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 آب

 - 21/11/12فارس

   کشورکشورکشور   499499499مدیریت منابع آب ایران در بین مدیریت منابع آب ایران در بین مدیریت منابع آب ایران در بین    49۱49۱49۱رتبه رتبه رتبه / / / جای خالی نگاه کالن مدیریتی در بحران آبجای خالی نگاه کالن مدیریتی در بحران آبجای خالی نگاه کالن مدیریتی در بحران آب

کشاورزی دانشگاه تهران عنوان شد، نبودن نگاه کالن مدیریتی در میزگرد آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران آب در دانشکده 

 .شود در بحران آب احساس می

به نقل از بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، در میزگرد آبخیزداری و نقش آن در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ای است که تقریبا همه مردم، به فراخور حال با آن آشنایی دارند های فراوان آن پدیده آب و چالشمدیریت بحران آب عنوان شد، 

؟ کدام یک باعث ایجاد مشکالت آب و "مشکالت مدیریتی"یا  "بحران جهانی آب و تغییر اقلیم خشک و نیمه خشک ایران"

 آبخیزداری در کشور ما شده است؟

منابع طبیعی دانشگاه تهران برای یافتن پاسخ این مسئله پنج تن از مسئوالن و کارشناسان بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و 

 .آبخیزداری را دعوت کرد، تا در قالب میزگردی تخصصی پاسخی برای این سوال بیابد حوضه

دبیر کل )منتظریون  ، محمدحسین(ها مراتع و آبخیزداریمعاون آبخیزداری سازمان جنگل)مهمانان این میزگرد پرویز گرشاسبی 

عضو )فرود شریفی ( ریزی آب و آبفا رئیس گروه برنامه)باالن  ، بهیه جعفری بی(فرسایش رسوب شرکت مدیریت منابع آب ایران

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه )و آرش ملکیان ( ستاد توسعه آب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 .های مجری برنامه بودنداالر مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پاسخگوی سوالبودند که در ت( تهران

کشور  311رتبه ایران در مدیریت منابع آبی از : معاونت علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

در . درصد رسیده است 25رصد و کاهش روان آب ها به کمتر از د 12تا  12از طرفی کاهش میزان بارندگی به میزان . است 311

 چنین شرایطی آبخیزداری و آبخوان داری چه نقشی می تواند در مدیریت بحران پیشِ روی آب داشته باشد؟

ه های ما بسیاری از ایستگا. نخست این که متاسفانه آمار و ارقام ما صد در صد صحیح نیست: باید به چند نکته اشاره کنم: شریفی

اند و موانع ساختمانی و گرمایش ناشی از آنها در شهرها و پیرامون قدیمی هستند، بسیاری از ان ها در مناطق شهری واقع شده 

تواند با اتکا به این بر این مبنا کسی نمی . دهد کند و آماری صحیح و واقعی از کل منطقه نمی آنها یک جزیره حرارتی ایجاد می

 .ساله استنتاج کلی داشته باشد 32له و سا 2آمارهای 

 در قرآن داستان خشکسالی هفت ساله در مصر و نیز در نهج البالغه خطبه. به هر حال نوسانات بارندگی همواره وجود داشته است

از خواهد کشورش را خوانیم که او از خدا میای از سخنان کورش میدر سنگ نبشته. مبسوطی در مورد خشکسالی آمده است

توان با مدیریت مناسب آسیب کمتری  آیا می. خوریمها برمی  در دوران اخیر هم مکرر به این خشکسالی. خشکسالی نجات دهد

 .ببینیم؟ تردیدی نیست که پاسخ این سوال مثبت است

ر مدیریت بحران آبخیزداری و نقش آن د»به « آبخیزداری و نقش آن در مدیریت بحران آب»شاید بهتر بود که عنوان جلسه از 

 .کردتغییر پیدا می « مدیریت آب

اگر به ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری در مورد سیاست های محیط زیست دقت کنیم، متوجه می شویم که دو بند آن : شریفی

 .است« مدیریت بحران آب»مربوط به بحث امروز 

، دویست و  132فارغ از این که ما چقدر آب داریم . رسد می شاید رفتارهای ما به نحوی است که بالها به شکل تشدید شده به ما

 .مدیریت: میلی متر، باید از آب موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم و این یعنی در قدم اول 522بیست یا 

http://www.farsnews.com/
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بوط به شویم که دو بند آن مر اگر به ابالغیه اخیر مقام معظم رهبری در مورد سیاست های محیط زیست دقت کنیم، متوجه می

( از قبیل آب خاک و تنوع زیستی )مدیریت جامع و هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی  "گوید  بحث امروز است بند الف که می

های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد  مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه افزایش ظرفیت ما و توانمندی

 " مشارکت مردمی

 .دهد چند نکته بسیار مهم وجود دارد یکی انسجام مدیریتی و دیگری رویکرد مردمی است که جواب سوال ما را میدر این بند 

ایجاد نظام یکپارچه ملی "این بند شامل این جمله است . شودداده می   تردر بند دوم ابالغیه، پاسخ سوال ما به شکل مشخص 

 " محیط زیست

 .ای باشدبایستی مدل مدیریت حوضه مدل مدیریت منابع آب : گرشاسبی

نخست این که ما از تعریفی که قانون در مورد ابخیزداری کرده مقداری فاصله . ضروری است به چند نکته اشاره کنم: گرشاسبی

. ه استنه این که تنها خود معاونت آبخیزداری از این تعریف قانونی فاصله گرفته باشد، بلکه کل کشور از آن فاصله گرفت. گرفتیم

طبق این تعریفِ قانونی، آبخیزداری که اتفاقا در مجموعه قوانین وزارت نیرو در حفظ بستر رودخانه ها است مدیریت منابع زیستی 

حاال این منابع زیستی منابع طبیعی است و . در یک حوضه آبخیز است، به نحوی که کمترین آسیب زیستی به این منابع وارد شود

اصوال در کشورهای گرم و . ها را ایجاد کرده ایمن جایی که کشور از مدیریت حوضه فاصله گرفتیم، این بحرانآ.  هم منابع انسانی

آمایش سرزمین باید . ای باشدخشک، مناطقی مثل شمال افریقا، خاور نزدیک مدل مدیریت منابع آب بایستی مدل مدیریت حوضه

یل منابع آب محدودیت داشته باشد باید بارگذاری روی آن پتانسیل محدود وقتی در یک حوضه آبخیز پتانس. ای باشدآمایش حوضه

 .شود و یا اگر پتانسیل خاک محدود باشد، بار گذاری روی خاک محدود شود

در . ها است های ما در مبحث توسعه منابع آب بر روی میانگینریزی برنامه. ریزی دینامیک داریم ما نیاز به یک برنامه: نکته دوم

در مورد . ها باشدها کار کرد، بلکه توجه ما بایستی به حداکثرها و حداقللی که در یک کشور گرم و خشک نباید بر روی میانگینحا

در . به ذخیره آب در تَر سالی. کنمداشتند، من به جنبه دیگری از آن اشاره می ( ع)ای که شریفی به داستان حضرت یوسف اشاره 

ایم؟ و باعث ایجاد کنیم یا توسط سیل از دست داده ( ذخیره)ایم که آب را حفظ  ایم؟ توانسته کار کردهحفظ آب در تَر سالی چه 

در خشک . ریزی دینامیک نیاز داریمایم از این رو ما به برنامه ایم؟ در خشکسالی هم دچار کمبود آب شده بحران دیگری شده 

مصرف شود؟ اگر دچار خشکسالی شد آیا می توانیم با آن سازگاری داشته باشیم؟  ها ما چه کار کنیم که تا منابع آب کمتری سالی

ای خواهم نقش مدیریت در حوضه  بنابراین من می. ایم که چگونه با خشکسالی سازگاری بهتری را داشته باشیمما هنوز یاد نگرفته 

 .های آبخیزداری را بیان کنمی فعالیتبا برنامه ریزی دینامیک را که یکی از اصول اساسی آبخیزداری است، سوا

هزار هکتار حوضه آبخیز  222ای که یک میلیون و در کشور چین بر روی رودخانه . اند ها را تجربه کردهخیلی از کشورها این مدل

احیا کردند، درصد 55ریزی مشارکتی بین دولت و مردم منابع از دست رفته حوضه ای به مقدار آن است، بعد از پنج سال برنامه 

حتی در این تجربه . چگونه؟ با همان نگاه جامع. شد، پر شد یعنی همان سدهایی که وزارت نیروی چین احداث کرده بود و پر نمی

متر مربع بهترین اندازه است برای  112کنیم اندازه زمین کشاورزی برای آبیاری را در تحقیقات به دست آوردند که مشاهده می 

کنند بهای آبی را که می  بیاری، ذخیره آبی یا فروش کارت اشتراک به نحوی که کسانی که آب کمتری مصرف میکمترین اتالف آ

های  دهد، ما نباید آبخیزداری را به بعضی فعالیت ای از این کارها نشان می نمونه. توانستند مصرف کنند و نکردند را بگیرند

 .ه آبخیزداری داشته باشیممشخص منحصر کنیم، بلکه باید نگاهی وسیع ب

 عدم توجه به شاخص های دما و میزان تبخیر
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به این ترتیب که آنها . گذرند نکته دیگر که در سوال شما آمده بود چیزی است که دوستان ما هم گاهی در وزارت نیرو از آن می

شده است، یعنی این مقدار بارش کم شده  ای مطرح اشاره می کنند که این دو شاخص کمفقط بارش و روان آب را به عنوان داده 

 کنند؟گویند؟ چرا دما را ذکر نمی چرا مقدار تبخیر را نمی . است، این مقدار روان آب کم شده است

در . درصد یا بیشتر روان آبها، مقدار تبخیر زیاد شده است12گویم علیرغم کاهش  با استفاده از همین آمارهای وزارت نیرو می

. میلیارد متر مکعب رسیده است 191میلیارد متر مکعب به  182ای اشاره شد که با همین بارش کم متوسط تبخیر کشور از  جلسه

های قابل نفوذ نداریم و سرعت نفوذ آب در خاک چون خاک. باال رفته است میلیارد متر مکعب میزان تبخیرمان  31الی  33یعنی 

این اتفاق . های احیای حوضه باید بتواند میزان تبخیر را در حوضه کم کندیک مجموعه فعالیت. رود پایین است، تبخیرمان باال می

هرگاه پوشش گیاهی حوضه، خاک حوضه را بهبود . تجارب کوچکی هم که در ایران در این زمینه داریم. در جهان افتاده است

 .دهیم، هرگاه بتوانیم زمین را به عنوان بهترین سد در نظر بگیریم

تن  9آبخیزداری حدود   پروژه آبخیزداری دیدیم که هرهکتار 12ر مورد آمارهایی که دکتر شریفی اشاره کردند ما با بررسی د

البته وزارت نیرو به ما . کند متر مکعب آب را اضافه می 212  دهد تن رسوب را کاهش می 6-2دهد،  فرسایش خاکی را کاهش می

گیرید؟ من  آید را آب تولیدی در نظر میکنید و پایین نمی که شما در باال دست حوضه مهار می  اید؟ آبی راگویند چه کرده  می

سازه آبخیزداری . شود در مهار آب در باالدست قسمتی از آب که دراثر کاهش تبخیر حفظ می. معتقدم قسمتی از آن همین است

حتی آب را از نوک قله ببریم، زیر خاک و به عنوان جریان زیر قشری و یعنی اگر ما . کند در باال دست سرعت نفوذ آب را بیشتر می

و بو را گرفته و آب را ذخیره  ایم جلوی تغییر رنگ در پایین دست آب از زیر زمین خارج شود ما فرصت تبخیر را از آب گرفته 

متر  3222ه است که در هکتار آبخوان داری پایلوتی که در کشور انجام شد به تجربه ثابت شد 18یا در آبخیزداری در . ایمکرده 

میلیارد متر مکعب سالن داریم بیش از ظرفیت  31-31دهند  در کشوری که به استناد آمار هایی که می. مکعب را تغذیه کند

 دست می ها را ازایم؟ از سمتی داریم سیالبچه مقدار آب به جای آن جایگزین کرده . کنیمهای زیر زمینی استفاده می  سفره

تواند  هایی میخوب چه فعالیت. شود های نمکی می شود هم وارد کفه دهیم، از طرفی جریانات زیرقشری دارد، از کشور خارج می

ما مدلی را در : زنم و حفظ خاک، من مثالی برای شما می  های آبخیزداری، حفظ پوشش گیاهیها را تکمیل کند؟ فعالیتاین

این . کاهش پیدا کرد% 11در سر حوضه با احیای پوشش گیاهی به % 62در آنجا تبخیر . طالقان کار کردیمحوضه آبخیز زیر دشت 

 های جدید را ایجاد می دیگر هم چشمه  %22، %  22حدود . رسدآب حفظ شده قسمتی به همان پوشش گیاهی احیا شده می 

 .تما اتفاق بیفتد بایستی همه جانبه به قضیه توجه کردکند بنابراین اگر ما دنبال این باشیم که توسعه منابع آبی ح

 ارومیه احیای حوضه آبخیز ارومیه، احیای دریاچه

تفکر مدیریت . شود بحران آب را در دریاچه ارومیه حل کردای نمی  با کارهای سازه. االن دریاچه ارومیه دچار بحران شده است 

 .آمده بودند FAO نتری دعوت کرده بود  ازتیمی را که آقای کال. ای مخصوص ما نیستحوضه 

. وقتی دریاچه و مستندات و سوابق کاری ما را مطالعه کردند، آخرین نکته شان حرفهایی بود که ما بارها در کمیته احیا گفته بودیم

ارومیه به همین نحو رو به مرگ و اگر حوضه آبخیز دریاچه . شود اگر حوضه آبخیز دریاچه ارومیه احیا شود، دریاچه ارومیه احیا می

توانیم دریاچه را بدون توجه به محیط پیرامون باال دست و نحوه کشت و زراعت و نحوه ذخیره و  ما نمی. میرد باشد، دریاچه هم می

