کشاورزی از طریق رعایت الگوی کشت بهینه ملی . خواهد بود

ت محصوالت کشاورزی و توجه به ارزش اقتصادی آب از جمله در تبیین الگوی تولید و تجار 'آب مجازی'توجه بیشتر به شاخص 

 الزامات، برای مواجهه با بحران آب است که باید مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گیرد

 مقدمه 

http://yjc.ir/fa/list/7/161
http://www.yjc.ir/fa/news/5170963
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با این وجود، . ذخایر آب از منابع تجدیدشونده محسوب شده و فرآیند تجدیدپذیری آن به تبعیت از چرخه آب درطبیعت است

آبی که از این طریق در سطح کره زمین یا در هر محدوده جغرافیایی مشخص پدید می آید، صرف نظر از تغییرات بین سالی، مقدار 

به بیان دیگر، مقدار آب تجدیدشونده ای که سطح کره زمین هم اکنون و به طور ساالنه دریافت می نماید، برابر . معین و ثابت است

این در حالی است که . ل پیش و از بدو به وجود آمدن تمدن های بشری دریافت نموده استهمان آبی است که شاید هزاران سا

 .توزیع مکانی و زمانی مقدار آب تجدیدشونده کامال متغیر بوده و متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آبی جوامع بشری نیست

ها تشکیل می دهد که به دلیل شوری در عمل قابل درصد آن را آب شور دریاها و اقیانوس  00٢4از مجموع کل آب های جهان، 

درصد کل حجم ذخایر آب های سطح زمین را تشکیل می دهد که بخش بیشتر آن به  ۲٢6ذخایر آب شیرین تنها . استفاده نیستند

ی کره به این ترتیب، از مجموع آب ها. صورت یخ در قطب های کره زمین و یخچال های طبیعی و آب های زیرزمینی وجود دارد

 .درصد آن قابل استفاده بوده و در واقع، حیات آدمی وابسته به همین مقدار ناچیز آب است 7٢764زمین تنها 

به رغم اینکه بخش بیشتر سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش ناچیزی از آن برای بشر قابل استفاده بوده و در واقع، تمام برنامه 

 .محدودیت ها صورت پذیردریزی های بشر باید با توجه به این 

در این راستا ابتدا، شاخص . در این پژوهش تالش کرده ایم، به بررسی ابعاد بحران آب در کشور از منظر عرضه و تقاضا بپردازیم

های اصلی تبیین کننده وضعیت آب در سطح جهانی و منطقه ای را بررسی کرده و در ادامه چشم انداز شاخص های جهانی آب در 

 .میالدی را ارائه کرده ایم ۲737 افق سال

در بخش بعدی، چالش های فراروی حوزه آب در کشور را تجزیه و تحلیل نموده و در ادامه، مهم ترین راهکارهای حفظ و صیانت از 

 .منابع آبی کشور به منظور تحقق توسعه پایدار و حفظ این ثروت بین نسلی را در دو بعد عرضه و تقاضا ارائه کرده ایم

 م ترین مشخصه های تبيين کننده وضعيت آب در مناطق مختلف جهانمه

با ورود به هزاره سوم و همزمان با افزایش جمعیت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای آب به منظور تأمین نیازهای 

صورت طبیعی همواره با کمبود آب این موضوع به ویژه در مناطقی از جهان که به . جمعیتی افزایش قابل مالحظه ای یافته است

شاخص ها و مدل های متعددی برای سنجش میزان آب کشورها به کار گرفته می شود که . مواجه بودند، بیشتر حایز اهمیت است

 .به آنها اشاره می شود

 وضعيت پراکندگی بارندگی در مناطق مختلف جهان

 ۲60لیمتر است، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به ترتیب می 865در حالی که متوسط میزان بارندگی ساالنه در جهان 

 .میلیمتر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان است۲۲8و 

 (به غیر از قاره اروپا و آمریکا)بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخش های اصلی نشان می دهد که در بیشتر مناطق جهان 

سهم آب مصرف شده در بخش کشاورزی در منطقه . م آب مصرفی را به خود اختصاص می دهدبخش کشاورزی بیشترین سه

 .درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می شود 0۲درصد است، در ایران  8۲و  84خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 

در حالی که یک درصد از جمعیت جهان . ر داردسهم ایران از منابع آب شیرین جهان نسبت به مناطق دیگر در سطح پایین تری قرا

میلیارد مترمکعب بارندگی ساالنه در  500٢0از مجموع . درصد است 7٢5به ایران اختصاص دارد، سهم آن از منابع آب شیرین تنها 

میلیارد  6۲8٢3کل منابع آب تجدیدپذیر داخلی ساالنه برابر . درصد آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر می شود 66کشور 

میلیارد مترمکعب منابع آب تجدید پذیر خارجی، حجم ساالنه منابع آب تجدیدپذیر واقعی برابر  0مترمکعب است و با احتساب 

 .میلیارد مترمکعب برآورد می شود 650٢3

 شاخص وابستگی به منابع آب خارجی
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یگر نشان می دهد که منابع آب وارد شده از در ایران و کشورهای د 'نسبت وابستگی به منابع آب خارجی'مقایسه شاخص 

وابستگی کشورها به منابع آب کشورهای همسایه یکی از . کشورهای همجوار تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی آنها متفاوت است

ه آب مورد مناقشه در زمین 6857طبق گزارش های سازمان ملل در نیم قرن اخیر، بیش از . دالیل اصلی نزاع بر سر آب بوده است

در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا کشورهای مصر، . مورد آن سبب بروز جنگ و یا انفجار سدها شده است 50در جهان رخ داده که 

. سودان و اتیوپی بر سرتقسیم آب رود نیل و کشورهای عراق، سوریه و ترکیه بر سر رودهای دجله و فرات تنش های جدی دارند

درصد از منابع آب ایران از منابع خارجی تأمین  0ابع خارجی در سطح نسبتاً پایینی قرار داشته و حدود میزان وابستگی ایران به من

هرچند شاخص وابستگی کشور به منابع آب ورودی از کشورهای همسایه در سطح پایینی قرار دارد، اما محدودیت منابع . می شود

 آب در شرق کشور سبب شده که

افغانستان در خصوص میزان بهره مندی از آب رودخانه هیرمند که از افغانستان سرچشمه می گیرد،  اختالفات جدی بین ایران و

 .وجود داشته باشد

 بررسی وضعيت وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمينی

مین ها در دهه گذشته نشان می دهد که سطح این ز 4بررسی وضعیت زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در جهان در 

باالترین رشد ساالنه به خاورمیانه و  .درصدی برخوردار بوده است 6٢4به طور متوسط از رشد ساالنه  ۲770 -6007سال های 

در دوره مورد بررسی زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری در ایران . درصد اختصاص دارد 6٢8و  ۲٢6اقیانوسیه به ترتیب 

در حالی . افزایش یافته است ۲770میلیون هکتار در سال  0٢6به  6007میلیون هکتار در سال 3٢۲ی از درصد 6٢4با رشد ساالنه 

درصد است،  50٢8که میزان وابستگی زمین های کشاورزی تجهیز شده برای آبیاری به منابع آب زیرزمینی به طور متوسط در دنیا 

درصد این موضوع، تأییدی بر سهم باالی  6۲٢6ص در ایران برابر با درصد و به طور خا 46٢۲ضریب یادشده در منطقه خاورمیانه 

 .بخش کشاورزی از مصرف آب های زیرزمینی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی منطقه خاورمیانه است

 شاخص بهره وری آب 

مترمکعب آب مصرفی، چند واحد از شاخص های دیگر مصرف منابع آب، شاخص بهره وری آب است که نشان می دهد به ازای هر 

برای محاسبه این شاخص، تولید ناخالص داخلی بر مقدار آب مصرف شده تقسیم و عدد . تولید ناخالص داخلی به دست آمده است

. مقدار این شاخص به تبعیت از شرایط و ساختار اقتصادی کشورها متفاوت است. به دست آمده، به عنوان شاخص استفاده می شود

ین شاخص در بین کشورهای مختلف جهان تفاوت های آشکاری را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می بررسی ا

دالر تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی  50٢6بین  ۲766دهد، به طوری که مقدار کل این شاخص در سال 

دالر تولید ناخالص داخلی به ازای هر مترمکعب آب مصرفی در کشورهای با  ۲٢6در کشورهای با درآمد باال تا ( ۲773دالر سال )

 .درآمد پایین در نوسان بوده است

در کشورهای توسعه یافته به دلیل سهم باالی بخش های صنعت و خدمات از تولید ناخالص داخلی این کشورها و نیز فناوری های 

از مقدار بیشتری برخوردار بوده و بدان معناست که به ازای هر و احد مصرف  باالتر در استفاده از منابع آب، شاخص بهره وری آب

این در حالی است که بیشتر کشورهای توسعه . آب، ارزش افزوده بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته به دست می آید

به گریبان بوده و با مشکالت کمتری در این  یافته به دلیل قرار گرفتن در عرض های باالتر کره زمین، کمتر با محدودیت آبی دست

 .زمینه مواجه هستند

به دالر سال )دالر تولید ناخالص داخلی به ازای یک مترمکعب آب مصرفی  5برابر  ۲766میزان بهره وری آب در کشور در سال 

داخلی به ازای یک مترمکعب دالر تولید ناخالص  64)گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره وری آب در سطح جهان  ( ۲773
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ضریب دسترسی جمعیت شهری و روستایی به آب بهداشتی در کشور به ترتیب . ، در سطح بسیار پایین تری قرار دارد(آب مصرفی

تقاضا برای آب در دهه های اخیر افزایش . درصد بوده، در حالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است 0۲و  08

 6547مترمکعب در سال  3377، 6560مترمکعب در سال  ۲377ر این اساس، متوسط سرانه آب تجدیدپذیر کشور از ب. یافته است

. کاهش یافته است 6507مترمکعب در سال  6068و  6506مترمکعب در سال  ۲677، 6530مترمکعب در سال  5477به 

 .کاهش خواهد یافت 6477ر سال مترمکعب د 6577درصورت تداوم روند فعلی مصرف آب، این شاخص به حدود 

 شاخص فالکن مارک 

مترمکعب در سال به  6077سرانه آب . این شاخص براساس مقدار سرانه منابع آب تجدیدپذیر ساالنه هر کشور محاسبه می شود

هایی براین اساس، کشور. مترمکعب آب سرانه در سال به عنوان شاخص کمبود معرفی می شود 6777عنوان شاخص تنش و میزان 

کشورهایی که سرانه منابع آب . مترمکعب دارند، مشکل بحران آب ندارند 6077که سرانه منابع آب ساالنه تجدیدپذیر بیش از 

 6777و کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از  'تنش آبی'مترمکعب دارند، کشورهایی با 6077تا  6777تجدیدپذیر بین 

 .هستند 'کمبود آب'با مترمکعب در سال دارند، کشورهایی 

هرچند سرانه منابع . مترمکعب در سال، فشار بسیار شدیدی به آن کشور تحمیل می کند 377گفتنی است که سرانه آب کمتر از 

 6330مترمکعب است اما به علت پراکندگی نامتناسب این منابع، منطقه خاورمیانه با سرانه  6700آب تجدیدپذیر در دنیا 

ایران نیز با سرانه منابع آب تجدیدپذیر . بحرانی قرار دارد؛ اما مناطق دیگر از وضعیت مناسب تری برخوردارندمترمکعب در شرایط 

 .در آستانه ورود به شرایط تنش آبی است ۲766مترمکعب در سال  6068

 شاخص سازمان ملل 

این کمیسیون، میزان درصد . ده کرده استکمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در تعیین شاخص بحران آب از معیار دیگری استفا

براساس این شاخص، . برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است

 مواجه 'بحران شدید آب'درصد کل منابع آب تجدیدپذیر آن باشد، این کشور با  47هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 

درصد  ۲7تا  67و چنانچه این شاخص بین  'بحران در وضعیت متوسط'درصد باشد،  47تا  ۲7بوده و اگر این مقدار در حدفاصل 

میزان . است 'بدون بحران آب یا دارای بحران کم'درصد، این کشور  67و برای مقادیر کمتر از  'بحران در حد متعادل'باشد، 

 .مترمکعب گزارش شده است 6700برابر  ۲766داخلی در سال  برداشت کشور از منابع آبی زیرزمینی

 .درصد با بحران شدید آب مواجه هستند 0۲٢5درصد و کشور ایران با ضریب  33براساس این شاخص، خاورمیانه با ضریب 

  27۰7چشم انداز شاخص های جهانی آب در افق سال  

براساس  .، معیشت افراد، توسعه صنعتی و پایداری محیط زیست استمدیریت بهینه منابع آب در جهان تأمین کننده امنیت غذایی

از افزایش  ۲737سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و طبق پیش بینی های به عمل آمده، تقاضای آب تا سال  ۲76۲گزارش سال 

و  647، 477ترتیب با در این مدت، مصرف در بخش های صنعت، تولید برق و بخش خانگی به . درصدی برخوردار خواهد بود 33

درصد کاهش  64این در حالی است که مصرف بخش کشاورزی با . درصد از بیشترین مقدار افزایش برخوردار خواهد بود 657

 .مواجه خواهد شد

اگر الزامات سیاستی و سرمایه گذاری دولت ها و سیاستگذاری های دیگر برای حمایت از بخش آب تقویت نشود، بحران آب به بدتر 

دن خدمات آبرسانی برای میلیون ها نفر، کاهش اراضی کشاورزی، کاهش تولید مواد غذایی، افزایش سریع قیمت مواد غذایی و ش

عدم توجه به توسعه تکنولوژی، ذخیره سازی منابع آب و اصالحات سیاستی . کاهش مصرف سرانه مواد غذایی منجر خواهد شد
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ز کشاورزی را حتی با سرعتی بیشتر از آنکه پیش بینی شده است، افزایش دهد که ممکن است تقاضای آب برای مصارفی به غیر ا

 .در این صورت موجب بدتر شدن وضعیت منابع آب و تشدید بحران آب خواهد شد

 4۲٢4درصد در سال دو هزار به  ۲6٢۲در صورت تداوم روند فعلی سهم جمعیت مواجه با تنش آبی شدید از کل جمعیت جهان از

را تجربه خواهند کرد، به  'تنش آبی شدید'شرایط  ۲737افزایش خواهد یافت و تعداد افرادی که درسال  ۲737سال درصد در 

 .میلیارد نفر خواهد رسید 5٢0حدود 

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هرچند انتظار می رود میزان دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در جهان در 

میلیون نفر از دسترسی به آب آشامیدنی و  577همچنان نزدیک به  ۲737ه افزایش پیدا کند، اما در افق سال دهه های آیند

از سوی دیگر، تحت تأثیر رشد باالتر جمعیت نسبت به رشد زمین های زیر کشت، سرانه . بهداشتی در جهان محروم خواهند بود

هکتار به ازای هر نفر در سال  7٢۲3کاهشی خواهد بود؛ به طوری که از  ۲737زمین قابل کشت در مناطق مختلف دنیا تا افق سال 

همچنین تحت تأثیر افزایش جمعیت، رشد مصرف سرانه و نیز . کاهش خواهد یافت ۲737هکتار در سال 7٢68به کمتر از  ۲767

نسبت مجموع منابع آب  به(سطحی و زیرزمینی)ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر، میزان برداشت ساالنه منابع آب شیرین 

منطقه خاورمیانه و بخش هایی از قاره  ۲737افزایشی خواهد بود و انتظار می رود در افق سال  ۲737تجدیدپذیر تا افق سال 

 .آفریقا، آمریکا و جنوب شرق آسیا در وضعیت تنش آبی در سطح باال قرار گیرند

 مهم ترین چالش های مرتبط با منابع آب در کشور 

مدیریت منابع آب کشاورزی در دو بخش اعمال می شود؛ بخش اول شامل مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت امروزه 

محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی . تقاضای آب است

ن مهار آب های سطحی، انتقال آب از طریق کانال، استفاده از آب های مدیریت عرضه، عملیاتی همچو. در بخش تقاضا شود

مدیریت تقاضا مواردی مانند اصالح الگوی مصرف در  .زیرزمینی در آبیاری و استفاده تلفیقی از آب کانال ها را شامل می شود

مدیریت منابع آب را شامل می  بخش های مختلف مصرفی، تغییرات نهادی، اصالحات سازمانی و مشارکت مصرف کنندگان در امر

 .شود

 چالش های مرتبط با عرضه آب

 :از مهم ترین چالش های مرتبط با منابع آب در کشور در بخش عرضه می توان به موارد زیر اشاره نمود

 افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت 

 .ه کشورهای با محدودیت منابع آب قلمداد می شودکشور ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در زمر

دهه گذشته نشان می دهد روند بلندمدت بارندگی نزولی بوده و حجم بارندگی در سال  3بررسی وضعیت بارندگی در کشور در 

د از درص 58افت بارندگی سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سدها تنها . های اخیر نسبت به گذشته با کاهش همراه است

 .کل مخازن را در بر گیرد

 افت حجم جریان های سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت 

 4۲٢0بیش از  6505تا پایان شهریور ماه سال  650۲براساس آخرین آمارها، حجم جریان های سطحی آب در کشور از مهرماه سال 

حجم جریان های سطحی آب در تمام حوضه های آبریز . ستکاهش یافته ا 3۲میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به روند بلندمدت 

 .درصد در حوضه آبی هامون اتفاق افتاده است 00کشور در مقایسه با بلندمدت کاهشی بوده و بیشترین 

 بهره برداری بی رویه و افت منابع آب های زیرزمينی 
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رقابل جبرانی بر منابع آب زیرزمینی کشور وارد آورده در سال های اخیر، افزایش بهره برداری از آبهای زیرزمینی، خسارت های غی

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افزایش سفره های آب شور و شور شدن منابع آب شیرین در نقاط مختلف . است

کشور به ویژه در  تداوم افت بارندگی در کشور در مقایسه با روند بلندمدت و بهره برداری نادرست از منابع آب. کشور شده است

 .متر کاهش یابد 68بخش کشاورزی سبب شده که در چند دهه گذشته سطح آب سفره های زیرزمینی کشور حدود 

 نبود مدیریت کارآمد چاه های کشور

میلیارد  40٢8برابر با  06هزار حلقه بوده که میزان استخراج آب در سال  433شامل  6506مجموع چاه های مجاز تا پایان سال 

. درصد از تعداد حلقه چاه ها و استخراج به بخش کشاورزی اختصاص دارد 83٢8و  86٢6به ترتیب . ترمکعب گزارش شده استم

هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که به صورت  637تا  677عالوه بر چاه های مجاز، بنابه برآوردهای غیررسمی حدود 

 .هره برداری می نمایدغیرقانونی ازمنابع آب های زیرزمینی ب

 .هزار حلقه چاه غیرمجاز توسط وزارت نیرو شناسایی شده است 67٢5در مجموع 650۲ -6586گفتنی است، در سال های 

 وضعيت دشت های کشور به عنوان شاخص بحران آب 

رای وضعیت ممنوعه و موضوع مهمی که در سال های اخیر برای بیان مشخصه های بحران آب مطرح بوده، آمار باالی دشت های دا

به لحاظ وضعیت منابع آبی در شرایط مناسبی  6506براساس برآوردهای موجود، وضعیت دشت های کشور در سال . بحرانی است

دشت در  66دشت جزء دشت های ممنوعه با وضعیت عادی و  ۲۲8دشت کشور در حال حاضر حدود  670از مجموع . قرار ندارد

ادامه این روند، سبب می شود که هرگونه برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت تولید در . نی قرار دارندشرایط ممنوعه با وضعیت بحرا

 .بخش کشاورزی بدون توجه به مقوله افزایش بهره وری آب در این بخش به آسیب بیشتر منابع آب و خاک کشور منجر شود

 توزیع نامتقارن منطقه ای منابع آب و بارندگی در کشور 

درصد از مساحت کشور وجود داشته  ۲3درصد بارندگی تنها در  07ته کوه های زاگرس و البرز سبب شده است که موقعیت رش

از یک سوی، نیمی از مساحت کشور به حوضه آبریز مرکزی اختصاص داشته که تنها یک سوم از کل منابع آب تجدیدپذیر در . باشد

ب تجدیدپذیر ایران در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد که آن واقع است و از سوی دیگر، حدود نیمی از منابع آ

 44براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط حجم کل ریزش ها در . یک چهارم از مساحت کشور را پوشش می دهد

میلی متر و بیشترین  675به میزان کمترین میزان بارندگی در حوضه آبریز هامون . میلی متر بوده است ۲45٢8سال گذشته برابر 

 .میلی متر است 4۲5٢5میزان بارندگی در حوضه آبریز دریای خزر با 

 مهار آب های سطحی از طریق ایجاد سد 

مهار آب های سطحی از طریق ایجاد سد و سرمایه گذاری گسترده در این زمینه بدون توجه کافی به مالحظات فنی، اقتصادی و 

تجربه بحران . هماهنگی طرح های مکمل بهره برداری از چالش های دیگر مدیریت منابع آب در کشور استزیست محیطی و نبود 

دریاچه ارومیه که بخش قابل توجهی از آن ناشی از احداث سدها در بخش های باالدستی این دریاچه بود، از جمله مشکالت حوزه 

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 40٢4به حدود  6505 -650۲آبی  حجم قابلیت آبگیری از سدهای کشور در پایان سال. آب است

 پدیده های طبيعی خشکسالی 

خشکسالی پدیده . محدودیت ذاتی منابع آب، زمینه را برای بروز خشکسالی های شدید در بخش هایی از کشور بیشتر کرده است

وقوع پدیده های خشکسالی . جغرافیایی متفاوت است ای غیرطبیعی نیست، اما ابعاد و اثرات تخریبی آن به نسبت شدت و موقعیت

 .به صورت ادواری زمینه آسیب پذیری بیشتر کشور از منابع آب را فراهم می نماید

 انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری 
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ابع محدود آب در در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل تهدیدکننده من

هرچند در دو دهه گذشته اقدامات قابل توجهی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی صورت گرفته و . کشور محسوب می شود

نشان دهنده توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه 

درصد از واحدهای  ۲0٢6تنها  6507تا پایان سال  .زی شتاب بخشیدن به این اقدامات ضروری استفعالیت های صنعتی و کشاور

مسکونی کشور به شبکه عمومی دفع فاضالب متصل شده اند و تا رسیدن به شرایط مطلوب، سرمایه گذاری های گسترده ای مورد 

 .نیاز است

 حوزه کشاورزی -چالش های مرتبط با تقاضای آب  

 ری پایین آب در بخش کشاورزیبهره و -

تلفات زیاد آب در مزارع کشاورزی، بهره برداری نامناسب از تأسیسات آبیاری موجود، نشت آب از کانال های انتقال آب، نامناسب 

ف آب بودن شکل و اندازه مزارع در ارتباط با مقدار آب و نحوه آبیاری، نبود آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه سازی و کارایی مصر

آبیاری، استفاده نکردن از روش های آبیاری مناسب، قیمت گذاری نامناسب منابع آب، نامناسب بودن کیفیت بعضی از اراضی، 

 نامناسب بودن

، نامناسب بودن الگو و تراکم کشت (تهدید کمی و کیفی این منابع)کیفیت منابع آب مورد استفاده به ویژه آب های زیرزمینی

اغی، توجه نکردن به میزان مصرف آن در انتخاب تولید محصوالت کشاورزی، اعمال نکردن تعرفه های مناسب محصوالت زراعی و ب

مصرف آب برای محصوالت مختلف و نامناسب بودن نظام قیمت گذاری آب از برخی عوامل پایین بودن کارایی در بخش کشاورزی 

 متوسط. است

درصدی بخش کشاورزی از  07با توجه به سهم بیش از . رآورد شده استدرصد ب 57راندمان آب در بخش کشاورزی کمتر از 

مصرف منابع آب کشور، هر نوع برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای ارتقا راندمان آب در این بخش زمینه ساز کاهش قابل توجه 

 مشکالت منابع آب در کشور است

 ری آبساختار نظام مالکيت در بخش کشاورزی و تأثير آن بر بهره و 

ویژگی مهم نظام بهره برداری بخش کشاورزی کشور، خرد و پراکنده بودن قطعات اراضی است؛ به طوری که این نوع نظام بهره 

براساس آخرین . درصد از زمین های می شود 58هکتار را شامل  67برداری کشاورزی، عمدتا واحدهای خرد و دهقانی زیر 

نکته . درصد از بهره برداران است 86٢6شاورزی با اندازه کمتر از ده هکتار در اختیار ک 658۲سرشماری عمومی کشاورزی در سال 

میلیون  ۲٢8به  6550میلیون بهره بردار در سال  6٢8قابل تأمل دیگر روند افزایشی تعداد بهره بردار در بخش کشاورزی است که از 

این افزایش در بیشتر موارد تحت تأثیر مسأله . افزایش یافته است 658۲میلیون بهره بردار در سال  5٢3و  650۲بهره بردار در سال 

این تغییرات در شرایطی صورت گرفته که در کشورهای پیشرفته روز به روز از تعداد . تقسیم اراضی ناشی از ارث حاصل شده است

می شود که امکان بهره برداری کارآمد  این شرایط، باعث. بهره برداری ها کاسته شده و بر متوسط هر بهره برداری افزوده شده است

 .زمین های کشاورزی و به طور خاص منابع آب فراهم نشود

 سطح سواد پایين بهره برداران و تأثير آن بر بهره وری آب

بخش کشاورزی نشان می دهد که  658۲بررسی وضعیت بهره برداران کشاورزی کشور بر حسب سطح سواد در سرشماری سال 

همچنین . دارند( ابتدایی و کمتر)درصد نیز سطح سواد پایین  54٢4از بهره برداران، بیسواد بوده ضمن آنکه  درصد 43بیش از 

براساس نتایج این سرشماری، سهم متخصصان در میان شاغالن بخش کشاورزی بسیار پایین است؛ به طوری که بهره برداران با 

درصد از کل بهره برداران کشاورزی کشور را تشکیل می  7٢8هزار نفر فقط  54٢8با تعداد ( فوق دیپلم و باالتر)تحصیالت کشاورزی 
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سطح سواد پایین در عین باالبودن سن بهره برداران و جایگاه کمرنگ متخصص ها در حوزه کشاورزی زمینه نامناسب اجرای . دهند

دن سرعت توسعه نیافتگی کشاورزی در ایران طرح های ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم کرده و یکی از عوامل کند بو

در عین حال، هرچند سطح باالی سواد به عنوان شرط الزم برای بهبود شاخص های کالن بخش کشاورزی شناخته می شود، . است

 .ستاما به نظر می رسد نظام خرده مالکی امکان تأثیرگذاری سطح سواد و بسیاری از آموزش های کوتاه مدت را کم اثر نموده ا

 قيمت یارانه ای آب در بخش کشاورزی

یکی از دالیل اصلی تقاضای زیاد آب کشاورزی در کشور برگرفته از اختالف زیاد میان قیمت اقتصادی آب و عرضه فعلی آن است و 

 .فته استبه همین دلیل در چند سال اخیر برداشت بیش از حد از چاه ها، افزایش عمق و حتی حفر غیرمجاز چاه ها رشد زیادی یا

 رشد جمعيت و افزایش تقاضا برای منابع آب کشور 

رشد جمعیت کشور در دهه های گذشته، در کنار بهبود شاخص های اقتصادی و رفاهی کشور سبب افزایش مصرف آب در بخش 

آب  با توجه به تداوم افزایش جمعیت در سال های آتی، رشد مصرف. های مختلف شامل کشاورزی، شرب و صنعتی شده است

نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، )تحت تأثیر مشکالت ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی . اجتناب ناپذیر خواهد بود

، رشد جمعیت کشور و افزایش (تشکیل نشدن سرمایه ثابت ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال های اخیر

ابع طبیعی به ویژه منابع آب های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصوالت مصرف مواد غذایی به رغم فشار به من

 .زراعی شامل غالت و دانه های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد

در کشور نشان می دهد که متوسط ضریب خودکفایی ( گندم، برنج، جو و ذرت)بررسی ساختار تولید، واردات و صادرات غالت 

 .درصد بوده است 66برابر با  650۲ - 6580در سال های  غالت عمده

درصد از دانه های روغنی، انواع کنجاله دانه های  ۲۲٢6و  57٢5،  44٢3همچنین در این مدت، به طور متوسط به ترتیب تنها 

دات غالت و دانه های به طور متوسط به وار 650۲وابستگی کشور . روغنی و روغن نباتی خام از محل تولید داخلی تأمین شده است

میلیارد دالر ارز برای واردات غالت و دانه های روغنی اختصاص  0٢۲ساالنه حدود 6580روغنی سبب شده است که در سال های 

 .یابد

میلیارد دالر در طول برنامه  6٢5عدم تکافوی تولید داخلی محصوالت زراعی سبب شده که کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی از

به . افزایش یابد 650۲ -6580میلیارد دالر در سال های  6٢4میلیارد دالر در برنامه چهارم توسعه و  ۲٢0ه کشور به سوم توسع

در سال های پیشین روند افزایشی را پشت سر ( بدون نفت)همین ترتیب، سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل اقتصاد 

 0۲و  06، 6507درصد در سال های  46٢۲و  50، 63٢8توسعه کشور به ترتیب به درصد در برنامه سوم  0گذاشته و از متوسط 

 .افزایش یافته است

میلیارد دالر، بیشترین سهم از  0٢0زیرگروه محصوالت باغی، از مازاد تراز بازرگانی و بقیه زیربخش ها از کسری تراز  650۲در سال 

 .اده استکسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی را به خود اختصاص د

با توجه به روند روبه رشد . بی تردید یکی از الزامات مقاوم سازی اقتصاد، کاهش وابستگی ارزی و کاهش واردات در کشور است

کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، در صورت توجه نکردن به الزامات مدیریت منابع آب به ویژه در بخش کشاورزی، افت 

ن، آسیب پذیری شاخص های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شامل مهاجرت جمعیت روستایی به تولیدات کشاورزی و به دنبال آ

شهرها، افزایش نرخ بیکاری و کسری تراز بازرگانی کشور و کاهش سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد، دور از انتظار 

 .نخواهد بود

 دیریت منابع آب کشورنبود شناخت کافی اهميت استفاده از تجارت آب مجازی در م
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در حال حاضر، ایران با داشتن کسری . مبادله آب مجازی به عنوان یکی از راهکارها برای کاهش تنش آبی در ایران ارزیابی می شود

هرچند در حال . میلیارد دالر در بخش کشاورزی، به عنوان یکی از واردکنندگان آب مجازی شناخته می شود 8تراز بازرگانی حدود 

کشور به عنوان واردکننده آب مجازی تلقی می شود، اما به نظر می رسد این روند تحت تأثیر مدیریت منابع آب نیست، بلکه  حاضر

به بیان دیگر، واردات آب مجازی در ایران در دو دهه . به واسطه الزامات حاکم بر عرضه و تقاضا برای محصوالت کشاورزی است

انتظار می رود با روند رو به افزایش کم آبی در ایران، اهمیت آب مجازی در هر دو بعد . ه استگذشته تقریبا ناآگاهانه صورت گرفت

بدین ترتیب، مبادله آگاهانه آب مجازی به عنوان یک . واردات و صادرات مواد غذایی در تأمین امنیت غذایی، پیوسته افزایش یابد

ی در ساختار کشاورزی، توجه به امنیت بلندمدت غذایی و مصرف پایدار تدبیر اساسی در مدیریت منابع آب همراه با اصالحات منطق

 .آب در ایران را تأمین خواهد کرد

  

 حوزه مصارف آب شرب و بهداشتی

الگوی نادرست مصرف و هدررفت آب در مرحله انتقال از مبادی عرضه تا مصرف کننده نهایی، تفکیک نشدن آب شرب و بهداشتی، 

 .هرنشینی و رشد تقاضاافزایش جمعیت و ضریب ش

  

 حوزه مصارف صنعتی

 .استقرار صنایع پر مصرف آب در مناطق مرکزی و کویری و همسویی پیک مصرف آب و برق در تابستان

  

 راهکارهای صيانت از منابع آب کشور

، مدیریت منابع آب به در اسناد باالدستی شامل سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه پنج ساله و دیگر قوانین و مصوبات موجود

و ترکیب اعضا و مصوبات آن  6586تشکیل شورای عالی آب در سال . طور قابل توجهی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است

به نظر می رسد وزارتخانه های . نشان دهنده وجود آگاهی نسبی برنامه ریزان کالن بر مشکالت منابع آب کشور است

نوان دستگاه های حاکمیتی تأثیرگذار مهم ترین نقش و تأثیرگذاری را در مدیریت منابع آب کشور جهادکشاورزی و نیرو به ع

بنابراین، انتظار می رود این دو وزارتخانه با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نسبت به مدیریت بهینه منابع آب . داشته باشند

با توجه به ظرفیت های قانونی موجود در کشور مهم ترین راهکارها . باشند در کشور در دو بعد عرضه و تقاضا اهتمام کافی داشته

 :درخصوص جلوگیری از تشدید بحران آب در دو بخش عرضه و تقاضای آب ارائه می شود

 راهکارهای صيانت از منابع آب در بخش عرضه

ن بخشی از نیازها، منابع آب جدید جستجو با توجه به محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و در دسترس کشور، ضروری است برای تأمی

در صورت برنامه ریزی مناسب و بهره برداری از این پتانسیل . منابع آب غیرمتعارف پتانسیل مناسبی برای این منظور است. شود

. کشور کاست برای مصارفی که امکان استفاده ازاین آبها را دارند، می توان تا حدی از فشار وارد شده بر منابع آب تجدیدشونده

توسعه دفع بهداشتی فاضالب شهری و روستایی از طریق شبکه های عمومی و بهره برداری از منابع آب حاصل از آن در امور 

 .کشاورزی، اقدامی ضروری است که باید تسریع شود

ی اقتصادی در معادالت عالوه بر این ضروری است، تالش شود تا نگرش عمومی نسبت به آب تغییر یافته و به آب به عنوان کاال

 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود

بنابراین،  .منابع آب های زیرزمینی از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است که متأسفانه مورد استفاده بی رویه قرار می گیرد