 .انتقال آب و بهره برداری در نظر بگیریم

اگر ما در دانشگاه هنوز صرفا . انشگاهی ایجاد کنندآخرین نکته هم این که دوستان ما در دانشگاه باید تغییراتی را در دروس د

باید تغییراتی در پیکره آموزش . بخواهیم مشکالت آبخیزداری را با یک سری کارهای هیدرولوژی حل کنیم، این اتفاق نخواهد افتاد
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و کارهای هیدرولوژی   GISتن بیفتد که فارغ التحصیالن این رشته فن ارتباط با بهره برداران را داشته باشند، وگرنه با یاد گرف

 اجتماعی و انسانی کار بشود تا بتوانیم این فن ارتباط و رابطه  درصد در مورد موضوعات 22شاید بیشتر از . اتفاقی نخواهد افتاد

 . را بخوبی تعمیم بدهیم  انسان و محیط در حوضه آبخیز

 ر یا سد کرج به خاطر رسوباتی که پشت سدها جمع میهر ساله در مجموع چیزی در حد یک سد مثل سد امیرکبی: منتظریون

 دهیم شود آب از دست می

ها ایم و دیگر آن روان آبما چند سالی است دچار پدیده تغییر اقلیم شده . آمارهای کاهشی مورد تاییدند: محمدحسین منتظریون

کشور ما کشور خشک و نیمه . میلی متر داریم 122میلی متر هم که گفته شد، ما االن کمتر از  122ها را نداریم،  و بارندگی

خشک است و با احداث سدهای مخزنی در وزارت نیرو که نقش مهار سیالب را داشتند، در این چند سال خیلی به مدیریت آب 

از اجرا و  ها پساما این سازه . سازه های ما در وزارت نیرو نقش مهمی را در تامین منابع آب کشور ایفا کردند. کشور کمک شد

یکی از مسائل بهره برداری که االن واقعا یک معضل برای ما شده است به خصوص در برخی از . بهره برداری باید مدیریت شوند

 .غربی و جنوبی کشور، مسائل فرسایش و رسوب است های کشور مثل حوضه حوضه

میلیون است که اگر ما از  365البته -کشور است  میلیون هکتار که وسعت کل حوضه های 312من آماری به شما بدهم که از  

هایی که  یعنی حوضه. میلیون هکتار حوضه سد داریم 21میلیون هکتار ما حدود  312، از این -بیابان ها و کویر ها صرف نظر کنیم

که در این حوضه داریم  ایم، ولی متاسفانه به لحاظ فرسایش و رسوب و مشکالتیروی رودخانه هایشان سد یا سد هایی ایجاد کرده 

ها و مراتع و های پیش به همراه سازمان جنگلما از سال. و مخازن سدهایمان با چالش بد رسوب گذاری مواجه شده است

ای را تشکیل دادیم که هدف نهایی این کمیته این است که ما در نهایت بتوانیم حوضه را خوب مدیریت کنیم و  آبخیزداری کمیته

عددی که در مورد فرسایش و رسوب در سدها روی . سرعت افزایش رسوب گذاری در مخازن سدها را کاهش دهیم حداقل بتوانیم

یعنی هر ساله در مجموع چیزی در حد یک سد مثل سد . میلیون متر مکعب در سال است 122آن متفق القول هستیم حدود 

 .از دست می دهیم شود آبامیرکبیر یا سد کرج بخاطر رسوباتی که پشت سدها جمع می 

 سیالب و خشکسالی دو روی یک سکه

تغییر . های سیالب و خشکسالی دو روی یک سکه هستنداز این جهت که پدیده . پدیده تغییر اقلیم کار ما را مضاعف کرده است

ی سیالبی هستند که هایی که وارد سدهایمان می شود اکثرا آورده های سیالبی باشند و همین آورد ها اقلیم باعث شده که آورده

 .دهندای از رسوبات ورودی را به مخازن سدهایمان با دبی باالیشان تشکیل میبخش عمده 

با  86ما از سال . استراتژی و سیاست کلی وزارت نیرو این است که با متولیان امر آبخیزداری در سطح کشور همکاری داشته باشد

در این کمیته سعی داریم که اقدامات . ای با اعضای فعال داریم هستیم و کمیته ها مراتع و آبخیزداری در ارتباطسازمان جنگل

 .ها مقداری سر و شکل و سازمان بدهیمای را در حوضه مدیریتی و سازه

   یک میلیارد و پانصد میلیون متر مکعب مصرف آب کالن شهر تهران/ پذیردتامین آب شرب هیچ ریسکی نمی 

اما باید باالخره قبول کنیم ارگان وزارت نیرو . کنیم خواهد در حوضه ایجاد ساماندهی کند استقبال میما از هر پیشنهادی که ب

درصد وزنی مخازن  92مخزن کشور چیزی در حدود  182االن شما حساب کنید از حدود . بحث تامین آب کشور را بر عهده دارد

همین . یعنی هیچ ریسکی را نمی پذیرد. با هیچ کس شوخی نداردتامین آب شرب هم . سد های ما نقش تامین آب شرب را دارند

 .میلیون متر مکعب مصرف آب کالن شهر تهران است 222میلیارد و  3ما ساالنه چیزی در حدود . تهران و کرج را مقایسه کنید
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متاسفانه . شود پذیرفته نمیای در مورد تامین آب شرب کوتاهی کنیم از ما ما اگر بخواهیم ذره. دهدسد به این شهر آب می  2

ریزی بلند باالیی  توانیم بر روی این مخازن برنامه ما خیلی نمی. های زیرزمینی ما مخازن چندان سالم و ایمنی نیستندمخازن آب

هش مثال بحث فرو نشست هایی که در مناطق مختلف وجود دارد و کا-مخازن زیر زمینی هم با مشکالتی که دارند، . داشته باشیم

بنابراین مقدار آبی که در پشت سدهایمان باید نگه داری شوند موضوع . منابع خیلی مطمئنی نیستند  -هادهی چاهظرفیت آب

تمام داستانهایی که بناست در حوضه انجام شود را قبول داریم، ولی بشرطی که بر کمیت و کیفیت منابع آب . حیاتی برای ما است

 .بتوانیم نقش آبرسانی را به نحو احسن انجام دهیم سطحی ما خللی وارد نشود و ما

پرسم چه کسی از شما من می. در متن سوالی که پرسیده شد رتبه ایران در مدیریت منابع آب کشور آمده بود: جعفری بی باالن

ام در اموش کرده بررسی کرده که این رتبه مدیریت منابع آب از کجا به دست آمده؟ دانشگاهی در آمریکا که االن اسمش را فر

یکی . آوردرا به دست می EPI که بحث شاخص زیست محیطی است چندین مولفه دارد که از آن ها شاخص EPI قالب مشخص

کشور ما را پایین آورده  منتهی چیزی که در این شاخص به عنوان معیار سنجیده می شود و رتبه. از این موارد بحث مدیریت است

رسی به فاضالب، نه واقعیت مدیریت منابع آب، در همه جای کشور نمی شود تصفیه خانه فاضالب بحث شاخصی است بنام دست

اما به هر حال . ما را پایین آورده است، دسترسی به فاضالب است است و رتبه 132داشت پس این که اگر امتیاز ما در این شاخص 

میلی متر  121سال اخیر به  8بارش های ما کم شده و در  درست است که منابع آب و. ما در بحث مدیریت دچار مشکل هستیم

هنوز هم در محافل جهانی . توان کامال به بحث تغییر اقلیم مرتبط بدانیم آب هم به تبع آن کم شده، ولی این را نمیرسیده و روان

من یک مثال بیاورم . ده وجود داردکنند تفاوت ایبین کسانی که به تغییر اقلیم و تغییرات اقلیمی که برگشت پذیر است، بحث می

در حوضه کرخه اگر روند دما و بارش را بررسی کنیم که پارامترهای تاثیر گذاری روی تغییر اقلیم است عمال تغییرات کاهش 

وضه آب این حشود این است که رواناما چیزی که دارد مشاهده می. افتدچندان و خاصی ندارد که نشان دهد تغییر اقلیم اتفاق می

های ما بود ترین حوضهکه یکی از پر آب  ایو همین االن حوضه کرخه. به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کرده است

رویه از دهد که برداشت بیبررسی نشان می. طرح های توسعه ای کشاورزی دچار مشکل هستیم دچار مشکل است و ما حتی برای 

 . باعث شده است آب حوضه کرخه کم شدهمنابع آب زیرزمینی باالدست عمال

 خود اتکایی به شرط محافظت از منابع پایه

خواهیم غذا را در داخل کشور تولید کنیم همه چیز را می خواهیم  هایی داریم که مییابد ما سیاست وقتی جمعیت افزایش می

شور های دیگر نباشیم باید بتوانیم از منابع پایه خود ولی برای این خوداتکایی ضمن اینکه ما وابسته به ک. متکی به خودمان باشد

به هر حال بر شبکه سنجش ما سازمان . بنابر این بحث مدیریت خیلی بیشتر از کاهش بارش تاثیر گذاشته. محافظت کنیم

اتکا نیست طبیعت  اگر ما بگوییم اعداد و ارقام قابل. گذارد و پراکندگی تقریبا مناسبی در کشور داردهواشناسی جهانی صحه می 

در  در آب زیرزمینی چرا که آب زیرزمینی   دهد که دچار مشکل هستیم، بخصوص کند و به ما این آگاهی را می کار خود را می

 .افتدکنیم اتفاق خاصی نمی گان نیست تصور میبرابر دیده

 آب مقوله ای فرابخشی

گوید تغذیه مصنوعی، مثال وزارت نیرو می . کنیم متفاوتی استفاده می هایدر مورد بحث آبخیزداری و آبخوان داری ما از واژه 

ما در مفاهیم اصلی و کارهای اصلی مشکلی با هم . آبخوان داری: گوینددوستان در سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری می 

خوب است یعنی ما خیلی هم از این  در مورد آبخیزداری هم چون ممکن است شبهه پیش بیاید از نظر وزارت نیرو حتما. نداریم

کار ها استقبال می کنیم ولی باید هماهنگی هایی صورت بگیرد تا ما از کارهای مجرد جلو گیری کنیم و بتوانیم با همکاری یک 
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خوب است هرکسی حساسیت روی قضیه آب دارد به دور از تعصبات بخشی . دیگر در قالب علمی مدیریت آب را درست انجام دهیم

 .پذیردچون آب خود یک مقوله فرابخشی است و بر همه چیز تاثیر میگذارد و نگاه بخشی را نمی . ر کنیمفک

گیریم و مدیریت ما هنوز توسعه را با ساخت و ساز اشتباه می. ما متاسفانه نوع نگاه خود را به طبیعت عوض نکردیم: آرش ملکیان

بسیاری از روندها در متغیرهای . بایستی نوع دیدگاهمان را عوض کنیم. یریمآب را با مدیریت منابع آب متاسفانه اشتباه می گ

بینید که این روند تغییر نکرده باید این شک را کنید که داده شما کم البته وقتی شما در جایی می. شوداقلیمی دارد عوض می

نید ولی این که بگوییم روند وجود ندارد شاید وقتی که داده کم است ممکن است نتوانید این روند را از داده معنی دار ک. است

 .درست نباشد

حتی ممکن . مورد بعدی این است که وقتی صحبت از تغییر اقلیمی می کنیم قرار نیست همه فالت ایران به یک مدل تغییر کند

شدن صورت بگیرد ذوب  چرا؟ چون اگر گرم. در بعضی حوضه ها حتی افزایش رواناب داریم. است بعضی جاها افزایش داشته باشیم

صحبت شد . دهدآب را نشان میآب دارید ولی داده شما افزایش روانبنابراین شما انتظار کاهش روان. افتدها بیشتر اتفاق میبرف

درصد طبیعت موثر است در کاهش نزوالت جوی  12. در بدبینانه ترین حالت درست است. درصد بارش کاهش یافته است 12که 

 .آب کم شده استروان درصد 22ولی 

 بحران آب نداریم، بحران مدیریت منابع داریم

گیریم به جای این که به ما بسیاری از موارد را اشتباه می. کنم که ما بحران آب نداریم بحران مدیریت منابع آب داریم تصور می

افتد هیچ یا ده کیلو متر آن سو تر چه اتفاقی می کنیم و در مورد این که در یک وری فکر می وری پایدار فکر کنیم به بهره بهره

 ما به بارورسازی ابرها فکر و به این که اگر رطوبت در منطقه ای گرفته شود و به کاهش رطوبت در منطقه. ای نداریمتصور و ایده 

 .کند نگری و سطحی نگری است که ما را دچار مشکل میهمین بخشی . کنیم ای دیگر بینجامد فکر نمی

های بین المللی مثل یونسکو و فائو کشور ما را با توجه به اینکه ما چندین هزار تجربه گذراندن خشکسالی های بسیاری از سازمان

ها و پتانسیل چرا ما از این ظرفیت. شدید را در این کشور داریم به عنوان کشوری که می تواند آب را مدیریت خوب کند قبول دارد

که با هم نشستن و با هم صحبت کردن نه در کاغذ بلکه در عمل {از میان برداشته شود}اگر آن خال مدیریتی ها استفاده نکنیم؟ 

 .مشکالت را حل می کنیم  است، خیلی از

 91با توجه به گزارش آقای چیت چیان در سال : معاونت علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ها ها را داشته ایم و دچار به هم ریختگی منابع آب شده ایم و از طرفی سهم سازمان جنگلرشد قارچ گونه سدسازیما : که گفتند

رسد به نظر شما در برنامه ششم توسعه، نقش درصد بوده و نصف آن به آبخیزداری می 1تنها  91و آبخیزداری از بودجه سال 

 اشته باشد؟آبخیزداری در تعیین بودجه چه تغییراتی باید د

و   مساحت کشور ما چقدر است؟یک میلیون. شاید کمی خارج از سئوال باشد. ای را عرض نکنمحیفم می آید یک نکته: شریفی

مساحت کشور هلند چقدر است؟ اگر آن خرده آخر کشورمان را حساب کنیم بیشتر از . ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع

چهل و چهار هزار کیلومتر . دانید چقدر است؟ کمی بیشتر از مساحت هلند استران را می مساحت گیالن و مازند. هلند است

کردیم  ما اگر خوب مدیریت می. شود در حدود هفتاد و پنچ هزار کیلومتر مربع و اردبیل و گلستان ما می  گیالن و مازندران.مربع

در کننده محصوالت کشاورزی ست با آن شرایط سختی آب و هلند دومین صا. حداقل به اندازه هلند باید صادر کننده بودیم

ما در کشورمان دربعضی جاها . تر از سطح دریابعضی جاهایش ده بیست متر پایین. بارندگی کمتر از ما و شرایط بد خاک. هوایش

 .دکنن یک هکتار ممکن است چهل تن هم برداشت نکنیم آنجا از هر هکتار هزار و دویست تن برداشت می  در
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 میلیارد متر مکعب، میزان آبی که از سدها به کشاورزی داده می شود 32تا  9 

هایی جو سد سازی در بیست سی سال گذشته انقدر شده که عمده منابع کشور را بخود اختصاص داده حتی در وزارت نیرو بخش

دلیل این امر هم در حقیقت . دهد اختصاص میگردد یک درصد بسیار کمی از اعتبارات را به خود که به آب زیرزمینی برمی 

ها از سد یک چیز ملموس فیزیکی قشنگ و پر پرستیژ است که خیلی از استان. زنی باال به پایین اقتصاد نفتی ماست سیستم چانه

حاال به هر . اشندنمایندگان مجلس گرفته تا مسئوالن استانی دنبال این بودند که به اصطالح نماد قابل رویت را در شهر داشته ب

االن . تخصیص داده شد  حال با این سیستم چانه زنی سالی سه هزار میلیارد تومان چهارهزار میلیارد تومان پنج هزار میلیارد تومان

االن میزان آبی که از سدها به کشاورزی داده میشود . گویند صدهزار میلیارد تومان دویست هزار میلیاردتومان بدهکاریمهم که می

من به شما عرض . حاال ممکن است شما سئوال کنید این مقدار آب به چند نفر می رسد. ین نه تا پانزده میلیارد مترمکعب استب

شود حاال بخش منابع  کنم اگر ما پنج میلیون خانوار کشاورز داشته باشیم که تقریبا بیست و پنج میلیون نفر را شامل میمی

شاید کمتر از یک درصد این سرمایه گذاری رسیده به . کنند رند و کسانی که از جنگل ارتزاق میطبیعی را کنار بگذاریم که دامدا

لذا کل اعتباری که به آبخیزداری اختصاص داده شده در طول این سی سال شاید به اندازه اعتبار سد کرج . دست آن بهره دارانش

 .مثال سیصد میلیارد کمتر بوده است. نبوده

ما برای سد کرخه اعتباری که پیش بینی شده بود . ذشته اشتباهی مرتکب شدیم و روال سرمایه گذاری ما غلط بودهاگر ندانیم در گ

 ما االن برای شبکه. کنم با حدود پانصد میلیارد تومان تمام شد با هفده میلیارد تومان توجیه اقتصادی اش شروع شد و فکر می

ومان پول نیاز خواهیم داشت، االن نزدیک بیست سال هم است که افتتاح شده هیچ هایش بیش از هفتصد هشتصد هزار میلیارد ت

حاال شصت . شصت هزار هکتار زیر سد کرخه به صورت سنتی آبیاری می کردند االن هم همان مقدار است. ای هم نبردیماستفاده

 .کنیم تومان هزینه مستقیم می هزار هکتار را ببینید ما برای هر هکتار در آن منطقه بیش از چهل پنجاه میلیون

 تبخیر میلیاردها لیتر آب از پشت سدها

آبی که االن پشت سدهای ما جمع شده یکی این است که در معرض تبخیر است دوم اینکه حجم عظیم آبی که آنجا جمع شده 

یم متاسفانه بیش از پنج شش که با سدهای متوسط سه هزار سد دار  است ما اگر پانصد و چهل پنجاه تا سد بزرگ داشته باشیم

دهند به کشاورزی بیست میلیارد متر مکعب است  کل ظرفیتی که تخصیص می. میلیارد از پشت سدها مستقیم تبخیر می شود

-اگر در واقع آن سدها هم پرآب نشوند که بعضی سالها نمی . دهند به بخش کشاورزیبعضی سالها کمتر از ده میلیارد تخصیص می

ا توجه به سطح گسترده تبخیر که با توجه به این که در کشور ما تبخیر هم زیاد است بین هزار و چهارمیلی متر تا اما ب. شوند

کشورهای خشک و نیمه خشک  چهارهزار میلی متر است لذا سدسازی در کشور ما که کشور خشک و نیمه خشک است و در همه

لذا تکیه بر . ای سد سازی آب را به نحو دیگری حفظ کرد ارجح استاز اساس جای سئوال دارد یعنی اگر بشود کاری کرد بج

ای داشتند و یک ها برنامهای و در واقع از باال به پایین و مدل توسعه کشورهای غربی که این سازمانعملیات پیمانکاری، مشاوره 

دیگر از .هم کیفش را می کردند الی آخرکردند و چند مدیر شده و چندتا کارشناس و مهندس هم پول را توزیع میپولی جمع می

چرا   اما در مقابل. شده که می خواهی این سد را یا بجای سد کار دیگری را برایتان انجام دهیمکسی که در کرخه بوده سوال نمی

عنی اگر نام آبخیزداری علیرغم هزینه ی کمی که برایش شده در این جلسه مطرح میشود بخاطر این است که غیر متمرکز بوده ی

اگر ذخیره یک متر مکعب . انداین سیصد چهارصد میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده تمام مردم کشور از آن استفاده کرده 

بر . توسط سدسازی مثال دوهزار تومان درآمده همیشه هزینه این یک متر توسط اقدامات آبخیزداری یک دهم بلکه یک بیستم است

کارهای سد سازی اگر مثال یک به یک و نیم بوده توجیه شده در آبخیز داری هشتاد نود ( ست بنفیتکا)اساس تحقیقی که شده 
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و فقط همین سدهای موجود را   بوده و لذا به نظر می رسد و ناچارا بخاطر اینکه ما خوشبختانه ما مکانی برای سد سازی نداریم

خواهم من البته منکر اثرات خوب سد سازی نمی. نیم از آبی که هستباید نگهداری کنیم، تا از رسوب پر نشود و خوب استفاده ک

اما در کشور ما بعضی اوقات خوب فکر نمی شود و از آن در . تواند مفید و ارزشمند باشدبشوم باالخره آن هم در جای خودش می

جای نامناسب باعث شده است که آب آب را در یک جایی که نباید نگه داشتیم و این نگهداشتن در . جای مفید استفاده نمی شود

مثال در سد الر ما چقدر توانستیم ذخیره آب داشته باشیم هرچقدر آب . باعث فرار آب از گسل شود. تبخیر شود آب شور شود

رود در بسیاری از سدهای ما همین اتفاق می افتد منتهی ما هیچ  شود و معلوم نیست کجا می جمع کنیم آب از گسل خارج می

های ابالغی مقام سیاست در یک کالم شاید بشود گفت حتما و قطعا باید این کار بشود و اگر. تورینگ و پایشی روی آن نداریممونی

حتما باید دست اندرکاران این فکر را  معظم رهبری فقط به عنوان زینت المجالس و فقط برای گذاشتن در کادر برایمان نشود،

 .کنند

به صورت تاریخی در بحث مدیریت منابع آب کردیم موضوع آبهای سطحی و زیرزمینی را با با هم  ما یک اشتباهی که: گرشاسبی

اینها یک سیستم هستند و از هم جدا نیستند، از بین بردن این افتراق خیلی دیر شده و هر چه سریعتر باید این . مدیریت نکردیم

های ساالنه که بخیزداری صرف کنیم باید برگردیم ببینیم خسارتاین که چقدر باید منابع آبی برای آ. موضوع را مدیریت کنیم

بینیم چقدر است؟ در برنامه ششم توسعه که خیلی یک تحلیل تقریبی انجام شده  های آبخیزداری میبخاطر عدم انجام فعالیت

بطور متوسط در سال . د ریالهزار میلیار 381شود دالر در هکتار داریم که می  51خسارت ساالنه ناشی از فرسایش خاک معادل 

. حاال آن خسارت های محسوس. ما چهل سیل بزرگ داریم ارزش خسارتی اش هم چیزی در حدود چهل میلیارد تومان است

بحث افت آبخوان ها هست که . گذاری اقتصادی کرد بماند هایی را که نمی شود ارزشبعضی از خسارت. خسارت هایی مثل تلفات

حاال فرو نشست زمین و از حیز انتفاع خارج . رمکعب اگر بگیریم دویست هزار میلیارد ریال افت آبخوان هامیلیارد مت33  حدود

درآمد ناخالص ملی خسارت می % 35گوید ساالنه ایران از فرسایش خاک معادل  فائو می. شدن جاده و مزرعه و میله چاه بماند

 .نگهداری کنیم کافیست ما اگر فقط همین ها را احیا کنیم همین ها را. بیند

باید تشکر . من انتظار نداشتم مباحث زیاد به این سمت برود. مباحث بیشتر به سمت و سوی سدسازی در کشور رفت: منتظریون

ما همیشه سعی می کنیم در سند تخصیص هر سد بخشی از . ای که به نیاز اکوسیستمی کردکنم از آقای ملکیان بخاطر اشاره 

شود به مباحث زیست محیطی و نیاز اکولوژیک و پایدارسازی جریان شود اختصاص داده می سدها جمع می  آورد آبی که پشت

یعنی اگر خود ما هم نخواهیم این مباحث را به آن عمل کنیم ذینفعان . رودخانه که این مباحث سفت و سخت گرفته شده است

های  ما مجبوریم که در برنامه. های دیگری که هستندبقیه ارگانسازمان محیط زیست و . کند زیادی دارد که ما را مجبور می

 .مدیریت منابع و مصارف سدهایمان این رها سازی زیست محیطی را حتما داشته باشیم و مکلف به این بحث هستیم

هم قبول کنیم همان باید . ای یک مقداری خارج شدههای وزارت نیرو از آن نگاه توسعهالحمدهلل از زمان دولت جدید بحث نگاه

شود  گونه که مهندس چیت چیان هم فرمودند ما دربعضی از مناطق کشور مسائل و مشکالتی در این خصوص بوده که تعبیر می

باالخره همه باید قبول کنیم . بله ما این ها را قبول داریم. سد سازی رشد زیادی داشته و یک سری مسائل و مالحظات تامین نشده

 این گونه نیست که فقط بخشی مقصر باشد و قسمتی بی.ستیم مسائل و مشکالتی در طرح هایمان حاکم استدر جهان سوم ه

شما اگربخواهید این مباحث را آسیب شناسی کنید همان گونه که وزارت نیرو مسائل و مشکالتی داشته و در واقع کم . تقصیر باشد

اصال ما کار خود مان را . های خود واقف هستندهم مطمئنا به مسائل و ضعفهایی قبال بوده دوستان ما در جهاد کشاورزی و کاستی

االن هم بسیاری از مسائلی که داریم با هم . با دوستان وزارت جهاد کشاورزی با آسیب شناسی آبخیز داری کشور شروع کردیم
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حاال چه از طرف وزارت جهاد کشاورزی چه کنیم برمبنای این است که تمام آن نقاط ضعفی که بر این مقوله حاکم است  دنبال می

تداوم و استمرار همکاریها با پیش . از طرف وزارت نیرو تماما این مقوالت را سرو سامان بدهیم و بتوانیم به آن اتفاق نظر برسیم

مساائل و  ولی باید به این نکته برسد که کشوری داریم که در آن با. کشیدن مسائل و مشکالت طرفین خیلی هم خوانی ندارد

بحث تامین آب شرب، تامین آب کشاورزی، مسئولیتی که برعهده وزارت نیرو هست این ها همه . مشکالت زیادی دست به گریبانیم

 .های خطیری هست که در واقع ما باید به چشم وظیفه ملی به آن نگاه کنیممسئولیت

های هماهنگی و مدیریتی اینها بحث. که در حوضه هست آبخیزداری یک مقوله بسیار بزرگ است بحث حوضه و مسائل و مشکالتی

یک مباحثی هستند که در ابتدای کار در واقع هرکس یک مرتبه تعریف آبخیزداری را بخواند و مطالعه مختصر داشته باشد مطمئنا 

ه نوعی سرو سامانی و به این نتیجه خواهد رسید که آبخیزداری در واقع تمام اقداماتی که در حوضه می خواهید انجام بدهید ب

هماهنگی حداقل ایجاد شود که در حوضه اقدام خالف توسعه پایدار و خالف مدیریت جامع و بهم پیوسته انچام نشود این ها از 

و مطمئنا دوستان هم به همین صورت که آبخیز داری   مسائل اولیه مسائل حاکم بر آبخیزداری هستند ما هم اعتقاد نداریم

این ها هیچ   تلفی دارد یک بخشی اقدامات سازه یک بخشی اقدامات مدیریتی یک بخشی کارهای بیولوژیکیدیسیپلین های مخ

 .کدام جایگزین یکدیگر نیستند

 تبخیر سطحی سدهای کشور  رقم باالیی نیست

ره برداری که در حال به  از کل مخازن سدهای کشور چیزی در حدود پنجاه میلیارد مترمکعب مخزن داریم مخزن ساخته شده

است حاال به این معنا نیست که همه اش هم پر است حدود ساالنه بیست میلیارد از این مخازن پر می شود که این بیست میلیارد 

هزار هکتار است از این صد و بیست هزارهکتار روند 312موجودی داخل مخزنمان است ما سطح دریاچه مخازنمان چیزی در حدود 

-بگیریم تبخیر از سطح کل مخازنمان چیزی در حدود یک و نه دهم میلیارد مترمکعب است کل خروجیطبیعی اش را هم در نظر 