به عنوان مهم ترین اقدام . شتری شودضروری است منابع آب زیرزمینی به طورجدی تر مدیریت شده و بر نحوه مصرف آن نظارت بی
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در گام نخست باید تمام چاه های آب در کشور دارای شمارشگر شوند و در گام بعد درخصوص سهمیه بندی و قیمت گذاری 

 .اقتصادی منابع آب زیرزمینی اقدام جدی تری به عمل آید

 .ردن استفاده از منابع آبایجاد بازار آب با استفاده از تجارب کشورهای دیگر با هدف اقتصادی ک -

 .قیمت گذاری مناسب آب و اعمال قیمت پلکانی برای مصارف باالتر از استاندارد جهانی -

 .استفاده بیشتر از ظرفیت های منابع آبی مشترک با کشورهای همجوار براساس قوانین بین المللی -

 .مینیبررسی امکان ایجاد سدهای زیرزمینی برای حفاظت از سفره های زیرز -

تکمیل مطالعات صورت گرفته در خصوص امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس  -

 .به مناطق مرکزی کشور

 حوزه کشاورزی -راهکارهای صيانت از منابع آب در بخش تقاضا

 .و نیز سیاستگذاری های نهاد متولی است تولیدات بخش کشاورزی به طور قابل مالحظه تحت تأثیر وضعیت منابع آب - 6

قانون برنامه پنجم  6580بنابراین، اجرای تکالیف مقرر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 

ب توسعه کشور و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب سال تحلیل وضعیت بحران آ

 .باید با جدیت بیشتر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد 6506در کشور و الزامات مدیریت آن 

 :در این راستا مهم ترین اقدامات عبارتند از

درصدی این بخش در مصرف آب  07اهتمام کافی برای اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی با توجه به سهم بیش از  -

افزایش بهره وری بخش کشاورزی 'قانون  ۲0قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده  645ه به تکالیف مقرر در ماده کشور و با توج

 .'و منابع طبیعی

طبق بسته )منطقه ای -حرکت به سمت یکپارچه سازی اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، اجرای الگوی بهینه کشت ملی  -

و هدایت حمایت های مالی و کمک های یارانه ای به سمت فعالیت های (ه پنجم توسعه کشوراجرایی وزارت جهادکشاورزی در برنام

 .منطقه ای -کشاورزی دارای الگوی کشت بهینه ملی

افزایش تعامل با سازمان های بین المللی از جمله فائو به منظور استفاده از تجارب کشورها برای افزایش بهره وری آب در بخش  -

 .ت بهینه منابع آب در این بخشکشاورزی و مدیری

 .توجه کافی وزارت جهاد کشاورزی به توسعه پایدار -

از آنجا که کمک ها و حمایت های غیرهدفمند باعث هدر رفتن و مدیریت نامطلوب مصارف آب کشاورزی می شود، اصالح  - ۲

. در بخش کشاورزی تقریباً رایگان است در حال حاضر، قیمت آب های زیرزمینی. منطقی و صحیح این الگو اقدامی ضروری است

 .بنابراین، پیشنهاد می شود تا بهای آب در بخش کشاورزی به صورت تدریجی منطقی شود

محصوالت کشاورزی اقدامی ( واردات و صادرات)توجه ویژه بخش کشاورزی به مسأله آب مجازی، در مدیریت تولید و تجارت 

 .مناسب و ضروری است

الت ساختاری حاکم بر بخش کشاورزی و به منظور صیانت از منابع آب کشور و تولید رقابت پذیر مقتضی با توجه به مشک - 5

است، وزارت جهادکشاورزی نسبت به ابالغ الگوی کشت بهینه ملی منطقه ای به تمام استان های کشور، با هدف سوق دادن 

زگار با مالحظات زیست محیطی و نیز مؤثر در تولید حمایت های مالی به سمت تولید محصوالت کشاورزی رقابت پذیر و سا

اقتصادی و رقابت پذیر در بخش کشاورزی و صیانت از منابع آب کشور با قید فوریت اقدام نموده و در دوره های سه ماهه نسبت به 

 .ارائه گزارش عملکرد و نتایج آن به شورای عالی آب اقدام شود
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نبود نقشه راه در بخش کشاورزی می تواند به تداوم . ا قید فوریت تدوین و ارائه نمایدسند استراتژی توسعه بخش کشاورزی را ب

 .بهره برداری غیراقتصادی بیشتر آب در این بخش منجر شود

  

 اجرایی شدن نقشه جامع علمی بخش کشاورزی

بردی بخش کشاورزی وزارت توسط شورای راه 6506از اهداف کالن نقشه جامع علمی بخش کشاورزی که در سال  3براساس بند 

. جهادکشاورزی مصوب شده است، اهداف و راهبردهای اختصاصی برای مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی ارائه شده است

هرچند تهیه نقشه یادشده، گام مؤثری برای حفظ منابع آب در بخش کشاورزی تلقی می شود، اما حرکت عملی برای تحقق 

 .راهبردها امری ضروری است

  

 حوزه مصرف آب شهر

 توجه به آب به عنوان زیرساخت اصلی در توسعه شهرها در طرح آمایش سرزمین، -

 اعمال الگوی مصرف آب در بخش خانگی متناسب با شرایط اقلیمی و به دنبال آن، اصالح نظام قیمت گذاری، -

 جداسازی آب شرب و آب بهداشتی -

 یریت آنتحليل وضعيت بحران آب در کشور و الزامات مد

 .سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب -

 .تفکیک انشعاب واحدهای مسکونی -

  

 حوزه مصرف آب صنعتی

 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های مهم صنعتی و معدنی به منظور کاهش اثرات منفی بر -

 .منابع آب

 .توجه کافی به مقوله آب در مکا نیابی شهرک های صنعتی -

، مهم ترین راهکارهای حفظ و صیانت از منابع آب کشور در حوزه های مختلف در دو بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت در مجموع

 .به شرح جدول زیر ارائه می شود

 جمع بندی و ارائه پيشنهادها

 جمع بندی - 6 - 6

درصد از  4۲بیش از  ۲737بع آبی تا سال مطالعات بین المللی نشان می دهد که در صورت تداوم روند فعلی بهره برداری از منا

 'سرانه آب تجدیدپذیر'بررسی شاخص های آب از جمله دو شاخص . جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار خواهند گرفت

با توجه به ثابت بودن منابع آبی کشور . در کشور ایران نشان دهنده ورود کشور به شرایط تنش آبی شدید است 'شدت تنش آبی'و 

رشد ( در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب و به هنگام مدیریت منابع آب کشور)و افزایش جمعیت و سطح رفاه و بهداشت 

توزیع نامتقارن آب در نقاط مختلف کشور، . تقاضای آب و به دنبال آن، تشدید شرایط نامطلوب منابع آبی کشور دور از انتظار نیست

و تمرکز جمعیتی در مناطق مرکزی کشور، در کنار راندمان پایین آب در بخش  گستره عظیم مناطق خشک و نیمه خشک

کشاورزی چالش های جدی فراروی حوزه آب است که به تشدید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن 

دات کشاورزی در کشور، زمینه تداوم این وضعیت، ضمن کاهش توان تولی. منابع آب زیرزمینی و فرونشست دشت ها منجر می شود

 .عدم امکان زندگی در برخی از مناطق کشور را فراهم خواهد کرد
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نظام خرده مالکی، سطح سواد پایین کشاورزان، عدم تشکیل سرمایه ثابت )تحت تأثیر مشکالت ساختاری حاکم بر این بخش 

عیت کشور و به دنبال آن، افزایش مصرف مواد غذایی ، رشد جم(ناخالص کافی و مولد و تداوم شرایط خشکسالی در سال های اخیر

و به رغم فشار به منابع طبیعی به ویژه منابع آب های زیرزمینی کشور، ضریب خودکفایی به ویژه در محصوالت زراعی شامل غالت 

میلیارد دالر ارزبرای  0٢۲وابستگی کشور به واردات غالت و دانه های روغنی سبب . و دانه های روغنی در شرایط مناسبی قرار ندارد

افزون بر این، عدم تکافوی تولید داخلی محصوالت زراعی سبب شده که کسری تراز . واردات غالت و دانه های روغنی اختصاص یابد

میلیارد دالر در برنامه چهارم توسعه کشور  ۲٢0میلیارد دالر در طول برنامه سوم توسعه کشور به  6٢5بازرگانی بخش کشاورزی از

افزایش یافته و سبب شود که سهم بخش کشاورزی از کسری تراز بازرگانی کل  650۲ -580میلیارد دالر در سال های  6.4

 0۲و  06، 07در سال های  46٢۲و  50، 63٢8درصد در برنامه سوم توسعه کشور به ترتیب به 0از متوسط ( بدون نفت)اقتصاد

 .افزایش یافته است

 ارائه پيشنهادها

مواجهه با بحران آب و تشدید آن در کشور، مستلزم اقدامات سیاستی گسترده به منظور صیانت از منابع آب جلوگیری از 

تجدیدپذیر شامل اصالح رویکردهای برنامه ریزان کالن به مقوله آب و اقدامات اجرایی در دو بعد عرضه و تقاضا است که به طور 

 :خالصه موارد مهم ارائه می شود

و تأثیرگذاری چالش کمبود آب بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و به دنبال آن، ضرورت سرمایه  اهمیت مقوله آب -

گذاری کافی در بخش های مختلف حوزه آب به منظور صیانت از منابع آب زیرزمینی کشور به عنوان یک فرض مسلم برای 

 .مسئوالن ارشد کشور باید مورد مالحظه قرار گیرد

است در بودجه های ساالنه و برنامه ششم توسعه کشور این موضوع به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار همچنین ضروری 

 .گیرد

 ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب کشور به جای نگاه استانی و منطق های در هر دو بعد عرضه و تقاضا، -

 توجه کافی به موضوع آب در آمایش سرزمین -

 د جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و ثابت بودن منابع آب تجدیدپذیر،با توجه به تداوم رش -

ضروری است در چارچوب بسته مطالعاتی جامع، در سناریوی موجود و مطلوب، وضعیت منابع آب کشور، رشد جمعیت، تولیدات 

گرفته و راهکارها و برنامه  کشاورزی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در سال های آینده مورد مطالعه قرار

 .ریزی های مناسب برای توازن منابع و مصارف آب و مواد غذایی تدوین شود

درصدی این بخش از مصرف آب، اقدامات سیاستگذاری و اجرایی زیر  07در حوزه مصارف کشاورزی با توجه به سهم بیش از  -

 :برای مدیریت بهینه منابع آب ضروری است

 646منطقه ای به سازمان های استانی گزارش عملکرد بند الف ماده  -ضمن ابالغ الگوی کشت بهینه ملی  وزارت جهادکشاورزی

قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر هدایت اعتبارات و تسهیالت به سمت فعالیت های کشاورزی رعایت کننده الگوی یادشده 

 .را در تواتری مشخص به شورای عالی آب ارائه نماید

توجه به تصویب قانون تمرکز وظایف اختیارات مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی، آن وزارتخانه در تدوین الگوی  -

 .تجاری بخش کشاورزی شاخص آب مجازی را مورد توجه کافی قرار دهد

زمان به میزان آب بری تشکیل کارگروه تدوین همزمان الگوی کشت و تجارت بهینه محصوالت کشاورزی، با هدف توجه هم -

تولیدات کشاورزی، شاخص آب مجازی، قیمت تمام شده داخلی و قیمت جهانی زیر نظر شورای عالی آب می تواند گامی عملیاتی 
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 (واردات و صادرات)به منظور توجه کافی به الزامات محدودیت منابع آب در انتخاب محصوالت کشاورزی برای تولید و تجارت 

 .باشد

کشاورزی در تخصیص یارانه بیمه محصوالت کشاورزی اولویت اختصاص یارانه به فعالیت های کشاورزی رعایت کننده وزارت جهاد

 .منطقه ای را رعایت نماید -الگوی کشت بهینه ملی 

 .اصالح و به روزرسانی ساختار بانک اطالعاتی وزارت جهادکشاورزی به منظور مدیریت بهتر مصارف آب در این بخش

 .ارزش اقتصادی آب و قیمت تمام شده در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیتوجه به 

در حوزه مصارف خانگی، افزایش فرهنگ مصرف آب از طریق رسانه های گروهی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب،  -

 .الزامات مدیریت آناعمال نظام قیمت گذاری و قیمت پلکانی برای مصارف تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و 

باالتر از استاندارد جهانی، تفکیک آب شرب و بهداشتی، سرمایه گذاری برای بازسازی خطوط انتقال آب و توجه به اقتصاد آب در 

 .مکان یابی شهرهای جدید و توسعه شهرهای موجود از مهم ترین الزامات مواجهه با بحران آب است

محیطی و توجه ویژه به موضوع آب، به عنوان جزء جدایی ناپذیر احراز توجیه پذیری  در حوزه مصارف صنعتی، مالحظات زیست -

مالی و اقتصادی در مکان یابی شهرک های صنعتی و احداث واحدهای صنعتی پرمصرف آب می باید مورد توجه برنامه ریزان  -فنی

 .این حوزه قرار گیرد

http://www.iana.ir/archive/item/41100-1 
 

 اختصاصی
 14:0۱ - 104۱فروردین  40: تاریخ

 :روحانی در همایش بزرگداشت بانوی انقالب

 آبی است امروز بزرگترین منکر کم آبی و بی

وانند مسیر پیشرفت را طی تر بت داند اقداماتی انجام دهد تا زنان جامعه راحت که دولت وظیفه خود می رئیس جمهور با بیان این

 این رسالت بر دوش دولت است که نسبت به حضور زنان در اجتماع و استفاده برابر آنها از امکانات اجتماعی اقدامات : کنند، گفت

ت را تر بتوانند مسیر پیشرف داند اقداماتی انجام دهد تا زنان جامعه راحت که دولت وظیفه خود می رئیس جمهور با بیان این- فرارو

این رسالت بر دوش دولت است که نسبت به حضور زنان در اجتماع و استفاده برابر آنها از امکانات اجتماعی : طی کنند، گفت

  .اقدامات الزم را انجام دهد

  

 والمومنون والمومنات بعضم"والمسلمین روحانی طی سخنانی در همایش بزرگداشت بانوی انقالب ضمن قرائت آیه   االسالم حجت

ما در اسالم مردساالری و زن ساالری نداریم، بلکه آنچه داریم شایسته  :، گفت"...المنکر اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن

هرچند متأسفانه در جامعه امروز نهی . مرد و زن در کنار هم در مسائل اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر هستند. ساالری است

  .اند آن هم علیه زنان و بس ها آورده فقط در بعضی از خیاباناز منکر را فقط و 

 

 :خوانیم گزیده اظهارات روحانی را در ادامه می

 امروز بزرگترین منکر کم آبی . امروز بزرگترین معروف توسعه کشور است. امروز بزرگترین منکر ما بیکاری در جامعه است

قدر پایین آمد؟ چه کسی منکر و معروف را به چند فرع اسالمی  ینچطور شد مقام این منکر و معروف ا. آبی است و بی

 تنزل داد؟ 

 های جامعه ما چه چیزهایی هستند؟  البته فروع اسالم هم مورد احترام است، اما اهم و مهم کجا رفت؟ نیازمندی 

http://www.iana.ir/archive/item/21833-1
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 ن اهلل برای بزرگداشت مجلس در ایام والدت باسعادت دخت نبی مکرم اسالم و همزمان با سالروز والدت امام راحل رضوا

  .بانویی است که بر گردن همه ما و ملت ایران حق زیادی دارد

 های مهم تاریخی و اقدامات مصلحان بزرگ، نقش خانواده و به ویژه نقش همسران را کمتر مدنظر قرار  ما در زمینه حرکت

اما در محیط خانواده  -مش عالی باشدهرچقدر مقا –مگر امکان پذیر است که انسان نیز در جمعی زندگی کند . دهیم می

  .تأثیر نگذارد و از محیط خانواده تأثیر نگیرد

  بود و هر وقت نام او ( س)تا پایان عمر تحت تأثیر همسر باوفایش خدیجه کبری ( ص)حتی پیامبر عظیم الشأن اسالم

  .کرد از ایثار، اخالق و فضائل او به نیکی یاد می( ص)شد، پیامبر  برده می

 اززندگی با ایشان تأثیر نپذیرفت؟ همسران بر زندگی همه و از ( س)در طول زندگی با حضرت زهرا ( ع)حضرت علی  مگر

گذارد تا این چراغ پرفروز  منتها در آفتاب وجود رهبران کمتر تاثیرمی. جمله بزرگان، مصلحان و رهبران تأثیر گذارند

  .منزل، تابش خود را به نمایش بگذارد

 شما به . گیرد آید را همسر به ناچار به عهده می هایی که به وجود می در خانه مصلح و رهبر، بار فراز و نشیب از طرف دیگر

در ماجرای فیضیه درب . ای داشته است در آن شرایط خاص چه روحیه (ره)برگردید و ببینید امام  45و  4۲قم سال 

ای که در این روزها باز  گذاشتند اما تنها خانه د و احترامی نمیریختن خانه مراجع بسته بود زیرا اوباش به خانه مراجع می

  .رفتم( ره)بود و خود من در آن روزها برای نماز مغرب و عشاء به منزل امام ( ره)ماند خانه امام 

   کرد  این مسائل را تحمل می( ره)امام . دنیایی از شجاعت و شهامت و یک شخصیت استثنایی در تاریخ ما بود( ره)امام

یعنی بانو ثقفی با همه شجاعت، ( ره)همسر امام . اند؟ ما آنها را از خاطر دور میداریم اما همسر و فرزندان امام چگونه بوده

 63و شب  4۲در ایام محرم . گاه کالمی از ایشان نشنیدیم که این بانو ترسیده یا گله کرده باشد ایستادگی و شهامت، هیچ

التماسی کرده یا ترس و لرزی نشان داده ( ره)ل امام ریختند هیچ جا نداریم که همسر امام خرداد که در نیمه شب به منز

خرداد و دستگیری حاج آقا مصطفی و تا دوران تبعید امام  63این شهامت، ایستادگی و متانت بعد از حوادث . باشد

  .هم مدنظر قرار دادرا ( ره)ها باید نقش همسر امام  وجود داشت و در تمام این فراز و نشیب (ره)

 اوالً انقالبی که امام . گیرد قدر بعد سیاسی انقالب قوی است که بعد دیگر کمتر مدنظر قرار می در داستان انقالب آن

بابی را به روی مردم باز کرد که از آن  (ره)امام . رهبری کرد از انقالب سیاسی شروع نشد بلکه از انقالب معرفتی آغاز شد

  .اب گشوده شدصدها و هزاران ب

 اگر انتخاباتی برگزار . کنند بهمن است زنان دوشادوش مردان در آن شرکت می ۲۲ بهمن، ۲۲بینید اگر  امروز شما می

ها و حتی صف  ها، بیمارستان ها و دبیرستان های دانشگاه کالس. شود نیمی از صف رأی دهندگان زنان هستند می

  .نید تا حضور زنان را در آنجا ببینیدکاندیداهای مجلس و شوراهای شهر را نگاه ک

 کنند ایمان  برخی فکر می. بریم، نیمی از ملت ایران زن هستند خواهیم و از ملت ایران نام می اگر ما امروز ایستادگی می

روشن کرد که زن در تمام مسائل اجتماعی حضور دارد و ایمانش را ( ره)امام . زنان با حضورشان در جامعه منافات دارد

  .دارد م با کمال قدرت نگه میه

  ها در صفوف نماز تعجب  شد و در آنجا برخی از حضور زن نماز جماعت برگزار می( ره)در محوطه محل اقامت امام

یکی از علمای تهران در آن زمان خواست تا در پاریس از امام بپرسند آیا جایز است زنان در تظاهرات شرکت . کردند می

شعار بدهند؟ تفکر اینچنینی بر جامعه ما حاکم بود و کسی که اسالم را به اسالم راستین برگرداند، کنند و با صدای بلند 

  .بود( ره)امام 
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 گاه زن دارای ویژگی و مقامی است . از دید اسالم جنس اول و دوم نداریم، زن با مرد از لحاظ فضائل و رشد تفاوتی ندارند

کنید؟ این  سنگ مادر پیدا می ای هم شناسی، واژه  د از لحاظ عاطفی و زیباییشما ببینی. که دست مرد از آن به دور است

توانند  امام راه را برای پیشرفت ما باز کرد و به جامعه ما گفت زنان می. مقام ویژه زنان است و بهشت زیر پای مادران است

ور داشته باشند و امروز افتخار از عفت خود حراست کنند و در عین حال در تمام مسائل مهم سیاسی و اجتماعی حض

  .ماست که بیش از نیمی از دانشجویان ما دختران هستند

  زدند و سوال  آزادانه حرف می  (ره)رغم وجود شخصیتی همچون امام، هم دختران و هم پسران امام  علی (ره)در خانه امام

های امام  دیم و فرصت شد ایشان از ویژگیها ما در سفر حج با خانم زهرا مصطفوی همسفر بو در آن سال. پرسیدند می

  .و خانواده ایشان گفت( ره)

 یاد و نکوداشت بانوی . در منزل را هم مدنظر قرار دهیم( ره)اما الگوی رفتار امام . ایم ما الگوی سیاسی را مدنظر قرار داده

  زندان، تبعید،. ندش تحمل کردها را با روح بل انقالب کار بسیار بزرگی است که امروز شاهد آن هستیم؛ همه سختی

او ایمانش را حفظ کرد . را تحمل کرد و خم به ابرو نیاورد (ره)شهادت حاج آقا مصطفی، فوت حاج احمد آقا و رحلت امام 

  .گفت هم اگر نظری داشت نظرش را حتی در مسائل سیاسی می  (ره)و در عین حال زنی آزاده بود و در مقابل امام 

  محیط ( ره)داد که محیط خانه امام  کرد و این نشان می برخی جلسات از نظرات بانوی انقالب یاد میحاج احمد آقا در

دهد چگونه محبت و مودت در  خطاب به همسرشان نیز نشان می( ره)های امام  نامه. بازی بود و این درسی برای ماست

  .بین این خانواده حکمفرما بوده است

 دولت وظیفه . تر بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند، رسالتی بر دوش دارد جامعه ما راحتکه زنان  امروز دولت برای این

دولت تالش . ها از امکانات اجتماعی اقدامات الزم را انجام دهد داند که نسبت به حضور و استفاده برابر خانم خود می

  .درصد جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نمانند 37خواهد کرد تا 

 باید احترام به زنان در تمام سطوح . درصد جامعه محقق شود 677درصد جامعه نیست، بلکه باید در  37ی تنها در همدل

ها باید مدار و محور خانه باشند و همچنین اجازه داشته باشند در چارچوب اسالم در همه  ها زن در داخل خانه. حفظ شود

  .مسائل اجتماعی حضور داشته باشند

http://fararu.com/fa/news/444611 
 

 اختصاصی
  14:۱1 - 104۱فروردین  4۱ :تاریخ

 شود امسال یك ميليون تن برنج وارد می: حجتی

ید گندم به امسال درحالی میزان تول :وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه امسال کمتر از یک میلیون تن برنج وارد خواهیم کرد، گفت

 .میلیون تن خواهد رسید که کشور با محدودیت منابع آب مواجه است 66

امسال درحالی میزان تولید گندم به : وزیرجهادکشاورزی با بیان اینکه امسال کمتر از یک میلیون تن برنج وارد خواهیم کرد، گفت

  .میلیون تن خواهد رسید که کشور با محدودیت منابع آب مواجه است 66

: میلیون تن است، اظهارداشت 5ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی با اشاره به اینکه نیاز داخل به برنج سفید حدود ب

میلیون تن برنج در کشور تولید شود که برای تامین نیاز داخل و جلوگیری از رقابت برنج خارجی  ۲شود امسال حدود  بینی می پیش

 . بینی کرده است کارهایی برای مدیریت قیمت برنج وارداتی و میزان واردات پیش با تولید داخل، قانون ساز و

http://fararu.com/fa/news/229608
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قیمت برنج وارداتی نباید از برنج تولید داخل کمتر : وی با بیان اینکه امسال کمتر از یک میلیون تن برنج وارد خواهیم کرد، گفت 

 . شود ت این مسئله مدیریت میای و یا با دریافت مابه التفاوت قیم باشد بنابراین با نظام تعرفه

ای و یا دریافت مابه التفاوت در مبادی ورودی برای کنترل قیمت و میزان واردات  چنانچه نظام تعرفه: وزیر جهادکشاورزی افزود

 . موثر نباشد محدودیت و ممنوعیت واردات برنج را اعمال خواهیم کرد

سال گذشته برای جلوگیری از رکود در : یمت برنج در بازار دانست و گفت حجتی خرید توافقی برنج را از دیگر طرح های مدیریت ق

هزار تن برنج تولید داخل بصورت توافقی خریداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی پس از ایجاد تعادل، از بازار  ۲7بازار حدود 

 . خارج شد

امه ریزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید توافقی امسال نیز اگر الزم باشد با هماهنگی سازمان مدیریت و برن: وی افزود

 . برنج آمادگی داریم

 ميليون تن گندم در کشور 99توليد 

درحالی میزان تولید گندم : میلیون تن خواهد بود افزود ۲وزیر جهادکشاورزی همچنین با بیان اینکه واردات گندم امسال کمتر از 

 . ور با محدودیت منابع آب مواجه استمیلیون تن خواهد رسید که کش 66به 

های انجام شده امسال میزان خرید تضمینی گندم درمقایسه با سال گذشته با یک میلیون تن  براساس برنامه ریزی: وی گفت

 . رسد میلیون تن می 8افزایش به 

 ۲تا  6٢3هزارتن در سال گذشته به 377میلیون و  ۲یابد و از  امسال تراز منفی واردات گندم کاهش می: وزیرجهادکشاورزی افزود

 . رسد میلیون تن می

  میزان ذخیره گندم کمتر از مصرف یک 0۲ - 05سال : حجتی همچنین از افزایش ذخایر راهبردی گندم در کشور خبر داد و گفت

 . ماه است 6ماه کشور بود ولی این ذخایر اکنون معادل مصرف بیش از 

هزار تن گندم به صورت تضمینی  67های گرمسیر از اواخر اسفند آغاز و تا امروز بیش از  برداشت گندم در استان: وی افزود

 . خریداری شده است

های گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی و بانک  امسال نیز مانند سال: وزیر جهادکشاورزی گفت 

 . دهد عامل خرید تضمینی گندم را انجام می

اند تا خرید به بهترین شکل  ی با بیان اینکه یک هزار مرکز خرید برای دریافت گندم از کشاورزان در سراسر کشور فعالحجت

تومان است، گرچه انتظار داشتیم  6637  قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس مصوبه هیئت دولت هر کیلو: مدیریت شود، افزود

ن و دولت برای این رقم به جمع بندی رسیدند و ارزیابی من نیز این است که افزایش اما مسئوال  رقمی بیشتر از این تصویب شود

 . قیمت در خرید تضمینی نخواهیم داشت

هزار هکتار از  077  ساله قرار است 67در این طرح : وزیر جهادکشاورزی درباره اجرای برنامه کاهش سطح زیرکشت گندم افزود

 . تولید روغن در کشور به کشت کلزا اختصاص یابد سطح مزارع گندم کاهش و برای افزایش

 . بر اساس این برنامه کلزا به عنوان کشت تناوب گندم در این اراضی انتخاب شده است: حجتی گفت

هزار هکتار از اراضی گندم دیم به علت محدودیت منابع آب از زیر کشت  477تا  577ساله قرار است  67در این طرح : وی افزود

 . خارج و به کشت کلزا اختصاص داده شود این محصول

http://www.tabnak.ir/fa/news/941459 
 

 اختصاصی

http://www.tabnak.ir/fa/news/491254
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 ابراهیم رزاقی

  قتصاد مقاومتیخطرات اجرایی نشدن ا

از اقتصاد مقاومتی تعاریف متنوع و گوناگونی شده اما جامع ترین و موجزترین تعریف آن، این است که برای - دکتر ابراهيم رزاقی

هنگامی که اقتصاد، وابسته و غیرمقاوم باشد، اولین نتیجه محتوم آن این . تامین نیازهای مالی و اقتصادی به خارج متکی نباشیم

تبعات چنین کاری، جدای از جوانب مرگبار . به ناچار محصوالت خارجی برای تامین نیازهای مردم وارد کشور می شود است که

وقتی بر اساس قانون اساسی، به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه  .اقتصادی آن، لطمات سیاسی و فرهنگی آن است

. مسلط شده و از خودبیگانگی رواج پیدا کند ه فرهنگ مصرف کاالهای خارجی وافی و کافی نمی شود، باید انتظار داشت ک

فشارهای بین المللی برای کسب امتیازات در گفتگوهای مختلف با استفاده از حربه اقتصاد، نظیر گفتگوهای هسته ای، از صدمات و 

 6الی  3شده است که تمام کشورها به غیر از های جهانی اقتصاد به نحوی تنظیم  سیاست .لطمات اقتصاد غیرمولد و وابسته است

وقتی فضا به این نحو است، راهکار عدم وابستگی، رونق تولید داخلی به . کشور صنعتی تحت تسلط آمریکا بوده و خام فروشی کنند

یارانه به تولیدات اما در کمال تاسف شاهدیم که اعتقاد بعضی مسئولین کشور، پرداخت . وسیله پرداخت یارانه به تولید داخلی است

دولت، با . خارجی و رونق کارخانه ها و صنعت کشورهایی است که هیچ آرزویی، بزرگتر از وابستگی دائمی ما به آنها، ندارند

. ابرازهایی که در اختیار دارد می تواند به سادگی نظارت کند تا یارانه بخش تولید، به سمت فعالیت های غیرتولیدی سرازیر نشود

ر برای مقاوم سازی اقتصاد، توجه به این واقعیت است که در برخی از قسمت های صنعتی به خارج وابسته ایم، در حالی نکته دیگ

  .که ظرفیت گسترش آن وجود دارد و تنها باید آن را ایجاد و تکمیل کرد

 

ارد و یا در کنار صنایع پیشرفته به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ند

مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما . پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کاالهای مصرفی هستیم

ت در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصوال. صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کاالهای با ارزش در دسترس نیست

اگر صنایع میانی برای تولید محصوالتی نظیر ماشین آالت برای حمل و نقل زمینی، ریلی . کشاورزی نیز وضع به همین منوال است

و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره 

زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد . د بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت استتامین و ایجا. مردم را مختل کند

سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت الزم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، 

غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت درصد مواد  47در حال حاضر . مانند بی نیازی در بخش کشاورزی

خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که . غذایی به حساب می آید

ن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کرد. اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است

ورود کاالهای خارجی با دالر ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کاالهای خارجی باشند، باید با 

  .استفاده از دالر گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد

ه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه یکی از مؤلف

  است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید

ولیدی تزریق کنند و چنانچه دولت از این فعالیت های ثروتمندان مایلند که ثروت خود را در بخش های داللی و غیرت .کنند نمی

روش های مدرن و جدید، مالیات اخذ کند، می تواند موجب شود تا نقدینگی بخش خصوصی به سرعت وارد  غیر مولد ثروتمندان با

دی تر و دقیق تر برابر بودجه دولت است و اگر دریافت مالیات، ج 5تا  ۲در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی . بخش تولید گردد

زیرا در . پیگیری شود، صنعتی شدن ایران، به سرعت انجام می گیرد -ثروتمندان و فعالیت های غیر تولیدی - از جوامع هدف

http://www.taamolnews.ir/fa/news/84115
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همزمان با رشد صنعتی ناشی از . نتیجه، توان مالی دولت بیشتر شده و می تواند به بخش های مختلف صنعت یارانه پرداخت نماید

محصول چنین نگرشی، عدم . خش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در بخش های رو به شکوفایی می شودپرداخت یارانه، ب

دولت به جای هزینه های زیربنایی که بودجه را به عبارتی می خشکاند و باعث می شود که در . نیاز دولت به درآمدهای نفتی است

 .رجی وارد کشور گردد، باید بر صنایعی که پیشتر ذکر شد، متمرکز شودنتیجه عدم تخصیص اعتبارات به تولید داخلی، کاالهای خا

مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای . در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است 

در سایر صنایع نیز، . مین امنیت ملی، بر طرف کردندمقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سالح و در نتیجه تا

چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به 

اینجاست که چرا اما سوال مهم .تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد

علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقالب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده 

می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی 

 . د اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته استندارند، بای

برخالف آنچه تصور می شود، بزرگترین خطر فعلی ما، کشورهای مستکبر نیستند، بلکه مدیران و مسئولینی هستند که با وجود 

دیشه عالی ترین تصریح قانون اساسی برای تبعیت از فرامین رهبری، بر خالف قانون کشور عمل می کنند و حاضر نیستند که ان

حتی بدتر از آن، عملکرد مسئولینی است که خود را  .مقام کشور برای مقاوم سازی و کسب استقالل اقتصادی را اجرایی کنند

مانند بعضی از . معتقد به اقتصاد مقاومتی نشان می دهند اما در عمل شیوه ای متضاد با سیاست های آن را در پیش می گیرند

بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری  .رسماً اعالم براندازی نکردند ولی در عمل قصد براندازی داشتند 88فتنه  مسئولین گذشته که در

اقتصاد مقاومتی به همان  خطرناک بود، عدم اعتقاد به سیاست های 88همانگونه که عدم اعتقاد به سیاست های نظام در فتنه : کرد

به نحوی که چشم امید دشمن برای همیشه از  -آمیز تر است و باید با همت جهادی  اندازه، بلکه شدیدتر، خطرناک تر و تهدید

 .کمر به اجرای این سیاست های ضروری و حیاتی بست -اقتصاد ایران اسالمی قطع شود

http://www.taamolnews.ir/fa/news/19115 
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  جنگ آب، از واقعيت تا توهم

از آنجایی که آب برخالف نفت هیچ جایگزینی ندارد، لذا برخی از تحلیل گران پیش بینی کرده اند که جنگ در قرن آینده، به ویژه 

تا کنون تنش ها و درگیری های مختلفی بر سر منابع آب در . لکه بر سر منابع آب خواهد بوددر خاورمیانه، نه بر سر ذخایر نفت ب

 قرن گذشته به ثبت رسیده است

حوضه آبریز مشترک  ۲06درصد از کل آب های شیرین این کره خاکی، توسط  67های زمین و  درصد از خشکی 43بیش از 

درصد از مردم دنیا به این  47زندگی نزدیک به . ور دنیا مشترک هستندکش 648المللی پوشانده شده است که بین حدود  بین

کمبود منابع آب، صنعتی شدن جوامع، افزایش مصرف سرانه و چالش . المللی و منابع آب مشترک وابسته است های بین رودخانه

 .چشم گیری افزایش یابدتغییر اقلیم سبب شده که رقابت ها بر سر بهره برداری بیشتر از این منابع مشترک به طور 

اند که جنگ در قرن آینده، به  بینی کرده گران پیش از آنجایی که آب برخالف نفت هیچ جایگزینی ندارد، لذا برخی از تحلیل

تا کنون تنش ها و درگیری های مختلفی بر سر منابع آب . ویژه در خاورمیانه، نه بر سر ذخایر نفت بلکه بر سر منابع آب خواهد بود

مورد تنش  50برای نمونه برخی مطالعات نشان می دهد که در پنجاه سال گذشته بیش از . قرن گذشته به ثبت رسیده استدر 

مورد آن مربوط به  57آبی بین کشورهای مختلف صورت گرفته و منجر به درگیری های نظامی شده است که از این بین، بیش از 

http://www.taamolnews.ir/fa/news/84115
http://www.taamolnews.ir/fa/news/87133
http://www.taamolnews.ir/fa/news/87133
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بیشتر این درگیری ها در . مشترک با همسایگان سرزمین های اشغالی بوده استدرگیری های رژیم صهیونیستی بر سر منابع آب 

بین رژیم صهیونیستی و کشورهای سوریه و اردن بر سر انتقال آب رودخانه های اردن و یرموک صورت  6067و  6037دهه های 

ی مرکزی مستعد درگیری بر سر منابع ای در دنیا وجود ندارد که همچون آسیا عالوه براین، برخی معتقدند که هیچ نقطه. گرفت

احداث . های این مسئله افزوده است استقالل و توسعه افغانستان و سهم خواهی این کشور از منابع آب آمودریا بر پیچیدگی. باشد

نش ت. سد بر روی رودخانه فرات سبب ایجاد تنش ها و درگیری های سیاسی و نظامی بین سه کشور ترکیه، سوریه و عراق گردید

برداری سوریه از سد الثوره و کاهش دبی رودخانه فرات تا مرز یک جنگ تمام عیار پیش  در بهره 6003بین عراق و سوریه در سال 

 .رفت و عراق، سوریه را تهدید به بمباران سد الثوره کرد

. را تهدید به جنگ نمایداعالم کشور اتیوپی برای ساخت سد بر روی رودخانه نیل آبی سبب شد رئیس جمهور مصر این کشور 

های  های برقابی در حوضه آرال، رابطه این کشور با ازبکستان را در طول سال بر این، اقدام قرقیزستان در ساخت طرح  عالوه

این اولین باری . بحرانی نمود و در مقابل ازبکستان تهدید کرد که قرارداد تبادل گاز با قرقیزستان را لغو خواهد نمود 6006-6005

عالوه بر این، برخی از . بود که کشورهای آسیای مرکزی از منابع طبیعی به عنوان یک قدرت نفوذ استراتژیک استفاده کردند

آن ها  .دانند را بحران آب و تغییرات آب و هوایی می ۲775المللی دارفور در سال  های اصلی بحران بین کارشناسان یکی از ریشه

زایی سبب شده که جنگ و منازعات ناشی از آب و زمین در این منطقه تبدیل به یک بحران  نمعتقدند که کاهش باران و بیابا

. میلیون نفر شده است ۲٢3هزار نفر و آواره شدن بیش از  437هزار تا  ۲77طبق آمار منتشر شده، این بحران سبب کشتار . گردد

این بحران در . هم پیوسته است ت چندین عامل بهالمللی دارفور ناشی از دخال برخی دیگر نیز معتقدند که بحران بین

های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که به وسیله عواملی مانند خشکسالی،  نابرابری

ا ناشی از دوره برخی دیگر نیز بحران دارفور ر. زایی و فرصت طلبی سیاسی کشورهای غربی تشدید شده است رشد جمعیت و بیابان

های مقابله با آن توسط  در شمال دارفور و همچنین عدم اتخاذ راهکار6087و 6007های  طوالنی مدت خشکسالی در طول دهه

های سیاسی بین کشور آمریکا و مکزیک بر سر بهره برداری کیفی از رودخانه  ها و درگیری تنش. اند دولت سودان دانسته

های نشان دهنده پتانسیل بالقوه رودخانه ها و منابع آبی مشترک در  رودخانه کلرادو، از دیگر نمونه ریوگرانده و احداث سد بر روی

 .ایجاد تنش و تضاد بین کشورها است

های مشترک مرزی وجود دارد  برداری از رودخانه های سیاسی ناشی از بهره ها و تنش هرچند که شواهد مختلفی از درگیری

درگیری نظامی منجر شده است، ولی بسیاری از محققان معتقدند و بر این عقیده اصرار دارند که  که در برخی موارد نیز به

المللی مرتبط  ها معتقدند که بیشتر روابط بین آن. های آبی به ندرت باعث ایجاد جنگ و خشونت در قرن حاضر شده است تنش

ها عمل  ه صورت یک هدف مشترک برای مشارکت بین دولتتواند به عنوان یک ابزار و یا ب با آب، مشارکتی هستند و آب می

ها جنگ آب، اغراقی است که توسط طرفداران محیط زیست برای توجه سردمداران سیاسی به اهمیت مسائل  به عقیده آن. نماید

درصد آن  ۲8تنها ، ۲773تا  6048برای نمونه از کل وقایع بین المللی مربوط به آب از سال . آبی و محیط زیستی ایجاد شده است

های صورت گرفته در خصوص اتفاقات رخ داده در خصوص منابع آبی مشترک در پنجاه سال  مطالعات و بررسی. زا بوده است تنش

مورد آن مربوط به  6۲۲8بر سر آب در جهان رخ داده است که ( مشارکت و تضاد)اتفاق  6856دهد که  اخیر نیز نشان می

به طور کلی اکثر محققان بر . مورد آن مربوط به اتفاقات تنش محور بوده است 370بوده و تنها  مشارکت و همکاری بین کشورها

گر در  های بین دو کشور را کاهش دهد، بلکه به عنوان یک تسهیل تواند تضاد و تنش این باورند که منابع مشترک آبی نه تنها می

 .های مختلف اقتصادی و سیاسی نیز عمل نماید در زمینهها  های دولت بهبود روابط و افزایش سطح مشارکت و همکاری
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دانند، سردمداران سیاسی دنیا نظرات متفاوتی در این  برخالف نظر محققان که آب را یک ابزار مشارکت و نه یک ابزار تضاد می

مصر را مجدد درگیر جنگ  تنها حالتی که می تواند”اعالم نمود که  6000انور سادات رئیس جمهور مصر در سال . زمینه داشته اند

جنگ بعد در خاورمیانه بر سر آب ”هشدار داد که  6083پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل نیز در سال . "کند آب است

که بسیاری از  در حالی”: اعالم نمود 6003اسماعیل سراج الدین معاون رئیس کل بانک جهانی در سال . "خواهد بود نه سیاست

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان . "های قرن آینده بر سر آب خواهد بود حاضر بر سر نفت بوده است، جنگها در قرن  جنگ

. "رقابت شدید بر سر منابع آب ممکن است عاملی برای درگیری و جنگ در آینده گردد”: عنوان نمود که ۲776ملل نیز در مارس 

در این رابطه اصالح کرد و از نقش آب به عنوان عاملی موثر در بهبود  نظر خود را ۲77۲هر چند که بالفاصله پس از آن در سال 

بان کی مون، دبیر کل سازمان . همکاری های بین المللی یاد کرد و همگان را به مشارکت و همکاری در مدیریت منابع آب فراخواند

درجه نخست بحران آب آغاز و فراگیر شد و  اعالم نمود که بحران دارفور به دلیل بحران اکولوژیکی و در ۲770ملل نیز در سال 

برادر ملک حسین، پادشاه سابق  "حسن بن طالل"عالوه براین، امیر . المللی به وجود آورد های شدید را در سطح بین درگیری

ربی در منطقه دوم، شاه کنونی این کشور هشدار داد که جنگ بر سر آب و انرژی می تواند خون بارتر از بهار ع... اردن و عموی عبدا

هشدار داد که در صورت عدم انجام اقدامی سریع برای رفع  ۲76۲نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق هم در اوایل سال . باشد

 .کمبود منابع آب، ممکن است کشورهای عربی بر سر این موضوع به جنگ با یکدیگر کشیده شوند

ها درنظر گرفته نشود،  ها و ملت های شدید بین دولت گ و تنشبه طور کلی، منابع آبی اگر چه ممکن است علت اصلی جن

به بیان دیگر، ادعای عدم وجود جنگ بر سر آب، به . ها باشد ها و تضاد بین دولت ولی ممکن است یکی از عوامل ایجاد جنگ

ب در قرن حاضر از طرفی این مسئله به معنای حتمی بودن وقوع جنگ آ. معنای عدم تضاد بر سر مسائل آبی مشترک نیست

منابع آب به خصوص منابع آبی مشترک می توانند عامل مشارکت و همکاری بین کشورها و یا عامل ایجاد درگیری و . نخواهد بود

آنچه که منابع آب مشترک . ها باشند که این مسئله به ساختارهای مدیریتی و بهره برداری از این منابع بستگی دارد تنش بین آن

ای بحران و تنش بین کشورها تبدیل کرده است عدم وجود ساختار مدیریتی مناسب در بهره برداری مشترک و را به عاملی بر

لذا جنگ آب، نه به آن قطعیتی است که سیاستمداران پیش بینی کرده اند و نه به آن صورتی است که . حکمرانی آن بوده است

حتمال است که وقوع یا عدم وقوع آن به طور کامل به رویکرد کشورها در محققان آن را انکار کرده اند، بلکه ترکیبی از این دو ا

 .برداری مشترک از منابع آبی بستگی دارد ایجاد یک ساختار مناسب حکمرانی برای بهره
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 ها کشاورز در هند خودکشی ده

 .اند هایی که مزارعشان را از بین برده، دست به خودکشی زده ها کشاورز در نواحی شمالی هند به دلیل سیل های اخیر ده طی هفته

 .دادندهایشان نبودند به زندگی خود پایان  به گزارش ایسنا، بسیاری از کشاورزان که قادر به بازپرداخت قرض

در این ماه محصوالت . ها کشاورز در سرتاسر مناطق شمالی هند است هر سال ماه آوریل زمان برداشت محصول و شادمانی میلیون

های خود را بپردازند و برای کشت بیشتر در آینده  توانند پس از برداشت محصول بدهی گندم آماده برداشت هستند و کشاورزان می

موقع و سیل در این منطقه بسیاری از مزارع و حجم زیادی از محصوالت را تخریب  بارندگی بی( ۲763)مسال برنامه ریزی کنند اما ا

 .ها تن از کشاورزان منطقه شد کرد و این اتفاق منجر به خودکشی ده

که به عنوان « یراناحا»و « پنجاب»در اوتارپرادش، . اند کشاورز طی دو هفته اخیر خودکشی کرده 47« اوتارپرادِش»تنها در ایالت 

http://www.taamolnews.ir/fa/news/87133
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 .اند شوند نه تنها مزارع گندم بلکه مزارع پیاز، سیب زمینی و سبزیجات نیز از بین رفته محل درآمد هندوستان شناخته می

های ایالتی حتی اگر کم نیز باشد به کشاورزان کمک کرده و سعی در یافتن راهی برای  ، حکومت«ونکوور سان»به گزارش روزنامه 

 .هایشان دارند اختن بازپرداختبه تعویق اند

داری برای اقتصاد کشور  درصد از مردم هند در روستاها سکونت دارند و درآمد حاصل از مزرعه 07بنابراین گزارش، هنوز نزدیک به 

   .حیاتی است

http://www.entekhab.ir/fa/news/»144515 
 

 اختصاصی
 ایسنا - 104۱فروردین  44ه شنب

  : رییس سازمان مدیریت بحران کشور

 آبی روبرویند  شهر پرجمعيت کشور با کم ۰27

آبی روبرو  مرکز استان با مشکالت شدید کم 65شهر پرجمعیت و  3۲7در حال حاضر : رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت

  .هستند

مسئوالن محلی : اظهار کرد ، منطقه ایالم،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان وگو با خبرنگار  مهندس اسماعيل نجار در گفت

سازی در این خصوص شاهد  مدت برای رفع مشکل کم آبی استفاده کنند و مطمئناً با فرهنگ مدت و میان های کوتاه باید از روش

  .توجه خسارات جانی و مالی ناشی از بالیای طبیعی خواهیم بود کاهش قابل

 ۲37تا پایان امسال تعداد : شده است، ادامه داد  هزار واحد مسکونی مقاوم در کشور احداث 077میلیون و   اینکه یکوی با بیان 

  .شود سازی می هزار واحد مسکونی دیگر در کشور بازسازی و بهینه

سازی  و مقاوم سازی در خصوص ایمن وسازها و فرهنگ رییس سازمان مدیریت بحران کشور خواستار نظارت بیشتر بر ساخت

برداری از این منابع  منابع آبی کشور به نزوالت جوی وابسته است و به همین دلیل باید نهایت بهره: واحدهای مسکونی شد و گفت

  .به عمل آید

 سازی شده است و عزم دولت تدبیر و امید بر این است که هزار مدرسه نیز مقاوم 68هزار مدرسه کشور بازسازی و  36: وی افزود

سازی  های فرسوده شهرها و اماکن غیر مقاوم روستایی در سراسر کشور بر اساس استانداردهای فنی و مهندسی مقاوم کلیه بافت

  .لرزه نباشد های ناشی از زمین شوند تا کشور در آینده شاهد بحرانی به نام تلفات و خسارت

http://www.isna.ir/fa/print/49114411116/541 
 

 اختصاصی

 یارانه پرداختی قطع شد/ بحران آب شيرین در ميان آبهای خليج فارس

هزار ریال از ابتدای سال جاری بسیاری از روستانشینان جزیره قشم را در  4۲افزایش قیمت هر مترمکعب آب از شش هزار به 

  .شیرین در میان آبهای خلیج فارس را شدت بخشید شوک فرو برد و بار دیگر بحران آب

هزار ریال از ابتدای سال جاری بسیاری از روستانشینان جزیره قشم را در  4۲افزایش قیمت هر مترمکعب آب از شش هزار به 

  .شوک فرو برد و بار دیگر بحران آب شیرین در میان آبهای خلیج فارس را شدت بخشید

مورد نیاز مردمان جزیره قشم به وسیله دستگاه های آب شیرین کن تامین می شود، شیرین سازی آب  به گزارش جنوب نیوز، آب 

این فرایند امروزه به ویژه در مناطق خشک و . فرایندی است که طی آن امالح از آب شور دریا جدا می شود (desalination) شور

 .ین آب استنیمه خشک جهان از جمله جنوب ایران یکی از منابع عمده تام

http://www.entekhab.ir/fa/news/
http://www.isna.ir/fa/print/94012911116/520
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اما شیرین سازی آب نیز هنوز نتوانسته خاطر ساکنان این جزیره را از بابت دغدغه تامین آب آسوده نگاه دارد و قیمت نجومی هر  

 .متر مکعب آب در مقایسه با درآمد یک روستانشین، چالش بزرگی را بر سر راه استفاده از این موهبت الهی قرار داده است

 ی دليل افزایش ناگهانی قيمت آبقطع یارانه پرداخت 

افزایش ناگهانی قیمت آب بها در روستاها در یک ماه گذشته، نگرانی های فراوانی را : گفت« مرادی»ریس شورای روستای اسالمی  

 .برای مردم روستاهای منطقه ایجاد کرده است

اکنان روستا را برای تامین آب مورد نیاز دچار قیمت آب یک جهش ناگهانی دارد که س: صدیق قویدل در گفتگو با مهر بیان کرد 

 .چالش های فراوانی ساخته است

ظاهرا این اتفاق به دلیل اتمام قرارداد آب و فاضالب روستایی با وزارت نیرو به جهت پرداخت یارانه آب و افزایش : وی ادامه داد 

 .قیمت از طرف شرکت تولیدکننده آب بوده است

 دیگری بر سر راه تامين آب روستایيان نبود شبکه آبرسانی مشکل 

هم اکنون شبکه آبرسانی در تعدادی از روستاهای غرب جزیره وجود ندارد و آنها از : گفت« مرادی»رییس شورای روستای اسالمی  

 .آب شیرین کن باسعیدو که زیر نظر سازمان منطقه آزاد است آب تهیه می کنند

  .کن نیز پایین است و به هر ماشین پیکاب در روز بیشتر از دو سرویس نمی رسدظرفیت این آب شیرین : قویدل بیان کرد 

عالوه بر قیمت هرمترمکعب آب که به نسبت ساکنان شهرهای بزرگ برای روستانشینان قشم بیشتر است، هزینه : وی ادامه داد 

 .حمل و نقل آب تا محل زندگی نیز به دوش خود آنها است

هزار تومان نیاز است و با توجه به قیمت خود آب و اینکه به  47انتقال هر سرویس آب هزینه ای بالغ بر برای : قویدل اظهارداشت 

هزار تومان بهای آب یک خانواده روستایی در غرب  ۲37تا  ۲77طور متوسط هرخانواده در ماه چهار تا پنج بار آب تهیه می کند، 

 .جزیره قشم می شود

 اضالب روستایی استمتولی تامين آب، شرکت آب و ف 

شرکت آب و فاضالب روستایی به عنوان زیر مجموعه وزارت : معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت 

 .نیرو، متولی تأمین آب روستاها است

ی و افزایش هزینه دلیل جهش ناگهانی قیمت آب قطع یارانه پرداختی توسط شرکت آب و فاضالب روستای: احمد حبیبی ادامه داد 

 .هر مترمکعب آب توسط شرکت آب و برق قشم بوده است

هزار ریال پیش  ۲3براساس قرارداد منعقده بین شرکت آب و فاضالب روستایی و وزارت نیرو قیمت هر مترمکعب آب : وی گفت 

 .ت می شدهزار ریال هم از سوی وزارت نیرو پرداخ 60بینی شده بود که شش هزار ریال آن توسط مردم و 

و قطع یارانه پرداختی  05با توجه به پایان این قرارداد در بهمن ماه سال : عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت 

 .هزار ریال رسید 4۲و همچنین افزایش بهای آب از طرف شرکت آب و فاضالب روستایی، قیمت آب تحویلی در روستاهای قشم به 

جمهوری در سفر به قشم دستور اکید برای تامین یارانه آب مردم قشم را صادر کرد و مدیرعامل سازمان  ریاست محترم: وی گفت 

 .منطقه آزاد قشم نیز در حال رایزنی با وزارت نیرو برای تامین یارانه آب مردم این جزیره است

دیگر تمدید شده و براساس این قرار داد  به گفته حبیبی هم اکنون قرارداد تامین آب با شرکت آب و فاضالب روستایی شش ماه 

هزار ریال از سوی شرکت آب و فاضالب و مابقی به وسیله سازمان منطقه آزاد قشم  60هزار ریال از قیمت آب توسط مردم،  66

 .پرداخت خواهد شد

 سازمان منطقه آزاد قول مساعدت داد 
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: تاهای جزیره قشم را تکمیل شبکه آبرسانی دانست و ادامه دادوی در ادامه یکی از مهمترین پروژه ها برای حل مشکل آب روس 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که به دستور مهندس مومنی  6۲7شرکت آب و فاضالب روستایی قشم برای اتمام این طرح به حداقل 

 .شد میلیارد ریال با هدف تکمیل این پروژه کمک خواهد 37مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مبلغ 

به گفته معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، رایزنی جهت برگزاری جلسه با وزیر نیرو، استاندار هرمزگان و  

مسئولین شرکت آب روستایی و شرکت مپنا تولید کننده آب شیرین در قشم با هدف دستیابی به راه حلی اساسی در زمینه تامین 

ن در دستور کار این سازمان با توجه به دستور و تاکید ریاست محترم جمهوری در سفر به جزیره قشم، قرار یارانه آب جزیره نشینا

 .دارد

برای حل این مشکل باید اعتبار و ردیف خاصی : حبیبی، مهمترین مشکل آب جزیره قشم را قیمت باالی آن برشمرد و اعالم کرد 

 .جزایر درنظر گرفته شوددر بودجه کشور به عنوان یارانه آب شهروندان 

وی تکمیل خط انتقال آب از بندرعباس به قشم را نیز یکی دیگر از پروژه هایی دانست که تاثیر به سزایی در حل مشکل آب  

 .می بایست تمام ظرفیت ها برای تکمیل هرچه سریعتر این پروژه به کار گرفته شود: روستاهای این جزیره خواهد داشت و گفت

داست، این که چوب افزایش قیمت آب بهای روستاییان را ـ که از قضا از لحاظ تمکن مالی نیز در سطح پایینی قرار اما آنچه پی 

دارند ـ ساکنین محروم و سازمان منطقه آزاد و نهادهایی باید بدهند که اصوال چنین وظیفه ای در قبال مردم ندارند و دولت باید 

  .به کاهش هزینه ها گام بردارد در این زمینه ضمن اعالم برنامه، نسبت

http://www.jonoubnews.ir/showpage.aspx?id=164994 
 

 اختصاصی
 14:۱۱ - 104۱فروردین  01: تاریخ

 است "صرفه جویی"تنها راه کار 

دراین سال بارها از لزوم توجهِ روزافزون به این . گذرد تر شده است، می دیآبی و بحران آب ج سال از زمانی که موضوع کم یک

هایی علمی برای  ها و همایش کارها سخن گفتند، نشست ها گفتگو کرده و از راه کارشناسان زیادی با رسانه. مشکل سخن گفته شد

ها و  اما این حرف. آبی را حل کنند عی مشکل کمحل بحران آب برگزار شد و بارها و بارها از همه خواسته شد تا با یک اراده جم

چراکه بنا به گفته مسئوالن، در تابستانی که پیشِ روست همچنان . های ناچیز و اندکی به مرحله اجرا درنیامد ها جز در بخش سخن

 6۲ر پرجمعیت و شه 3۲7رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته است . کشور ما باید با بحران شدید آب دست و پنجه نرم کند

 .آبی شدید روبرویند مرکز استانی با کم

در این سال بارها از لزوم توجهِ روزافزون به . گذرد تر شده است، می آبی و بحران آب جدی سال از زمانی که موضوع کم یک- فرارو

هایی علمی  ها و همایش نشست کارها سخن گفتند، ها گفتگو کرده و از راه کارشناسان زیادی با رسانه. این مشکل سخن گفته شد

ها  اما این حرف. آبی را حل کنند برای حل بحران آب برگزار شد و بارها و بارها از همه خواسته شد تا با یک اراده جمعی مشکل کم

ت چراکه بنا به گفته مسئوالن، در تابستانی که پیشِ روس. های ناچیز و اندکی به مرحله اجرا درنیامد ها جز در بخش و سخن

شهر  3۲7رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته است . همچنان کشور ما باید با بحران شدید آب دست و پنجه نرم کند

 .آبی شدید روبرویند مرکز استانی با کم 6۲پرجمعیت و 

لسات به این ج. های جدی در زمینه بحران آب برگزار شد بود که یکی از اولین مجموعه نشست 05مهرماه  به گزارش فرارو،

ای برای بحران  در این جلسات مسئوالن و متخصصان تالش کردند تا چاره .نام گرفت "وگو کنیم باید درباره آب گفت"های  نشست

. توان مشخصا درباره اثرات آن سخن گفت ها در این نشست سخنان و نتایجی نیز دربرداشت، هرچند نمی همفکری. آب بیاندیشند

http://www.jonoubnews.ir/showpage.aspx?id=162779
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بحران آب در ایران و خاورمیانه نیز از   همایش. آبی برگزار شد یی بوده و هست که برای حل معضل کمها این تنها یکی از همایش

های  نیز در ماه "آب، انسان، زمین"هایی مانند  هایی بود که پیش از سال جدید و در اسفند ماه برگزار شد و همایش جمله همایش

 .اخیر برگزار خواهند شد

بودن بحران را  ازی از طریق برگزاری نشست و همایش، مسئوالن نیز در این مدت تالش کردند تا جدیس عالوه بر تالش برای آگاه

جویی را بیان و بر  آبی راهکار صرفه جمهور، درباره مشکل کم پیش از آغاز سال جدید، حسن روحانی، رئیس. به گوش مردم برسانند

عالوه بر  .درصدی کشور را از شرایط بحران آب خارج کنند 67جویی  روحانی از همه خواست تا با صرفه. آن تاکید کرد

  .های مرتبط با آب در سایر شهرها نیز از کمبود جدی آب سخن گفتند جمهور دیگر مسئوالن و مدیران سازمان رئیس

های  گذاری سیاست این افراد با انتقاد از. کارشناسان حوزه محیط زیست اما در این میان با رویکرد دیگری به مسئله نگاه کردند

  .کالن و رفتار مردمی درکنار یکدیگر، سعی کردند تا راه جلوگیری از این بحرانِ زیست محیطی را نشان دهند

های  آبی، باید سیاست برای حل معضل کم"گفته است  در گفتگو با فرارومرجان واال، کارشناس حوزه محیط زیست و فرهنگ 

  ."زندگی مردم همزمان تغییر کنندبرداری و سبک  های بهره کالن، شیوه

با ادامه روند "تاکید کرد که  در گفتگو با فراروهمچنین دکتر حسن آخانی، استاد دانشگاه و متخصص حوزه محیط زیست 

بندی آن سخن گفت و  وی همچنین از لزومِ آموزش مصرف آب به مردم و جیره ".توانیم با خشکسالی مقابله کنیم سدسازی ما نمی

  .ها اشاره کرد ها و رفتارهای اشتباه دولت آبی را نباید به گردن مردم بیاندازیم، به نقش مهم سیاست اره به اینکه تقصیر کمضمن اش

سال کشمکش، انتقاد و اخطار بار دیگر با  با وجود تاکید بسیاری از مسئوالن و کارشناسان اجرایی و علمی و پس از گذشت یک

ایم به نتیجه مشخص و راهکار اجرایی که بتوان آن  اما چرا هنوز نتوانسته. ایم بحران آب روبرو شده نزدیک شدن به فصل گرما ما با

 را عملی کرد برسیم؟ مشکل از کجاست؟ از ایده یا اجرا؟

گوید  می در گفتگو با فراروشناس و فعال محیط زیست ایرانی و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست،  اسماعیل کهرُم، بوم

کنیم و اقداماتی مانند سدسازی، چاه زدن و  خشک زندگی می ما باید این واقعیت را بپذیریم که در یک کشور خشک و نیمه"

 ".دهد تر خواهد کرد و متاسفانه کسی در این میان وقعی به حرف کارشناسان نداده و نمی کارهای مشابه، کشور ما را خشک

میزان آب دریافتی کشور ما . گوید کشور ما از خشکی و دریافت کم آب سخن میوضعیت حاکم محیط زیست : شناس گفت این بوم

البته ما در حال حاضر با پدیده خشکسالی در ابعاد . لیتر است میلی 847متر است، در حالی که میانگین جهانی آن  میلی ۲47

یت، در حالی که مملوء از باغات مرکبات است و در میلیون نفر جمع 47برای مثال ایالتی مانند کالیفرنیا با . جهانی آن روبرو هستیم

با این وجود باز هم خشکسالی در این ابعاد بیشتری پیدا کرده . کند بندی می کنار اقیانوس کبیر قرار دارد نیز آب را شدیدا جیره

  .است

. است  رویه داری از آب به شکل بیبر از دالیل عمده کاهش آب در مناطق مختلف کشور ما، بهره: اساعیل کهرم در ادامه تصریح کرد

گیری  ها و زدن چاه به شدت سخت باید درمورد سدسازی. گذاران و مسئوالن نیز در این امر نقش پر رنگی دارند متاسفانه سیاست

 .گیری را انجام نداد کس این سخت شد، که هیچ می

های آبگیری مانند دریاچه ارومیه سد  ای بر حوضه در دوره: توجهی دولت به نظر کارشناسان در ادامه اظهار کرد وی با انتقاد از بی

در حالی که از نظر کارشناسان و متخصصان چنین کاری . که بتوان از طریق آن به آب مطلوب رسید ساخته شد، به خیال آن

ای این کار اخطار داده های مدیریتی و اجرایی از جانب این متخصصان نسبت به عدم وجود توانایی الزم بر غیرممکن بود و به بخش

 .ها و آبگیرها شاهد آن هستیم ها، تاالب ای است که امروز در بیشتر دریاچه نتیجه جدی نگرفتن سخن کارشناسان، فاجعه. شد

حل کارآمدی که بتوان در حال حاضر آن را انجام داد و به نتیجه  تنها راه: در مصرف آب گفت "جویی صرفه"کهرُم با تاکید بر 
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این من و شمای ایرانی هستیم که برای مسواک کردن و شستن دهانمان چیزی در حدود سی لیتر آب . است "جویی رفهص"رسید، 

لیتر آب رسانده  537همین میزان از مصرف زیاد آب است که میانگین مصرف آب توسط هر ایرانی در روز را به . کنیم مصرف می

  .بار است است، که میانگینی فاجعه

باید برای ... های ما، اعم از سیاسی، مذهبی، مسئوالن، اساتید دانشگاه و همه شخصیت: ط زیست در انتها گفتاین فعال محی

بینی من تابستان امسال را بدون  چرا که در غیر اینصورت، بنابر پیش .جویی در مصرف آب دست به اقداماتی اساسی بزنند صرفه

 .توانیم پشت سر گذاریم بندی آب نمی جیره

http://fararu.com/fa/news/401911 
 

 اختصاصی
 10:49 - 104۱فروردین  01: تاریخ

 شود؟ آبه هامون حل می مشکل حق

 در حالی رئیس جمهوری افغانستان، روزگذشته در صدر هیأتی بلند پایه وارد تهران شد که یکی از مسائل مورد بحث وی با رئیس

های مشترک مرزی دو کشور، مسائل زیست محیطی ناشی از خشکی  جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران، حل مشکل آب

 .المللی هامون و انجام مذاکرات جدی برای حل مسائل این بخش بوده است تاالب بین

که یکی از مسائل مورد بحث وی با رئیس در حالی رئیس جمهوری افغانستان، روزگذشته در صدر هیأتی بلند پایه وارد تهران شد 

های مشترک مرزی دو کشور، مسائل زیست محیطی ناشی از خشکی  جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست ایران، حل مشکل آب

 .المللی هامون و انجام مذاکرات جدی برای حل مسائل این بخش بوده است تاالب بین

وگو پیرامون مسائل  حمد رئیس جمهوری افغانستان به تهران، عالوه بر گفتبه گزارش ایسنا، در روز نخست سفر اشرف غنی ا

های  ترین مقام های دو کشور بر سر موضوع آب مهاجران افغان و تهدیدهای مواد مخدر، برای نخستین بار در چند دهه اخیر، عالی

 .مرزی مشترک، پیشنهاد انجام مذاکره جدی را پذیرفتند

ایران هم در دیدار خصوصی با اشرف غنی و هم در نشست خبری، بر تعیین حق آبه زیست محیطی حسن روحانی، رئیس جمهوری 

 .برای احیای تاالب هامون تاکید کرده است

وی در این باره از انجام مذاکرات جدی دو کشور برای رسیدن به حق آبه زیست محیطی تاالب هامون خبر داده که بر اساس آن، 

 .ل و انصاف به نفع دو کشور حاصل شودتوافقی در چارچوب حق، عد

توانند مسائل خود را حل و فصل  دو ملت و دو دولت می: چنین درباره حق آبه حریرود نیز گفته است رئیس جمهوری ایران هم

انه به تواند مانعی برای توسعه روابط باشد، ایران، افغانستان و ترکمنستان قطعاً در استفاده از این رودخ کنند، و حریرود نمی

 .چارچوبی خواهند رسید که منافع هر سه کشور را تامین کند

احمد نیز در این سفر با مهم خواندن مساله محیط زیست، از اعالم آمادگی افغانستان برای حل مشکالت زیست محیطی  اشرف غنی

، معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس وی عالوه بر این در دیدار با معصومه ابتکار. مشترک بین ایران و افغانستان خبر داده است

 .سازمان محیط زیست، بر ضرورت احیای تاالب هامون تاکید کرده است

بنا بر اظهارات دو طرف، اراده مشترکی برای حل و فصل مساله آبهای مرزی شکل گرفته و قرار است مذاکرات جدی بر اساس 

 .تقویم زمانی مشخص با رعایت مالحظات زیست محیطی شکل بگیرد

آخرین باری که مقامات ایران و افغانستان بر سر مساله آب یک رودخانه مرزی مشترک با یکدیگر مذاکره کرده و به توافق رسیدند 

درصد نسبت به توافق قبلی کاهش یافته  53 "هیرمند"گردد، توافقی که در آن سهم ایران از رودخانه مشترک  بازمی 6536به سال 

http://fararu.com/fa/news/230401
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 .ن چند بار تصمیم به استعفا گرفته بودو نخست وزیر وقت به سبب آ

مدتی راه . برد این کابوس مرا در خود فرومی»: اسداهلل اعلم، نخست وزیر وقت ایران در این باره در کتاب خاطرات خود نوشته است

من دوا  کردم کار گذشته را استعفای فکر می. رفتم، مدتی فکر کردم، چندین دفعه استعفا از خدمت نوشتم، باز پاره کردم

 .«کند نمی

این خیانت، ده تا پانزده »: نویسد وی در ادامه خاطراتش، توافق بر سر حق آبه جدید هیرمند را خیانت به کشور توصیف کرده و می

اند و پیش چشم من جلوی سگ  ام، ولی مثل این است که یک قطعه گوشت بدن مرا بریده شود که من مرده سال دیگر ظاهر می

 .«اند انداخته

 عمل نکردن افغانستان به تعهدات آبی در قرارداد تقسيم آب هيرمند

سال اخیر مفاد معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند به صورت یکطرفه از سوی  66با این همه به گفته کارشناسان ایران، در 

 66افغانستان  :به خبرنگار ما گفتافغانستان اجرا نشده است، احمد عاقبت بخیر، عضو کمیساریای آب رودخانه هیرمند در این باره 

که برای  ها عالوه بر این های غیرقابل کنترل خودش را به عنوان حق آبه ایران جا زده است، این سیالب سال است که سیالب