هایی که ما از صد درصد مخازن کشور داریم حدود سی میلیارد متر مکعب است وقتی این دو را درکنار هم قرار بدهیم حدود 

بیشترین سطح تبخیرمان را . ما هم چاره ای جز این نداریمو . عدد خیلی باالیی هم نیست. دهدخروجی ما را تبخیر تشکیل می2%

دیگر چاره ای جز .استان خوزستان دارد سدهای کارون ،کرخه، دز و سدهایی که در این حوضه داریم و یا مثال سدهای چاه نیمه

م این مقدار تبخیر را از سطح توانی کنیم که با چه ابزاری می این نداریم ما حداقل تبخیر را داریم و داریم روی آن هم کار می

از این هزار . مسئله دیگر در مورد تعداد سدها بود ما در کل کشور سدهایمان در حدود هزار سد است. مخازن کشور کاهش بدهیم

سد حدود سیصد و پنجاه سد در حال بهره برداری اند حدود صد و سی سد در حال ساختند، حدود دویست و شصت سد هم 

های مختلفی داریم از مطالعات در سد سازی دیسیپلین . شود این سدهای مطالعاتی همه وارد فاز اجرا نمی. اند سدهای مطالعاتی

-شود فاز یک فاز دو تا برسد به مرحله اجرا در واقع سدی که می خواهد ساخته شود تمام ابعاد و زوایا دیده میمی   فاز صفر شروع

مجموع این سیصدها . حدود سیصد تا از سدهایمان متعلق به جهاد کشاورزی است. کندم می شود با توجه به اهدافی که دارد فراه

شود یعنی همه این هزار تا سیصد حجم مخزن شان چیزی در حدود صد میلیارد مترمکعب است حدود نیم میلیارد متر مکعب نمی

ولی این نکته را هم خدمتتان بگویم در . جاری شوندتواند در حالت نرمال در کشور آب های کل کشور مییعنی آن چیزی که روان

های کشور هم سد سازی انجام نشده برای خیلی از رودخانه های ما طبق آماری که خدمتتان عرض کردم از سطح تمام رودخانه 

ری از حوضه بسیا. عمدتا هم در حوضه های غربی واقع هستند.میلیون هکتار حوضه آبریز سد داریم 21میلیون هکتار حدود 312

های آبریز غیرسدی هستند که ما واقعا احتیاج به همکاری دوستان داریم که بتوانیم از اثرات مفید آبخیزداری های آبریز ما حوضه

 .بهره مند شویم
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ش را ای دیگر دوستان نباید به این قضیه صفر و یکی نگاه نشود شما اگر آمریکا و سدهایدر مورد سدسازی یا هرکار توسعه: جعفری

بینید همین حاال هم من موافق  جستجو کنید نقشه آمریکا را اگر ببینید شما جای خالی در نقشه که آمریکا سد نداشته باشد نمی

تواند کمک هایی که در برنامه مدیریت آب میسدسازی به شیوه سنتی و به صورت غیر کارشناسی نیستم، ولی باید تمامی آیتم

سی یا شرایط  هست به آنها فکر کنیم این که سدسازی را بکوبیم و فکر کنیم ما االن با منابع دهه کند متناسب اقلیم کشورمان

سی و شش میلیون جمعیت داشتیم االن  22توانیم دوباره زندگی کنیم این امر امکان پذیر نیست ما سال  سی کشورمان می دهه

 .هرم جمعیتی مان جمعیتمان را افزایش بدهیمجمعیت دوبرابر شده و حتی سیاست ما این است که به دلیل 

 اعتراض به روند سدسازی نگاه صفر و یکی است

کیلومتری تهران آمدند ایجاد کردند و االن باعث 312سدسازی هم مثل خیلی از پروژه های دیگر مثل کارخانجاتی که در شعاع  

تی داریم باید قبول کنیم که همه با همدیگر سهیم بودیم نمی بنابراین اگر ما در این نقطه قرار داریم مشکال. همین آلودگی هستند

در مورد سدسازی . ای نخواهد رسانداین کار عمال ما را به نتیجه . شود گناه را بیندازیم گردن یک بخشی و خودمان را مبرا کنیم

بخاطر فقط اینکه   مطرح شدههایی هست که بدون کارشناسی با فشارهای سیاسی ما حتی داشتیم که بحث استیضاح هم پروژه

برای مصارف مختلف را اعالم کرده از   ریزی سدی که مدنظر یک منطقه بوده انجام شود همین االن وزارت نیرو آب قابل برنامه

وقتی آب اعالم شده مشخص است ما یک چیزی حدود پنج میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب . منابع آب سطحی و زیرزمینی

هایی که در دست شود این پنج میلیارد و چهارصد میلیون بین طرحتوانیم طرح توسعه داشته باشیم وقتی اعالم می بیشتر نمی

شویم یک منطقه  های فیزیکی باالیی دارند باالخره اولویتی هم داده شود همین االن هم باز دچار مشکل میاجرا داریم یا پیشرفت

گویم که اگر با هم همکاری و همراهی نکنیم قه ما متوقف شده است؟ بنابراین من میکند چرا سدهای منطآید اعتراض می  می

توانیم کار خاصی انجام دهیم این که سدسازی را بکوبیم ببینید همان سیلی که آقای گرشاسبی مثال زدند به هرحال سد نمی

شود جلویش را گرفته سد کرخه اصال در دوره ای  توانست دوباره در استان گلستان ایجادهایی را که میوشمگیر خیلی از خسارت

االن اقلیم ما تغییراتی در آن اتفاق افتاده و   .در دهه هفتاد چون سیل های مخرب داشتیم به سمت ساخت سدهای بزرگ رفتیم

ن سه و و سمت خوزستان سیل آمد کارو  سه سال پیش در استان چهارمحال  دو. شویم االن همه داریم منتقد این قضیه می

سیالبی که پنج هزار مترمکعب شش هزار متر مکعب در ثانیه بود تصور این . کارون چهار توانستند جلوی این سیالب را بگیرند

بنابراین نگاه صفر و یکی را باید کنار بگذاریم سد هم یک سازه است برای تامین آب در کنار سایر . حجم آب خیلی سنگین است

بنابر این ضمن اینکه ما خیلی خوشحال . ستفاده کنیم برای مدیریت منابع آب و تامین آب درکشورتوانیم امواردی که ما می

توانیم در کنار  هستیم که این همگرایی در برنامه ششم نه روی کاغذ بلکه درعمل در برنامه ها هم اتفاق افتاده از این به بعد هم می

 .ح منابع آب را پیش رو داشته باشیمهای آبخیزداری هم بحث های مدیریت صحیهم، هم بحث

کنم برای اینکه  من فکر می. آیدکند و درصدد حل مشکل و ارائه راهکار میرا نگاه می  هر کسی از دیدگاه خودش مشکل: ملکیان

متاسفانه . ماعتبارات برای اینکه در هر جایی تخصیص پیدا کند مهم ترین مسئله این است که ما نگاه دینامیکی و پویا داشته باشی

 .آب چون نگاه پویا و نگاه به آینده نداریم به خیلی از مسائل در زمینه

 داشتن راهبردی کالن با دیدگاهی پویا راهی برای دسترسی به تمام جواب ها

ه اقلیم فرآیندی برای اینک. اگر بخواهیم راهبرد کالن داشته باشیم حداقل برای پنجاه سال آینده باید از نگاه آب برنامه داشته باشیم

پس اگر راهبرد کالن . گذارد برعکس زلزله که در ده ثانیه اثرات خود را می. کند است که در دراز مدت تاثیرات خودش را اجرا می

وقتی نگاه به . و با دیدگاه پویا نه استاتیک به آینده دوردست داشته باشیم جواب بسیاری از سئواالت بنظر من داده خواهد شد
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-بنابر این وقتی بخواهم با بارش. های رگباری ما در حال افزایش استتوانم استدالل بکنم که بارش داشته باشم من می دوردست

توانم داشته تواند برای من مناسب باشد؟ پس جواب سئوالم را می های رگباری مقابله داشته باشم کدام استراتژی و راهبرد می

بارش . ها در کشور ما در حال تغییر استتوانم این قضیه را درک کنم که نسبت بارشه باشم میاگر من نگاه استراتژیک داشت. باشم

مدیریت باران هم با مدیریت برف فرق می . هایی که به صورت مایع است به صورت باران است نسبت به برف در حال تغییر است

شود اینها آید جابجا میر باشم در زمستان برف بیاد باران میمن در مقابل این رویکرد چکار باید بکنم؟ بجای اینکه منتظ. کند

یک سری مسائل هست . نقششان بروم آن زمان مدیریت کنم اگر نگاه دوردست داشته باشم از االن می توانم این کار را انجام بدهم

 داریم به نام مهندسی ارزش ما یک مفهومی. تواند خیلی موثر باشدکه بنظرم اینها هم اگر روشن شود برای آبخیزداری می

(Value Engineering )های مسئولین محترمی که دررابطه اگر مهندسی ارزش انجام شود آن موقع است که بسیاری از صحبت

کند و شود؟ چقدر خاک فرسایش پیدا می چقدر آب و به چه قیمتی ایجاد می. با بحث آبخیزداری هستند می تواند تبیین شود

 .تواند جلوی فرسایش خاک را بگیردداری می چقدر کار آبخیز

وقتی شما . توانم در بحث بودجه و اعتباراتم صحبت کنماگر بتوانم جایگاه مدیریت خدمات اکوسیستمی را تبیین کنم آن وقت می 

ین ها باید روشن بنابراین ا. توانید در رابطه با بودجه و اعتبارات صحبت کنید که حق و عدالت هر بخشی هر سهمی جدا باشد می

ما در رابطه با قیمت آب در بخش کشاورزی صحبت شد، . وقتی شما راهبرد کالن نداشته باشید ناتوان هستید در جواب دادن. شود

هنوز قیمت بهینه برای کشور ما معلوم نیست شما گندم را در کاشان بکار در همدان بکار یا در سیرجان بکار کدام یکی مناسب 

قیمتی؟ آیا آب را فقط تولید هندوانه بکنند و مثال به یک کشور بفروشند؟یا این آب را تبدیل کنند به بطری آب و است ؟ و به چه 

االن بحث . صدبرابر بفروشند؟ امنیت آب من در این وسط چه است؟ االن صحبتهایی است در رابطه با بحث آب فراتر است

اگر شما دیپلماسی آب را درنظر بگیرید آن . رها براساس آب طرح می شودشما ببینید روابط بسیاری از کشو. دیپلماسی آب است

نقش آبخیزداری در بحث دیپلماسی آب چه جوری است؟ ما در جمع بسیج . توانید خیلی تبیین کنیدوقت بحث آبخیزداری را می 

ولی آیا حاضر . دهیدید می شما حاضر نیستید یک وجب از خاک کشور نصیب دشمن بشود برایش هزاران شه. دانشجویی هستیم

اینها مسائلی هست که ما باید بیشتر بیندیشیم رویکرد راهبردی . هستید یک وجب از خاکتان فرسایش پیدا کند؟ خاک حاصلخیز

ما اعتقاد داریم که جامع نگری بسیار . ما اینجا در منابع طبیعی قطب علمی توسعه پایدار حوضه آبخیز هستیم.و کالن داشته باشیم

ما اعتقاد داریم مناسب نیست یک حوضه آبخیز چند مدیر داشته .ما بهم پیوستگی فعالیتها اعتقاد داریم. رایمان مهم استب

هر بخشی برای خودش کار می .کشاورز برای خودش کار کشاورزی می کند وزارت نیرو برای خودش.چند صاحب داشته باشد.باشد

بنابر این نقش . شودبت داشته باشیم بعضی اوقات اثرات فعالیت های مثبت ما خنثی میمث  کند و در آخر بجای اینکه ما هم افزایی

نقش ترویج کجاست؟نقش آموزش کجاست؟وقتی بهترین تکنولوژی ها را داشته باشید ولی نتوانید آن را .انسان خیلی مهم است

ته خودش را در جمع کثیر ملت و روستاییان و منتقل کنید چه سودی دارد؟بسیاری از تکنولوژی هایی که وارد شده چون نتوانس

 .عشایر و ساکنان حوضه های آبخیز تبیین کند جواب نگرفته است

 حکمرانی حوضه به جای حکمرانی آب 

 Watershed ها و مراحل تکاملی که دانش بشری در زمینه مدیریت جلو رفته به ایدهاز تمام این سعی و خطاها، تجربه 

Governance ( حوضهحکمرانی )تر و فراتر است چون تجربه نشان داده این ایده از ایده حکمرانی آب هم خیلی جامع. رسیده

بجای اینکه شما برای شما نتایج مثبت بیاورد . است که ایده حکمرانی آب ممکن است در بعضی جاها چالش زا و بحران زا باشد

کند و نقش انسان را در این  کنولوژی را با اکوسیستم مخلوط میآید نقش فرد و نقش تآورد حکمرانی حوضه می نتایج منفی می
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شما روی آن چیزهایی که اشتراکات . حاال می خواهد انتهایش حوضه آبریز باشد یا حوضه ی آبخیز باشد. گیردقضیه درنظر می 

 integrated) یعنی ایده.قبل ارائه شداست حکمرانی حوضه ای را مالک قرار بدهید و این ایده را فراتر از آن ایده ای که دهه های 

watershed management)یا بحثی که بعدا مطرح شد با عنوان. خیلی ایده خوبی است  مدیریت یکپارچه آب (water 

Governance ) وقتی شما . آب مطرح شد ولی االن صحبتی که هست تجربیانی که انجام دادند، حکمرانی حوضه است  حکمرانی

تواند عادالنه و بجا بین تمام بخش های وضه ای را درنظر بگیرید آن موقع بحث بودجه هم به مقدار زیادی میایده حکمرانی ح

 .مختلف کشاورزی، محیط زیست، تولید آب و تامین آب حل شود

=nn?hpp.newstext/com.farsnews.www//:http31953226222565 
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 آب
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, سه شنبه 

   مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور تاکید کردمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور تاکید کردمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور تاکید کرد   