کند، این کشور بر اساس معاهده باید بدون وقفه، در طول  کشاورزی مناسب نیستند بلکه همواره به تاسیسات ما خسارت وارد می

را که ارتباطی « ارغنداب»های غیرقابل کنترل یکی دوماهه حوضه  سال آب را از سد کجکی رهاسازی کند ولی آنها تا امروز سیالب

 .به سد کجکی و معاهده تقسیم آب ندارد به عنوان حق آبه جا زده است

انه هیرمند به ایران نیز خبر داده و گفته که چنین به اقدامات غیرقانونی افغانستان در انسداد دهانه ورودی آب رودخ این مسئول هم

 .افغانستان در چند کیلومتری مرز ایران، در عرض رودخانه سدی احداث کرده و مانع جریان طبیعی آب شده است

 در ایران به سمت "پریان مشترک"چنین گفت که افغانستان بر خالف قانون با ایجاد نهر لشکری، آب را به موازات رودخانه  وی هم

 .هدایت کرده است "نیمروز"و شمال  "چنگ"( شهرستان)، ولسوالی "چغانسور"

ها به  گوید هرگز جلوی آب به ایران را نگرفته است، محمد نور، سفیر این کشور در ایران که در روز جهانی تاالب افغانستان اما می

 .نستان سبب کاهش نزوالت جوی شده استخشکسالی در افغا: المللی هامون سفر کرده بود، گفت بخش ایرانی تاالب بین

که جلوی ورود آب به ایران را  گویند که افغانستان عالوه بر این طوایف محلی ساکن در مرز ایران ولی بر خالف مقامات افغان، می

 .اش منحرف کرده است گرفته، با ایجاد نهرهای غیرقانونی، آب را از مسیر واقعی

 رمندخسارت خشکسالی در حوضه آبریز هي

حاال اما تنها رود مرزی مشترک ایران و افغانستان که به لحاظ حقوقی معاهده داشته و برای تامین آب شرب و کشاورزی حوضه 

 .آب و است و خسارات زیادی در شمال سیستان و بلوچستان برجای گذاشته است آبریز هیرمند، توافق در باره آن صروت گرفته، بی

سال اخیر در پنج شهرستان شمالی این استان که حوضه آبریز  66سیستان و بلوچستان، خشکسالی به گفته یک مقام دولتی در 

 .میلیارد تومان خسارت در بر داشته است 5777رودخانه هیرمند است، 

 .اند هها بیکار شد صیاد شاغل در تاالب هامون نیز در این سال 5777بردار کشاورزی و  هزار بهره 07چنین گفته که  رضا نجفی هم

های شرق و  عالوه بر این به گفته محیط زیست و هواشناسی، خشک شدن تاالب هامون سبب بروز پدیده گرد و غبار در استان

های هواشناسی، تاالب  های ماهواره جنوب شرقی ایران و برخی والیات در کشورهای افغانستان و پاکستان شده است، بر اساس نقشه

های تولید ریزگرد در آسیای مرکزی تبدیل شده و همه ساله دامنه گسترش ریزگردهای  ها به چشمه لالمللی هامون در این سا بین

 .آن در حال افزایش است

چنین بر اساس گزارش محیط زیست سیستان و بلوچستان، در شش ماهه نخست سال گذشته، تنها شش روز هوای شمال این  هم
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 .های وضعیت هوا در شرایط ناسالم و قرار داشته استاستان در شرایط سالم قرار داشته و مابقی روز

 جریان زندگی در بيخ گوش هامون

های در معرض خطر جهان موسوم به فهرست  سال اخیر سبب شده که این تاالب در فهرست تاالب 66خشکی تاالب هامون در 

 .در کنوانسیون رامسر قرار گیرد "مونترو"قرمز یا 

کشور جهان در آن عضویت دارند،  668المللی رامسر که اکنون  میالدی در کنوانسیون بین 6006ل المللی هامون در سا تاالب بین

 .ثبت شده بود

اند، حفاظت کند، با این وجود اما  المللی داشته هایی که اهمیت بین این کنوانسیون وظیفه داشته به همراه کشورهای عضو از تاالب

 .اند در حفظ این عرصه زیست محیطی موفق عمل کنند اند، نتوانسته عضویت داشتهایران و افغانستان که در این کنوانسیون 

درصد آن در  57با این شرایط، قرار است مذاکرات جدید در مساله حق آبه زیست محیطی تاالب هامون انجام پذیرد، تاالبی که 

 .تر استافغانستان قرار گرفته و در مجموع چند هزار هکتاری هم از دریاچه ارومیه بزرگ

، پنجاه درصد از آورد رودخانه هیرمند سهم ایران بوده است که در معاهده 6568بر اساس معاهده آب رودخانه هیرمند در سال 

 .کاهش یافته است( درصد نسبت به قبل 53یعنی )میلیون مترمکعب  8۲7، سهم ایران از آب این رودخانه به 6536بعدی در سال 

هیچ توافقی برای حق آبه زیست محیطی تاالب هامون صورت نگرفته و تنها حق آبه کشاورزی ایران در هر دو مذاکره آبی اخیر 

  .لحاظ شده است

http://fararu.com/fa/news/401606 
 

 اختصاصی
 1۰:۱۱ - 104۱فروردین  01دوشنبه 

 ها عنوان کرد  معاون سازمان جنگل

 های زاگرس  يدگی بيش از یك ميليون هکتار از جنگلخشک

: معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از خشکیدگی بیش از یک میلیون هکتار از جنگل های بلوط زاگرس خبر داد وگفت

  .درصد آب های شیرین نقش مهمی دارند 47این جنگل ها در تثبیت 

محمد کیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار  به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی،

طی سال جاری اعتبارات خوبی به این سازمان اختصاص یافته است اما به هیچ وجه این اعتبارات جوابگوی حفاظت از : کرد

  .میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور نیست653

این درحالی است که : درصد از عرصه های کشور برعهده این سازمان است، بیان کرد 85ت بیش از وی با اشاره به اینکه حفاظ

  .اعتبارات فضای سبز شهرداری تهران با سازمان جنگل ها برابری می کند

طرح : زودکیا با بیان اینکه طرح های آماده شده در برنامه ششم با استفاده از کمک و مشارکت های مردمی انجام خواهد شد، اف

  .هایی همچون توسعه و محافظت جنگل، مقابله با بیابان زدایی و طرح های آبخیزداری طی این برنامه انجام خواهد شد

هکتار جنگل به جنگل های کشور افزوده شود که از سال جاری این طرح اجرایی می  377قرار بر این است ساالنه : وی ادامه داد

  .شود

پوشش گیاهی به خصوص جنگل های زاگرس می تواند به عنوان تعدیل کننده شرایط آب و : ن کرداین مقام مسئول خاطرنشا

  .هوایی عمل کند

http://fararu.com/fa/news/230636
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هکتار از  6777عالوه بر آن : معاون برنامه ریزی، توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد

  .ن نمک قرار دارندعرصه های دریاچه ارومیه در معرض شدید طوفا

درآمد گیاهان دارویی در برخی از استان های کشور به مراتب بیشتر درآمد اصلی دامداران : وی در خصوص گیاهان دارویی گفت

  .است

دستگاه خودروی اطفاء حریق به منظور خاموش کردن آتش ها خریداری  ۲57ها برای اولین بار بالغ بر  سازمان جنگل: کیا افزود

  .ت که در حال نصب تجهیزات آن استکرده اس

نفر یگان حفاظت با قدرت مضاعف امر حفاظت از جنگل و مراتع را داشته  0777هماهنگی های الزم انجام شده تا : وی ادامه داد

  .باشند

  .نفر نیروی متخصص و حقوقی نیز در آینده نزدیک جذب خواهد شد 5777همچنین حداقل : کیا اظهار کرد

 به اینکه در حال حاضر میزان پرداختی های کارکنان سازمان جنگل ها و به خصوص برای قرق بان ها بسیار کم است،  وی با اشاره

  .جانباز در امر حفاظت و احیاء منابع طبیعی اهدا کرده است 377شهید و  6۲این سازمان تاکنون بیش از : صریح کرد

در دنیا به ازای هر : درصد پست ها بالتصدی است، خاطرنشان کرد 37ستان ها ها با بیان اینکه در برخی از ا معاون سازمان جنگل

  .هزار هکتار یک قرق بان وجود دارد 68هزار هکتار یک قرق بان فعالیت می کند این درحالی است که در این کشور به ازای هر 67

ده است که برای رفع این مشکل اعالم آمادگی سازمان جنگلها، تنها سازمانی بو: وی در خصوص ریزگردها در خوزستان بیان کرد

  .کرد و گفت چکمه می پوشیم، مالچ پاشی و نهال کاری می کنیم

برای این امر در سال جاری اعتبارات خوبی اختصاص یافته که با اختصاص آن اقدامات پیش گیرانه خوبی انجام خواهیم : کیا افزود

  .داد

ن از منابع طبیعی غافل بوده اند و ضربه هایی که هم اکنون در ناحیه دریاچه ارومیه، برای برخی از مسئوال: وی خاطرنشان کرد

  .زاینده رود و خوزستان می خوریم ناشی از غفلت هاست
http://isna.ir/fa/news/49110110145 

 
 اختصاصی
 14:44 - 104۱فروردین  4۰چهارشنبه 

 ائو هشدار داد ف

 امنيت غذایی و تامين آب جهان در معرض تهدید 

وجود  ۲737میلیارد نفر در سال  67هشدار داد اگرچه آب کافی برای تولید غذای ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

را در معرض تهدید قرار  دارد اما مصرف بیش از حد و تغییرات جوی، امنیت غذایی و تامین آب در بسیاری از مناطق جهان

  .دهد می

درصد غذای بیشتر  67حدود  ۲737در گزارش مشترکی اعالم کردند تا سال  (WWC) به گزارش ایسنا، فائو و شورای جهانی آب

باید ماند، غذا  باید تولید شود تا نیاز مردم جهان را تامین کند و به دلیل اینکه زراعت همچنان بزرگترین مصرف کننده آب باقی می

  .به شکل پایدار تولید شود تا نسبت به تامین آینده آب و غذا اطمینان حاصل کرد

مانند  در دورانی که تغییرات بی: ماریا هلنا سمدو، معاون مدیرکل منابع طبیعی فائو در بیانیه ای به همراه این گزارش اظهار کرد

 . مغذی به شکل پایدار و برابر بیشتر از هر زمان دیگری ضروری استشتاب گرفته اند، توانایی ما برای فراهم کردن غذای مطمئن و 

http://isna.ir/fa/news/94013113095
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ب به عنوان یک عنصر غیرقابل جایگزین برای دست یافتن به این منظور در حال حاضر به دلیل تقاضا برای مصارف دیگر تحت 

  .فشار قرار گرفته است

  .به دلیل مصرف بیش از حد آب برای تولید غذا استدرصد از جمعیت جهان تاثیر گذاشته که عمدتا  47کمبود آب بر بیش از 

استفاده بیش از حد و آلودگی منابع آب در مناطق کلیدی تولیدکننده غذا، پایداری مشاغلی که به آب و : در این گزارش آمده است

  .کند کشاورزی متکی هستند را تهدید می

کشاورزی باید مسیر پایداری را طی کند نه اینکه به دنبال : ردبندیتو براگا، رییس شورای جهانی آب هم در این باره اظهار ک

  .سودآوری فوری باشد

های دولتی  های دولتی و سرمایه گذاری از سوی بخش بر اساس گزارش رویترز، فائو و شورای جهانی آب خواستار بکارگیری سیاست

  .مزمان حفظ منابع آب شدندو خصوصی برای تضمین تولید پایدار محصوالت کشاورزی، دامی و شیالت و ه

  .در گزارش این دو سازمان تصریح شد، این امر برای کاهش فقر، افزایش درآمد مردم و تضمین امنیت غذا ضروری است

http://isna.ir/fa/news/49114611141 
 

 
 اختصاصی

  11499شماره انتشار  1049/11/40مورخ یکشنبه  -خراسان 

 بررسی نگاه های متفاوت به پتانسيل های سياسی و دیپلماتيك منابع آبی مشترک

 جنگ آب، از واقعيت تا توهم

حوضه آبریز مشترک  ۲06درصد از کل آب های شیرین این کره خاکی، توسط  67های زمین و  درصد از خشکی 43بیش از 

درصد از مردم دنیا به این  47زندگی نزدیک به . کشور دنیا مشترک هستند 648 المللی پوشانده شده است که بین حدود بین

کمبود منابع آب، صنعتی شدن جوامع، افزایش مصرف سرانه و چالش . المللی و منابع آب مشترک وابسته است های بین رودخانه

 .به طور چشم گیری افزایش یابدتغییر اقلیم سبب شده که رقابت ها بر سر بهره برداری بیشتر از این منابع مشترک 

اند که جنگ در قرن آینده، به ویژه  بینی کرده گران پیش از آنجایی که آب برخالف نفت هیچ جایگزینی ندارد، لذا برخی از تحلیل

آب در  تا کنون تنش ها و درگیری های مختلفی بر سر منابع. در خاورمیانه، نه بر سر ذخایر نفت بلکه بر سر منابع آب خواهد بود

مورد تنش آبی  50برای نمونه برخی مطالعات نشان می دهد که در پنجاه سال گذشته بیش از . قرن گذشته به ثبت رسیده است

مورد آن مربوط به  57بین کشورهای مختلف صورت گرفته و منجر به درگیری های نظامی شده است که از این بین، بیش از 

بیشتر این درگیری ها در . ابع آب مشترک با همسایگان سرزمین های اشغالی بوده استدرگیری های رژیم صهیونیستی بر سر من

بین رژیم صهیونیستی و کشورهای سوریه و اردن بر سر انتقال آب رودخانه های اردن و یرموک صورت  6067و  6037دهه های 

ون آسیای مرکزی مستعد درگیری بر سر منابع ای در دنیا وجود ندارد که همچ عالوه براین، برخی معتقدند که هیچ نقطه. گرفت

احداث . های این مسئله افزوده است استقالل و توسعه افغانستان و سهم خواهی این کشور از منابع آب آمودریا بر پیچیدگی. باشد

تنش . ردیدسد بر روی رودخانه فرات سبب ایجاد تنش ها و درگیری های سیاسی و نظامی بین سه کشور ترکیه، سوریه و عراق گ

برداری سوریه از سد الثوره و کاهش دبی رودخانه فرات تا مرز یک جنگ تمام عیار پیش  در بهره 6003بین عراق و سوریه در سال 

  .رفت و عراق، سوریه را تهدید به بمباران سد الثوره کرد

. ین کشور را تهدید به جنگ نمایداعالم کشور اتیوپی برای ساخت سد بر روی رودخانه نیل آبی سبب شد رئیس جمهور مصر ا

های  های برقابی در حوضه آرال، رابطه این کشور با ازبکستان را در طول سال بر این، اقدام قرقیزستان در ساخت طرح  عالوه

http://isna.ir/fa/news/94012610021
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ین باری این اول. بحرانی نمود و در مقابل ازبکستان تهدید کرد که قرارداد تبادل گاز با قرقیزستان را لغو خواهد نمود 6006-6005

عالوه بر این، برخی از . بود که کشورهای آسیای مرکزی از منابع طبیعی به عنوان یک قدرت نفوذ استراتژیک استفاده کردند

آن ها  .دانند را بحران آب و تغییرات آب و هوایی می ۲775المللی دارفور در سال  های اصلی بحران بین کارشناسان یکی از ریشه

زایی سبب شده که جنگ و منازعات ناشی از آب و زمین در این منطقه تبدیل به یک بحران  و بیابان معتقدند که کاهش باران

. میلیون نفر شده است ۲٢3هزار نفر و آواره شدن بیش از  437هزار تا  ۲77طبق آمار منتشر شده، این بحران سبب کشتار . گردد

های  این بحران در نابرابری. هم پیوسته است از دخالت چندین عامل به المللی دارفور ناشی برخی دیگر نیز معتقدند که بحران بین

اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که به وسیله عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت 

دارفور را ناشی از دوره طوالنی مدت برخی دیگر نیز بحران . زایی و فرصت طلبی سیاسی کشورهای غربی تشدید شده است و بیابان

های مقابله با آن توسط دولت سودان  در شمال دارفور و همچنین عدم اتخاذ راهکار6087و 6007های  خشکسالی در طول دهه

های سیاسی بین کشور آمریکا و مکزیک بر سر بهره برداری کیفی از رودخانه ریوگرانده و احداث  ها و درگیری تنش. اند دانسته

های نشان دهنده پتانسیل بالقوه رودخانه ها و منابع آبی مشترک در ایجاد تنش و تضاد  د بر روی رودخانه کلرادو، از دیگر نمونهس

  .بین کشورها است

های مشترک مرزی وجود دارد که  برداری از رودخانه های سیاسی ناشی از بهره ها و تنش هرچند که شواهد مختلفی از درگیری

های  رد نیز به درگیری نظامی منجر شده است، ولی بسیاری از محققان معتقدند و بر این عقیده اصرار دارند که تنشدر برخی موا

المللی مرتبط با آب،  ها معتقدند که بیشتر روابط بین آن. آبی به ندرت باعث ایجاد جنگ و خشونت در قرن حاضر شده است

به . ها عمل نماید ار و یا به صورت یک هدف مشترک برای مشارکت بین دولتتواند به عنوان یک ابز مشارکتی هستند و آب می

ها جنگ آب، اغراقی است که توسط طرفداران محیط زیست برای توجه سردمداران سیاسی به اهمیت مسائل آبی و  عقیده آن

درصد آن  ۲8، تنها ۲773تا  6048برای نمونه از کل وقایع بین المللی مربوط به آب از سال . محیط زیستی ایجاد شده است

های صورت گرفته در خصوص اتفاقات رخ داده در خصوص منابع آبی مشترک در پنجاه سال  مطالعات و بررسی. زا بوده است تنش

مورد آن مربوط به  6۲۲8بر سر آب در جهان رخ داده است که ( مشارکت و تضاد)اتفاق  6856دهد که  اخیر نیز نشان می

به طور کلی اکثر محققان بر . مورد آن مربوط به اتفاقات تنش محور بوده است 370ین کشورها بوده و تنها مشارکت و همکاری ب

گر در  های بین دو کشور را کاهش دهد، بلکه به عنوان یک تسهیل تواند تضاد و تنش این باورند که منابع مشترک آبی نه تنها می

  .های مختلف اقتصادی و سیاسی نیز عمل نماید ها در زمینه دولت های بهبود روابط و افزایش سطح مشارکت و همکاری

دانند، سردمداران سیاسی دنیا نظرات متفاوتی در این  برخالف نظر محققان که آب را یک ابزار مشارکت و نه یک ابزار تضاد می

ه می تواند مصر را مجدد درگیر جنگ تنها حالتی ک”اعالم نمود که  6000انور سادات رئیس جمهور مصر در سال . زمینه داشته اند

جنگ بعد در خاورمیانه بر سر آب ”هشدار داد که  6083پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل نیز در سال . “کند آب است

که بسیاری از  در حالی”: اعالم نمود 6003اسماعیل سراج الدین معاون رئیس کل بانک جهانی در سال . “خواهد بود نه سیاست

کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل . “های قرن آینده بر سر آب خواهد بود ها در قرن حاضر بر سر نفت بوده است، جنگ جنگ

هر . “رقابت شدید بر سر منابع آب ممکن است عاملی برای درگیری و جنگ در آینده گردد”: عنوان نمود که ۲776نیز در مارس 

نظر خود را در این رابطه اصالح کرد و از نقش آب به عنوان عاملی موثر در بهبود  ۲77۲چند که بالفاصله پس از آن در سال 

بان کی مون، دبیر کل سازمان . همکاری های بین المللی یاد کرد و همگان را به مشارکت و همکاری در مدیریت منابع آب فراخواند

وژیکی و در درجه نخست بحران آب آغاز و فراگیر شد و اعالم نمود که بحران دارفور به دلیل بحران اکول ۲770ملل نیز در سال 

برادر ملک حسین، پادشاه سابق  "حسن بن طالل"عالوه براین، امیر . المللی به وجود آورد های شدید را در سطح بین درگیری

از بهار عربی در منطقه  دوم، شاه کنونی این کشور هشدار داد که جنگ بر سر آب و انرژی می تواند خون بارتر... اردن و عموی عبدا



 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

469 
 

هشدار داد که در صورت عدم انجام اقدامی سریع برای رفع  ۲76۲نوری مالکی، نخست وزیر سابق عراق هم در اوایل سال . باشد

 .کمبود منابع آب، ممکن است کشورهای عربی بر سر این موضوع به جنگ با یکدیگر کشیده شوند

ها درنظر گرفته نشود، ولی  ها و ملت های شدید بین دولت لت اصلی جنگ و تنشبه طور کلی، منابع آبی اگر چه ممکن است ع

به بیان دیگر، ادعای عدم وجود جنگ بر سر آب، به معنای . ها باشد ها و تضاد بین دولت ممکن است یکی از عوامل ایجاد جنگ

. وقوع جنگ آب در قرن حاضر نخواهد بوداز طرفی این مسئله به معنای حتمی بودن . عدم تضاد بر سر مسائل آبی مشترک نیست

منابع آب به خصوص منابع آبی مشترک می توانند عامل مشارکت و همکاری بین کشورها و یا عامل ایجاد درگیری و تنش بین 

ه عاملی آنچه که منابع آب مشترک را ب. ها باشند که این مسئله به ساختارهای مدیریتی و بهره برداری از این منابع بستگی دارد آن

برای بحران و تنش بین کشورها تبدیل کرده است عدم وجود ساختار مدیریتی مناسب در بهره برداری مشترک و حکمرانی آن بوده 

لذا جنگ آب، نه به آن قطعیتی است که سیاستمداران پیش بینی کرده اند و نه به آن صورتی است که محققان آن را انکار . است

ز این دو احتمال است که وقوع یا عدم وقوع آن به طور کامل به رویکرد کشورها در ایجاد یک ساختار کرده اند، بلکه ترکیبی ا

 .برداری مشترک از منابع آبی بستگی دارد مناسب حکمرانی برای بهره

 

 
 اختصاصی

 آیانا  19:50ساعت  1040اسفند  14, سه شنبه

  14هزار روستا در سال  2۰ارایه اینترنت پرسرعت در 

رسانی روستایی در سال   میلیارد تومانی به بخش ارتباط 507س سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اختصاص اعتبار ریی

درصد از روستاهای کشور به اینترنت پرسرعت خانگی دسترسی خواهند  43بر این اساس تا پایان سال آینده : خبر داد و گفت 04

  .داشت

رسانی   میلیارد تومان برای ارتباط ۲58بر اساس قانون بودجه در سال جاری : وگو با ایسنا، اظهار کرد علی اصغر عمیدیان در گفت 

ها از این حاکی  بینی میلیارد تومان رسیده و پیش 507به روستاها اعتبار تخصیص داده شده بود که برای سال آینده این رقم به 

 .ه اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشتهزار روستای کشور ب ۲3است که تا پایان سال آتی 

خانوار جمعیت دارند و تاکنون به تلفن خانگی دسترسی  ۲7عالوه بر این روستاهایی که بیش از   :وی همچنین عنوان کرد 

 .شوند اند تا پایان سال آینده به شبکه تلفن ثابت متصل می نداشته

که در حال حاضر چه تعداد روستا وجود دارد که همچنان به تلفن ثابت  معاون وزیر ارتباطات در ادامه در پاسخ به این سوال 

درصد  ۲3های کشور دارای تلفن خانگی هستند که  درصد روستاها و آبادی 03در حال حاضر حدود : دسترسی ندارند توضیح داد

 .را دربرمی گیرد درصد جمعیت روستایی کشور 67باقی مانده را هم اگر از نظر جمعیتی در نظر بگیریم کمتر از 

 67حدود  :عمیدیان با تاکید بر اینکه اغلب روستاهایی که فاقد ارتباط هستند، جمعیتی در حد دو تا سه خانوار دارند، اظهار کرد 

شوند و احتمال اینکه تعداد زیادی  هزار روستا، جمعیتی کمتر از سه خانوار دارند که طبق تعاریف وزارت کشور، روستا هم تلقی نمی

 .ز این روستاها، تحت پوشش تلفن همراه باشند وجود دارد که این موضوع در حال بررسی استا
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اکنون : وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چند درصد روستاهای کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، اظهار کرد 

 .حدود هشت درصد روستاها اینترنت پرسرعت دارند

هزینه تامین زیرساختها از  USO  در شیوه: روستاهای ذکر شده چگونه خدمات، ارائه خواهد شد توضیح داد او درباره این که به

اکنون نیز در . شود ، یک شرکت برای ارائه خدمات به این بخش انتخاب می شود و بعد براساس یک مناقصه سوی دولت تامین می

البته در . ها به ارائه این خدمات خواهد پرداخت هم شدن زیرساختبرنده شده و پس از فرا« های وب»مناقصه این بخش شرکت 

های آمادگی و استمرار خدمات در روستاها را  این مناقصه هزینه نگهداری از شبکه نیز با این شرکت خواهد بود و دولت تنها هزینه

 .پرداخت می کند

با توجه به  :روستائیان کشور به اینترنت موبایل، عنوان کرد رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ارتباط با دسترسی

دسترسی ندارند و تنها درصد کمی از روستاهای کشور به  GPRS ها به است، اغلب آن GSM آن که شبکه روستاها بر اساس

تمام روستاهای  هزار روستا، تقریبا ۲3اینترنت موبایل با سرعت محدودی دسترسی دارند که با اجرای اینترنت پرسرعت در 

 .دارند به اینترنت پرسرعت، تجهیز می شوند GSM پرجمعیت از جمله روستاهایی که

شود،  آمیز محسوب نمی درصد روستاهای کشور در مدت یک سال کمی اغراق 43وی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه اینترنت به 

 .نده، این اتفاق خواهد افتادبراساس قراردادهای منعقد شده، تا پایان سال آی: اظهار کرد

عمیدیان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که اگر ارتباط رسانی به روستاها تا این اندازه کار سهلی است که ظرف یک سال 

درصد روستاهای کشور را به اینترنت تجهیز کرد، چگونه تاکنون تنها هشت درصد روستاهای کشور به اینترنت متصل  43می توان 

ای به آن اختصاص پیدا نکرده بود چرا که طی سالهای گذشته  تاکنون این موضوع در اولویتها نبوده و بودجه: اند، توضیح داد هشد

اولویت ارتباط رسانی روستایی با تلفن ثابت بوده است و اکنون که دسترسی به تلفن ثابت در حال تکمیل است، موضوع دسترسی 

 .استاینترنت مورد توجه قرار گرفته 

خانوار به پوشش موبایلی  ۲7درصد روستاهای باالی  85: وی درباره دسترسی روستاهای کشور به شبکه تلفن همراه تصریح کرد

 ۲7های دارای جمعیت کمتر از  دسترسی دارند که در این بخش هم مانند تلفن ثابت، بیشتر بخش باقیمانده شامل روستاها و آبادی

 .خانوار است

های خود از امضای قراردادی جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی خبر داد و  باطات و فناوری اطالعات در پایان صحبتمعاون وزیر ارت

در قالب این قرارداد، مرکز تحقیقات مخابرات، مطالعاتی در زمینه خدماتی که در بستر اینترنت پرسرعت در روستاها قابل : گفت

 .ت را حداقل در سه روستا عملیاتی خواهد کردارایه است، انجام داده و نتیجه این مطالعا

 
 اختصاصی
 بهار نیوز
 94944: کد مطلب 

 زمين، درباره وضعيت آب کره  دهنده تکانآمار 
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 سابقه است تشنگی زمين بی: سازمان ملل

از کشورها و شدن برخی  زمین، روند پرشتاب صنعتی ترین گزارش خود درباره وضعیت آب کره  سازمان ملل در تازه: گروه جامعه

 .داند ترین عوامل کمبود آب در جهان می شود، از مهم درصد آب مصرفی را شامل می 07آبیاری مزارع کشاورزی را که بیش از 

با انتشار  "ی آب مصرف، مدیریت و تقسیم ناعادالنه"هاست که در مورد چگونگی  ی آب سازمان ملل، سال مرکز پژوهشی حوزه

میلیون انسان هنوز  048گزارش این مرکز با اشاره به این که بیش از  ترین  در تازه. دهد ها هشدار می نسها و برگزاری کنفرا گزارش

ی کنونی، شکاف میان مصرف و تامین آب مورد نیاز جهان  به آب پاکیزه دسترسی ندارند، آمده است که در صورت عدم تغییر رویه

 .درصد افزایش خواهد یافت 47، تا ۲757تا سال 

رسد و بر این اساس  میلیارد نفر می 0/6میلیارد به  0/5، جمعیت جهان از ۲737شوند که تا سال  سندگان این گزارش یادآور مینوی

کنند که  چنین تاکید می کارشناسان سازمان ملل در این گزارش هم. درصد افزوده خواهد شد 33نیز بر نیاز دسترسی به آب تا 

آب تقسیم  ی زمین وجود دارد و تنها باید با مدیریتی موثر، آب مورد نیاز را میان مناطق کم کره ی کافی روی منابع آبی به اندازه

 .کرد

درصد  07نزدیک . کمبود آب آشامیدنی در آینده، بیشتر مناطقی را در بر خواهد گرفت که از آب و هوای خشک و گرم برخوردارند

 6777بنا بر گزارش یونیسف، هر روز بیش از . کنند در آسیا و آفریقا زندگی می برند، آبی رنج می هایی که در حال حاضر از بی انسان

در . دهند سال در اثر مصرف آب آلوده و عدم وجود امکانات الزم برای رعایت موارد بهداشتی، جان خود را از دست می 3کودک زیر 

کش، مدیریت نادرست  دگی آب به مواد آفتگزارش سازمان ملل، به مصرف نادرست آب و پیامدهای منفی آن، از جمله آلو

 .و آلودگی صنعتی اشاره شده است( ها فاضالب)های پساب  کانال

 دهنده آمار تکان

درصد این ذخایر، به  ۲7بیش از . شود های آب زیرزمینی تامین می بیش از نیمی از آب آشامیدنی جهان در حال حاضر از سفره

های آب زیرزمینی در چین، هند و  رد کونور، یکی از کارشناسان سازمان ملل، از سفرهبه نظر ریچا. رسد می "غیرالزم"مصارف 

این کارشناس معتقد است که کمبود آب در . شود استفاده می "به نحوی نادرست و زیاده از حد"چنین در خاورمیانه  آمریکا، هم

 .هد بودبرخی از مناطق مانند هند و چین، دلیل درگیرهای قومی و محلی آینده خوا

 

تر  ی مدیریت آب، فعال المللی باید در زمینه چنین آمده است که نهادهای بین ی آب سازمان ملل هم در گزارش مرکز پژوهشی حوزه

، آفریقا و  در آسیا( فاضالب)های پساب  ی آب و کانال های عظیم ذخیره ها، منبع انبارهای زیرزمینی، قنات عمل کنند و به احداث آب

 . تین یاری رسانندآمریکای ال

 
 
 

 اختصاصی
 ایران آکونا
 11:4۱ - 1040اسفند  4۰سه شنبه ، 

 ۱000۰: کد خبر 

 واردات بی رویه، کشاورزان را از چرخه توليد خارج کرد

 .رویه طی سالیان گذشته سبب خروج بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید شد واردات بی: رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت
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با بیان اینکه صادرات و واردات محصوالت کشاورزی باید متوازن باشد و در این زمینه باید حساب شده عمل  سی رهنمایی سید مو

ریزی برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت  دهی به به مسایل این چنینی باید برنامه برای سامان: شود، گفت

 .جهاد باشد

های زیادی را به  هایی مانند سیب درختی آسیب مرغ، مرغ و میوه رویه شیرخشک، تخم اینکه واردات بیرهنمایی با اشاره به 

 .به همین دلیل بسیاری از کشاورزان از چرخه تولید خارج شدند :کشاورزان وارد کرد، افزود

رویه بدون در  واردات بی: داد، اظهارداشتای بود که مجلس شورای اسالمی به کشاورزان  وی با بیان اینکه قانون انتزاع بهترین هدیه

 .نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان منجر به اجرای این قانون شد

در کنار هم قرار دارند و برای حمایت از مصرف کننده از  در همه جای دنیا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان : رهنمایی تصریح کرد

 .شود تولیدکننده حمایت می

در ابتدای اجرای این قانون مشکالتی وجود داشته باشد اما نتیجه آن متکی شدن کشور بر تولیدات داخلی ممکن است : وی افزود

 .است این کار نتیجه خوبی برای کشاورزان و در نهایت مصرف کنندگان خواهد داشت

تری است وقتی که تولید انجام  شبکه توزیع شبکه آسان :ترین امور در مرحله تولید قرار دارند، گفت رهنمایی با بیان اینکه سخت

  .گرفت ها مسایلی است که قبال کمتر مورد ارزیابی قرار می تر خواهد بود این شود عرضه آن به مصرف کننده راحت

  :وگوی تفصیلی با تسنیم مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا در گفت

 شد  افه میآبی هم به مشکل گردوخاک خوزستان اض نبود، بی« گتوند»اگر 
اگر سد گتوند نبود و تابستان امسال با تولید برق از سدهای : مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند علیا گفت :خبرگزاری تسنیم

آبی نیز دست  ریخت، امسال عالوه بر مشکل گرد و خاک، خوزستان با بحران بی شده سدها به خلیج فارس می باالدستی، مخازن خالی
  .دبه گریبان بو

، پروژه سد و نیروگاه گتوند علیا که یکی از دهها پروژه منحصر به فرد و بزرگ ایران خبرگزاری تسنیمبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این پروژه ملی کار را به جایی رساند که در  است، پس از بهره برداری با طیف گسترده ای از انتقادات رو به رو شد و ادامه انتقاد به

عمل به جای اینکه تالش چندین ساله متخصصان ایرانی و به ثمر رسیدن پروژه سد و نیروگاه گتوند علیا مایه افتخار ایران و ایرانی 

ز انتقادات گسترده به این سوء برداشت که ا. شود، به عنوانِ اشتباهی مهندسی و سهل انگاری بزرگ درباره آن اظهار نظر می شد

خبرگزاری از این رو خبرنگار اقتصادی . این پروژه نشأت می گرفت برخی ریشه در واقعیت و برخی ریشه در توهم و شایعات دارد