 ضرورت تسریع دراجرای طرح های کوچک تامین آب

تسریع در اجرای و زمان بهره برداری پروژه : سامانه های نوین آبیاری کشور گفتمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه  

 .  ها و طرح های کوچک تامین آب ضرورت جدی و کنونی بخش کشاورزی کشور است

براین اساس مطالعه و سرمایه گذاری بر روی طرح های : عباس زارع در نشست طرح سامانه های نوین آبیاری ایالم اظهار کرد

تامین آب با هدف تسریع در زمان بهره برداری آنها به عنوان برنامه مهم و اصلی سازمان نوین آبیاری کشور در نقاط مختلف  کوچک

 .پیگیری می شود

وی تکمیل طرح های نیمه تمام آبیاری نوین و تالش برای تخصیص اعتبار برای این طرح ها از دیگر اهداف اولویت دار وزارت جهاد 

 .زمان نوین آبیاری عنوان کردکشاورزی و سا

یکی ازمهم ترین مباحث و شاخص ها در سیاست های توسعه یافتگی بررسی دقیق همراه با نیازسنجی و اجرای : وی ادامه داد

 .دقیق طرح های مطالعاتی در حوزه کشاورزی و لحاظ کردن نظر و خواست مردم و بهره برداران در این طرح ها است

تان ایالم یکی از معدود استان های کشور است که در اجرای طرح های مطالعاتی و انجام پروژه های مختلف وی با بیان اینکه اس

مشارکت تشکل های بهره بردار از طرح های مختلف : کشاورزی، از نظر و دیدگاه های تشکل های بهره بردار استفاده می کند، افزود

 .آب و خاک دارند کشاورزی سهم عمده ای در استفاده بهینه از منابع

طرح های اجرا شده توسط کارشناسان جهاد کشاورزی : زارع با اعالم این مورد که کشاورزی باید دانش محور باشد تاکید کرد

بایستی به افزایش تولید و سوددهی منجر شود و واحد های ترویج با ارائه آموزش های ترویجی به بهره برداران آنها را برای به 

 .های نوین کشاورزی ترغیب کنندکارگیری شیوه 

وی در ادامه از اعزام یک تیم فنی به استان ایالم در آینده نزدیک به منظور بررسی طرح های مطالعاتی و طرح های در حال اجرای 

ررسی و این تیم کارشناسی به همراه کارشناسان استان ایالم وضعیت طرح ها و مشکالت پیرامون آنها را ب: استان خبر و توضیح داد

 .مطالعه می کنند

تخصیص اعتبارات و تسریع در چگونگی : مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور افزود

 .اجرای این طرح ها منوط به گزارش نهایی کمیته فنی از بررسی طرح های استان است

تکمیل و توسعه پروژه های کوچک تامین آب با توجه به : شست اظهار کردرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم نیز در این ن

 .مزایای زیادی چون جلوگیری از فرسایش خاک و هدر رفت آب نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است

حاضر  اجرای طرح های کوچک تامین آب با هدف استفاده بهینه و درست از منابع محدود آب است و در حال: عبدالرضابازدار افزود

پروژه آنها توسط پیمانکاران در  32پروژه کوچک با محوریت تامین آب در استان در دستور اجرا قرار دارد که از این تعداد طرح،  32

 .حال اجرا است

خاک استان ایالم از لحاظ مواد عالی فقیر است که برای بهبود و غنی سازی خاک : وی با اشاره به وضعیت خاک استان ادامه داد

 .ازمند تخصیص اعتبارات ملی هستیم چرا که اجرای طرح های نوین آبیاری بدون داشتن خاک غنی و با کیفیت موثر نخواهد بودنی

هزار هکتار در قالب برنامه پنج ساله با  322اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی استان به گستره : بازدار یادآورشد
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 .آبی استان در دستور کار این سازمان قرار دارد هدف استفاده بهینه از منابع

 .هفت هزار پروژه مختلف در حوزه آب و خاک درنقاط مختلف کشور در حال اجرا است

 .این نشست با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های تابعه استان، کارشناسان و معاونان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد

هزار هکتار آن به اراضی کشاورزی دیم و آبی اختصاص دارد که از این  152ری وسعت استان ایالم میلیون هکتا 1.2از گستره 

 .هزار هکتار آبی و مابقی اراضی دیم است 82میزان 

 .هزار بهره بردار در حوزه زیربخش های مختلف جهاد کشاورزی استان به فعالیت و تولید مشغول هستند 62

/com.iranecona//:http22883D%/8%B6%D8%B3%D9 
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 آب
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, دوشنبه 

   مقابله با بحران آب با ایجاد شهرک های کشاورزیمقابله با بحران آب با ایجاد شهرک های کشاورزیمقابله با بحران آب با ایجاد شهرک های کشاورزی

ایجاد، توسعه، راهبری و زیرساخت ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی به منظور : مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت

های مجتمع ها و شهرک های کشاورزی است و در شرایط فعلی اولویت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شهرک های کشت های 

 . گلخانه ای به دلیل بحران کمبود آب است

: شرکت های کشاورزی، عنوان کرد سید نظام الدین سجادی در نشستی با استاندار هرمزگان با اشاره به فلسفه تشکیل مجتمع ها و 

 .بخش کشاورزی دارای اهمیت و جایگاهی ویژه ای در اقتصاد کشور است و ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه شود

تنها بخشی که در شرایط سخت می تواند به کشور کمک کند، بخش کشاورزی است و در تحریم ها نیز تنها بخشی : وی ادامه داد

ی خود بایستد این بخش بود و تنها بخشی که رشد مثبت داشت و موجب شد دیگر بخش ها هم رشد کند، که توانست روی پا

 .کشاورزی بود که به دلیل ظرفیت های خوبی است که در این بخش وجود دارد

را محقق  مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی بهترین بخشی است که می تواند اهداف اقتصاد مقاومتی

میزان تولیدات کشاورزی کشور ما پس از انقالب اسالمی بیش از چهار برابر افزایش یافته است در حالی که توسعه : کند، افزود

چندانی در زمینه سطح زیر کشت نداشته ایم و عمده این افزایش چهار برابری تولیدات کشاورزی در نتیجه افزایش عملکرد در 

 .واحد سطح بوده است

مسائل مربوط به صنایع تبدیلی و عدم استفاده مطلوب از نهاده ها، باال : دی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی تصریح کردسجا

بودن هزینه های سرمایه گذاری اولیه در بخش کشاورزی و سنتی بودن کشاورزی از جمله مشکالت این بخش محسوب می شود 

 .ه ای برای حل بخش عمده ای از مشکالت بخش کشاورزی استکه ایجاد مجتمع ها و شهرک های کشاورزی نسخ

در شرایطی که در کشور باید بیشتر شرکت های دولتی واگذار شود اما در قانون برنامه تاکید شد که از محل : وی خاطرنشان کرد

الت کشاورزی ایجاد واگذاری یکی از این شرکت ها، شرکت دولتی شهرک های کشاورزی به عنوان یک راهکار جدی برای حل مشک

 .شود

باید با : مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی با تاکید بر اینکه باید به سمت صنعتی شدن کشاورزی حرکت کنیم، اظهار کرد

تغییر روش ها تحولی در کشاورزی کشور ایجاد کنیم و در مجتمع ها و شهرک ها به دنبال این هستیم تا هزینه های سرمایه 

 .کمتر شود و کار برای کشاورزان اقتصادی شودگذاری اولیه 

یکی از روش های حل مشکل کم آبی استفاده از شبکه های نوین آبیاری است تا کارایی مصرف آب باال برود و با تغییر : وی گفت

الت روش کشت به جای اینکه آب زیادی مصرف شود می توان با استفاده از روش های نوین با مصرف آب کمتر، میزان محصو

 .بسیار بیشتری تولید و برداشت کرد

دامپروری و شیالت در اولویت های بعدی شرکت شهرک های کشاورزی پس : مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی عنوان کرد

 .از کشت گلخانه ای قرار دارد اما در استان هرمزگان می توان نگاه ویژه ای به تولیدات شیالتی داشت

نه ساختارهای ملی و استانی شرکت شهرک های کشاورزی در سراسر کشور شکل گرفته است و این خوشبختا: سجادی بیان کرد

شرکت جز سازمان های توسعه ای کشور با تصویب هیئت دولت محسوب می شود که سازمان های توسعه ای این اختیار را دارند 

 .در مناطق محروم سرمایه گذاری و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند
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 122مشاور در حال آمایش برای توسعه گلخانه های کشاورزی هستند و تا کنون مجوز و پروانه  39استان کشور  39در : فزودوی ا

 .هکتار شهرک گلخانه ای کشاورزی در سراسر کشور صادر شده که در حال آماده کردن زیرساخت های این شهرک ها هستیم

هکتار برای کشت از شرایط  32امل بودن زنجیره تولید و اختصاص بیش از ک: مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی تصریح کرد

ایجاد شهرک های کشاورزی است و ما زیرساخت های این شهرک ها را آماده و پس از آن به صورت فروش نقد و اقساطی آنها را 

 .واگذار می کنیم

یت های شرکت شهرک های کشاورزی در راستای آماده سازی سجادی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با استانداران برای توسعه فعال

در این زمینه با برخی استانداران تفاهم : زیرساخت ها برای فعالیت های کشاورزی گلخانه ای، دامپروری و شیالتی، خاطرنشان کرد

 .را آماده کنیم نامه امضا کرده ایم تا با توجه به قابلیت های ویژه هر استان در آن سرمایه گذاری و زیرساخت ها

برای اجرایی کردن این تفاهم نامه کارگروه راهبری پیش بینی شده که از نمایندگان دیگر وزارتخانه ها و سازمان ها : وی بیان کرد

در هر استان در آن حضور دارند که وظیفه قابلیت یابی و پروژه یابی و هدایت و راهبری و پروژه های بخش کشاوری را بر عهده 

 .دارد

استان هرمزگان به دلیل شرایط آب و هوایی می تواند از قطب های : دیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور اضافه کردم

 .کشت گلخانه ای در کشور باشد و در حال حاضر مطالعات امکان سنجی در این استان در حال انجام است

/com.iranecona//:phtt22821D%/9%82%D9%81%D8 
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 آب
 ایرنا - - 11/11/1321تاریخ خبر

   هزار هکتار زمین کشاورزی اجرا شد هزار هکتار زمین کشاورزی اجرا شد هزار هکتار زمین کشاورزی اجرا شد    919191سیستم آبیاری نواری در سیستم آبیاری نواری در سیستم آبیاری نواری در 

هزار هکتار زمین  31در ( تیپ)معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای سیستم آبیاری نواری  -ایرنا -تهران

 . خبر داد کشاورزی

دوشنبه در حاشیه سی امین دوره انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه ملی در پاسخ به ایرنا درباره وضع اجرای « عباس کشاورز»

 . امسال اجرای سیستم آبیاری نواری به شکل میکرو در مزرعه ها به شکل رسمی آغاز شد: افزود( تیپ)سیستم آبیاری نوین نواری 

مین زمینه عده ای از کشاورزان به دلیل محدودیت منابع آبی از بودجه مالی خود برای اجرای این سیستم سرمایه در ه: وی گفت

 . گذاری کردند؛ به طور نمونه این سیستم آبیاری در تولید سیب زمینی، چغندر و ذرت استان خراسان رضوی به کار رفت

 . ت که بیشتر برای کشت های ردیفی استفاده می شودروش آبیاری نواری یکی از روش های آبیاری قطره ای اس

در این روش برای رساندن قطره آب به پای گیاه، از نوار آبیاری . این روش را هم در مزرعه و باغ و هم در گلخانه به کار می برند

 .استفاده می شود( tape) قطره ای یا تیپ

برای نخستین بار در کشور طرح نواری آبیاری قطره  95-91ال زراعی در س: وزیر جهاد کشاورزی امروز در این همایش اعالم کرد

هزار  32در سطح  92-95هکتار از زمین های گندم اجرا شد که با توجه به نتیجه مطلوب، این طرح در سال زراعی  122ای در 

 .هکتار از زمین های گندم اجرا می شود

بر کاهش مصرف قابل توجه آب عملکرد تولید را بیش از دو برابر افزایش می حجتی تاکید کرد استفاده از روش آبیاری نواری افزون 

 .دهد

 قیمت سیب زمینی متعادل شد ** 

ما تالش داریم بازار را کنترل کنیم و به : معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره الگوی کشت سیب زمینی و پیاز گفت

 .ح زیرکشت تعیین کرده ایمهمین منظور برای همه منطقه ها و فصل ها سط

برخی کشاورزان به دلیل سودآوری و برخی تفکرات، برنامه ابالغ شده را رعایت نمی کنند؛ در حالی که رعایت : وی اضافه کرد

 . ضوابط و تعادل در تولید و عرضه سیب زمینی، به سود مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود

اکنون برخی تولیدکنندگان از قیمت ها راضی اند؛ پس از : نی و پیاز از تولیدکنندگان گفتکشاورز درباره قیمت خرید سیب زمی

ابالغ مصوبه پرداخت یارانه برای صادرات قیمت سیب زمینی به مقدار زیادی قیمت این محصول افزایش یافت اما هنوز با نرخ 

 . مطلوب فاصله دارد

برای نمونه در همدان، اردبیل و اصفهان مشکل چندانی از نظر . کشاورزان شده استبه گفته او، پایین بودن دما باعث افزایش توان 

 . قیمت رخ نداد

قیمت سیب زمینی نسبت به گذشته متعادل تر شده است؛ به طوری که تقاضایی برای فروش محصول با شرایط : وی اضافه کرد

 . خرید تضمینی نداریم

ور سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت کشاورزی پیش بینی کرده بود امسال بیست و یکم آبان ماه امسال سرپرست دفتر ام

نزدیک به پنج میلیون تن سیب زمینی و دو میلیون و یکصد هزار تن پیاز در کشور تولید شود که تقریبا با تولید پارسال برابری می 

 .کند

 حجم تولید گندم سال زراعی جاری اسفندماه مشخص می شود ** 
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میلیون هکتار زمین آبی و دیم  6هم اکنون : ور زراعی وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید گندم سال زراعی جاری گفتمعاون ام

 .زیرکشت گندم رفته است که پیش بینی میزان تولید آن در اسفندماه ممکن می شود

کیلوگرم در هکتار و تولید کشاورز  1122 وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم معرفی کشاورزان نمونه اعالم کرد متوسط تولید گندم

 .تن است 31نمونه 

 .کیلوگرم در هکتار برسد 5222طبق برنامه، میانگین گندم آبی باید به : وی گفت

بر پایه تازه ترین بررسی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که 

درصد جمعیت ایران به کشاورزی پیوند خورده و سهم بخش کشاورزی از  18امسال منتشر شد، حیات اقتصادی  اوایل دی ماه

 . درصد است 11.6تولید ناخالص داخلی 

/News/fa/ir.irna.www//:http83926821/ 
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 آب
 فودپرس 1321دى ماه  13یک شنبه 

   قیمت آب صنایع افزایش یافتقیمت آب صنایع افزایش یافتقیمت آب صنایع افزایش یافت

شورای اقتصادافزایش تعرفه خدمات آب صنعتی خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضالب و  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 . د را تصویب کردبرای اجرای بسته طرح های هراز که از سوی وزارت نیرو طرح شده بو( فاینانس)استفاده از تسهیالت خارجی 

در جلسه روز گذشته شورای اقتصاد که با حضور وزرای نفت، اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 .کشور برگزار شد، درخواست برخی از دستگاه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید

افزایش تعرفه خدمات آب صنعتی خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضالب و استفاده از همچنین در این جلسه موضوع 

برای اجرای بسته طرح های هراز که از سوی وزارت نیرو طرح شده بود و همچنین درخواست احداث ( فاینانس)تسهیالت خارجی 

کارخانه فوالد شادگان که از سوی وزارت نفت مطرح خط لوله گاز به نیروگاه کهنوج و احداث خط لوله گاز به نیروگاه ماهشهر و 

 . شده بود به تصویب اعضا رسید

d9215cf6312c2b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد کالن

 آیانا 1321دی  11, دوشنبه

درصدی واردات در هشت ماهه درصدی واردات در هشت ماهه درصدی واردات در هشت ماهه    ۱2۱2۱2میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش    999صادرات بیش از صادرات بیش از صادرات بیش از 

      313131سال سال سال 
هزار دالر  162میلیون و  192میلیارد و  1هزارتن محصوالت کشاورزی به ارزش  19میلیون و  1از فروردین تا آبان ماه سال جاری، 

 .از کشور صادر شده است

دولت به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،بر اساس گزارش مرکز فناوری اطالعات  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

درصدی از کل ارزش صادرات کاالهای  32.86درصدی از کل وزن و  6.22وارتباطات وزارتخانه، این میزان صادرات، معادل سهم 

 .غیرنفتی می باشد

تن به  182هزار و  21میلیون و  22بالغ بر  95یرنفتی از فروردین تا آبان سال بر پایه این گزارش،جمع کل صادرات کاالهای غ

 .هزار دالر بوده است 252میلیون و  122میلیارد و 13ارزش 

 32.65بنابر این گزارش، واردات بخش کشاورزی طی هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 

 .درصد کاهش نشان می دهد 12.23درصد و از نظر ارزشی 

بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی به ترتیب مربوط به زیربخش زراعی با سهم :در ادامه این گزارش آمده است

 .درصد بوده است 32.22درصد و باغی با سهم  32.16درصد، دام و طیور با سهم  65.18

میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به ترتیب شامل زیربخش باغی با سهم  به لحاظ ارزشی نیز بیشترین:این گزارش می افزاید

 .درصد بوده است 16.28درصد و دام و طیور با سهم  18.11درصد، زراعی با سهم  53.89

هزار دالر  112میلیون و  885تن به ارزش  212هزار و  212بنابراین گزارش، در بخش دام و طیور طی هشت ماهه نخست امسال 

محصوالت شامل حیوانات زنده، گوشت و احشاء خوراکی، محصوالت خوراکی با منشا حیوانی و خوراک دام صادرات شده که  انواع

 .دهد درصد رشد نشان می 31.51درصد و ارزشی  33.5به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

هزار دالر صادرات ماهیان زنده، ماهیان تازه  122و میلیون  325تن به ارزش  152هزار و  11براساس این گزارش،در بخش شیالت 

درصد به لحاظ  32.85یا منجمد یا خشک، قشرداران صدفداران و بی مهرگان و محصوالت خوراکی با منشا آبزیان صورت گرفته که 

 .درصد از نظر ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است 33.12وزنی و 

هزارتن به ارزش  921در بخش زراعی، صادرات محصوالت خام و تازه و فرآوری شده به یک میلیون و :هداین گزارش ادامه می د

درصد  2.31درصد و ارزشی  1.66به لحاظ وزنی  91هزار دالر رسیده که نسبت به هشت ماهه نخست سال  832میلیون و  926

 .رشد نشان می دهد

میلیون دالر انواع محصوالت خام ، تازه و فرآوری شده، صادر  512لیارد و هزارتن به ارزش یک می 238همچنین در بخش باغی 

 .شده است

درصد و ارزشی  1در بخش دامپزشکی نیز صادرات محصوالت دامپزشکی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی از رشد 

 .درصد برخوردار بوده است 58.13رشد 

ی به لحاظ وزنی در هشت ماهه نخست سال جاری در بخش کشاورزی شامل قلم عمده صادرات 32:در این گزارش آمده است

هندوانه، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، پیاز و موسیر، ماست، انواع کلم قرمز و سفید و قمری، دوغ 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

22 
 

قلم عمده صادراتی از نظر  32خربزه و کاهو و و شیر، خامه بسته بندی شده کفیر، سیب تازه، خیار و خیار ترش تازه یا سرد کرده، 

ارزشی شامل بسته با پوست تازه یا خشک، گوجه فرنگی، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، هندوانه، پنیر، ماست، حیوانات زنده از نوع 

 .شودگوسفند و به جز گوسفند مولد نژاد خالص، خرما مضافتی تازه یا خشک، پیاز و موسیر و انگور خشک کرده می 

/item/majles/ir.iana.www//:http12353-3html. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1321دی  13, یکشنبه

   اعالم شد اعالم شد اعالم شد    نرخ تورم روستایینرخ تورم روستایینرخ تورم روستایی

 8.5درصد و تورم نقطه به نقطه را معادل  31ماهه منتهی به آذرماه سال جاری را  31مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی کشور در 

 .درصد اعالم کرد

نرخ تورم روستایی آذرماه امسال با کاهش نیم درصدی نسبت ماه قبل از آن به : به گزارش ایانا ، مرکز آمار ایران اعالم کرد 

شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور . بود درصد ثبت شده 31.2درصد رسید، در حالی که آبان ماه 31

را نشان می دهد و نسبت به ماه  113عدد ( 3192=322بر مبنای)که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته،  3195در آذرماه سال 

 .درصد افزایش داشته است 3.6قبل 

درصد ماه قبل کاهش  9درصد ذکر شده که نسبت به  8.5( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  

رسید، که نسبت به ماه قبل سه  123.3شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در ماه آذر به رقم . یافته است

درصد  1.1رسید، که نسبت به ماه قبل 158.1صلی خوراکی ها در این ماه به عدد شاخص گروه ا. درصد افزایش نشان می دهد

 .افزایش نشان می دهد

 33ماهه این گروه 31درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم  2.9شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل  

درصد افزایش نشان می  2.8ات نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانی. درصد است

درصد است که در مقایسه  32.6نسبت به دوره مشابه سال قبل  3195ماه منتهی به آذرماه  31دهد و درصد تغییرات این گروه در 

 .درصد بود، کاهش یافته است 33که رقم  3195ماهه منتهی به آبان ماه  31تورم 

درصد نسبت به ماه  2.2رسید که  132.5به رقم  3195عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات در آذرماه همچنین شاخص گروه  

 32.5میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . قبل افزایش نشان می دهد

درصد است که نسبت به  31.3ه دوره مشابه سال قبل این گروه نسبت ب 3195ماه منتهی به آذرماه سال  31درصد بود و نرخ تورم 

 .درصد بود، کاهش یافته است31.6که رقم  3195ماهه منتهی به آبان ماه  31تورم 

/item/majles/ir.iana.www//:http12312-3html. 
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 اقتصاد محصوالت

 - 21/11/12فارس

دستمزد کارگر میوه چین روزانه دستمزد کارگر میوه چین روزانه دستمزد کارگر میوه چین روزانه / / / تومان رسیدتومان رسیدتومان رسید   4۴1۱4۴1۱4۴1۱درصد رشد به درصد رشد به درصد رشد به    929292قیمت گندم در سال گذشته با قیمت گندم در سال گذشته با قیمت گندم در سال گذشته با 

   هزار تومانهزار تومانهزار تومان   191919

 .درصد برخوردار بوده است 12.2ریال بود که نسبت به سال قبل از رشد  32525قیمت فروش گندم در سال گذشته متوسط 

، قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطف روستایی مرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد 3191کشور در سال 

قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم  3191برای قیمت فروش گندم به عنوان گروه غالت در محصوالت کشاورزی آمده است، در سال 

ریال کمترین  8222.2ریال بیشترین و استان هرمزگان با  31852.2استان گیالن با . ریال بوده است 32525.1گندم در کل کشور 

 .دان قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته

های فروش به دولت و آزاد  ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت 32599.6قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 

 .درصد داشته است 12.2، افزایشی برابر 91قیمت فروش این محصول نسبت به سال . ریال رسیده است 32522.2آن به رقم 

 جو 

ریال بیشترین و  32921.2استان البرز با . ریال بوده است 8253.1در کل کشور به قیمت فروش یک کیلوگرم جو  3191در سال 

افزایش  91درصد نسبت به سال  11.2قیمت فروش جو . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 2113.2استان همدان با 

 .داشته است

 شلتوک

های  بیشترین و کمترین قیمت. ریال رسید 11163.1قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم  3191در سال 

قیمت فروش این . ریال اختصاص داشته است 31619.6ریال و خوزستان با  18923.1های گیالن با  فروش به ترتیب به استان

 .دهد درصد نشان می  2.6کاهشی معادل  91محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 

 ای ذرت دانه

ریال  19923.9استان فارس با . ریال بوده است 33221.1ای در کشور  وش یک کیلوگرم ذرت دانهقیمت فر 3191در سال 

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2151.8بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 56.6معادل  91نسبت به سال 

 حبوب

 نخود

ریال بیشترین  12111.2ریال بوده است که استان کرمان  39321.9در کل کشور  3191مت فروش یک کیلوگرم نخود در سال قی

نسبت به  91قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 316152.2و استان البرز با 

 .تدرصد داشته اس 15.5کاهشی برابر با  91سال 

 عدس

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_ghfmvhkhkdmrk_93.pdf
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ریال  52315.8ریال رسید که استان ایالم با  18166.2قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم  3191در سال 

قیمت فروش این . ریال با کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است 36968.1بیشترین و استان خراسان شمالی با 

 .درصد روبرو بوده است 32.2با افزایشی معادل  91محصول نسبت به سال 

 های روغنی دانه

 آفتابگردان روغنی

ریال بوده است که استان خراسان شمالی با  32233.9در کل کشور  3191قیمت فروش یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال 

ت فروش این اند قیم ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور داشته 31652.8ریال بیشترین و استان گلستان با  12829.2

 .درصد داشته است 16.1، کاهشی معادل با 91محصول نسبت به سال 

 کلزا

ریال  39895.9استان خوزستان با . ریال بوده است 38611.6قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این . اند داشته ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را 33256.1بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 35.2معادل  91محصول نسبت به سال 

 محصوالت لیفی

 پنبه وش

ریال  12123.5ریال بوده است که استان گلستان با  11822.5قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . فروش را در کل کشور داشته اند ریال کمترین قیمت 13222.9بیشترین و استان فارس با 

 .درصد داشته است 1.6کاهشی معادل با  91سال 

 محصوالت جالیزی

 هندوانه

ریال بیشترین و  2221.1ریال بوده است استان قم با  1286.2قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 1232.8با  استان کهگیلویه و بویراحمد

 .درصد داشته است 6.1، کاهشی برابر با 91مورد بررسی نسبت به سال 

 خربزه

یال ر 33188.2های قم با  استان. ریال بوده است 6521.3در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 1131.6بیشترین و استان فارس با 

 .درصد روبرو بوده است 33.2با افزایشی معادل  91

 خیار

ریال  32188.2ریال رسید، استان مرکزی با  9822.9قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  3191در سال 

با  91قیمت فروش خیار نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 23212.2بیشترین و استان فارس با 

 .رو بوده است درصد روبه 2.2کاهشی معادل 

 ها سبزی

 سیب زمینی
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 31592.1استان خراسان شمالی با . ریال بوده است 8392.2زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 3191در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 2222.2ترین و استان هرمزگان با  ریال بیش

 .درصد کاهش داشته است 11.9معادل  91نسبت به سال  3191سال 

 فرنگی گوجه

باالترین قیمت فروش را استان . ریال بوده است 5922.2کل کشور قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در  3191در سال 

قیمت فروش این . اند ریال داشته 1522.8ترین قیمت فروش را استان آذربایجان غربی با  ریال و پایین 32321.2خراسان جنوبی با 

 .درصد کاهش داشته است 12.6معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 بادمجان

ریال باالترین  12521.6استان مرکزی با . ریال بوده است 6892.1قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 1222.1و استان خراسان شمالی با 

 .درصد افزایش داشته است 33.2معادل  91سال 

 پیاز -6-5

ریال  35118.1استان هرمزگان با . ریال بوده است 2328.2در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 12292.9باالترین قیمت فروش و استان لرستان با 

 .درصد افزایش داشته است 36.3معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 ای محصوالت علوفه