لیا در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وگویی با داریوش محجوب مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند ع گفت تسنیم

 .انجام داده است تا واقعیات این پروژه ملی بیش از پیش روشن شود

 هدف از احداث سد و نیرگاه گتوند علیا چه بود؟: تسنیم

کی ایران متر بلندترین سد خا 68۲از مصب رودخانه کارون احداث شده و با ارتفاع  58۲٫3سد گتوند علیا در کیلومتر : محجوب

 6506عملیات اجرایی آن با هدف تولید بخشی از انرژی برق مورد نیاز کشور و تأمین و تنظیم آب شرب و کشاورزی از سال . است

های فصلی رودخانه  گیگاوات ساعت در سال،کنترل سیالب 4377آبی به میزان  به طور خالصه می توان تولید انرژی برق. آغاز شد

های گردشگری را از اهداف اجرای  دست و ایجاد جاذبه های باال دست، تنظیم آب کشاورزی پایین از سدهای خروجی  کارون و آب

 .این پروژه عنوان کرد

 در این طرح چه میزان سرمایه گذاری شده است؟: تسنیم

http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
http://www.tasnimnews.com/
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برداری  به بهره 6507ال در بهار س( جز طرح توسعه نیروگاه به)گذاری حدود سه هزار میلیارد تومان  این پروژه با سرمایه: محجوب

 .رسید

میلیارد تومان پیش بینی شده بود، چه شد  877تا  077گفته می شود که حدود یک دهه پیش، اجرای این پروژه با هزینه : تسنیم

 هزار میلیارد تومان رسید؟ 5که این رقم به 

هزار میلیارد تومان هم پیش  5ه قیمت نه، پیش بینی اینچنینی در خصوص قیمت تمام شده پروژه نبود اما رسیدن ب: محجوب

طوالنی شدن اجرای پروژه که در بازه ای زمانی در میانه دولت نهم از اولویت خارج شد و اعتبارات مالی آن . بینی نشده بود

و  تخصیص پیدا نکرد اما در دولت دهم دوباره به منظور کاهش هزینه های تمام شده، اجرای این پروژه در اولویت قرار گرفت

اگر این پروژه در سال  .همچنین افزایش هزینه ها با تورم ساالنه دالیلی است که موجب شده هزینه تمام شده پروژه افزایش یابد

 .می رسد، باز هم هزینه تمام شده آن، بیشتر می شد 06به بهره برداری نمی رسد و به تغییرات جهشی قیمت ارز در سال  07

آبگیری شده و به  80ر سالهای قبل پس از بازنگری های صورت گرفته، قرار بود این پروژه در سال در طرح اولیه پروژه د: تسنیم

 سال تأخیر نیز به دلیل مسائل مالی بود؟ 5بهره برداری برسد، این 

 .بله، عدم تخصیص به موقع منابع مالی به پروژه موجب شد که در دولت نهم روند اجرای این پروژه کُند شود: محجوب

گیگاوات ساعت در سال عنوان کردید، آیا در سه سالی که از آبگیری این سد  4377ظرفیت تأمین نیروی برق این سد را : نیمتس

 می گذرد، این ظرفیت عملیاتی شده است؟

زمان  اند و از درپی، عملیاتی شده و در مدار قرارگرفته شده در فاز اول نیروگاه، طی چند گام پی بینی چهار واحد پیش: محجوب

میلیارد ریال  ۲37اند که ارزش ریالی آن بیش از سه هزار و  برداری تاکنون بیش از پنج هزار گیگاوات ساعت برق تولید کرده بهره

ارزش برق تولیدی . آبی کشور برگزیده شد عنوان برترین نیروگاه برق به 0۲همچنین نیروگاه سد گتوند در سال . برآورد می شود

جویی در مصرف دو میلیارد تومان سوخت برای همین میزان برقی  میلیارد تومان است که همزمان باعث صرفهنیروگاه روزانه یک 

کند نیز جای خود  ها می زیستی و میزان کمکی که به کاهش آالینده است که در نیروگاههای حرارتی تولید شود که مزایای محیط

 .دارد

های کارون  دست و همچنین مهار سیالب گتوند را ذخیره آب برای مزارع پایین شده برای احداث سد یکی از اهداف اعالم: تسنیم

باز هم خطر بروز سیالبی ... عنوان کردید، آیا با توجه به کاهش آورد رودخانه ای کارون، کاهش بارش ها ناشی از تغییر اقلیم و 

 وجود دارد که سدگتوند از آسیب آن جلوگیری کند؟

های سدهای باالدست سیل اتفاق افتاد و  در طول دوره اجرای سد یکی دو بار در محل کارگاه. دخطر سیل وجود دار: محجوب

مثالً در تابستان گذشته با توجه به پیک مصرف . طور که اشاره شد این سد یک بنای چندمنظوره است همان. خساراتی وارد کرد

ند با تمام توان وارد مدار شوند و برق موردنیاز کشور را تأمین برق و تأمین نیاز کشور به برق ضروری بود تا سدهای باالدست گتو

. اکنون نیز سدهای باالدست سد گتوند خالی هستند شد چنانچه هم فارس رها می ها به خلیج چنانچه سد گتوند نبود این آب .کنند

 .رار گرفتها در مخزن سد گتوند جمع شد و در فصل تابستان در اختیار کشاورزان ق تمام آب مخازن آن
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پس چرا با آبگیری سد گتوند عنوان شد که بخشی از فعاالن صنایع پایین دست گتوند، از آبگیری این سد شکایت کرده : تسنیم

 اند؟

دست این سد زندگی  در رابطه با شکایت هایی که اشاره می کنید باید دید از چهار میلیون نفری که در حوزه پایین: محجوب

یک از این ادعاها مستند و  کنند، شما باید ببینید کدام هایی هستند که این شکایات را مطرح می ز چه بخشکنند چه کسانی و ا می

مثال یکی از صنایعی که در برخی خبرها از آن به عنوان صنعت شاکی در پایین دست گتوند نام می برند، صنعت . معتبر است

بینید که در آنجا اعالم کرده است که  شکر را در جراید بخوانید، میهای مدیرعامل شرکت توسعه نی نیشکر است که اگر مصاحبه

 .اند بینی داشته هزار تن محصول مازاد بر پیش 666برابر شده و امسال  5محصولشان طی چند سال اخیر 

آب  EC ال بردنیکی دیگر از مسائلی که با آبگیری سد بسیار مطرح شده، تأثیر این سد در شور کردن رودخانه کارون و با: تسنیم

 نقش سد گتوند در این پدیده تا چه اندازه است؟. این رودخانه است

ورودی آب در محل سد  EC بر آن اساس. آب بررسی شده است EC قبل از احداث سد در هفت مقطع مختلف: محجوب

از سال . رسید می 6777به و در دوره بعد  077به  84واحد بود که در محل شهر گتوند قبل از سال  677تا  377مسجدسلیمان 

سالی شده است که بعضی معتقدند گذراست و بعضی معتقدند کشور دچار تغییر اقلیم شده  کشور وارد یک دوره خشک 83-84

عالوه . شود آب می EC خود باعث افزایش های اخیر تقریباً نصف شده است که خودبه در اثر این پدیده آورد رودخانه در سال. است

کنندگان و هم  ها هم مصرف کیلومتری بین سد مسجدسلیمان در باالدست تا سد گتوند در طی این سال 07ل مسافت بر آن در طو

در مقطع شهر گتوند در اثر این  6777به  077به اعتقاد ما این افزایش شوری از . شان افزایش یافته است میزان مصرف و آالیندگی

شور محلی به نام های گالی شور ، شور اللی و رود شور پایین گدار در این مقطع از سوی دیگر رودخانه های . هاست نوع پدیده

 .جریان دارند

EC های مختلف مخزن سد تنظیمی با دستگاه مخصوصی که به این منظور از کشور نروژ خریداری شد  آب در مقاطع و عمق

بوده  6503و در محل سد تنظیمی گتوند معادل  05ماه  بهمن 68در روز  EC طور مثال میزان به. شود صورت روزانه رصد می به

طبق ابالغیه . دست تنظیم کنیم توانیم شوری آب را با توجه به نیازهای پایین ایم می ما با امکاناتی که در این سد تعبیه کرده. است

آب را  EC توانیم نیست می اسفند که فصل کشت 63دی تا  63ربط داریم در فاصله  وزارت نیرو و توافقی که با استان و مراجع ذی

در مقاطع دیگر نیز آن را . وقت هم نخواهیم رسید جز در مقاطع اولیه آبگیری به آن نرسیده و هیچ حال به برسانیم که تابه 6377تا 

 .کنیم حفظ می 6۲77در محدوده 

 پس انتقادها از چیست؟: تسنیم

طور که توضیح دادم با توجه به تفاوت  کنند که همان مقایسه می 85بعضی از منتقدین این عدد را با آمارهای قبل از : محجوب

طور متوسط شوری آب خروجی در محل سد  ساله اخیر مقایسه کنیم به اگر با آمارهای دوره ده. معنی است شرایط، این مقایسه بی

بینید که  بگیری مقایسه کنید میسال قبل از آ 5درصد بیشتر شده است؛ اما از طرفی اگر با آمارهای  ۲7تنظیمی بعد از آبگیری 

 .نوعی متوازن شده است وضعیت شوری آب بهتر شده و به
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 .اما افت کیفیت آب در پایین دست سد گتوند، واقعیتی انکارناپذیر است: تسنیم

ظیر پساب هایی ن دست سد گتوند علیا در اثر ورود آالینده بله، درست است اما افت کیفیت آب رودخانه کارون در پایین: محجوب

ای که میزان شوری از سد  گونه دهد به های صنعتی، شهری و روستایی رخ می های پرورش ماهی و فاضالب کشاورزی و حوضچه

واحد و از شهر اهواز  66کیلومتر  67واحد، از سد گتوند تا اهواز به ازای هر  66کیلومتر  67مسجدسلیمان تا سد گتوند به ازای هر 

دهد و ارتقای  دست رخ می عمده آلودگی رودخانه مذکور در پایین. یابد واحد افزایش می ۲77کیلومتر  67هر  فارس به ازای تا خلیج

عنوان یک منبع  گردد لذا نجات بخشی کارون به کیفیت آب کارون تنها در بهبود وضعیت آب در مقطع سد گتوند علیا خالصه نمی

های  ین رودخانه مورد توجه قرار گیرد که نیازمند همکاری و توجه دستگاهآبی مهم کشور یک وظیفه ملی بوده و باید در طول ا

 .مختلف اجرایی است

 .با توجه به بیرون زدگی سازند گچساران در مخزن سد گتوند، مسئله شوری آب در مخزن این سد هم مطرح است: تسنیم

مشکل شوری وجود داشت و ما با کار و مطالعات این توضیحات به این معنی نیست که مسئله شوری وجود نداشته، بله، : محجوب

های تخصصی متشکل از بهترین کارشناسان داخل و خارج از کشور جلوی انتقال  ها یا کارگروه گسترده مهندسی و با تشکیل پانل

داشت که شوری البته باید توجه . ساله این مسئله مدیریت شد دست را گرفتیم و با انجام کار کارشناسی ده مشکل شوری به پایین

عالوه بر دالیلی که ذکر شد سه منبع . آب کارون در مخزن گتوند، دالیل دیگری به جز وجود بیرون زدگی سازند گچساران نیز دارد

های کارون بودند و قبل از ساخت  دو رودخانه شور اللی و رود شور که از سرشاخه. عمده در شوری آب مخزن سد گتوند نقش دارند

آب بعد از پیوستن این دو رود تا  EC دیگر عبارتی به. کردند تن نمک را وارد رودخانه می 4777یز روزانه نزدیک به و آبگیری سد ن

 .البته هردو این رودخانه پس از آبگیری زیر آب رفتند .رسید می 877

طورجدی در دستور کار  به 6585عامل دیگر سازند گچساران است که موضوع بررسی اثر آن بر کیفیت آب سد گتوند علیا در سال 

کیلومتر دارد که به دلیل داشتن  ۲٫3زدی به طول  سازند گچساران در چهار کیلومتری باالدست این سد برون. طرح قرار گرفت

های نمکی، آب  رفت که پس از آبگیری سد و باال آمدن آب، در اثر تماس آب با آن الیه های نمکی، بیم آن می های الیه رخنمون

 .درنتیجه آب خروجی دچار مشکل شوری شودمخزن و 

های بنام  از کارشناسان و شرکت( عنوان مشاور اصلی طرح به)بدین منظور ضمن تشکیل گروه کارشناسی در شرکت مهاب قدس 

ا توجه و هزینه مناسب، مطالعات کیفیت آب سد گتوند علی با اختصاص زمان قابل. المللی نیز جهت همکاری دعوت به عمل آمد بین

بر مبنای نتایج این مطالعات که در پروتکل . ای ارائه شد صورت جامعی به انجام رسید که حاصل آن در قالب گزارش دوهزارصفحه به

فرد فنی  های منحصربه آبگیری نیز در فصل جداگانه ذکر شده و در اختیار متصدیان آبگیری قرار گرفت و باوجود تمام پیچیدگی

های مربوطه شناسایی و آبگیری سد گتوند علیا محقق شد و  زند گچساران بر کیفیت آب، پدیدهناشی از اثرات احتمالی سا

 .شده به بار نشست گذاری کالن انجام سرمایه

 نتایج این مطالعات چه بود؟: تسنیم
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های مارن، گچ،  یهکنند کوه و یا گنبد نمکی نبوده بلکه از توالی ال طور که ادعا می اوالً مشخص شد منطقه موردبحث آن: محجوب

میلیون مترمکعب  67درصد حجم کل منطقه و معادل با  68٫0نمک و فضاهای خالی تشکیل یافته است و حجم نمک آن حداکثر 

 .است

های مارنی  ها، به دلیل ریزش الیه های بزرگ وجود ندارد و پس از بروز انحالل اولیه نمک ها نشان داد که احتمال بروز لغزش بررسی

یابد و امکان درگیر شدن کل نمک با آب وجود نداشته و یا با  توجهی کاهش می های انحاللی، نرخ انحالل به میزان قابل یهبر روی ال

 .درنتیجه این تغییرات امکان فرار آب مخزن هم وجود ندارد. روندی بطئی محتمل خواهد بود

با توجه به چگالی و دمای آب، . شرایط کیفیت آب استما دریافتیم حجم و نرخ انحالل نمک دو پارامتر اصلی تأثیرگذار بر 

ای که الیه آب شور سنگین در کف مخزن تجمع یافته و به دلیل جرم باال، امکان  گونه شود به بندی شوری در مخزن تشکیل می الیه

شدن هوا در نیمه دوم سال  به دلیل شرایط جغرافیایی ساختگاه سد، اثر سرد. های فوقانی مخزن وجود ندارد اختالط آن با آب الیه

مشاهده است و پایش هایی که در این سه سال  های صفر تا سه هزار واحد قابل های فوقانی مخزن و در محدوده شوری تنها در الیه

 .روزانه در اعماق مختلف انجام دادیم این موضوع را ثابت کرد

لذا . حجم مخزن کم است و باید نرخ انحالل در طی آن مهار شودترین مقطع کار، سال اول آبگیری خواهد بود که  ما دیدیم بحرانی

های پایش در محل پروژه تشکیل و تجهیزات الزم جهت پایش  گروه. تدوین راهکارهای عالج بخشی را در دستور کار قراردادیم

از کشور نروژ خریداری و  ها طور که اشاره شد این تجهیزات باوجود مشکالت ناشی از تحریم البته همان. روزانه مخزن نصب شد

دهد پس از  ها تکمیل شد نشان می های آن المللی ارزیابی و بر اساس توصیه مجموعه این مطالعات که توسط پانل بین. نصب شدند

ولی رودخانه های شور محلی همچنان تاثیر خود را . سال موضوع اثرات سازند گچساران بر کیفیت آب منتفی خواهد شد 63تا  67

 .یت آب کارون دارندبر کیف

عنوان نقشه  مدت و بلندمدت تدوین شد و به مدت، میان بنابر نتایجی که شرح داده شد راهکارهای عالج بخشی با سه رویکرد کوتاه

 .المللی رسید مجموعه راهکارهای عالج بخشی هم به تأیید پانل کارشناسی بین. راه پروژه در دستور کار قرار گرفت

شد، کم کردن نرخ انحالل بسیار حائز اهمیت  در طی مرحله اول آبگیری که مخزن حجم کمی را شامل می: دتم راهکارهای کوتاه

ویژه در ابتدای کار از تماس  بدین منظور تصمیم بر آن شد تا سطوح سازند گچساران به نحو مناسبی پوشش داده شده و به. بود

شامل استفاده از پتوی رسی، ژئوممبرین، مواد آسفالتی و پلی مری، مواد )های متعددی  گزینه. ها جلوگیری شود مستقیم آب با آن

ها در مدل فیزیکی در مقیاس یک به دویست  بررسی و کارایی آن...( های بتنی و  پلی اورتان، مواد نانو، مش و شاتکریت، بلوک

های بستر، قابلیت  بودن آن در برابر نشست پذیر رپ با توجه به انعطاف الیه ریپ ارزیابی شد و درنهایت اجرای پوشش رسی و یک

جهت حفاظت از سطح سازند در دستور ... خود ترمیمی، هزینه کم، عدم نیاز به تجهیز کارگاه خاص، در دسترس بودن مصالح و 

 .کار قرار گرفت

ناکارآمدی آن وجود دارد  در آن و درنتیجه  های عمده های زیادی از نشست الیه موسوم به پتوی رسی و ایجاد ترک گزارش: تسنیم

 آیا این مسائل در مطالعات دیده نشده بود؟
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مدت بود و نقش آن فقط کاستن نرخ انحالل نمک و نه قطع  طور که اشاره شد اساساً پتوی رسی یک راهکار کوتاه همان: محجوب

اللی ایجاد نشده و بتوانیم شوری دست اخت کنندگان پایین آن در یک سال اول آبگیری سد بود تا در جریان تحویل آب به مصرف

های ما نشان  شد و بررسی بینی می ها پیش با توجه به طبیعت سازند این نشست. این آب را در حد استانداردهای ملی تنظیم کنیم

 .داد باوجود ایجاد این مسائل بازهم نقش کاهنده این الیه نیازهای ما را برآورده خواهد ساخت می

حل مؤثر بوده و نقش خود را حتی بهتر از انتظارات ما  شده در آن مقطع نیز نشان داد این راه های انجام ایشچنانچه نتایج کار و پ

ایفا کرده است چراکه هیدرومتری اخیر ما نشان داد پس از سه سال هنوز این الیه در جای خود ایستاده و نقش کاهنده خود را 

های شور به  بندی در مخزن و هدایت آب رسی کمک شایانی به تشکیل الیه از طرف دیگر اجرای پوشش. کماکان حفظ کرده است

برداری از این  مدت، مراحل اولیه آبگیری سد گتوند علیا با موفقیت آغاز و مقدمه بهره با اجرای راهکارهای کوتاه. کف مخزن کرد

 .پروژه عظیم ملی میسر گشت

های  ها سال در اثر انحالل الیه منظور فضاهای خالی است که طی میلیون)ه های منطق در کنار این کار، عملیات پر کردن فروچاله

نیز با استفاده از مخلوط آب و خاک رس جهت کاهش نفوذپذیری سازند و جلوگیری از ( زیرین در سازند گچساران ایجاد شده است

 .های داخلی آن اجرا شد انحالل بخش

بندی در مخزن با قرارگیری  مطالعات در قبل از آبگیری حاکی از بروز پدیده الیهبا توجه به اینکه نتایج : مدت راهکارهای میان

بود، امکان برداشت آب از  (بر اساس وزن آب در هر الیه)های فوقانی  های کم شور در بخش های آب شور سنگین در کف و الیه الیه

آبگیر تخلیه کننده تحتانی )عالوه بر آبگیرهای قبلی  638و  667، 07های مختلف مخزن با اضافه کردن آبگیرهایی در ترازهای  الیه

 .فراهم شد (۲68و آبگیر سرریز در تراز  683تا  667، آبگیر نیروگاه در تراز 6۲5در تراز 

شده آب  صورت که با برداشت کنترل بدین. برداری از نیروگاه تحقق یافت با احداث آبگیرهای فوق، امکان ادامه فرآیند آبگیری و بهره

ای تنظیم شد که همواره  گونه های کف و میانی مخزن و اختالط آن با آب خروجی از نیروگاه، خروجی از سد گتوند علیا به از الیه

شوری آن زیر حد مجاز باشد، درنتیجه ضمن جلوگیری از تجمع نمک در مخزن، امکان تنظیم شوری آب خروجی از سد در 

 .دست ایجاد شد پایینمحدوده مجاز متناسب با فصل کشت و نیاز 

جایی غیر از رودخانه در  منظور حل قطعی مشکل کیفی مخزن سد گتوند علیا، تخلیه آب کف مخزن به به: راهکارهای بلندمدت

های استحصال  های تبخیری، دستگاه های مختلفی مانند امکان استفاده از حوضچه بدین منظور گزینه. دستور کار قرار گرفت

فارس با رعایت شرایط محیط زیستی، انتقال به محل  ده از روش الکترولیز الکترومغناطیسی، انتقال به خلیجمکانیزه نمک، استفا

افزوده  عنوان کاالیی صنعتی و دارای ارزش مورد بررسی قرار گرفت و نظر به اینکه آب شور کف مخزن به ... مصرف در صنایع و

کنند، گزینه انتقال آب کف مخزن به  فارس استخراج می با صرف انرژی از خلیج اکنون ها نمک موردنیاز خود را هم است و پتروشیمی

شده است که مقدمات اجرای آن فراهم  عنوان راهکار نهایی انتخاب کیلومتر به ۲77محل شرکت پتروشیمی ماهشهر با طولی حدود 

 .شده است

 شته است؟ها و تجهیزات اثر سوء نگذا آیا مسئله شوری بر عملکرد توربین: تسنیم
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طوری انتخاب شده که شوری های متناظر این تراز به دلیل عملکرد نیروگاه و ظرفیت تخلیه باالی   اوالً تراز آبگیر نیروگاه: محجوب

طور  می باشد و جزو آب های با رده بندی با کیفیت قرار می گیرد عالوه بر آن این مسئله به 6777تا  877آن همواره در محدوده 

های  EC کاررفته برای حفاظت تجهیزات هیدرو مکانیکی در مقابل خوردگی برای های به همچنین پوشش. شود یمداوم رصد م

های آن نخواهد  بسیار باال انتخاب شده است بنابراین اطمینان کامل داریم که این مسئله تأثیری بر راندمان تولید برق و کار توربین

 .داشت

شود این است که اصالً چرا این سد در این مکان ایجاد شده است؟ آیا وجود سازند  ایجاد می ای که در اینجا سؤال بنیادی: تسنیم

 گچساران در مطالعات طرح دیده نشده بود؟

توسط شرکت  6547آبی رودخانه کارون برای اولین بار در دهه  گیری از پتانسیل برق مطالعات فاز شناخت جهت بهره: محجوب

، محل فعلی سد کارون یک و نیز سه (محل فعلی سد مسجدسلیمان) 464ن شرکت در کیلومترهای ای. هارزای آمریکا آغاز شد

و  445و یک محور هم در حدفاصل کیلومترهای ( محل فعلی بند تنظیمی گتوند) 507تا  464محور در حدفاصل کیلومترهای 

علی سد مسجدسلیمان، یک محور در حدفاصل ازآن، شرکت موننکو فرانسه محور ف پس .برای احداث سد پیشنهاد داده است 450

الذکر توسط شرکت المایر آلمان  سپس مطالعات فوق. دهد پیشنهاد می 465و یک محور هم در کیلومتر  580تا  500کیلومترهای 

نج درنهایت مشارکت مشانیر ایران ـ کایتک چین، پ. کند را تأیید می 500و  460، 447بازنگری شده و این شرکت کیلومترهای 

که )گزینه پنجم که محور فعلی سد گتوند علیا است  03بررسی کرده و در سال  58۲٫3تا  500محور را در حدفاصل کیلومترهای 

 .کنند عنوان گزینه برتر تأیید می به 58۲٫3را در کیلومتر ( به تأیید شرکت المایر نیز رسیده بود

ختصری به وجود سازندهای گچساران در مخزن و آثار احتمالی آن شده های فاز یک پروژه گتوند علیا، اشاره م هرچند در گزارش

داد، در آن  است لیکن با توجه به اینکه نسبت سود به هزینه باالی طرح گتوند علیا هزینه هرگونه راهکار عالج بخشی را پوشش می

 .زمان بررسی جامع موضوع به مطالعات تفصیلی مرحله دوم موکول شد

شد  شد دیگر مشکل سازند گچساران منتفی می کیلومتر جابجا می 0شناسان معتقدند که اگر محل ساخت سد برخی از کار: تسنیم

 .همه هزینه برای مطالعه و ارائه راهکار نبود و نیازی هم به صرف این

ر نقشه طور که د سازند گچساران در فاصله بین سد مسجدسلیمان تا سد گتوند در شش نقطه رخنمون دارد که همان: محجوب

گرفت بازهم مشکل برخورد با  شده با توجه به گستردگی مخزن، محل این سد هرکجای این مسیر قرار می ای هم مشخص ماهواره

 .سایر برونزدهای سازند گچساران و همین طور رودخانه های شور محلی وجود داشت

های کارستی و ظرفیت باربری الزم برای چنین سد بزرگی  اندازه مخزن، وجود الیه: یابی مانند ضمن اینکه سایر عوامل مؤثر در مکان

متر ارتفاع و نیروگاه  68۲، ساخت سد بزرگ در باال دست را امکان پذیر نمی سازد و تنها گزینه مناسب جهت ساخت سدی با 

 .مگاواتی، تنها همین مکان کنونی است ۲777

 تر استفاده نشد؟ کچرا از راهکارهای دیگری مثل استفاده از چند سد کوچ: تسنیم
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شد مثالً از  شاید می. تصمیمی که برنامه ریزان منابع آب در آن مقطع گرفته بودند، ساختن سدی با همین مشخصات بود: محجوب

ضمن اینکه مسئله . متر یا چند سد تنظیمی استفاده کرد اما دیگر این ظرفیت انرژی وجود نداشت 67 – 37سدهایی به ارتفاع 

اجتناب نیستند  ریزند قابل شد چراکه دو رودخانه شوری که به رود کارون می ن این سدهای فرضی نیز حل نمیشوری آب در مخز

ها زده شود که به دلیل نزدیک شدن به سد مسجدسلیمان با محدودیت اندازه مخزن سد مواجه  مگر آنکه سد در باالتر از آن

 .ای با مشخصات سد گتوند ری سروکار داشتیم نه پروژههرحال با یک پروژه دیگر و با مشخصات دیگ به. شویم می

زیستی سد به آن سازمان ارائه   شده که طرح مطالعات محیط زیست خوزستان نقل ها از قول مسئوالن محیط در خبرگزاری: تسنیم

 .نشده است

کمیته ارزیابی  به تصویب 66/8/6583محیطی طرح سد و نیروگاه گتوند علیا طی جلسه مورخ  مطالعات زیست: محجوب

 .محیطی آن نیز از طرف کمیته مذکور صادر شد زیست رسید و مجوز زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست

محیطی طرح آورده شده که  ذکر است نتایج مطالعات کیفی سد گتوند علیا تا مقطع صدور مجوز مذکور در مطالعات زیست شایان

شده  یید اقدامات مربوطه بوده است و متعاقباً نیز مجموعه اقدامات عالج بخشی انجاممحیطی نشانگر روند مورد تأ اخذ مجوز زیست

که از طرف آن سازمان )به تأیید دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین 

( های اجرا تعیین شده بود محیطی طی سال مالحظات زیست دار کنترل تطابق عملیات اجرایی پروژه با عنوان بازرس معتمد عهده به

دفتر مذکور )گذاری شده است  زیست استان خوزستان صحه های ارسالی ایشان برای اداره کل محیط رسید و این موضوع در گزارش

زیست  م به اداره کل محیططور مستقی برداری کیفی از آب کرده و نتایج آن را به طور مستقل اقدام به نمونه صورت ماهانه و به به

 .(داد استان گزارش می

سنج هایی که در مخزن و محل خروجی آب از سد تنظیمی گتوند کار گذاشته شده،  EC اینکه بدون در نظر گرفتن نتایج: تسنیم

ی سد می برخی عنوان می کنند نمک سازند گچساران از مخزن سد به پایین دست کارون می آید، آیا در سه سالی که از آبگیر

 گذرد، کشت در اراضی پایین دست سد گتوند، کاهش یافته یا اسیب دیده است؟

نه تنها کاهش نیافته بلکه با آبرسانی به اندازه و مطلوب سد گتوند به اراضی پایین دست، کشت در این اراضی بیش از گذشته رونق : محجوب

در واقع اگر سد گتوند نبود و تابستان امسال با تولید برق از سدهای . دپیدا کرده و ادر فصل کشت امسال، تمامی زمین ها زیر کشت بو

باالدستی، مخازن خالی شده سدها به خلیج فارس می ریخت، امسال عالوه بر مشکل گرد و خاک، خوزستان با بحران بی آبی نیز دست به 

 .گریبان بود

 
 اختصاصی

 - 49/11/14فارس

 مناسب روز جهانی آب  یادداشت به

 رسد سوم می میزان آب تجدیدشونده به یک/ ایران به مرحله تنش آبی در آینده نزدیک ورود

های آینده  آبی در سال وجود مناطق خشک و آمار سرانه باالی مصرف آب در کشور، موجب ورود ایران به مرحله تنش آبی و کم

 .رسد سوم می به یک 6477میزان آب تجدیدشونده کشور تا سال . شود می
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ای منابع آب  ماهیت منطقه. شود ای محسوب می ، آب شیرین نه یک منبع جهانی، بلکه منبعی منطقهخبرگزاری فارسرش به گزا

طور فزاینده عمق  ای که به مانع از آن شده است تا جامعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب کند؛ بیانیه

 .باره منعکس سازد های بشر را در این رانینگ

های سایر منابع حیاتی ازجمله غذا،  های این ماده حیاتی ظرفیت محدودیت. ای بسیار حیاتی است فرد و ماده آب کاالیی منحصر به

 .دهد انرژی، ذخایر ماهی و حیات وحش را تحت فشار قرار می

در برخی از کشورهای فقیر و ثروتمند جهان نیز سرانه . آشکار شده است های آب های آبخیز جهان محدودیت در شماری از حوضه

های آبی نیز در سطح  توزیع جریان. ها و کمیابی در حال کاهش است محیطی، افزایش هزینه دلیل مسایل زیست استحصال آب به

 .جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد

دلیل شوری در عمل قابل  دهند که به ها تشکیل می د آن را آب شور دریاها و اقیانوسدرص 00٢3های جهان،  از مجموع کل آب

های سطح زمین  درصد کل حجم ذخایر آب ۲٢3به این ترتیب از مجموع منابع آبی جهان، ذخایر آب شیرین تنها . استفاده نیستند

های زیرزمینی  و آب( درصد 6٢0۲3)های طبیعی  لهای کره زمین و یخچا صورت یخ در قطب شود که بخش اعظم آن به را شامل می

به این ترتیب، از . درصد است 7٢7۲3ها نیز در حدود  ها و رودخانه میزان آب شیرین موجود در دریاچه .است( درصد 7٢003)

 .های کره زمین بخش اندکی قابل استفاده بوده و در واقع حیات آدمی وابسته به همین مقدار اندک آب است مجموع آب

صورت بارندگی به  هزار کیلومترمکعب است که بخش اعظم آن به 4۲3شود، حدود  ها تبخیر می میزان آبی که ساالنه از اقیانوس

آب ازطریق  صورت روان ها تخلیه و به های جوی در خشکی صورت بارش هزار کیلومترمکعب به 47گردد و تنها حدود  ها برمی اقیانوس

شود، باوجود اینکه بخش  به این ترتیب مشاهده می. شود ها جاری می مینی دوباره به سوی اقیانوسهای زیرز ها و جریان رودخانه

های بشر باید  ریزی اعظم سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابل استفاده است و در حقیقت تمام برنامه

 .ها صورت پذیرد با توجه به این محدودیت

عنوان یک موضوع اساسی، مطرح بوده است؛ کمبودی که هرساله بیشتر  کنیم که کمبود آب همواره به ندگی میما در جهانی ز

در زمان حاضر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آب کافی برای برآوردن نیازهای اصلی خود مانند شرب و بهداشت . شود می

 .محروم هستند

 وضعيت منابع آب در ایران*

ترین مناطق جهان به شمار  نطقه کمربند خشک و بیابانی جهان قرار گرفته است و کویرهای مرکزی ایران جزو خشکایران در م

شوند و به همین دلیل  زا از شمال و غرب کشور می ای مانع رسیدن ابرهای باران کوه البرز و زاگرس همانند دیواره دو رشته. رود می

 .دهد خشک تشکیل می هنیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیم

اقلیم . درصد است ۲3ای با پوشش  خشک مدیترانه درصد و نیمه 63ترین ناحیه اقلیمی، فراخشک بیابانی با پوشش  گسترده

 .گیرد درصد وسعت کشور آن هم در حوضه ساحلی دریای خزر را دربر می 67مرطوب تا خیلی مرطوب تنها  نیمه

 :تغييرهای بارندگی در ایران

بیش از . های جوی بسیار ناهمگن است متر محاسبه شده که توزیع مکانی و زمانی بارش میلی ۲44ارندگی در ایران حدود متوسط ب

درصد بین  40متر،  میلی 677درصد کشور بارندگی کمتر از  ۲8در . دهد درصد از مساحت کشور رخ می ۲3ها در  نیمی از بارش

متر است و تنها یک درصد  میلی 6777تا  377متر و هشت درصد بین  میلی 377تا  ۲37درصد  66متر،  میلی ۲37تا  677

 .درصد کشور بارندگی کمتر از متوسط دارد 03بندی کلی،  در یک جمع. متر دارد میلی 6777بارندگی بیش از 

سطحی ورودی به های  بجز جریان)میلیارد مترمکعب  80بر  متوسط جریان سطحی کشور افزون: های سطحی در ایران تغییر جریان

http://www.farsnews.com/
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درصد از مساحت  04درصد در  43٢5یابد و بقیه یعنی  درصد مساحت کشور جریان می ۲6درصد از آن در  34٢0است که ( کشور