 یونجه

ریال  8255.5استان خراسان شمالی با . ریال بوده است 6598.2قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  3191در سال 

ن محصول نسبت به سال قیمت فروش ای. اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 5322.3ترین و استان ایالم با  بیش

 .درصد افزایش داشته است 13.2معادل  91

 شبدر خشک

 6121.5استان چهارمحال و بختیاری با . ریال بوده است 2963.2قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2222.2ترین و استان لرستان با  ریال بیش

 .درصد افزایش داشته است 32.1معادل  91نسبت به سال  3191سال 

 دار های هسته میوه

 زردآلو

ریال  93822.2استان آذربایجان شرقی . ریال بوده است 21283.3قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش زردآلو نسبت به سال . اند کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشتهریال  33298.12ترین و استان همدان با  بیش

 .درصد روبرو بوده است 92.2با افزایشی معادل با  91

 هلو
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ریال  52168.5استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 12622.2قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند را داشته  ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور 8282.3 ترین و استان فارس با بیش

 .درصد افزایش داشته است 55.1معادل  91سال 

 دار های دانه میوه

 سیب درختی

ریال و  15595.2استان البرز با . ریال بوده است 32395.1در کل کشور  3191قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 32299.1استان کرمانشاه با 

 .درصد افزایش داشته است 1.2معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 انگور

ترین و کمترین قیمت فروش در کل  بیش. وده استریال ب 33523.2قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  3191در سال 

قیمت . های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد تعلق داشته است  ریال بوده است که به ترتیب به استان 2168.6و  12222.2کشور 

 .درصد افزایش داشته است 32.8برابر با  91نسبت به سال  3191فروش این محصول در سال 

 مرکبات

 پرتقال

ریال  12222استان کرمانشاه با . ریال بوده است 32392.1قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 33122.2ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  بیش

 .رو بوده است درصد روبه 355.3عادل با با افزایش م 91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 نارنگی

ریال  13982.1استان بوشهر با . ریال بوده است 35138.1قیمت فروش یک کیلوگرم نارنگی در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 9311.1ترین و استان گیالن با  بیش

 .درصد افزایش داشته است 318.5معادل  91ل سا

 های دامی دام و فرآورده -ب

 دام -3

 گوسفند و بره زنده پرواری -3-3

استان . ریال بوده است 326992.1در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 

ترین قیمت فروش را در  ریال پایین 82812.5ستان کهگیلویه و بویراحمد با ریال باالترین و ا 322329.5سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 2.9برابر با 91قیمت فروش آن نسبت به سال . اند کل کشور داشته

 گاو و کمتر از دو سال پرواری -1-3

ریال بوده است استان کرمان  322329.2 قیمت فروش یک کیلوگرم از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 3191در سال 

قیمت فروش . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 81823.8ترین و استان گلستان با  ریال بیش 311328.2در 

 .درصد کاهش داشته است 3.5برابر با  91نسبت به سال  3191این محصول در سال 

 های دامی فراورده-1
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 (نشده شسته)پشم گوسفند  -3-1

استان کرمان با . ریال بوده است 11868.2در کل کشور ( شسته نشده)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  3191در سال 

قیمت . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 1612.6ریال و استان مازندران با  51112.5

 .درصد روبرو بوده است 85.1با افزایشی معادل با  91سال نسبت به  3191فروش آن در سال 

 (چرخ نکرده)شیر گوسفند  -1-1

ریال بوده است که نسبت به  15921.2قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور  3191در سال 

ریال باالترین و استان سیستان و  15156.6با  استان خراسان رضوی. درصد روبرو بوده است 39.5با افزایش برابر با  91سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 9222.2بلوچستان با 

 (چرخ نکرده)شیر گاو  -1-1 

با افزایشی برابر با  961ریال بوده است که نسبت به سال  33396.1قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کشور  3191در سال 

ترین  ریال پایین 8126.1ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان با  39219.2استان بوشهر با . صد روبرو بوده استدر 31.1

 .اند قیمت فروش را در کل کشور داشته

 خدمات کشاورزی -ج

 خدمات ماشینی -3

 شخم زمین زراعی آبی با تراکتور -3-3

استان هرمزگان .ریال بوده است 969221.5اعی آبی با تراکتور در کل کشور هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زر 3191در سال 

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  ریال به ترتیب بیش651821.6ریال و استان ایالم با  1636825.3با 

 .استدرصد افزایش داشته 12.5معادل 91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال .اند داشته

 شخم زمین زراعی دیم با تراکتور -1-3

ریال بوده است استان  651521.3در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

را در کل ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت  521996.1ریال و استان بوشهر با  3612515.8مازندران با 

 .درصد افزایش داشته است 2.2معادل  91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند کشور داشته

 دیسک زمین آبی با تراکتور -1-3

استان گیالن .ریال بوده است 661116.3کشور   هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل 3191در سال 

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  ریال به ترتیب بیش 118139.2ال و استان قم با ری 3991518.2با 

 .درصد افزایش داشته است 69.5معادل  91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند داشته

 دیسک زمین دیم با تراکتور -5-3

استان .ریال بوده است 523522.9ین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور در سال موردبررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زم

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت  ریال به ترتیب بیش 138916.6ریال و استان خراسان رضوی با  3121126.6مازندران با 

 .صد افزایش داشته استدر 29.5معادل  91نسبت به سال .متوسط هزینه انجام این خدمت. اند را در کل کشور داشته

 خدمات نیروی انسانی -1

 (مرد)چین  کارگر میوه -1-3
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استان اذربایجان شرقی با .ریال بوده است 511129.8چین در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 3191در سال 

. اند دستمزد را در کل کشور داشتهترین سطح  ریال به ترتیب باالترین و پایین 155156.9ریال و استان گلستان با  298321.3

 .درصد افزایش داشته است 16.2معادل  91سطح این دستمزد نسبت به سال 

 (زن)چین  کارگر میوه -1-1

استان آذربایجان شرقی . ریال بوده است 185132.9چین زن در کل کشور  در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 321222.6ان خراسان جنوبی با ریال و است 239261.1با 

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل 91سطح این دستمزد نسبت به سال . داشته اند

 (مرد)دروگر غالت  -1-1

آذربایجان غربی با .ریال بوده است 613268.2دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  3191در سال 

به طور . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال پایین 122222.2ریال باالترین و استان خوزستان با  229292.9

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل  91متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 

 (زن)کار کار و تنک کارگر وجین-1-2

استان گیالن .ریال بوده است 138131.2کار زن در کل کشور  کار و تنک ورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجیندر سال م

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 366232.9ریال و استان خراسان جنوبی با  656326.6با 

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل  91ه سال این دستمزد به طور متوسط نسبت ب.اند داشته
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 اقتصاد محصوالت
 - 21/11/12فارس

   اطالعی از معدوم سازی خرما ندارماطالعی از معدوم سازی خرما ندارماطالعی از معدوم سازی خرما ندارم/ / / میلیون دالری خرمامیلیون دالری خرمامیلیون دالری خرما   9۴۴9۴۴9۴۴ارزآوری ارزآوری ارزآوری 

دانم خرمایی  بعید می: رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی برای خرما ندارد، گفت

 .توسط سازمان تعاون روستایی در چند سال اخیر معدوم شده باشد

دفن و معدوم  در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رمای کشور در گفتمحسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خ

اطالعی از معدوم سازی خرما توسط سازمان تعاون روستایی ندارم، ضمن اینکه : توسط سازمان تعاون روستایی، گفت کردن خرما

 .دانم چنین اتفاقی افتاده باشد بعید می یی خرید تضمینی خرما نداشته است، بنابرایندر چند سال گذشته شرکت تعاون روستا

توانیم تعادل در قیمت داخلی و صادرات  می ایم به طوریکه های خوبی را در صنعت خرما داشته سال گذشته سال 1در : وی افزود

 .ایجاد کرد

 .رسد درصد آن به مصرف داخلی می 82درصد خرما صادر و  32در حال حاضر : رشید فرخی بیان داشت

های  های گذشته، صادرات کاهش نداشته و در سال رغم تالطمات ارزی در سال علی: رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

 .ایم اخیر بین یک تا یک و نیم درصد افزایش صادرات داشته

ایران دومین تولید کننده خرمای دنیا : شود،؛ بیان داشت تولید می  وی با بیان اینکه در ایران ساالنه حدود یک میلیون تن خرما

 .شود هزار تن از خرمای تولیدی در کشور صادر می 322بعد از مصر است و حدود 

هر ساله بخشی از خرمای تولیدی : تصریح کرد رود، های خرما خیز به شمار می استان کشور جزو استان 6 رشید فرخی با بیان اینکه

 .درصد کامال طبیعی است 32ماند که تا حدود  رها میدر انبا

در انبارها مانده است و این امر کامال طبیعی  91درصد از خرمای سال  2حدود : رئیس انجمن ملی خرمای کشور اظهار داشت

 .است

تبدیلی خوب عمل  های اخیر صنایع شد اما در سال تبدیل به ضایعات می 1و  1در گذشته خرمای درجه  :رشید فرخی تصریح کرد

 .شود تر تبدیل و فرآوری می اند و خرماهای با کیفیت پایین کرده

 .شود با کمک صنایع تبدیلی هسته خرما تبدیل به خوراک دام می :رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

تولید آن محصول و ضرر به دخالت هر ارگانی اعم از دولتی یا نیمه خصوصی در امر خرید تضمینی مطمئنا به ضرر : وی افزود

 .کننده و صادر کننده خواهد بود کننده، مصرف تولید

 .رکودی در بازار خرما وجود ندارد: تصریح کرد رشید فرخی

تولید خرمای  شود و با توجه به کرمان انجام می یک سوم تولید خرمای کشور در :رئیس انجمن ملی خرمای کشور اظهار داشت

 .شود درصد از خرمای این استان صادر می 12تا  38ود مضافتی در این استان حد

بیشترین میزان تولید خرمای کشور در کرمان و خوزستان است ضمن اینکه عالوه بر مناسب بودن خرمای : وی بیان داشت

 .در صنایع تبدیلی کاربرد خوبی دارد خوزستان برای صادرات، خرمای این استان

 .میلیون دالر برای کشور ارز آوری دارد 122تا  122حدود  صادرات خرما: رشید فرخی تصریح کرد
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 اقتصاد محصوالت
 - 21/11/11فارس

   دهم درصد افزایش یافتدهم درصد افزایش یافتدهم درصد افزایش یافت   ۸۸۸های صنعتی در بهار های صنعتی در بهار های صنعتی در بهار    شاخص قیمت تولیدکننده گاوداریشاخص قیمت تولیدکننده گاوداریشاخص قیمت تولیدکننده گاوداری

 2.81رسید ، که  163.65به عدد  95شاخص کل قیمت تولید کننده گاوداری صنعتی در فصل بهار : مرکز آمار ایران اعالم کرد

 .دهد درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می 1.66درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 

 95، شاخص کل قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی در فصل بهار مرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

سال قبل  درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه 1.66درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  2.81رسید ، که  163.65به عدد 

 .دهد نشان می

ترین افزایش و گوساله نر زیر چهار ماه  درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیش 5.52در فصل مورد بررسی شاخص گاو حذفی با 

 .ترین کاهش روبرو بوده است درصد کاهش نسبت به فصل قبل با بیش 12.36با 

 31.65زایش روبرو بوده است که در این میان استان اردبیل با ها، با اف در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل  8.22ترین افزایش و استان آذربایجان شرقی با  درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیش

 .اند ترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشته قبل بیش
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

سابقه قیمت جوجه سابقه قیمت جوجه سابقه قیمت جوجه    کاهش بیکاهش بیکاهش بی/ / / درصدی ضمانتنامه بانکی همکاری کنددرصدی ضمانتنامه بانکی همکاری کنددرصدی ضمانتنامه بانکی همکاری کند   4۴4۴4۴پشتیبانی امور دام در حذف پشتیبانی امور دام در حذف پشتیبانی امور دام در حذف 

   روزه روزه روزه    یکیکیک

 32نامه بانکی  وزیر جهاد کشاورزی و در راستای حمایت از مرغداران، شرکت پشتیبانی امور دام باید در حذف ضمانتبا ابالغیه 

 .درصدی از مرغداران همکاری کند

درباره ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت 

مشکالت در : ای که بین معاون امور دام، تولیدکنندگان و رئیس سازمان استان تهران برگزار شد، گفت گفتگوی صمیمانهماحصل 

 .کند ها سختگیری می نامه جلسه فوق بررسی و راهکارهایی نیز ارائه شد، اما همچنان شرکت پشتیبانی امور دام درباره ضمانت

بالغ کرده است که باید شرکت پشتیبانی امور دام در راستای حمایت بیشتر از وزیر جهاد کشاورزی ا: محمد یوسفی افزود

 .نامه بانکی که مطابق تمامی قراردادهای دولتی باید گرفته شود را حذف کند درصد ضمانت 32های مرغداری،  تشکل

شود، امیدواریم  از آنها کسر می درصد از پول مرغداران همیشه 32از آنجا که قیمت مرغ بسیار پایین است و : وی خاطرنشان کرد

 .که شرکت پشتیبانی امور دام، ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی را جدی گرفته و نسبت به اعمال آن اقدام کند

ماه سال  ای که قیمت مرغ زنده در روز هفتم دی گونه شدت افت کرده است، به قیمت مرغ طی روزهای اخیر به: یوسفی ادامه داد

تومان معامله  222تومان و در میدان بهمن نیز چهارهزار و  222تومان بود و قیمت گوشت مرغ نیز دوهزار و  822هزار و  جاری سه

 .هزار تومان رسیده است ها قیمت این محصول پروتئینی به پنج فروشی همچنین در خرده. شد

 ماه  باز هم قیمت مرغ کاهش یافت در دی 

ماه سال جاری  شد در دی بینی می با وجود آنکه پیش: گان مرغ گوشتی تصریح کرددهند مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