 .شود کشور جاری می

شود، تنها  ترین نقاط ایران را شامل می گیرد و پرجمعیت در حوضه فالت مرکزی که بیش از نیمی از مساحت کشور را دربر می

 .های سطحی کشور جاری است رصد از جریاند 63٢۲

میلیون مترمکعب و پس  400کاهش متوسط ساالنه  6560تا  6540های  روند تغییرهای بارش در کل کشور نزولی بوده و طی سال

ها،  همزمان با کاهش بارندگی. میلیون مترمکعب کاهش بارش رخ داده است 54۲6طور متوسط  از آن با شیب تندتر ساالنه به

آب  توجهی داشته که متاسفانه در طی شش سال اخیر نیز تقریباً تمام کشور با مشکل کاهش شدید روان ها نیز کاهش قابل آب وانر

 .اتفاق نیفتاده است( ترسالی)به این سو، سالی با وضعیت بارندگی باالی نرمال  6500-08طوری که از سال آبی  روبرو بوده است؛ به

 های کشور آب عوامل مهم کاهش روان*

های اخیر که عمدتاٌ ناشی از تغییرهای اقلیمی و افزایش دما و به تبع آن  عوامل متعددی ازجمله کاهش میزان بارش طی سال

های آب زیرزمینی که  رویه از سفره افزایش تبخیر شده است و همچنین تغییر در الگوی زمانی و مکانی بارش کشور، برداشت بی

های  های آبریز کشور توسط عوامل انسانی و برداشت شود، دخل و تصرف در حوضه ها می واداری رودخانه بعضاً موجب افزایش تغذیه

 .تواند از این عوامل باشند ها می بی رویه در سرشاخه

 برداشت آب و سرانه تجدیدپذیر کشور*

آید که در زمان حاضر مشکالت  یهای زیرزمینی یکی از مسایل اساسی کشور در بخش آب به شمار م رویه آب از آب برداشت بی

های آب زیرزمینی افت کرده است و  به همین دلیل نیز در بسیاری از نواحی کشور سطح سفره. جدی را در کشور پدید آورده است

بع های غیر قابل جبرانی را بر منا های زیرزمینی تشدید شده و خسارت برداری از آب های اخیر، افزایش بهره سالی با توجه به خشک

 .آبی زیرزمینی کشور وارد آورده است

ها به حدود  هزار حلقه و میزان برداشت ساالنه از منابع آب زیرزمینی ازطریق چاه 077بر  برداری در کشور افزون های بهره تعداد چاه

از . بر شده استبرابر و میزان برداشت پنج برا 66ها  در طول چهار دهه گذشته، تعداد چاه. میلیارد مترمکعب رسیده است 40

شوند، با افت مستمر ساالنه سطح  ترین آنها نیز محسوب می محدوده که از مهم 560محدوده مطالعاتی کشور، تعداد  670مجموع 

برداری از منابع  تر شدن وضعیت توسعه بهره آب زیرزمینی و کسری مداوم حجم مخزن روبرو هستند و برای جلوگیری از بحرانی

زارها، دریاها  ای از مناطق آزاد، مناطق کویری، باتالقی، شوره بخش عمده. ها ممنوعه اعالم شده است ین محدودههای زیرزمینی، ا آب

بارتر اینکه این مناطق  تاسف. های زیرزمینی بسار نامناسب است هستند که بعضاٌ در این مناطق کیفیت آب... ها و  و دریاچه

 .شود ی کشور را شامل میها ترین بخش ترین و مهم آبادترین، پرجمعیت

تدریج از سقف حجم آب تجدیدشونده بیشتر  به بعد، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش یافته و به 47های میانی دهه  از سال

طوری که این  شده است که به برداشت اضافی از مخازن، افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم مخازن منجر شده است، به

بوده، به رقم متوسط  67های منتهی به دهه  دهم میلیارد مترمکعب در طول سال متوسط، ساالنه به میزان یکطور  کاهش که به

 .های اخیر رسیده است میلیارد مترمکعب در سال 3٢4

منابع آب تجدیدشونده کشور با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و سایر عوامل تاثیرگذار در حجم نزوالت جوی، حدود 

درحالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به . میلیارد مترمکعب در سال است 6۲7تا  667

های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل  علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در خالل سال

به  6560و در سال  5477به حدود  6530مترمکعب بوده، در سال  3377حدود  6547طوری که این رقم که در سال  داده است به
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این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در . مترمکعب کاهش یافته است ۲677به حدود  6506و در سال  ۲377حدود 

نظر از  صرف. واهد یافتمترمکعب تنزل خ 6577به حدود  6477تنزل یافته است و در افق سال  6037به حدود  6583سال 

ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از  های آشکار منطقه تفاوت

مراتب  های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور به خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوزه

 .دهد آبی را نشان می های آینده ورود ایران به مرحله تنش آبی و کم ست، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سالتر ا پایین

های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل  ها ازجمله پساب در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار انواع آلودگی

های سوم و چهارم توسعه  ویژه برنامه های گذشته به چند در خالل سالهر . شوند تهدیدکننده منابع محدود آب کشور محسوب می

های شهری و صنعتی صورت گرفته که مبین توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب  های قابل قبولی برای تصفیه پساب اقدام

ها  اورزی ضروری است تا اقدامهای صنعتی و کش است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت

 .از شتاب بیشتری برخوردار شوند

 ها و رویکردهای شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه

های سطحی و تامین آب مطمئن شرب و بهداشت و کشاورزی کشور  های زیادی در ارتباط با مهار آب در طی سالیان گذشته اقدام

به شرح آنها نیست، لکن آنچه که مسلم است اینکه باید اکنون بیشتر به صیانت و انجام شده است که در اینجا فرصت پرداختن 

به همین منظور، در راستای . های عظیم در بخش آب توجه شود گذاری حفاظت از منابع محدود آب و حفظ و نگهداری سرمایه

مدیریت منابع آب ایران در حوزه حفاظت های برنامه ششم توسعه، شرکت  و سال 04راهبردهای اصلی و کالن وزارت نیرو در سال 

 :های خود را بیشتر حول محورهای زیر تنظیم کرده است برداری، ثقل فعالیت و بهره

بخش منابع و مصارف آب که در این زمینه طرح  های تعادل ایجاد توازن براساس ظرفیت آبی و شرایط اقلیمی با اجرای برنامه( الف

تهیه و ضمن ارایه در ستاد وزارت نیرو ازطریق  05رزمینی را که با تالش فراوان در طی سال بخشی منابع آب زی احیا و تعادل

ریزی کشور و تصویب  عالی آب به تصویب رساند و با حمایت مقام عالی وزارت و معاونت آب و آبفا و سازمان مدیریت و برنامه شورای

امیدواریم با تخصیص این . بودجه کشور برای آن لحاظ شده استدر قانون  04مجلس شواری اسالمی، اعتبار مناسبی برای سال 

های  بر تکالیفی که برعهده دستگاه عالی آب افزون در مصوبه شورای. شده در این طرح دست پیدا کنیم بینی اعتبار به اهداف پیش

آن در   پروژه 66است که  پروژه نیز به تصویب رسیده 63بخشی در قالب  مختلف کشور گذاشته شده است، طرح احیا و تعادل

های آب زیرزمینی به  هایی که باید انجام داد تا سفره توان گفت همه اقدام تقریباٌ می. شود شرکت مدیریت منابع آب پیگیری می

ویژه کشاورزان و مشارکت اجتماعی بتوانیم در این  امیدوارم با مساعدت همگان به .بینی شده است تعادل برسند، در این طرح پیش

 .طرح موفق شویم

هم پیوسته منابع آب؛ ما اعتقاد داریم که در مدیریت منابع آب  اعمال مدیریت یکپارچه کمی و کیفی و استقرار مدیریت به( ب

دست، ابعاد  برداران باالدست، پایین بایستی از راس حوضه تا انتهای آن و همه مصارف و منابع و عوامل موثر بر آن، بهره

در این راستا از سال گذشته . هم پیوسته دیده شوند صورت به آن به .... نفعان و مدخالن، ذی ، اجتماعی، ذیمحیطی، سیاسی زیست

های پایش کمی و کیفی  هم پیوسته و تغییر ساختار در شرکت مدیریت منابع آب آغاز شده است و برنامه استقرار دفاتر مدیریت به

گیری  ای در حال انجام و شکل بریز، ایجاد پایگاه داده و هماهنگی بین حوضههای آ منابع آب، تشکیل شوراهای هماهنگی حوضه

 .است

معتقدیم که بدون مشارکت و . جد مورد توجه قرار گیرد هایی است که بایستی به توسعه مدیریت مشارکتی یکی دیگر از برنامه( ج

توان از منابع آب  ها نمی ت از حریم و بستر رودخانهبرداران هم در آب سطحی و هم در آب زیرزمینی و حتی در حفاظ مساعدت بهره

در همین راستا برنامه داریم که نسبت به استقرار الگوی مدیریت مشارکتی و فراهم آوردن افزایش . خوبی صیانت و محافظت کرد به
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های بخش خصوصی و  فیتحتی بحث استفاده از ظر .برداری پایدار از منابع آب اقدام کنیم برداران در جهت بهره مشارکت بهره

 .بخشی به تامین مالی ازطریق مشارکت بخش خصوصی نیز مطرح است تنوع

برداری مطلوب از  ها که ارتباط مستقیم با حفاظت از منابع آب دارد نیز با جلب مشارکت مردم و بهره ها و رودخانه احیای تاالب( د

های قابل  المللی و شناسایی پتانسیل و استفاده از تجارب بین ها در قالب کاربرهای سازگار با اکوسیستم رودخانه رودخانه

 .های این بخش است های ملی هم یکی دیگر از برنامه گذاری در جهت حراست و حفاظت از این سرمایه سرمایه

های عظیم ملی  ریگذا برداری و سرمایه های در دست بهره برداری از سازه ارتقای سطح ایمنی و پایداری سدها و نگهداری و بهره( هـ

های منابع و مصارف باتوجه به شرایط کشور و پایش این  شده با رویکرد تامین پایدار منابع راهبردی و همچنین تدوین برنامه انجام

 .های دیگری که فرصت پرداختن به همه آنها نیست برداری است و برنامه های کاری معاونت حفاظت و بهره ها از دیگر اولویت برنامه

های مرتبط را نیاز  برداران و متولیان و دستگاه های عمومی و مشارکت همه بهره ها، ارتقای آگاهی ته برای انجام همه این برنامهالب

 .داریم

 جهانگیر حبیبی

 برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران معاون حفاظت و بهره

 
 اختصاصی

  ایجاد شهرک های کشاورزی، طرح بر زمين مانده

در حال حاضر ما با یک افسار گسیختگی در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ برای نمونه، ما در استان ها مراکز ی از قبیل منابع 

 ... م که نتوانسته ایم آن را سازمان دهی کنیمطبیعی، امور ارضی، امور عشایر و خود جهاد کشاورزی را داری

یکی از راهکارهای مهم افزایش سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی که سال هاست در دیگر کشورها به مرحله اجرا و - مجید فکری

هم در کشوری که  آن. بهره برداری رسیده است، متأسفانه هنوز در کشور ما ناشناخته مانده و مسئوالن در باره آن زیاد نمی دانند

برخی آن را مترادف با مجتمع های کشاورزی می دانند و حتی برخی آن را با . همه معتقدند محور توسعه آن، بخش کشاورزی است

میلیارد ریال اعتبار،  57جالب آن که هفتم خرداد ماه جاری با تصویب نمایندگان در مجموع  .اشتباه می گیرند "شهرک صنعتی"

 .اختصاص یافت 650۲در بودجه "های کشاورزی شهرک"این مهم یعنیبه منظور ایجاد 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی  604ماده ( ل)به گزارش باشگاه خبرنگاران، براین اساس در اجرای بند 

ردیف ( 36)یال از اعتبار جزء میلیارد ر 67های کشاورزی، مبلغ  ای شرکت شهرک ایران، مقرر شد به منظور تأمین اعتبارات هزینه

 67ای و  های سرمایه میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی 67های کشاورزی و مبلغ  کسر و برای مطالعه و طراحی شهرک 337777

کسر و تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت  337777ردیف ( 54)شده از اعتبار جزء میلیارد ریال تسهیالت و وجوه اداره

 .ی کشاورزی قرار گیردها شهرک

این در حالی است که ظاهرا ایجاد شهرک های کشاورزی در کشور، ایده جدیدی نیست و اگرچه اغلب کارشناسان و مسئوالن 

کما این که مدیر کل روابط عمومی وزارت . در باره آن چیزی نمی دانند ولی از چند سال پیش این طرح در دستور کار بوده است

 .، از ایجاد شهرک های کشاورزی در کشور خبر داد6588روزنامه کیهان سی ام آبان ماه جهاد کشاورزی در 

در یک نشست خبری در سنندج گفت که وزارت جهاد کشاورزی با اولویت قرار دادن بکارگیری  "محمد حسین انصاری فرد"

، باغداری، شیالت و دامداری فراهم آموختگان، زمینه را برای ایجاد شهرک های کشاورزی در بخش های مختلف، زراعت دانش

آموخته فراهم  هزار دانش 677کرده است و در صورت تامین به موقع اعتبار و افزایش حمایت های دولت، شرایط اشتغال به کار 

 .می شود

http://www.taamolnews.ir/fa/news/42813
http://www.taamolnews.ir/fa/news/42813
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توسعه شهرک های کشاورزی و استفاده از نیروهای تحصیل کرده در بخش کشاورزی می تواند باعث کاهش سن : وی گفت

 .لیان این بخش شود و زمینه را برای حرکت کشاورزی کشور به سمت مکانیزه شدن فراهم کندمتو

شهرک های کشاورزی : وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در این باره به دهقان نیوز گفته است"محمد رضا اسکندری"همچنین

شهرک  ۲80شهرک گلخانه ای و  658ک به در دولت نهم زیرساخت های این موضوع ایجاد شد که چیزی نزدی. باید ایجاد شود

ها را حمایت می  ها از قبیل برق ، گاز و آب انجام شده است و بانک کشاورزی باید این های همه این زیرساخت .دامپروری بود

دهم  متاسفانه این موضوع در دولت. آموختگان رشته های کشاورزی قرار می داد کرد و به اجاره به شرط تملیک در اختیار دانش

 .استمرار نیافت ولی در دولت یازدهم می تواند ادامه پیدا کند

 شهرک صنعتی چيست؟

بنابراین اولین سوالی که مطرح می شود این است که شهرک . با این وجود هنوز کمتر کسی درباره این شهرک ها اطالعی دارد

رشناس، مدرس کشاورزی و حتی مسئوالن بخش صنعتی چیست و چه نقشی در توسعه کشورها دارد؟ این سوال را از چندین کا

برخی نیز تعریف آن را منوط به ارائه آیین . کشاورزی می پرسم ولی اغلب آن ها آن را مترادف با مجتمع های کشاورزی می دانند

ه در این از جمله مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ک. نامه اجرایی آن توسط وزارت جهاد کشاورزی می دانند

ما نمی دانیم آیا این مجتمع ها هم در قالب . آن چه تاکنون احداث شده و وجود داشته، مجتمع های کشاورزی است: باره می گوید

باید . در واقع هنوز هیچ اطالعاتی از سوی وزارتخانه در این باره به ما ارائه نشده است. شهرک های کشاورزی تعریف می شوند یا نه

 .تا ببینیم منظورشان از شهرک کشاورزی چیست منتظر بمانیم

  Agro townولی بی شک تعریفی که کارشناسان سازمان ملل و به ویژه صندوق بین المللی پول از شهرک های کشاورزی یا

 از دید آن ها یک شهرک کشاورزی تنها یک مجتمع مشتمل بر چندین. دارند با آن چه ما می پنداریم، تفاوت های اساسی دارد

بلکه مجتمعی است از چندین مزرعه کشاورزی یا دامپروری و شیالتی به همراه پژوهشگاه، . واحد کشاورزی یا دامداری نیست

  . . .آزمایشگاه، سالن کنترل کیفیت، بسته بندی، تکثیر، پرورش و

ک دامپروری احداث شده، طبیعی است که این تعریف با آن چه تاکنون در کشور ما تحت عنوان شهرک های گلخانه ای یا شهر

زیرا امروزه به اثبات رسیده است . این در حالی است که کشاورزی کشور به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد. بسیار متفاوت است

ر کامال مستقل و غی اند که  ای از رشد رسیده  جوامعی که از اقتصادی قوی و پویا برخوردارند، تقریبا از نظر کشاورزی نیز به درجه

تواند به  اگر کشاورزی صنعتی در کشوری رشد کند و صنعت کشاورزی شکوفایی مناسبی داشته باشد، این کشور می. وابسته باشند

های دیگر نیز در مسیر  تواند در عرصه سادگی به استقالل واقعی دست یابد، چرا که وقتی کشوری از نظر غذایی، تأمین باشد، می

 .نعتی مستقل و پایدار داشته باشدشکوفایی و رشد قرار گیرد و ص

در سه سال : کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه درباره وضعیت کشاورزی امروز کشور می گوید"دلشاد"مهندس

کفایی محصوالت کشاورزی عقبگرد بزرگی داشتیم و با وجود آن که اعتبارات بخش کشاورزی در چهار سال  گذشته، در بحث خود

 .زایش چشمگیری داشت، ولی رشد کشاورزی چشمگیر نیست و در این بخش هم چنان در سردرگمی هستیمگذشته، اف

درصد خودکفایی 06که معنای آن  میلیون تن تولید داشته  668به گفته وی اکنون وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که 

ن بخش خواهیم دید که خالف این ادعا را نشان اختالف فاحشی را در ای های گذشته،  واردات با سال است؛ اما با مقایسه 

نتوانسته است در این مدت چهار سال، به اهداف از پیش  در واقع وزارت جهاد کشاورزی به شدت عقبگرد داشته چون . دهد می

ا دو و نیم برای نمونه، اگر بودجه بخش کشاورزی دولت دهم و نهم را با هم مقایسه کنیم یک افزایش دو ت. تعیین شده خود برسد

 .برابری را خواهیم دید
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علمی نبودن این بخش و نزدیکی مراکز علمی از قبیل آزمایشگاه و  مهندس دلشاد دلیل عقب ماندگی در بخش کشاورزی را 

های مناسبی را در بخش  وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت: های کشاورزی می داند و می گوید پژوهشگاه با مراکز کشاورزی و زمین

. درست وصل نشده است  از این امکانات درست استفاده کند و این زنجیره  ی قرار داده است، ولی متأسفانه نتوانسته کشاورز

و تحقیقات  مشکالت بخش کشاورزی آن چنان زیاد نیست و برای توسعه و پیشرفت در این بخش ما باید این مشکالت را شناسایی 

اکنون مدیران و کارشناسان ما تحقیقات غیر کاربردی را صرفاً برای  .سو هدایت کنیممحققان فعال در زمینه کشاورزی را به این 

 .دهند و دغدغه اول در بخش کشاورزی توسعه کشاورزی نیست ارتقای شغلی انجام می

 ها در حال حاضر ما با یک افسار گسیختگی در بخش کشاورزی مواجه هستیم؛ برای نمونه، ما در استان: وی تاکید می کند

ایم آن را سازمان دهی کنیم و  مراکز ی از قبیل منابع طبیعی، امور ارضی، امور عشایر و خود جهاد کشاورزی را داریم که نتوانسته

لذا مسئوالن باید . های کشاورزی هدایت کنیم، بسیار سودمند خواهد بود اگر بتوانیم آن را سازمان دهی و به سمت ایجاد شهرک

اورزی باشند تا صنایع وابسته به کشاورزی را به همراه گمرک، مراکز تحقیقاتی و حتی پایانه حمل و های کش درپی ایجاد شهرک

 .نقل کشاورزی به عالوه آزمایشگاه و سردخانه را یک جا داشته باشیم، این موضوع باعث پیشرفت منابع کشاورزی خواهد شد

شهرک های کشاورزی مجموعه ای از : در این باره می گویدیکی از کارشناسان مسئول در دفتر ترویج وزارت جهاد کشاورزی 

ساله پنجم  3بر اساس قانون . مجتمع های کشاورزی، دامی و شیالت است که نقش کلیدی در ایجاد توسعه کشاورزی پایدار دارند

 .توسعه این شهرک ها باید زمینه های حفظ منابع طبیعی را در کشور فراهم کنند

هدایت : تأسیس این شهرک ها را توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی می داند و می گوید هدف اصلی "جعفری"دکتر 

کشاورزان، بیان راهبرد و گسترش توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی، از اهداف مهم تأسیس این شهرک هاست به طوری که با 

 .در عین افزایش کیفیت باال بردایجاد این شهرک ها می توان تولید محصوالت کشاورزی، دامی و منابع طبیعی را 

های  اجرا و پیاده سازی چنین شهرک هایی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهایی که ظرفیت: وی می گوید

کشاورزی خوبی دارند و جمعیت زیادی را در خود جای داده اند، به عنوان یکی از بهترین راهکارهای بهبود اقتصاد روستایی، از بعد 

اکنون نیز با گذشت سال ها از آغاز چنین طرح هایی، مفید بودن . بهبود اقتصاد کشور از بعد کالن، در نظر گرفته شده استخرد و 

 .آن ها در چرخه تولید، توزیع و مصرف به اثبات رسیده است

ی توان کشاورزی در ایران این شهرک ها به وزارت جهاد کشاورزی وابسته هستند و با گسترش آن ها م: وی توضیح می دهد

ایجاد شهرک های کشاورزی می تواند سبب . کشور را مدیریت کرد و بازار محصوالت را چه در خارج و چه در داخل در دست گرفت

 .تقویت زیر ساخت های بخش کشاورزی شود، به طوری که با افزایش صادرات محصوالت با کیفیت مواجه باشیم

 فرصتی برای زنان روستایی

های مهم توسعه را در این کشورها  توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، یکی از ویژگی برنامه ریزان

سزایی دارند چون اقتصاد اغلب این  در واقع زنان روستایی در اقتصاد چنین کشورهایی نقش به. نادیده نگرفته اند؛ زنان روستایی

طبیعی است که هرگونه افزایش بهره وری در کار این قشر، باعث رشد . کشورها با تکیه بر کشاورزی و دامپروری می چرخد

 .اقتصادی در این کشورها می شود

درصد محصوالت  47بیش از : کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه در این باره می گوید"دلشاد"مهندس

 ۲/۲3درصد و مشارکت کشاورزی آن ها  60٢۲دی زنان کشاورزی جهان توسط زنان تولید می شود که در ایران نرخ مشارکت اقتصا

این رقم به خودی خود، مشارکت زیادی را نشان می دهد به ویژه اگر بدانیم که در استان های شمالی و پر محصول . درصد است
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درصد  67متر از در حالی که سهم خود آن ها از تولید ک. درصد نیز می رسد 03کشور رقم مشارکت زنان در امور کشاورزی گاه تا 

 .به عبارت دیگر اغلب این زنان برای مالکان و روی زمین های دیگران کار می کنند. است

وی به این نکته اشاره می کند که تجربه نشان داده است زنان در امور کشاورزی که در فضاهای کنترل شده مانند گلخانه، 

یکی از بهترین گزینه ها برای زنان روستایی، ایجاد شهرک های  پس. شود، بسیار موفق هستند انجام می. . . . مرغداری و 

 .کشاورزی بر پایه گلخانه یا تأسیسات پرورش دام و طیور و شیالتی است

نیاز است زنان در یک محیط ایمن فعالیت کنند و می توان با در نظر گرفتن زمینی در نزدیک : وی در عین حال متذکر می شود

گهبان در آنجا، فرصتی را ایجاد کرد تا بانوان روستایی حتی با همراه داشتن فرزندان خود در پیشرفت کشی و حضور ن شهر و فنس

 .اقتصاد خانواده، روستا و در نهایت کشور، مؤثر عمل کنند و الگوی زنان سایر روستاها و مناطق باشند

 اساسنامه چه می گوید؟

شهرک های کشاورزی که اوایل آبان ماه سال گذشته ابالغ شد پاسخ  اگر بخواهیم به این سوال با توجه به اساسنامه شرکت

شرکت شهرک های  گوییم، باید گفت بر این اساس، شرکت مادر تخصصی تولید محصوالت کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به 

دامپروری سفیدرود، کشت و )ها، تعهدات و مطالبات شرکت های زیرمجموعه آن  یابد و باید اموال، دارایی کشاورزی تغییر نام می

صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت شهید بهشتی، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس، 

به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی 6506٢6٢6 نیز از تاریخ ( برداری و صنایع چوب فریم، جنگل شفارود و نکاچوب بهره

 .شود منتقل 

شود به شکل شرکت دولتی وابسته به وزارت  نامیده می« شرکت»اورزی که در این اساسنامه به اختصار شرکت شهرک های کش

قانون  (604)ماده ( ل)وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند  در واقع هیئت . شود جهاد کشاورزی اداره می

 .، اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را تصویب کرد6580مصوب برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 

هدایت، راهبری و توسعه . های کشاورزی، دامی و شیالتی هستند ای از مجتمع بر این اساس، شهرک های کشاورزی مجموعه

، طراحی و احداث ریزی، مطالعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی، اداره امور شهرک های کشاورزی و نظارت بر آن ها، برنامه

های کشاورزی با  های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک های کشاورزی، حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری شهرک

های ارائه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی  سایر بخش های ذیربط، ایجاد زمینه

گذاری و کارآفرینی در شهرک های کشاورزی در چارچوب  ایر خدمات مورد نیاز، هدایت و جذب سرمایهشهرک های کشاورزی و س

سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و انجام سایر امور مربوط به برطرف کردن موانع و مشکالت احداث و توسعه شهرک های 

 .ت ها و وظایف شرکت شهرک های کشاورزی استکشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات، از فعالی

گذاران  سرمایه های تحت اختیار شرکت به منابع مالی شرکت عبارت است از درآمد حاصل از ارائه خدمات یا واگذاری دارایی

 .لتدر شهرک های کشاورزی، منابع حاصل از دریافت تسهیالت، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار و منابع عمومی دو

هایی که ظرفیت کشاورزی بسیار باال و صنایع  ظاهراً قرار است این شهرک ها نه در همه نقاط کشور بلکه فقط در شهرستان

 :این نکته را سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه تأیید می کند و می گوید. اندازی شود تبدیلی کشاورزی خوبی دارند راه

هایی که ظرفیت کشاورزی بسیار باال و  نهاد داده است که در کل کشور و شهرستانکمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی پیش

 .اندازی شود های کشاورزی راه صنایع تبدیلی کشاورزی خوبی دارند شهرک

 دیگر مشکل قانونی نداریم
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ر و ابالغ اساسنامه با توجه به تاثیرات غیر قابل انکار شهرک های کشاورزی در توسعه کشورها و نیز تخصیص بودجه به این ام

رئیس کمیسیون کشاورزی . این شرکت ها، به نظر می رسد برای اجرای انبوه آن در سطح کشور، نباید مشکلی وجود داشته باشد

 .مجلس از جمله مسئوالنی است که با این نظر موافق است

های کشاورزی ایجاد کنیم،  شهرککه برای توسعه بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور باید  با بیان این "عباس رجایی"

های  های کشاورزی و توسعه آن به دیگر مناطق کشور همچون توسعه شهرک های کشاورزی در قطب ایجاد شهرک: می گوید

ما در این مسیر مشکل قانونی هم نداریم، قانون . ساز انسجام بخشی و توسعه مدیریت بومی بخش کشاورزی است صنعتی، زمینه

های دقیقی لحاظ کرده است که درصورت  بینی های اقتصاد است، پیش ترین بخش کشاورزی که از مهمبرای توسعه بخش 

 .شود تردید تمام اهداف جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی محقق می اجرای صحیح آن ها، بی

در کشور و ساماندهی های مختلف تولید کشاورزی  هماهنگی در اجرای قوانین، مدیریت یکپارچه و کارآمد بخش: افزاید وی می

 .نیازهای تحقق جهاد اقتصادی کشاورزی است واردات و صادرات محصوالت این بخش، پیش

های کوچک  ها و سازمان توان با تأسیس تشکل می: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید می کند

های دولتی کاهش داد و راه  کشاورزی را در سازمانهای مربوط به بخش  های کشاورزی، وظایف و مسئولیت خصوصی در شهرک

 .تر و کارآمدتر در عرصه کشاورزی هموار کرد را برای مدیریت تخصصی

معضلی دیگر . در این بین بی شک نمی توان از تأثیر احداث شهرک های کشاورزی بر جلوگیری از تقسیم اراضی چشم پوشید

اما آن چه مسلم است نیاز سریع کشور . زی مدرنیزه را در کشور تهدید کرده استکه سال هاست به خرده مالکی دامن زده و کشاور

به احداث و توسعه کارشناسی شهرک های کشاورزی است تا در کنار بهبود اقتصاد خانواده روستایی و روستا، باعث رشد چشمگیر 

پر آبی اش به سر آمده است و همه باید خود  کشوری که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید بپذیریم دوران .اقتصادی کشورمان شود

 .را برای کشاورزی در کشوری خشک آماده کنند

 

 

 اختصاصی

 ریزی وزارت نيرو خبر داد  معاون برنامه

 درصد  64با ضریب موفقیت  05پرواز برای باروری ابرها در سال  37انجام 

در : رو با تشریح دستاوردهای صنعت آب و برق در سال گذشته، گفتریزی و امور اقتصادی وزارت نی معاون برنامه: خبرگزاری تسنیم

همراه با بارش باران در ( درصد 64)پرواز  5۲پرواز برای باروری ابرها صورت گرفت که از این تعداد،  37تعداد  05نیمه دوم سال 

  .مناطق هدف بود

گذشته از تابستانی گرم و  :اظهار داشت "علیرضا دائمی"به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو،  رگزاری تسنیمخببه گزارش 

اندرکاران صنعت آب و برق، خدمات موردنیاز مشترکان در  بارش که به همت مجموعه دست سخت و پاییز و زمستانی معتدل و کم

بار به اجرا درآمد، دستاوردهای  های مهم و موثری که برخی از آنها برای نخستین حسطح قابل قبولی تامین و عرضه شد، اجرای طر

 .مطلوبی را برای وزارت نیرو به ارمغان آورد که مدیریت تقاضا در استفاده از منابع آب زیرزمینی، از آن جمله است

عالی آب  بخشی منابع آب زیرزمینی در شورای امه تعادلگاه تصویب برن توان به تدوین و آن باره، می ها در این ازجمله اقدام: وی افزود

برای اجرای برنامه  04بینی اعتبار در بودجه سال  های زیرزمینی، پیش های غیرمجاز از آب سفره با هدف جلوگیری از برداشت

 .ره کردهای کشاورزی اشا گیری حجمی و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه

http://www.tasnimnews.com/
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شده  های کشاورزی نصب هزار دستگاه کنتور حجمی بر روی چاه هزار دستگاه کنتور هوشمند و پنج 47وی با بیان اینکه تاکنون 

بر کسب مجوز از شورای اقتصاد، امکان  ، افزون05در سال : اند، گفت دار شده هزار حلقه چاه نیز برق 687بر آن، حدود  است و افزون

برای اجرای این سیاست فراهم شد و قراردادهای تولید تجهیزات موردنیاز با  05قانون بودجه سال  5تبصره ( ق)استفاده از بند 

 .تولیدکنندگان برای ادامه و تکمیل طرح در دست اجراست

در راستای توسعه : اعالم کرد و افزود 05های مهم وزارت نیرو در سال  های غیرمتعارف را از دیگر اقدام ها و آب وی استفاده از پساب

کن،  های شور ازطریق احداث تاسیسات آب شیرین ها و آب آب های فاضالب، زه های غیرمتعارف از قبیل پساب برداری از آب بهره

میلیارد ریال  6377گذاری  خانه فاضالب با سرمایه میلیارد ریال، یک طرح تصفیه 565کن با سرمایه  قراردادهای دو طرح آب شیرین

 .میلیارد ریال منعقد شده است 5377بر  رسانی با اعتباری افزون صوصی و دو طرح آبتوسط بخش خ

هزار میلیارد ریال و  65ها با اعتباری در حدود  همچنین چهار قرارداد بیع متقابل فاضالب و استفاده از پساب: دائمی ادامه داد

 .ندا هزار میلیارد ریال اجرا شده 57گذاری بیش از  درمجموع با سرمایه

خانه در سالی که گذشت، استفاده از فناوری باروری  ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو سپس با بیان اینکه این وزارت معاون برنامه

آوری باران در مناطق مستعد  های جدید در زمینه باروری ابرها و جمع با استفاده از فناوری: ابرها را مورد توجه جدی قرار داد، گفت

پرواز همراه با بارش باران در  5۲پرواز برای باروری ابرها صورت گرفت که از این تعداد،  37تعداد  05مه دوم سال کشور، در نی

 .مناطق هدف بوده است

باره قراردادهای مربوط به تولید ژنراتورهای زمینی باروری ابرها نیز با مراکز رشد و فناوری  بر آن، در این افزون: وی تصریح کرد

 .ا منعقد شده استه دانشگاه

منظور اصالح الگوی  های آب شرب نیز به در بخش کاهش آب به حساب نیامده و تلفات در شبکه: دائمی در ادامه اظهار داشت

متری  های تله المللی با هدف ارتقای روش های هوشمند کاهش تلفات آب، همکاری با یک مشاور بین  مصرف آب ازطریق سامانه

 .آغاز شده است 05ا در سال های آب شرب شهره شبکه

هزار میلیارد  67شهر کشور آغاز شده که برای تکمیل آن، به اعتباری معادل  640های اساسی در  در این راستا، اقدام: وی افزود

بر آن در شهرهای قم، شیراز، مشهد و تهران تکمیل شبکه توزیع آب به روش هوشمند در دست اجرا است و  افزون. ریال نیاز است

درصد برسد که بیش از  60٢۲درصد در شبکه توزیع به  ۲4٢0ها، تلفات آب شرب از  شود در صورت اجرای این برنامه بینی می یشپ

 .یابد ها کاهش می پنج درصد میزان تلفات در شبکه

در راستای : گفت وری آب و اصالح ساختار اقتصادی آب خواند و های کلیدی وزارت نیرو را ارتقای بهره وی یکی دیگر از برنامه

های جهانی در ایجاد بازارهای محلی آب، تعیین هزینه  های متنوعی شامل تدوین تجربه وری آب، اقدام های بهره اجرای برنامه

وری و بهبود بازده  های آب با کسب مجوز، اصالح حق انشعاب با کسب مجوز از شورای اقتصاد، ارتقای بهره شده و اصالح تعرفه تمام

طرح بزرگ با  63گذاری در  عالی آب و توسعه مشارکت سرمایه بی با همکاری وزارت جهادکشاورزی در شورایتاسیسات آ

 .در دستورکار قرار گرفت 05هزار میلیارد ریال در سال  57گذاری بیش از  سرمایه

و کاهش تلفات انتقال و توزیع و  ها ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو همچنین درباره برنامه افزایش بازده نیروگاه معاون برنامه

برنامه کاهش تلفات در شبکه توزیع : سازی مصرف انرژی برق که با پیگیری جدی وزیر نیرو همراه بوده است، اظهار داشت بهینه

درصد منجر  6۲٢8درصد در شبکه توزیع به  63تهیه شد که تاکنون به کاهش تلفات از  6505برق و اجرای آن در نیمه دوم سال 

 .ده استش

خانه رسید و بر این اساس، قرار است ظرف مدت یک سال میزان تلفات  ، به تایید وزارت05این برنامه در مهرماه سال : وی افزود

های گازی  مگاوات واحد بخار در نیروگاه 5877همچنین با اجرای قراردادهای نصب . درصد برسد 67شبکه توزیع برق به کمتر از 
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 6٢6درصد افزایش و بازده کل شبکه  48به بیش از  55، بازده واحدها از 0۲قانون بودجه سال  60تبصره « م»با استفاده از بند 

 .یابد درصد ارتقا می

 ۲77با حضور بیش از  6505در این زمینه، حمایت از تولید لوازم برقی با بازده باال با برگزاری نمایشگاه در پاییز : وی تصریح کرد

 .مصرف انجام شد برداری از لوازم کم های منظم برای بهره ها و برگزاری نشست ناوریتولیدکننده و معرفی ف

های توسعه میزان صادرات برق،  گفته دائمی، در حوزه توسعه صادرات برق نیز با افزایش توان انرژی برق و فراهم کردن زمینه به

انی قراردادها با کشورهای عراق و ترکیه، تاکنون میزان روزرس های الزم ازجمله به مذاکراه با کشورهای هدف و تامین زیرساخت

 .شده صورت گرفته است بینی صادرات برق براساس برنامه پیش

ها و توسعه صادرات تجهیزات و کاالهای برقی به  ، برگزاری نمایشگاه05از دستاوردهای بزرگ صنعت برق در سال : وی گفت

ات به بیش از پنج میلیارد دالر بوده که رتبه نخست را در این مولفه کسب کشورهای مختلف جهان و افزایش میزان صدور خدم

 .کرده است

هایی در شورای اقتصاد و دولت درباره  های اقتصادی و مدیریت بخش برق، گزارش همچنین با انجام اصالح: وی ادامه داد

شده  سازی دولت انجام شده و قیمت تمام مهای متعدد برای تصمی شده و نرخ واقعی برق تهیه و نشست سازی قیمت تمام شفاف

 .حسابان تهیه شده است های مورد تایید ذی براساس محاسبه

های دیگر که به تداوم و پایداری خدمات مستمر در زمینه تامین آب و برق  این دستاوردها و موفقیت: دائمی در پایان گفت

اندرکار صنعت آب و برق در  ها هزار نفر دست وقفه ده ش بیمنجر شده، حاصل تال 05های مختلف کشور در سال  مشترکان بخش

نیز با ارایه خدماتی مطمئن و با کیفیت، رضایت مشترکان  04ها، امیدواریم در سال  کشور است که ضمن ارج نهادن به این تالش

 .این صنعت را بیش از پیش فراهم کنیم

 
 اختصاصی

  66:64ساعت  6504فروردین  ٢67 دوشنبه

 غير واقعی از آب درآمد  19تا  ۸2کشاورزی از  محصوالتد تضمينی آمار خری
خورشیدی آمار  6506تا  658۲دهد از سال  های مجلس نشان می های مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش بررسی

 .است خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعالم شده بود، غیرواقعی بوده

ای از آن  ، بررسی آمارهای تولید و خرید تضمینی گندم از سوی این دو مرکز که نسخه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خورشیدی مقدار خودمصرفی و مصارف غیرانسانی گندم حدود  6584برای خبرنگار تابناک ارسال شده، بیانگر آن است که تا سال 

با  6580میلیون تن افزایش یافته است که پس از سال  4این مقدار به حدود  6580تا  6584ا از سال میلیون تن بوده است، ام 5

 .میلیون تن رسید 0شیب تندی به حدود 

این مقدار مصارف غیرانسانی، یا باید از کشور خارج شده و یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو شده باشد که با توجه به آمار 

توان با قاطعیت  خروج این حجم گندم نیز به صورت قاچاق غیرممکن است، پس می. جو این امکان وجود نداردتولید و واردات 

 .گفت آمار تولید اعالم شده غیرواقعی است

تعیین قیمت تضمینی با استفاده از چهار معیار اقتصادی هزینه تولید، قیمت سر مرز، معیار رابطه مبادله و معیار چندگانه صورت 

های کف برای محصوالت مورد نظر  کشورهای مختلف جهان از یک یا چند معیار از معیارهای فوق در تعیین قیمت. ردگی می

 .استفاده می کنند
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روند تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در چند سال اخیر عمال سودی برای تولیدکننده در نظر نگرفته است و اغلب 

 .ی زمین، سود سرمایه در گردش و ارزش کار آنان به عنوان نیروی انسانی محدود بوده استبها درآمد کشاورزان به ارزش اجاره

های واقعی تولید و فاصله قیمت تضمینی اعالمی با قیمت تضمینی کارشناسی از مهم ترین مشکالت  در نظر نگرفتن هزینه

های اخیر صرفا معادل هزینه تولید این  الآید و قیمت تضمینی اعالمی در س تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به شمار می

 .محصول بوده است

درحالی که از . کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است 6584میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصالح قانون در سال 

بنابراین . د و سود عادالنه باشدنظر کارشناسی باید افزایش ساالنه قیمت خرید تضمینی محصوالت با لحاظ نرخ مبادله، هزینه تولی

 .های تضمینی نه تنها کارشناسی، بلکه برپایه حداقل تعیین شده قانون نیز نیست اعالم قیمت

های  شد که در سال در گذشته باال بودن میزان سهم خودمصرفی در کشور و همچنین خروج غیرقانونی گندم از مرزها مشاهده می

تقریبا متناسب با نرخ تورم و باال رفتن نرخ مبادله محصول گندم از قاچاق به شدت کاسته  با افزایش قیمت تضمینی 6587دهه 

شد، ولی با کاهش قیمت گندم در داخل کشور، افزایش قاچاق و همچنین کاهش تولید و افزایش مصرف غیرانسانی برای گندم 

تا سال .تواند قابل توجه باشد انجام شود مقدار قاچاق آن نمیاما با توجه به اینکه خروج گندم باید از مبادی غیرقانونی . متصور است

های تضمینی اعالم شده خریداری می شد، اما بعد از سال  درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت 03تا  07حدود  6580

 /.درصد رسید 53به کمتر از  6506این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال  6580

 

 

  
 

 اختصاصی

 اندازه کمبود آب جدی بگيریم  خریب خاک را بهت

کنار کمبود منابع آبی باید درباره روند تخریب خاک در کشور نیز هشدار : رئیس انجمن علوم خاک ایران گفت: خبرگزاری تسنیم

  .نده استآل برای کشاورزی باقی ما میلیون هکتار اراضی ایده6٢5میلیون هکتار اراضی کشاورزی تنها 68٢3داد، زیرا از 

با توجه به نقش خاک در کشاورزی این ماده اهمیت : گفت خبرگزاری تسنیموگو با خبرنگار اقتصادی  منوچهر گرجی در گفت

ر در کشورهای پیشرفته تقریباً امری فراوانی بین کشورهای جهان و تأمین نیازهای افراد دارد و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غی

 .غیرممکن است

های عریض و طویلی  در کشورهای دارای کشاورزی پیشرفته برای حفظ منابع خاک، سازمان: رئیس انجمن علوم خاک ایران، افزود

ن جدی نگاه عنوان یک مسئله و بحرا های کشاورزی یا محیط زیست ایجاد شده است اما در کشور ما تنها به آب به در وزارت

وی با اشاره به اینکه  .شود شود درحالی که اگر روند تخریب خاک در کشور متوقف نشود وضعیت منابع آبی روز به روز حادتر می می

دلیل : های زیرزمینی و هدررفت آب ناشی از فرسایش خاک است، خاطرنشان کرد آبی، ذخیره نشدن آب یکی از مهمترین دالیل کم

سیل در سالهای اخیر، تخریب و فرسایش خاک است و در برخی مناطق کشور، اراضی دیگر توان نگهداری و  افزایش دفعات بروز

 .ذخیره سازی آبهای جاری را ندارد

شود، ادامه  وسیله رسوب خاک پر می عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه ساالنه یک در صد ظرفیت آب سدهای کشور به

در ایران ناشی از تخریب اراضی، عدم توجه به حاصلخیزی خاک، شخم غلط، از بین بردن پوشش  "اکفرسایش خ"سرعت : داد

 .شدت افزایش یافته که این امرعامل بروز پدیده جدید ریزگردها نیز است گیاهی وغیره به

http://www.tasnimnews.com/
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آل برای  و ایده( س یککال)میلیون هکتار اراضی حاصلخیز 6٢5ونیم میلیون هکتار اراضی کشاورزی تنها 68از: وی تصریح کرد

، سنگالخ بودن و عمق کم خاک دارد که این (در درجات مختلف)هایی مانند شیب زیاد، شوری  کشاورزی است و مابقی محدودیت

 .دلیل نزدیکی به شهرها و روستاها هرساله در حال کاهش و تغییر کاربری است میزان نیز به

کشاورزی   وزارت جهاد( معاونت آب، خاک و صنایع)ی، معاونت آب و خاک مسئول حفظ خاک اراضی کشاورز: گرجی اظهار داشت

است اما باید تابلوی این معاونت را کند و تابلوی معاونت آب نصب کرد زیرا تا به امروز هیچ گونه فعالیتی برای حفظ منابع خاک 

 .بخش کشاورزی انجام نداده است

تغییر اراضی کشاورزی، فرسایش خاک، شور شدن  :اک در کشور، اظهار داشتوی در پایان با اشاره به مهمترین دالیل تخریب خ

اراضی و کاهش حاصلخیزی و از دست رفتن عناصر غذایی خاک از مهمترین دالیل تخریب موجودی خاک بوده و روز به روز از 

 .کیفیت خاک کشور در حال کاسته شدن است

را با عنوان سال جهانی خاک نامگذاری  ۲763ردم، سازمان ملل، سال گفتنی است که برای تأکید بر اهمیت خاک در زندگی م

 .های آسیایی دارد رتبه اول را میان کشور "فرسایش خاک"ایران از لحاظ . کرده است

 
 اختصاصی

 گزاشات جهانی
 - 49/11/14فارس

 راهکار کليدی بانك جهانی برای تامين آب مردم دنيا ۰

ای است که بیشترین منابع آبی  آمریکای التین منطقه: یدی برای تامین آب مردم دنیا اعالم کردراهکار کل 3بانک جهانی با ارائه 

 .میلیون نفر در این منطقه همچنان تشنه آب هستند 56جهان را دارد اما 

میلیون نفر در  56با اعالم اینکه  ، بانک جهانی به تازگیخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .نکته کلیدی را برای تأمین آب شرب جهان اعالم کرده است 3آمریکای التین دسترسی به آب ندارند، 

های خدمات آب باید محاسبات خود را همانند کامپیوتر انجام  در گزارش بانک جهانی آمده است که سرویس

 .کنند رود جلوگیری دهند و هر قطره آبی که هدر می

رسد در کشورهای  ها نمی رود و به خانواده ها هدر می بر اساس این گزارش میزان آبی که به واسطه پوسیدگی لوله

درصد است که احتمال افزایش بیش از این نیز  37درصد و در کشورهای در حال توسعه تا  63یافته  توسعه

 .وجود دارد

ها را مهمترین عامل از دست رفتن ذخایر آبی عنوان  آب بانک جهانی همچنین گرم شدن کره زمین و یخ شدن

 .های جلوگیری از گرم شدن کره زمین را پیاده کنند کرده است که کشورها به هر ترتیب باید برنامه

ها را خاموش  کشور جهان برای مقابله با بحران گرم شدن کره زمین یک ساعت همه برق 656روز گذشته 

 .کردند

http://www.farsnews.com/
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ی تأکید شده است که فقدان آب مرگ و میر جهان را بیش از زلزله و آتفشفشان سبب در گزارش بانک جهان

ترین  میلیون نفر جمعیت سخت 66تاکنون شهر سائوپولو بزرگترین شهر آمریکای جنوبی با  ۲765سال . شود می

 .سال گذشته را تجربه کرد 87خشکسالی 

ها و دیگر منابع آبی مهمترین  ها به رودخانه یه پسابها و تخل بانک جهانی اعالم کرده است که آلوده کردن آب

 .عامل از دست رفتن آب شرب در جهان است و کشورها باید راهی برای آلوده نساختن آبهای روان پیدا کنند

شود که این مسئله نه تنها  ها و دیگر منابع آبی سرازیر می ها به رودخانه در آمریکای التین سه چهارم پساب

اندازد بلکه به شدت آب سالم در دسترس را تهدید و سالمت محیط را ناممکن  ی را به خطر میبهداشت عموم

 .کند می

تحقیقات بانک جهانی نشان داده است که در شهر ریوگرند برزیل که ساکنان آن دسترسی مناسبی برای آب 

کارهای کشاورزی بگذارند و دهد تا وقت بیشتری را برای خودشان و  سالم دارند به زنان این منطقه امکان می

 .درصد افزایش یابد 57درآمد خانوار تا 

 
 اختصاصی

  1۱:01 - 104۱فروردین  10 :تاریخ

 مشکل بی آبی جدی است: وزیر نيرو

اگر نتوانیم در این صنعت همدلی و : وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سال جاری، سال تحول و تحرک در صنعت آب و برق است گفت

 .جاد کنیم، باید منتظر مشکالت جدی در فصل گرم سال باشیمهمزبانی ای

اگر نتوانیم در این صنعت همدلی و : وزیر نیرو با تاکید بر اینکه سال جاری، سال تحول و تحرک در صنعت آب و برق است گفت

  .همزبانی ایجاد کنیم، باید منتظر مشکالت جدی در فصل گرم سال باشیم

یکی از  :سال تحول و تحرک در صنعت آب و برق خواهد بود، گفت 04ن با تاکید بر اینکه سال به گزارش مهر حمید چیت چیا

تحول هایی که باید امسال در صنعت آب و برق انجام شود، این است که جهت گیری مدیران درباره بخش خصوصی اصالح شود و 

بستر را هموار کنیم تا بخش خصوصی به جلو حرکت کند به جای آنکه بخش خصوصی به سراغ ما بیاید، ما باید دنبال آن برویم و 

 .و یکی از تحول های محوری که انتظار داریم، این موضوع است

وزیر نیرو با بیان آنکه حجم اعتبار دولتی که امسال برای صنعت آب و برق پیش بینی شده است، تا حدودی روشن کننده عظمت 

میلیارد تومان امسال صرفا منابع دولتی در اختیار خواهیم داشت که باید  377و  هزار 66در مجموع : کار این صنعت است، افزود

 .مدیریت کنیم تا این منابع درست هزینه شود

باید سال  04از اینرو است که عنوان می شود سال : کشور خواند و افزود 05وی این رقم را بیش از نصف کل اعتبار عمرانی سال 

ید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم که این میزان اعتبار دولتی به درستی هزینه شود و این با. تحرک صنعت آب و برق باشد

با روال های جاری شدنی نیست چرا که به یک تحرک و تحول در ساختارها نیاز داریم تا ظرفیتی را ایجاد کند که این رقم هزینه 
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 .شود و باید به این موضوع فکر شود

نکه اقدام های ما در سال جاری و سال های پیش رو فقط در اقدام های فیزیکی و سازه ای خالصه نمی شود، چیت چیان با بیان ای

راه اندازی شوراهای هماهنگی حوضه های آبریز و مدیریت یکپارچه حوضه ها از جمله کارهای مدیریتی سنگینی است : اظهارداشت

 .داشت که تاثیرگذاری باالیی در کل مدیریت منابع آبی خواهد

امسال هم از نظر آب و هم از نظر ظرفیت : وزیر نیرو یکی از اقدام های بزرگ سال جاری را مدیریت مصرف آب و برق خواند و افزود

های تولید برق دچار محدودیت های بسیار جدی هستیم و بدون مدیریت مصرف و تقاضا، قادر به پاسخگویی به نیازها نخواهیم بود 

 .رهنگ سازی و اقدام های مدیریتی استو این امر مستلزم ف

اگر نتوانیم : به فرموده مقام معظم رهبری سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شده است، گفت 04وی با بیان آنکه سال 

لی و در صنعت آب و برق همدلی و همزبانی با مردم ایجاد کنیم، باید منتظر مشکالت جدی در فصل گرم سال باشیم و این همد

 .همزبانی فرهنگ سازی جدیدی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم

به گفته وزیر نیرو، خوشبختانه مردم در یکی دو سال گذشته به عمق مسائل آب توجه کردند و این هنر روابط عمومی است که 

 .ندنگرانی عمومی درباره وضعیت آب را به عزم ملی برای تغییر در رفتار مصرف تبدیل ک

در بخش آب تقریبا نتوانستیم از : ، افزود66چیت چیان با ابراز نارضایتی از عملکرد صنعت آب و برق در سال گذشته درباره تبصره 

هزار  6۲تمام شده بود و از  05منابع این تبصره استفاده کنیم و در بخش برق اگر یکی دو هفته آخر سال گذشته نبود، االن سال 

میلیارد  ۲77هزار و  67در اختیار ما بود، هیچ نمی توانستیم استفاده کنیم، اما در هفته های پایانی سال گذشته میلیارد تومانی که 

تومان قرارداد بسته شد و این امکان برای سال های آینده به صورت قانون دائمی درآمده که باید با جدیت پیگیری و بررسی شود 

 .ا که امکان بی بدیلی استکه چگونه از این امکان استفاده کنیم چر

 .واقعا رقم بسیار بزرگی است 66هزار میلیارد تومان ظرفیت تبصره  37میلیارد دالر به اضافه  677: وی تصریح کرد

موضوع مهم دیگر، رفع موانع : وزیر نیرو همچنین با بیان آنکه در بحث تدوین تعرفه ها، به پیگیری بسیار بیشتری نیاز داریم، افزود

 .کار و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های بخش خصوصی استکسب و 

 
 
 

 اختصاصی
  11:11 - 104۱فروردین  1۱ :تاریخ

 تخصيص اعتبار برای مطالعه طرح بدون توجيه؛

 نیمی از سرمایه گذاری انتقال آب خزر زیان است

ای دو میلیاردی  های بودجه یص سافت و ردیفمیلیون تومان برای مطالعه طرح انتقال آب خزر به سمنان تخص 007پس از آنکه 

سازی و انتقال  برای آن دیده شد، مشخص شد قیمت تمام شده یک مترمکعب آب دریای خزر پس از شیرین 0۲تومانی در بودجه 

ها  ذاریگ است، یعنی نیمی از سرمایه 7٢35تومان و شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه در این طرح برابر با  ۲80چهار هزار و 

 .در این طرح زیان خواهد شد

ای دو میلیاردی  های بودجه میلیون تومان برای مطالعه طرح انتقال آب خزر به سمنان تخصیص سافت و ردیف 007پس از آنکه 

سازی و انتقال  برای آن دیده شد؛ مشخص شد قیمت تمام شده یک مترمکعب آب دریای خزر پس از شیرین 0۲تومانی در بودجه 

ها  گذاری است، یعنی نیمی از سرمایه 7٢35تومان و شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه در این طرح برابر با  ۲80هزار و  چهار

 .در این طرح زیان خواهد شد
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طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان با هدف تامین نیاز شرب و بخشی ز نیاز صنعت  ، تابناک اقتصادیبه گزارش خبرنگار 

میلیون مترمکعب آب از  ۲۲۲بر اساس این طرح قرار است ساالنه به میزان . مطرح شد 64۲3ی استان سمنان تا سال ها شهرستان

  .سازی شده و با استفاده از پمپاژ به استان سمنان انتقال داده شود دریای خزر شیرین

نگرفته است؛ مهمترین چالشی که مرکز  های مربوط به طرح مورد بررسی قرار های زیست محیطی طرح که در گزارش جدا از چالش

  .ده بودن آن است کند مساله زیان ها بر آن تاکید می پژوهش

دهنده آن بوده که تقریبا نصف  است که این امر نشان 7٢35شاخص اقتصادی نسبت فایده به هزینه برای این طرح 

های حاصل از عدم توجیه  شود و نصف دیگر آن یان یهای انجام شده برای این طرح از طریق منافع آن بازیابی م گذاری سرمایه

  .اقتصادی طرح است

 ده ای زیان های عمومی به پروژه ورود بودجه

ای نخواهد داشت و طرح باید با ورود بودجه عمومی به  این به مفهوم آن است که بخش خصوصی برای شرکت در این پروژه انگیزه

وری و  برداری طرح مزبور با افزایش بهره گذاری و بهره های سرمایه ان با بخشی از هزینهکارشناسان معتقدند شاید بتو. آن اجرا شود

راهکار فوق عالوه بر پایداری بیشتر و هزینه . های موجود به میزان الزم کمبودها را جبران کرد مدیریت تقاضای مصرف آب در بخش

  .را هم به دنبال نخواهد داشت سازی و انتقال آبر محیطی ناشی از شیرین های زیست کمتر، چالش

تواند در کاهش نیاز صنعت استان در افق طرح نقش  بر قابل انتقال به خارج از استان می از طرفی دیگر وجود احتمالی صنایع آب

سازی  شیرینبر انتقال یافته به حارج از استان نباید در محاسبه نیاز آبی صنعت در  به عبارت دیگر وجود صنایع آب. بسزایی ایفا کند

  .و انتقال آب از دریای خزر لحاظ شود

 شوری محيط دو برابر می شود

سازی آب  محیطی این طرح باید اشاره کرد که با توجه به اینکه شوری پساب حاصل از تاسیسات شیرین در مورد مشکالت زیست

تواند  ط زیست و اکوسیستم دریایی میدریا نسبت به شوری پایه دریای خزر حدود دو برابر است؛ آثار فزایش شوری در محی

با آرایش و تعداد مناسب به عنوان راهکار   کننده های پساب اگرچه استفاده از تخلیه. های قابل توجهی به همراه داشته باشد زیان

لندمدت معضل ذکر شده پیشنهاد شده است اما الزم به ذکر است که اثر پساب خروجی بر اکوسیستم دریای خزر باید به صورت ب

های بررسی آثار زیست محیطی طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان توسط مشاور طرح، تاثیر  در گزراش. انجام شود

  .ها بر اکوسیستم دریای خزر در بلندمدت و با یک روش مشخص بررسی نشده است کن های خروجی از آب شیرین پساب

 ای افزایش گازهای گلخانه

های حرارتی  استفاده از انرژی برق که در کشور عمدتا توسط نیروگاه. ت این طرح مصرف انرژی باالی در آن استیکی دیگر از ایرادا

ارزیابی آثار   در گزارش. شود های فسیلی منجر می شود؛ در نهایت به تولید بیشتر گازهای گلخانه ای توسط سوخت تولید می

به عنوان راهکار مشکل مصرف باالی انرژی ذکر شده ولی به جزئیات   کن محیطی طرح، بهینه سازی مصرف برق آب شیرین زیست

  .راهکار اشاره شده، پرداخته نشده است

گیرد؛ محاسبه نیاز صنعت باید به صورت  با توجه به اینکه بیشتر میزان انتقال آب در این طرح جهت مصارف صنعت صورت می

های تهیه شده تویط مشاور طرح به صورت  سمنان و مبانی آن در گزارشمحاسبه نیاز صنعت شهرهای استان . صحیح انجام شود

مشخص ارایه نشده است و درصدهای ذکر شده در سناریوهای نهایی تامین آب شرب و صنعت ارایه شده از مبانی و معیارهای 

  .مشخصی برخوردار نیست

 استاندارد یکسان آب شرب و صنعت
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کیفی آب برای نیازهای شرب و صنعت، مشخص نیست چرا در طرح انتقال آب دریای خزر، به عالوه به رغم تفاوت استانداردهای 

  .استاندارد یکسانی برای کیفیت آب شرب و صنعت لحاظ شده است

تر از کیفیت مورد نیاز برای آب  یکسان لحاظ کردن این استانداردها با توجه به اینکه معموال کیفیت آب مورد نیاز در صنعت پایین

 .سازی آب دریا نقش مهمی را داشته باشد های نصفیه و شیرین تواند در افزایش هزینه ست؛ میشرب ا

 
 
 

 اختصاصی
 14:11 - 104۱فروردین  1۰: تاریخ

 پولدارتر شدن امارات و ترکيه از جيب ایران

 بخش کشاورزی باید  رگ حیات اقتصاد ایران در شرایط امروز، صادرات غیرنفتی است؛ صادراتی که بیشترین مزیت آن را در

رگ حیات اقتصاد ایران در شرایط امروز، صادرات غیرنفتی است؛ صادراتی که بیشترین  ،گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران  به گزارش

صادرات اتاق بازرگانی ایران که از فعاالن رضا نورانی، رییس کنفدراسیون . وجو کرد مزیت آن را در بخش کشاورزی باید جست

گوید که در یکی دو سال پیش صادرکنندگان برای دور زدن  هایی می پرسابقه در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی است از روش

 .شد ها از آن بهره بردند چراکه باید صادرات غیرنفتی به جهت حمایت از تولید انجام می تحریم

پس از تشدید . های ناعادالنه غرب بر اقتصاد کشور ضربه زده است هایی است که بیش از تحریم ز خودتحریمیگالیه اصلی او اما ا 

ها  یک کشتیرانی داخلی دولتی نیز داشتیم که به دلیل مقرون به صرفه نبودن فعالیت. های خارجی از ایران رفتند ها کشتی تحریم

چراکه دور زدن . ت آن بود که بخش خصوصی را برای تداوم تبادالت، حمایت کنددر چنین شرایطی انتظار از دول. ادامه کار نداد

بر بود اما این حمایت اتفاق نیفتاد و ما مجبور شدیم کشورهای ثالث را  ها برای بخش خصوصی کاری نداشت اما هزینه تحریم

ها در یک کشور ثالثی تخلیه و بارگیری شود تا از  به هر حال نیاز به این داشتیم که محموله. پولدارتر کنیم مانند ترکیه و امارات

کرد هم کیفیت کاالها را به دلیل گذر زمان بیشتر پایین  این اتفاق، هم زمان بیشتری به ما تحمیل می. ها بتوانیم عبور کنیم تحریم

نوان یک حامی نقش خود را به در این شرایط دولت در کنار بخش خصوصی به ع. برد شدت باال می های ما را به آورد و هم هزینه می

 66درصد افزایش در  6۲وگو از آخرین آمارهای صادرات محصوالت کشاورزی نیز خبر داد؛  نورانی در این گفت. خوبی ایفا نکرد

نورانی معتقد است باید در حوزه . داند اما او این افزایش را برای کشور کافی نمی. نسبت به مدت مشابه سال قبل 6505ماهه سال 

وگوی نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی،  مشروح گفت. صادرات محصوالت کشاورزی جهش داشته باشیم نه افزایش

 :خوانید می« اعتماد»رییس کنفدراسیون صادرات و رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک را با 

خواهم این  بار نمی اما این. ادرات کشور نيز آسيب دیده استایم ص ها بوده هایی که تحت فشار تحریم در طول سال   

خواهم فرآیند صادرات یك محصول را پيش و پس از تحریم  به طور مشخص از شما می. شناسی کنيم ماجرا را آسيب

 .برای خوانندگان به تصویر بکشيد

. ها آنجا آزاردهنده شد که ما خود را تحریم کردیم ماما تحری. توان به خودکفایی رسید ها می برای من ثابت شد که در جریان تحریم

 .المللی داشت های بین هایی بیشتر از تحریم ها خسارت این خودتحریمی

 ایم؟ ای خودتحریمی داشته در چه زمينه  

http://www.yjc.ir/fa/services/10
http://www.yjc.ir/fa/services/10
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ل مقرون به یک کشتیرانی داخلی دولتی نیز داشتیم که به دلی. های خارجی از ایران رفتند ها دیدیم که کشتی پس از اعمال تحریم

در چنین شرایطی انتظار از دولت آن بود که بخش خصوصی را برای تداوم تبادالت، حمایت . ها ادامه کار نداد صرفه نبودن فعالیت

بر بود اما این حمایت اتفاق نیفتاد و ما مجبور شدیم کشورهای  ها برای بخش خصوصی کاری نداشت اما هزینه دور زدن تحریم. کند

ها در یک کشور ثالثی تخلیه و بارگیری شود  به هر حال نیاز به این داشتیم که محموله. رتر کنیم مانند ترکیه و اماراتثالث را پولدا

کرد هم کیفیت کاالها را به دلیل گذر زمان بیشتر  این اتفاق ، هم زمان بیشتری به ما تحمیل می. ها بتوانیم عبور کنیم تا از تحریم

در این شرایط دولت در کنار بخش خصوصی به عنوان یک حامی نقش . برد شدت باال می های ما را به آورد و هم هزینه پایین می

 .خود را به خوبی ایفا نکرد

شد، پس  بندی می ها، توليدات باغی و زراعی سورت و بسته پيش از تحریم. یك بار دیگر به فرآیند صادرات برگردیم  

های خارجی به خاور دور و سایر کشورها فرستاده  ه و با بارگيری در کشتیاز دریافت مجوز بازرگانی، به بنادر رفت

 .ها توضيح دهيد این فرآیند را پس از اعمال تحریم. شد می

شد اما دیگر کشتی خارجی وجود نداشت تا از طریق آن کاال را  وقتی تحریم شدیم تا رسیدن به بنادر کار طبق روال قبل انجام می

این . های خارجی کنیم بنابراین ناگزیر بودیم کاال را به کشور ثالث منتقل کرده و آنجا سوار بر کشتی. رسال کنیمبه سایر نقاط دنیا ا

 6۲ها  رساندیم پس از تحریم ساعته به مقصد می 6۲عالوه بر آن کاالیی که . کرد های حمل را دو و حتی سه برابر می اتفاق هزینه

ساعت بیشتر زمان نیاز نداشت اما پس از  6۲ها تا رسیدن به عربستان یا بحرین  پیش از تحریمیعنی کاال تا . ماند روز در مسیر می

کرد؛ آنجا دوباره فرآیند تخلیه و بارگیری به سمت کشورهای مقصد  شد و به سمت امارات حرکت می ها یک بار بارگیری می تحریم

رفت و بر قیمت  های حمل باال می تحت تاثیر این جریان هم هزینه. یافت روز افزایش می 6۲شد و زمان طی این فرآیند تا  انجام می

توانست جای  شد به این ترتیب بازار هدف می گذاشت و همزمان باعث افت کیفیت محصول می عرضه محصول نهایی تاثیر می

نکردیم و به عنوان رگ حیات  با این وجود ما صادرات را قطع. تر بدهد محصوالت ایرانی را به سایر رقبا با کیفیت و قیمت مناسب

 .اقتصاد به آن نگریستیم

ها با عوض کردن پرچم خود برای حمل بار به بنادر ایران آمده و ایران هم در مقابل با  شود برخی کشتی گفته می  

این موضوع نتوانسته ماجرای کوتاه شدن . کند استفاده از همين روش کاالهای خود را به دیگر کشورها صادر می

 رها را تا حدی حل کند؟مسي

 .ها ناگزیر به رفتن به کشور ثالث هستیم های کشتیرانی برداشته شده اما کماکان برای دور زدن تحریم امروز بخشی از تحریم

 هاست؟ ها برداشته شده منظور لغو تحریم بيمه کشتی گویيد بخشی از تحریم اینکه می  

های کشتیرانی را توانستند متاثر کنند اما در  شاید با تبلیغات منفی ذهن کمپانی .ترین دریاهای دنیا را دارد ایران یکی از امن

های خارجی در طول  با این وجود کشتی. ترین دریاها بوده است مجموع اگر مقایسه کنیم در سه دهه گذشته خلیج فارس از امن

 .ایم تحریم هم آمدند و تبادالت مویرگی را انجام داده



 4931چهارم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

445 
 

چه مشابهتی بين . ها هم ایران درگير جنگ تحميلی عراق بود آن سال. اید امر صادرات پرداخته به ۶2شما از سال   

 صادرات در آن برهه تاریخ با امروز وجود دارد؟

های عراقی در انجام کار مانع  درگیر دفاع مقدس بودیم و گاه جنگنده. های خود را داشت به هر حال در آن دوره نیز صادرات سختی

پذیرفتند و مشکالتی که امروز با آن دست به گریبان  کردند اما آن زمان درگیر تحریم نبودیم و کشورها کاالهای ما را می ایجاد می

در . توانستیم از آن عبور کنیم ما خیلی بهتر و با ظرافت بیشتر می. کاری شد ها به نظرم کم در جریان تحریم. هستیم وجود نداشت

. ای بفروشید که صادرکننده را تقویت کنند، گفتند باید پیمان ارزی بدهید یا گفتند ارز را باید مبادلههمین دوران دیدیم به جای این

در آن دوره اجازه افزایش نرخ . کند ایجاد می 07های پیش از سال  در حال حاضر ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیز شرایطی را مانند سال

ها با جهش سه برابری  به ناگاه قیمت 06و  07های  ت را در پیش گرفتند اما در سالارز متناسب با تورم را ندادند و سیاست تثبی

دهند و صرفه صادرات  اجازه افزایش نرخ را به طور ساالنه و منطقی نمی. امروز هم همان روال در پیش گرفته شده است. مواجه شد

هر . مان را مثبت کنیم ما باید تراز تجاری. نرخ ارز مواجه شویم دارند؛ بنابراین دور از ذهن نیست که دوباره با جهش را پایین نگه می

اما منفی شدن تراز بازرگانی . زمان این اتفاق در اقتصاد ایران افتاد هم وضعیت تولیدکننده و هم تجارت مناسب خواهد بود

 .دار بودن تولید و صادرات است دهنده مشکل نشان

تر بفرمایيد  تراز بازرگانی در بخش کشاورزی چگونه است؟ یا به طور مشخصامروز و پس از عبور از دو سال تحریم،   

 تر کند؟ ها توانسته این تراز را در طول دو سال گذشته منفی تحریم

ماهه سال  66بر اساس آخرین آمار یعنی صادرات  .شود های اشتباه تراز منفی می تراز از ابتدا منفی نبوده است و گاه در اثر سیاست

اما این افزایش برای ما کافی . ایم درصد افزایش صادرات محصوالت کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته 6۲قبل 

به دلیل مشکالت سرمازدگی تولید  650۲سال . ما باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب جهش داشته باشیم نه افزایش. نیست

تراز   تر شدن وضعیت به مفهوم مناسب 6505نابراین افزایش صادرات سال ب. کمتری داشته و به تبع آن صادرات کمی هم داشتیم

بینیم که یک بشکه محصوالت کشاورزی برابر با صادرات سه بشکه نفت  اگر بخواهیم مقایسه کنیم با صادرات نفت می. نیست

 .ارزآوری دارد

های صادراتی  تصاد رونق یابد ایجاد پایانههای اق ترین زیرساخت برای اینکه صادرات غيرنفتی به عنوان یکی از حياتی  

 دانيد؟ را چقدر موثر می

در این کشورها یا حتی در نمونه نزدیک به ما در امارات . های کار است های صادراتی در کشورهای پیشرفته از اساس و پایه پایانه

ها معموال در طبقات  در این پایانه. شود یجاد میها یا بنادر ا های کشور یعنی متصل به فرودگاه ها در گلوگاه بینیم که پایانه می

های مسوول در این زمینه  مختلف نمایندگانی از اتاق بازرگانی، سازمان حفظ نباتات، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و تمام ارگان

ترین  مراحل کار در کوتاه مستقر هستند و صادرکننده با ورود به این مجموعه از یک طرف کاالی خود را وارد و پس از طی تمام

 .شود زمان از طرف دیگر وارد بار هواپیما یا کشتی شده و صادر می
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ترین محصوالت ایرانی مانند پسته،  رقيب توانند حتی جای بی های امروز حضور رقبایی است که می یکی از چالش  

و قاچاق و سپس کشت آن در  عدم ثبت ژنتيکی محصوالت. زعفران و خرمای ایران را در بازار جهانی بگيرند

ترین موانع در بازار  های قيمتی پررنگ بندی مناسب و کوچك و نداشتن مزیت کشورهای دیگر، نداشتن بسته

 توان اندیشيد؟ برای این مشکالت ساختاری بخش چه راهکاری می .شود المللی محسوب می بين

توان گفت چرا  نمی. توان جلوی پیشرفت دنیا را گرفت امروز دیگر نمیشاید انحصار تولید خیلی از کاالها به ایران تعلق داشت اما 

افغانستان با بردن پیاز ایران امروز به عنوان تولیدکننده در این بخش مطرح است و چرا اسپانیا به عنوان یک رقیب جدی در بازار 

شدیم نباید امریکا با  ر زمینه پسته محسوب میتوان گفت چون روزگاری صادرکننده اول دنیا د نمی. کند زعفران دنیا خودنمایی می

باید ما بیاموزیم چگونه گوی سبقت را از سایر رقبا ربوده و سهم بیشتری را در اختیار . تر وارد بازار شود تولید بیشتر و قیمت پایین

  توانند برنامه ها نمی تشکل .ر شوددا ریزی و حمایت است که دولت باید انجام آن را عهده برای این کار نیز نیاز به برنامه. بگیریم

بینیم چین بازار دنیا را قبضه کرده و تمام  امروز که می. اند ها قرار نگرفته ها به معنای واقعی در کنار دولت تدوین کنند و هنوز تشکل

ولی ما هنوز  اش است اند، تمرکز این کشور برای افزیش صادرات کاالهای تولیدی ها از این اتفاق نگران و ناراضی دولت

هایی که داریم برای کشور  امروز این ارقام صادرات و این تراز منفی با پتانسیل. شود مان برپایه صادرات نفت اتخاذ می های سیاست

 .  قابل پذیرش نیست

آیا پيشنهادی در این رابطه . توانند به عنوان یك پيشنهاددهنده در کنار دولت باشند ها می به هر حال تشکل  

 اید؟ تهداش

 .اینکه به اقتصاد غیرنفتی توجه بیشتری شود. ام پیشنهاد ما به دولت است همین موضوعاتی که در این جلسه عنوان کرده

بندی خرما دارید؟ تشکل شما  تر مثال در زمينه حل مشکالت بسته آیا پيــشنهــادات جــزیی. فارغ از این کليات  

 ؟به این شکل پيشنهادی به دولت داده است

بر  های هزینه های مرغوب با واریته باید واریته .ها مثال در محصول خرما یکی از این پیشنهادات بوده است کمک به اصالح واریته

به . یا در بخش کشمش که صادرات آن در هفت ماهه امسال منفی شده است باید زاویه دید صادراتی تغییر کند. جایگزین شود

خوری انگور را  توانیم بازارهای جهانی برای صادرات تازه ا به یک کیلو کشمش تبدیل کنیم میانگور ر  جای اینکه چهارکیلو

سال گذشته بارها عنوان کردیم که در بخش صادرات محصوالت کشاورزی با کمبود کانتینر  ۲7یا در طول  .هدفگذاری کنیم

در بحث صادرات به روسیه بارها این موضوع را عنوان . تریزی و حمایتی نداشته اس یخچالی مواجه هستیم اما تاکنون دولت برنامه

بسیاری از . تواند پتانسل باالیی برای جذب محصوالت ما داشته باشد ایم که با توجه به تحریم روسیه، بازار این کشور می کرده

ریزی دقیق و مناسبی صورت  رنامههای تجاری خود را برای عقد قرارداد به این کشور اعزام کردند اما در ایران ب کشورها شبانه تیم

 .ایم سازی، فرصت سوزی کرده شود اما ما به جای فرصت روسیه امروز یک فرصت طالیی محسوب می. نگرفته است

به عنوان ریيس انجمن حمایت  ۸۰شما از سال . اگرموافق باشيد ورودی هم به بحث محصوالت ارگانيك داشته باشيم  

نخستين چالش اصلی مطروحه این است که کارشناسان . یران مشغول فعاليت هستيداز توليدکنندگان ارگانيك در ا
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یابد باید عاری از آلودگی باشد تا بتوان  معتقدند برای داشتن مثال شير سالم، آب و هوایی هم که دام در آن پرورش می

به همين . امکان فراهم نخواهد شد های فراوان در ایران این اما با توجه به آلودگی. شير توليد شده را ارگانيك دانست

 .کنند دليل نام این محصوالت را بدون مواد شيميایی گذاشته و از به کار بردن اسم ارگانيك حذر می

اگر قرار باشد یک محصول کامال ارگانیک که به گفته شما از آب و هوای غیرآلوده استفاده کرده باشد، داشته باشیم، باید بگویم در 

توانیم  ولی نمی. های ناشی از سوخت فسیلی فراهم نخواهد بود ای و آلودگی تولید آن با توجه به حجم گازهای گلخانه دنیا هم امکان

اخیرا . ها خواهد شد های دیگر از این نام به بهانه اینکه کره زمین پاک نیست نام ارگانیک را تغییر دهیم چرا که خیلی استفاده

المللی  بنابراین نام ارگانیک همان طور که در مجامع بین. الم، بیو یا جمو به بازار عرضه شده استایم که محصوالتی با عنوان س دیده

به عنوان مثال در محصول . ای دارد های جداگانه ها تعریف تایید شده باید مورد استفاده قرار گیرد چرا که محصول سالم و دیگر نام

ستفاده کرد اما در تولید محصول ارگانیک به هیچ عنوان اجازه استفاده از مواد توان از مقدار مجاز از مواد شیمیایی ا سالم می

توان محصول ارگانیک داشت، در شرایط  از این رو اینکه بگوییم چون کره زمین را بشر آلوده کرده نمی. شیمیایی را نخواهید داشت

 .ولید محصول ارگانیک داشته باشیمتوانیم باید تالش به ت حاضر جهان قابل پذیرش نیست و در همان حد که می

متخصصان هم . کند شما اشاره کردید به احداث باغ ارگانيك خود که از سه سال گذشته تاکنون دوره گذار را طی می  

ترین  کم شش ساله زمان نياز است تا از ابتدایی کنند که برای داشتن یك محصول ارگانيك یك دوره دست تاکيد می

توان ادعا کرد در ایران  با این توضيحات در حال حاضر می. ای پروسه را ارگانيك کرده باشيممراحل توليد تا انته

 شود؟ محصوالت ارگانيك توليد می

های وحشی داریم در جاده ابریشم قدیم و منطقه سرخس که به منطقه صفر مرزی  هزار هکتار سطح زیرکشت پسته 63ما  .بله

ها خیلی زودتر از ما متوجه شدند که این محصوالت ارگانیک هستند بنابراین از  افغانی .ودش رسیده و به کشور افغانستان ختم می

نخستین کاری که انجمن . فروختند های ما، آن را با عنوان پسته ارگانیک به دنیا می اتحادیه اروپا گواهینامه گرفتند و با خرید پسته

 60به این ترتیب با تشکیل تعاونی برای . هکتار را از اتحادیه اروپا گرفت هزار 63انجام داد این بود که گواهینامه ارگانیک این 

آید  به غیر از آن انجیر استهبان هم در منطقه بکری به عمل می. روستایی که در این منطقه واقع شده بود، اشتغالزایی صورت گرفت

در منطقه نیریز نیز انار با گواهینامه ارگانیک وجود . کنند که صادرکنندگان توانستند برای آن نیزگواهینامه اتحادیه اروپا را دریافت

وقتی پرسیدم مگر شما انار دارید . کردند ها کنسانتره انار ارگانیک عرضه می ای به خاطر دارم در نمایشگاهی در دوبی کره. دارد

زعفران، زرشک، عناب و گیاهان کوهی نیز  بخشی از. کنیم خریم و در کشورمان به کنسانتره تبدیل می گفتند ما انار را از ایران می

هزار هکتار از اراضی در عرصه طبیعی ایران  85، ۲76۲در سال . یابند در عرصه طبیعی ایران به صورت ارگانیک پرورش می

ا توجه به هزار هکتار بیشتر شود که البته ب 677کنم در این دو سال نیز این اراضی از  گمان می. اند گواهینامه ارگانیک اخذ کرده

اما کار بسیار مهم . ظرفیت کشورمان مثال در منطقه استهبانات بتوانیم اعداد محصول ارگانیک را بسیار بیشتر از این افزایش دهیم

المللی ارگانیک که در امریکا، اروپا، هند و ژاپن  هایی توانستیم فدراسیون بین دیگری که انجمن ارگانیک کرده این است که با رایزنی

این قدم مهمی است چرا که . ایر است وارد ایران کنیم و در حال حاضر با کمک اتاق بازرگانی در حال تدارک دفاتر آن هستیمهم د
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توانیم میزان محصوالت ارگانیک ثبت شده را افزایش دهیم و کشورهای همسایه را هم در صورتی که محصول ارگانیک داشته  می

 .ر دهیمفوم ایران تحت پوشش قرا باشند با آی

صورت خودرو، محصوالت توليد شده ارگانيك هم وجود دارد؟ آیا تقاضایی برای  به غير از محصوالت ارگانيك به  

 توليد این محصوالت در انجمن مطرح شده است؟

صوالت هزار هکتار باغات و مزارعی است که مح 46هزار هکتاری که اشاره کردم، عرصه طبیعی است و  85هزار هکتار از  50حدود 

 .حتی واردات محصوالت ارگانیک نیز آغاز شده است. شود ها تولید می دهنده ارگانیک آن توسط پرورش

ای وجود دارد که  توان آن را تهيه کرد؟ آیا نشانه از چه مراکزی می. این محصوالت قاعدتا باید وارد بازار شده باشد  

 مشتریان آن را از سایر محصوالت تميز دهند؟

نوشتند این محصول سالم و ارگانیک  قبال روی محصول می. رسانند ایی دایر کردیم که محصوالت ارگانیک را به فروش میه فروشگاه

کنید و در صورت دارا  خواهید بخرید از فروشنده گواهی آن را درخواست می امروز وقتی محصول ارگانیکی را می. است اما شعار بود

اگر به سایت انجمن . این محصوالت در حال حاضر محدود است. را خریداری خواهید کردبودن گواهینامه محصول مورد نظرتان 

 .های مورد نظر را ببینید توانید آدرس فروشگاه مراجعه کنید می

 آیا این محصوالت برند خاصی دارد؟  

توان  این شناسه را در سایت می .رقم شماره شناسه وجود دارد 68زیر آرم نیز . رسد به فروش می IOA اینها با آرم انجمن به اسم

 .وارد کرد تا از ارگانیک بودن آن اطمینان حاصل کرد

 است؟    قيمت این محصوالت چقدر بيشتر از سایر توليدات  

خیلی از محصوالت با وجود . درصد از سایر محصوالت بیشتر است اما در ایران این اضافه قیمت جا نیفتاده است 37تا  57ها  قیمت

 .شود بودن در حال حاضر با قیمت سایر محصوالت در بازار عرضه می ارگانیک

هایی باالتر از  برخی مراکز به صورت غيرمجاز محصوالت با پایه مواد شيميایی را به اسم ارگانيك عرضه کرده و هزینه  

 چه ارگان و نهادی مسوول برخورد با این مراکز است؟. کنند مشتریان دریافت می

ای منعقد کرده که متخلفان را طی آن به تعزیرات حکومتی معرفی کرده و  کنندگان تفاهمنامه ن حمایت از مصرفانجمن با سازما

 .توان اقدام کرد نسبت به جریمه یا پلمب واحد مزبور می

 برش

ریق آن کاال را شد اما دیگر کشتی خارجی وجود نداشت تا از ط وقتی تحریم شدیم تا رسیدن به بنادر کار طبق روال قبل انجام می

این . های خارجی کنیم بنابراین ناگزیر بودیم کاال را به کشور ثالث منتقل کرده و آنجا سوار بر کشتی .به سایر نقاط دنیا ارسال کنیم

 6۲ها  رساندیم پس از تحریم ساعته به مقصد می 6۲عالوه بر آن کاالیی که . کرد های حمل را دو و حتی سه برابر می اتفاق هزینه

ساعت بیشتر زمان نیاز نداشت اما پس از  6۲ها تا رسیدن به عربستان یا بحرین  یعنی کاال تا پیش از تحریم. ماند روز در مسیر می
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کرد؛ آنجا دوباره فرآیند تخلیه و بارگیری به سمت کشورهای مقصد  شد و به سمت امارات حرکت می ها یک بار بارگیری می تحریم

 .یافت روز افزایش می 6۲ین فرآیند تا شد و زمان طی ا انجام می

 تجاری سازی پنجمین رقم تحقیقاتی پنبه 

، با حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 6504فروردین  68روز سه شنبه 

دکترروشنی رئیس موسسه تحقیقات  مان،ساز پژوهش و فناوری دکترباقری قائم مقام سازمان، دکترغالمحسین طهماسبی معاون

و مهندس محمد رضا میرشکاری مدیرعامل  های تحقیقاتی سازی و انتقال یافته فناوری، تجاری پنبه کشور، دکترولدان مدیرکل دفتر

وصی تعاونی پنبه کاران زرین دشت از استان فارس رقم پنبه بختگان در محل ستاد سازمان تات با امضاء قراردادی به بخش خص

 .واگذار شد

در این جلسه دکترولدان مذاکرات انتقال فناوری را مذاکره ای پیچیده نامید و تطبیق دادن آن را به فصل کشت فعالیتی دشوار 

 .یادکرد

ارمغان، )دکترروشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه رقم پنبه با نام بختگان را آخرین رقم تجاری پنبه پس از چهار رقم دیگر 

هزارهکتاردراستان فارس  63وی قابلیت کشت این رقم را تا . واگذارشده بود دانست 6505که در سال ( رامین و خردادگلستان، و

 . یادآورشد و تعاونی زرین دشت را به دلیل جوان بودن و توانمندیهای فنی آن محل مناسبی برای کشت این رقم دانست

، سطح زیرکشت پنبه را در آن منطقه بیش از 07یس این تعاونی در سال مهندس محمد رضا میرشکاری ضمن ارائه گزارشی از تاس

وی با . هزارتن بیان داشت 63تن درهکتارتولید وش را ساالنه حدود  5و متوسط عملکرد  6هزارهکتاردانست که با ماکزیمم  3

قه رقم بختگان دانست وی اشاره به اینکه ارقام مختلفی ازپنبه در آنجا کشت می شود ، مناسب ترین رقم را درآن منط

در ادامه دکترزند پنبه را . اظهارامیدواری کرد که آن تعاونی بتواند این رقم را با بهترین وجه ممکن به تولید انبوه برساند

ازمحصوالتی دانست که نیازمند حمایت های جدی ازسوی دولت، تعاونی ها و بخش خصوصی است وی با اشاره به اینکه در زمینه 

پنبه خالء های جدی در زمینه زود رسی، برداشت با کمباین و مقاومتهای این گونه وجود دارد فعالیتهای موسسه  تحقیقات

معاون وزیرجهاد کشاورزی ضمن برآورده شدن نیازفعلی کشور با ارقام موجود . تحقیقات پنبه را دراین زمینه امیدوار کننده دانست 

دکتر زند ضمن پیشنهاد به موسسه پنبه مبنی براینکه الزم است با . دتری دانست ، توسعه کشت پنبه را نیازمند ارقام جدی

شناسائی و تشکیل شبکه پنبه کاران، پیام های ترویجی مفیدی برای آنان ارسال شود آن را فعالیتی مفید برای تولید هرچه بهتر 

درپایان بین موسسه تحقیقات پنبه  .تحقیقاتی شد پنبه دانست وخواستارتوسعه هرچه بیشتر فعالیتهای ترویجی درکنارفعالیتهای

 .کشور و تعاونی پنبه کاران زرین دشت قراداد واگذاری دانش فنی به امضاء رسید
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	برنامه توسعه 10 هزار هکتاری جنگل "فندقلوی" اردبیل در برنامه ششم
	کاهش ۱۲ درصدی بارندگی ها نسبت به پارسال
	افزایش ٥٥ سانتیمتری ارتفاع آب دریاچه ارومیه
	برنامههای حفاظت سازمان جنگلها برای جلوگیری از تصرف و تخلف در عرصه منابع ملی
	مرگ ماهیان سد گتوند به علت نامعلوم!

	اقتصاد محصولات
	قیمت تضمینی جانشین خرید تضمینی میشود
	خرید تضمینی شیر خام به 100 هزار تن رسید
	تغییر وعدههای خرید تضمینی گندم در فصل برداشت/ خرید از کشاورز زیر قیمت مصوب
	خریداری دوهزار تن گندم تضمینی از کشاورزان جنوب کشور
	معامله نخود شش استان کشور در بورس کالای ایران
	آغاز عقد قرارداد خرید تضمینی برگ سبز چای، از امروز
	قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1394 – 1393 ابلاغ شد
	از سوی دولت ابلاغ شد:قیمت تضمینی محصولات کشاورزی+جدولکشاورزی

	اقتصاد کلان
	عرضه کالاهای کشاورزی 16 استان کشور در بورس کالای ایران
	کلنگ احداث بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای استان اردبیل به زمین خورد
	نرخ تورم روستایی به 13.7 درصد رسید
	موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی گزارش می دهد: نگاهی به تحولات صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها

	انتصابات
	نمایندگان دولت در اتاق تهران مشخص شدند
	عیسی کلانتری مشاور جهانگیری شد
	رئیس امور اراضی استان تهران منصوب شد
	عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رییس جمهوری شد
	نمایندگان دولتی بخش کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند+ لیست کامل نمایندگان دولت
	مدیران "ظریف مصور"، "پگاه" و "سپاهان دانه"؛ برگزیدگان سهمیه کشاورزی اتاق اصفهان کشاورزی
	انتصاب مديركل جديد هماهنگي توزيع و فروش شركت بازرگانی دولتی ایران

	برنامه و سیاست ها
	نشست مشترک دولت و مجلس از زبان یک نماینده/ مطلبی در مورد رانت واردات 2 میلیارد دلاری مطرح نشد
	انتخابات اتاق ابطال نشده است/ صدور اعتبارنامه ۴۰ نماینده منتخب از امروز
	انحصار واردات نهادههای دامی امشب در جلسه دولت و مجلس مطرح میشود
	رد انحصار دو میلیارد دلاری در واردات نهاده دامی/ سهم دو شرکت دولتی تنها ۱۱۶میلیون دلار بود
	طرح آمارگیری محصولات زراعی و هزینه تولید محصولات کشاورزی آغاز شد
	نتایج سرشماری کشاورزی نیمه نخست امسال منتشر میشود
	نتایج سرشماری کشاورزی نیمه نخست امسال منتشر میشود
	تلاش برای جلب منافع مصرف کننده و بی توجهی به تولید کننده/ تلاش برای پائین نگه داشتن قیمت
	علاوه بر تهیه ذخیره احتیاطی از تولید داخل، به اقتصاد مقاومتی بروننگر توجه شود
	خیزش وزارت جهاد کشاورزی به سمت ثبات و شفافیت در قوانین تجاری سال 94
	هویتدار شدن برنج ایرانی، طرحی به نفع کشاورزان و مصرفکنندگان
	انعقاد تفاهمنامه انتقال تکنولوژی کلزای زمستانه با شرکت اورالیس فرانسه
	ضرورت بیمه محصولات کشاورزی و باغی در آذربایجان غربی
	کلنگ احداث بزرگ ترین مجتمع شهرک گلخانه ای استان اردبیل به زمین خورد
	برنامههای حفاظت سازمان جنگلها برای جلوگیری از تصرف و تخلف در عرصه منابع ملی
	رفع اتهام از ادعای رانت دو میلیارد دلاری برای شرکتهای جهاد کشاورزی
	پاسخ روشنگرانه نماینده دولت به مدعیان انحصار واردات دولتی در بخش کشاورزی
	آغاز همکاری بین دولت و مجلس برای کاهش واردات کشاورزی
	لایحه حفاظت از خاک به تصویب دولت رسید
	آمادگی ایران برای کمک به مردم افغانستان در کشت جایگزین
	آییننامه بستهبندی، برچسبگذاری و حمل و نقل موجودات زنده تراریخته تصویب شد
	قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی 1394 – 1393 ابلاغ شد
	در وزارت جهاد کشاورزی چه خبر است؟!
	وقتی دو شرکت شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام هستند چه نیازی به واردات شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی است
	از سوی دولت ابلاغ شد:قیمت تضمینی محصولات کشاورزی+جدولکشاورزی

	برنج
	60 هزار هکتار از اراضی مازندران به زیر کشت مکانیزه برنج رفت
	هویتدار شدن برنج ایرانی، طرحی به نفع کشاورزان و مصرفکنندگان
	محققان؛ چشمانتظار تدوین دستورالعمل جامع تولید محصولات تراریخته

	بازار و قیمت ها
	عرضه گندم دوروم چهار استان کشور در بورس کالای ایران
	قیمت میوه و سبزی در تهران/گوجه سبز و چغاله بادام تا 10 روز دیگر ارزان میشود
	۱۰ هزار تن مرغ ذخیره شد/ خرید مرغ با قیمت مصوب ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان
	قیمت مرغ در سراشیبی، پشتیبانی امور دام عجله کند
	ردپای دلالان در قیمتگذاری نجومی نوبرانهها
	قیمت انواع نان سنگک در آزادپزها/ ویژه؛ 2000 تومان
	چغاله در یک سال ۶ برابر گران شد/ افزایش قیمت هندوانه
	قیمت انواع لبنیات در بازار

	پسته
	ایران جایگاه نخست تولید پسته جهان را از آمریکا پس گرفت/ بازگشت پسته ایران به اوج
	افزایش توليد پسته در كشور به 260 هزار تن

	پنبه
	پنبه تراریخته وارد مزارع میشود

	تولیدات باغی
	سال 94؛ سال پرمحصول باغهای مرکبات مازندران
	سالی پربازده با محصولات کیفی پیش رو داریم
	"گردوی گلدانی" سرانجام شهریور به ثمر مینشیند
	تهدید بزرگترین بازار هدف سبزیجات ایران/ کیوی ایران به نام ترکیه به اتحادیه اروپا صادر میشود
	ردپای دلالان در قیمتگذاری نجومی نوبرانهها
	دبیر کل خانه کشاورز:/بازار میوه شب عید مناسب نبود/ وزارت کشاورزی پاسخگو باشد کشاورزی
	چغاله در یک سال ۶ برابر گران شد/ افزایش قیمت هندوانه

	تولیدات زراعی
	هندوانه کیلویی هزار تومان/ تگرگ عامل کمبود گوجهسبز و چغاله بادام
	معاون اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه تگرگ اوایل فروردین امسال در تهران و اطراف آن موجب از بین رفتن شکوفههای درختی شد، گفت: این موضوع موجب کاهش تولید گوجه سبز و چغاله بادام و افزایش قیمت این محصولات شده است.
	طرح آمارگیری محصولات زراعی و هزینه تولید محصولات کشاورزی آغاز شد
	بورس سنتی زیره از هم پاشید
	جزئیات دستاوردها و برنامههای زراعت و باغبانی استان کرمان اعلام شد
	آغاز برداشت محصولات جاليزی خارج از فصل در جنوب استان فارس
	خراسان رضوی بزرگترین تولیدکننده بذر سیب زمینی در کشور
	از بين رفتن عرضه و تقاضا با کشت گوجه فرنگي خارج از فصل
	حمله ملخها به مراتع خراسانشمالی

	تامین منابع مالی
	جزییات تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی/ ۸ میلیارد دلار طی ۴ سال برای طرح آب و خاک
	پرداخت 486 میلیارد ریال به گندمکاران هفت استان کشور
	اتا روز گذشته چهارهزار و 592 محموله گندم تحویل 136 مرکز شد و بانک عامل 486 میلیارد ریال را به حساب گندمکاران واریز کرد.
	پرداخت 25 میلیارد تومان تسهیلات بهزراعی به چایکاران/ همه چایکاران شمالی بیمه میشوند
	ضرورت بیمه محصولات کشاورزی و باغی در آذربایجان غربی
	پیشنهاد خرید تخممرغ مازاد و مرغ پایان دوره به شرکت پشتیبانی امور دام
	سرمایه 50 میلیاردی طیور خرج پرتقال شد!

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	شاخصترین دستاوردهای تحقیقات کشاورزی از میان 6300 پروژه
	محققان؛ چشمانتظار تدوین دستورالعمل جامع تولید محصولات تراریخته
	ارقام تراریخته ندا، نعمت و خزر؛ در انتظار تصویب قانون ایمنی زیستی
	انعقاد تفاهمنامه انتقال تکنولوژی کلزای زمستانه با شرکت اورالیس فرانسه
	تغییر در تشکیلات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران آغاز شد
	مکانیزه شدن 70 درصد کشاورزی استان اصفهان
	مهر تایید مراکز معتبر علمی بر پروژه تحقیقاتی سبوس برنج لاکتیکی شرکت پارسیان آنزیم
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	دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده است
	بهزراعی به حساب چایکاران
	پرداخت 25 میلیارد تومان تسهیلات بهزراعی به چایکاران/ همه چایکاران شمالی بیمه میشوند
	آغاز عقد قرارداد خرید تضمینی برگ سبز چای، از امروز
	برداشت برگ سبز چای و یادی از پدر چای ایران

	حبوبات
	معامله نخود شش استان کشور در بورس کالای ایران

	روغن
	رقابت مزارع کلزا کشتشده در فارس با کشور فرانسه

	زیتون
	ضرورت كاهش تعرفه واردات برای مقابله با قاچاق روغن زيتون به كشور

	سیب زمینی
	آغاز دوباره صادرات سیبزمینی استان اردبیل به جمهوری آذربایجان
	علوفه به نفع سیبزمینی اوت شد
	خراسان رضوی بزرگترین تولیدکننده بذر سیب زمینی در کشور

	سلامت
	رتبهبندی استانها از نظر امنیت غذایی
	سیستم ردیابی سلامت محصولات غذایی راهاندازی میشود
	سلامت محصولات کشاورزی ایران بالاتر از میانگین جهانی است

	شیر و فرآورده ها
	خروج ۱۹۲ میلیون دلار ارز برای واردات کره
	گرانفروشی شیر کمچرب ادامه دارد
	قیمت انواع لبنیات در بازار

	شیلات
	۱۲ هزار تن میگو در سال ۹۳ صادر شد/ توسعه صید در آبهای دور
	پرواز مولاژهای ماهی به نمایشگاه ایران اکسپوی 2015 میلان
	امضای تفاهم نامه مشترک فعالیت های دریایی و شیلاتی وزارتخانه های دفاع و جهاد کشاورزی
	تولید بیش از 650 تن ماهی گرمآبی در فارس
	سال ۹۳ چقدر میگو تولید شد؟/ اختلاف ۵ هزارتنی در آمار تولید
	مرگ ماهیان سد گتوند به علت نامعلوم!

	صادرات و واردات
	کاهش ۲۵ درصدی صادرات میوه/ انتقاد از ضعف تنظیم بازار شب عید
	۱۲ هزار تن میگو در سال ۹۳ صادر شد/ توسعه صید در آبهای دور
	واردات انحصاری نهادههای دامی مغایر منافع ملی است
	پاسخ به ایراد نمایندگان درباره واردات دو میلیارد دلاری/ واردات نهاده در اختیار ۴۰ شرکت خصوصی است
	دولت تجارت چای خارج از کشور را قطع کرده است
	واردات موقت گندم با هدف صادرات تسهیل میشود/ استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها برای توسعه صادرات
	واردات گوشت بوفالو بر اساس موازین سختگیرانه سازمان دامپزشکی/مصرف گوشت گاومیش در فرآوردههای حرارت دیده
	آمادگی صادرات 2.2 میلیون تنی کود اوره ایران به D8 و سایر کشورها
	پنبه تراریخته وارد مزارع میشود
	ایران از آمریکا نهال و ژرمپلاست وارد میکند
	آغاز دوباره صادرات سیبزمینی استان اردبیل به جمهوری آذربایجان
	واردات 20 میلیون تنی در مقابل صادرات چهار میلیون تنی محصولات کشاورزی +جدول اقلام
	سموم کشاورزی باکیفیت بالا وارد کشور میشود
	تهدید بزرگترین بازار هدف سبزیجات ایران/ کیوی ایران به نام ترکیه به اتحادیه اروپا صادر میشود
	انقراض ملکه قفقازی با ورود ملکه از نیوزیلند
	احتمال باز شدن بازار ارمنستان برای صادرات مرغ/ مذاکره با روسیه رو به جلوست
	750 رأس بز اصلاح نژاد شده فرانسوی وارد ایران میشود
	آغاز همکاری بین دولت و مجلس برای کاهش واردات کشاورزی
	در آمد 6 ميليون دلاری صادرات گياه دارويی کتيرا از استان اصفهان
	ضرورت كاهش تعرفه واردات برای مقابله با قاچاق روغن زيتون به كشور
	واردات انحصاری نهادههای دامی مغایر منافع ملی است
	خروج ۱۹۲ میلیون دلار ارز برای واردات کره
	کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمنهای صنایع غذایی:لبنیات و تخممرغ ایرانی مورد تایید روسها قرار نگرفتد

	صنایع غذایی
	نانهای سنتی به شکل صنعتی تولید شود/ مردم داخل نان باگت را دور نریزندمواد غذایی
	برنج، آرد، لبنیات و فرآوردههای گوشتی زیر ذرهبین وزارت بهداشتمواد غذایی
	پرویز جهانگیری دبیر انجمن صنفی افزودنیها اعلام کرد:هزینهتراشیهای بیهوده برای تولید/ تشکلگرایی در صنایع غذایی در چنبره مشکلات فرهنگی
	رتبهبندی استانها از نظر امنیت غذایی
	آنالیز جدید قیمت لبنیات در سال ۹۴ امروز به ستاد تنظیم میرود
	موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی گزارش می دهد: نگاهی به تحولات صنایع غذایی در ایران و سایر کشورها
	گرانفروشی شیر کمچرب ادامه دارد

	علوفه
	رقابت مزارع کلزا کشتشده در فارس با کشور فرانسه
	علوفه به نفع سیبزمینی اوت شد
	برداشت کلزا در ایرانشهر آغاز شدکشاورزی

	عسل
	سرانه تولید عسل 900 گرم/ سال گذشته 4 هزار تن عسل صادر شد
	انقراض ملکه قفقازی با ورود ملکه از نیوزیلند
	ايران هشتمين توليد کننده عسل دنيا
	آغاز برداشت عسل بهاره در استان خوزستان

	گندم
	عرضه گندم دوروم چهار استان کشور در بورس کالای ایران
	واردات موقت گندم با هدف صادرات تسهیل میشود/ استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها برای توسعه صادرات
	تغییر وعدههای خرید تضمینی گندم در فصل برداشت/ خرید از کشاورز زیر قیمت مصوب
	خریداری دوهزار تن گندم تضمینی از کشاورزان جنوب کشور
	پرداخت 486 میلیارد ریال به گندمکاران هفت استان کشور
	اتا روز گذشته چهارهزار و 592 محموله گندم تحویل 136 مرکز شد و بانک عامل 486 میلیارد ریال را به حساب گندمکاران واریز کرد.
	پیشبینی برداشت 1.5 میلیون تن گندم در خوزستان

	گوشت قرمز
	گوشت گاومیش هندی به خاطر آلودگی انگلی مورد تأیید نیست
	واردات گوشت بوفالو بر اساس موازین سختگیرانه سازمان دامپزشکی/مصرف گوشت گاومیش در فرآوردههای حرارت دیده

	گوشت مرغ
	۱۰ هزار تن مرغ ذخیره شد/ خرید مرغ با قیمت مصوب ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان
	قیمت مرغ در سراشیبی، پشتیبانی امور دام عجله کند
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