ها  تر شود، اما همچنان شاهد آن هستیم که با گذشت یک هفته از این ماه به جای افزایش، شاهد کاهش قیمت قیمت مرغ منطقی

 .ایم بوده

دهند تا با عرضه  های خود را افزایش می ریزی کنند و جوجه مرغداران برای ایام دهه فجر و عید خود را آماده می: وی یادآور شد

 .بیشتر این محصول، شاهد کمبودی در بازار نباشیم

تومان رسیده  522تومان رسیده و قیمت جوجه کاپ نیز به  222تا  122روزه به  در حال حاضر جوجه یک: یوسفی تأکید کرد

 .ان استتوم 622است، در حالی که قیمت نژاد راس در حال حاضر 

ای که در سال گذشته قیمت جوجه کاپ و راس بیش از  گونه ها به اندازه زیادی تنزل پیدا کرده است، به قیمت: وی اظهار داشت

 .روزه هستیم سابقه جوجه یک دوهزار تومان بود، اما امسال شاهد نزول بی

های مرتبط با  ها و زیربخش ، الزم است تمامی بخشبرای آنکه صنعت مرغداری بتواند در صحنه باقی بماند: یوسفی در پایان گفت

 ./مرغداری کمک کنند تا بتوانیم مشکالت را پشت سر گذاشته و به تولید کمک کنیم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http12252-3html. 
 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27047-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

   برابر می شود برابر می شود برابر می شود    4۴4۴4۴جرائم جنگل خواری در الیحه جدید دولت جرائم جنگل خواری در الیحه جدید دولت جرائم جنگل خواری در الیحه جدید دولت 

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با بیان اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال خاک ایران هستند، به تالش 

با هرگونه درخواستی در این : اشاره کرد وگفت 1211نی های جام جها مقامات قطری برای تامین خاک مورد نیازشان برای بازی

 . زمینه مخالفت کردیم

ها و جلوگیری  ترین مسائل حوزه منابع طبیعی، حفاظت از جنگل به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، خداکرم جاللی با اشاره به مهم

تصرفات در سطح جنگل ها و منابع طبیعی جزو  ها و واقعیت آن است که اکثر زمین خواری: از هرگونه جنگل خواری و گفت

 .ها و مراتع کشور با متخلفان تخریب منابع طبیعی قوی ومحکم برخورد می کند مستثنیات مردم است اما سازمان جنگل

یعی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با یادآوری کمبود امکانات و نیروی انسانی برای حفاظت دقیق از منابع طب

هیچ خط قرمزی در برخورد با متخلفان تخریب منابع طبیعی از سوی سازمان جنگل ها ومراتع وجود نداشته و : کشور تاکید کرد

کند از  هرگونه ادعایی مبنی براینکه سازمان جنگل ها با افراد متخلف وابسته به نهادها و سازمان های مختلف هیچ برخوردی نمی

 .ل استاساس اشتباه و غیرقابل قبو

ها برای سوخت هیزمی توسط جنگل نشینان استفاده  میلیون مترمکعب چوب درختان جنگل 8وی همچنین با بیان اینکه حدود 

 .شده است، تصریح کرد که اکثر مجازات ها برای برخورد با متخلفان منابع طبیعی و جنگل خواری بازدارنده نیست

 کند مراتع کشور حفاظت می ها و ها با چنگ و دندان از جنگل سازمان جنگل

خواری و عملکرد این سازمان در برخورد با  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور درباره چرایی افزایش جنگل

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با توجه به همه کمبودها بسیار قوی، توانمند و با چنگ و دندان از   :متخلفان، گفت

کند، اما در برخی موارد به دلیل محدودیت منابع انسانی و امکانات موجود، جنگل خواری به  و مراتع کشور حفاظت می ها جنگل

صورت مخفیانه انجام می شود؛ بنابراین توجه به ارتقاء امکانات و نیروی انسانی برای مراقبت و پایش جنگل ها یک امر ضروری 

 .است

متأسفانه در سالیان گذشته بخشی از مجوزها برای   :ها ممنوع است، افزود اخت و ساز در جنگلجاللی با تاکید براینکه هرگونه س

ها صادر شده اما همه تخلفات مربوط به جنگل خواری تبدیل به پرونده  ها و شهرداری ها، بخشداری ساخت وسازها توسط دهیاری

 .شده و در مراجع قضایی در حال پیگیری است

ها در زمینه  سازمان جنگل  :های موثر سازمان جنگل ها برای مقابله با هرگونه جنگل خواری، تصریح کرد پیگیریوی با اشاره به 

های غیرقابل دسترس یا به صورت  حفاظت از مراتع کشور به هیچ عنوان کوتاهی نداشته؛ با این حال ممکن است تخلفات در بخش

های  ها و یگان حفاظت در همان مراحل اولیه از هرگونه تخریب درختان و گونهمخفیانه انجام شده باشد که البته سازمان جنگل 

 .کنند خواری ممانعت می گیاهی منجر به جنگل

در هزاران مورد از تصرفات غیرقانونی و   :جاللی با بیان اینکه اکثر ساخت و سازها و تصرفات در عرصه منابع طبیعی نیست، گفت

ه جنگل رخ می دهد؛ در واقع بسیاری از ساخت وسازها جزو مستثنیات مردم است، البته سازمان تجاوزها تنها تعداد کمی در عرص

ها را تهدید  جنگل ها سال گذشته حتی ساخت وساز در مستثنیات مردم را نیز ممنوع اعالم کرد زیرا اینگونه اقدامات عرصه جنگل

 .کند می



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

31 
 

م در جنگل ها و مراتع از چشم مسئوالن مربوطه پنهان نیست، تصریح وی با تاکید بر اینکه به طور قطع ساخت و سازهای عظی

اکثر ساخت و سازها در عرصه مستثنیات مردم است اما برای ساخت و سازهای ضروری و موارد استثنا باید مجوزهای الزم از   :کرد

 .کمیسیون تغییر کاربری کسب شود

دهه در  1هکتار اراضی منابع طبیعی تصرف شده در  122ر و هزا 1پس از پیگیری های صورت گرفته : جاللی تصریح کرد

 .هزار هکتار خلع ید دارد 12ها ساالنه نزدیک به  چهارمحال و بختیاری به بیت المال بازگردانده شد و سازمان جنگل

 ماهه نخست امسال 6مترمکعب چوب در ۱2۴۴قاچاق 

  :امات این سازمان درجهت جلوگیری از قاچاق چوب، گفترئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور درخصوص اقد

ماه  6براساس اقدامات و عملکرد یگان حفاظت سازمان تاکنون تا به میزان قابل توجهی از قاچاق چوب جلوگیری شده اگرچه در

ن مشکل به مترمکعب قاچاق چوب انجام شده که به طور حتم باید اقدمات کنترلی برای جلوگیری از ای 1222نخست امسال 

 .درستی انجام شود

های حامل  البته نیروهای حفاظتی سازمان جنگل ها درهمه گذرگاه ها حضور فعال داشته و عبور و مرور کامیون: وی ادامه داد

چوب باید با مجوز صورت بگیرد، حتی قطع چوب درختان در باغ های شخصی نیز باید با مجوز انجام شود؛ البته دراین میان 

ای وجود دارد که درسطح جنگل ها و مراتع کل  م دیگری تحت عنوان استفاده از جنگل به عنوان سوخت هیزمی و بوتهموضوع مه

 .کشور صورت می گیرد

ها برای سوخت هیزمی از سوی  میلیون مترمکعب چوب درختان جنگل 8جاللی با بیان اینکه براساس آخرین آمارها حدود 

اگر وزارت نفت به اولویت گازرسانی به مناطق و روستاهای دورافتاده در نزدیکی   :ریح کردنشینان استفاده شده است، تص جنگل

ها که دسترسی به آنها به دلیل صعب العبور بودن بسیار سخت است توجه کند به طور حتم می توان از قطع درختان برای  جنگل

 .های هیزمی جلوگیری کرد استفاده از آنها به عنوان سوخت

خوشبختانه در دستگاه قضا جدیت الزم برای برخورد   :ید بر برخورد سخت و قاطع با تخریب کنندگان منابع طبیعی، گفتوی با تاک

ها مدت زمان زیادی را به خود  ها در دستگاه قضایی سیر رسیدگی به پرونده با متخلفان وجود دارد اما به دلیل انباشت پرونده

 .دهد اختصاص می

در دولت  91اواخر سال   :نکه برای هرگونه بهره برداری ازجنگل ها باید مجوزهای الزم اتخاذ شود، تصریح کردجاللی با اشاره به ای

مصوبه ای مطرح شد مبنی براینکه بهره برداری از جنگل های شمال فقط از درختان آسیب دیده، شکسته، افتاده و آفت زده صورت 

 .گیرد

 الیحه جدید دولتبرابری جرائم جنگل خواری در  4۴افزایش 

های حال حاضر درحوزه منابع طبیعی بازدارنده نیست،  رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با انتقاد از اینکه مجازات

 .برابر شده است 32الیحه جدید دولت جرایم تخریب منابع طبیعی حدوداً  در: تصریح کرد

پس از بیانات مقام معظم رهبری در   :ت تخریب کنندگان منابع طبیعی گفتجاللی در تشریح الیحه دولت برای افزایش مجازا

های مربوط به قوانین منابع طبیعی انجام داد و  های بسیاری را در زمینه کاستی ها بررسی اسفند سال گذشته، سازمان جنگل

ه این الیحه در حال حاضر در کمیسیون حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی آماده کرد ک  ای تحت عنوان ارتقاء الیحه

 .های دولت درحال بررسی است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

35 
 

شعار   :وی با اشاره به اینکه رویکرد سازمان جنگل ها در بخش حفاظت از منابع طبیعی استفاده از مشارکت مردمی است، گفت

 .موضوع درالیحه توجه کرده استمنابع طبیعی با مردم و برای مردم دراین الیحه مطرح شده و تقریبا سازمان جنگل ها به این 

 تاکید بر توسعه جنگل ها با مشارکت مردمی

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با بیان اینکه در کشورهای اروپایی به دلیل درنظرگرفتن مجازات های سنگین 

ها بازنگری  درالیحه مربوطه سازمان جنگل  :برای متخلفان منابع طبیعی کسی جرأت تخریب منابع طبیعی را ندارد، تصریح کرد

درمجازات های این بخش را مورد توجه قراردادیم و درصورت هرگونه آسیب به گونه های مختلف و درختچه ها و همچنین برداشت 

 .بدون مجوز از سطح خاک و اقدامات منجر به زمین خواری متخلف باید مجازات سنگینی را متحمل شود

البته توسعه جنگل ها نیز   :ینکه دراین الیحه به کمبودهای حفاظتی از منابع طبیعی بسیار توجه شده است، افزودجاللی با تاکید برا

هزار هتکار توسعه جنگل از  322هزار هکتار و در سال جاری نیز  22باید با مشارکت مردم صورت گیرد، بنابراین درسال گذشته 

 2شده است؛ البته برای هرهکتار توسعه جنگل بدون مشارکت مردمی باید حداقل سوی سازمان جنگل ها با مشارکت مردم انجام 

 .میلیون تومان هزینه کرد که با مشارکت مردم هزینه ها کاهش پیدا می کند

های اصلی و جزو منابع پایه کشوراست، بنابراین  های ایران از سرمایه خاک جنگل  :وی با اشاره به ارزشمند بودن خاک کشور، گفت

اکثر کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل نداشتن خاک مناسب خواهان استفاده از خاک ایران هستند اما از آنجا که صادرات انواع  

ها در  ها به درستی صورت گیرد؛ البته هم اکنون کنترل خاک به سایر کشورها ممنوع است باید در مبادی ورودی و خروجی حفاظت

 .شود سطح وسیع انجام میجهت جلوگیری از قاچاق خاک در 

های اصلی و منابع پایه  ها از سرمایه خاک: مند بودن ایران از انواع خاک مرغوب مرتعی، جنگلی، زراعی ادامه داد وی با تاکید بر بهره

 .کشورهستند و اجازه صادرات و خروج هیچ نو ع خاکی از کشور وجود ندارد

  وزه خلیح فارس به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای خاص خاک زراعی ندارند،ها با بیان اینکه کشورهای ح رئیس سازمان جنگل

اگر اجازه صادرات خاک ایران به این کشورها داده شود خسارات غیرقابل جبرانی به کشور وارد خواهد شد به همین دلیل بر : افزود

دربرخی شرایط قاچاقی در سطح محدود صورت  اساس قوانین کشور صادرات هر نوع خاکی از کشور ممنوع است، البته امکان دارد

شود که با  پذیر نیست بلکه گاهی به وسیله لنچی مقداری خاک از سواحل جنوبی کشور قاچاق می گیرد، اما از مبادی رسمی امکان

 .گیرد آن هم برخورد صورت می

گاهی در : ه شدت کنترل شود، تصریح کردجاللی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از قاچاق خاک باید مبادی ورودی و خروجی ب

هایی از خاک به مقصد قطر یا سایر کشورها از ایران خارج شده؛ البته در پی برگزاری مسابقات  شود که محموله خبرها شنیده می

اک ایران، شود مقامات این کشور برای ایجاد فضای سبز به دنبال خ جام جهانی فوتبال که قرار است در قطر برگزار شود گفته می

عراق و سایر کشورها هستند که در این زمینه مراجعات بسیاری هم به ما داشتند اما ما جواب رد دادیم و گفتیم که صادرات خاک 

 .از ایران ممنوع است

 ضرورت اجرای کلیه طرح ها با ارزیابی زیست محیطی

ن پیوست های زیست محیطی برای احداث سد رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور درباره ضرورت درنظرگفت

های مختلف باید با ارزیابی زیست محیطی صورت گیرد که به این  ها در حوزه به طور حتم اجرای تمامی پروژه  :شفارود، گفت

 .موضوع در برنامه های مختلف توسعه نیز تاکید شده است
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ن وزیر وقت جهاد کشارزی، وزیر نیرو و سازمان محیط زیست انجام در دولت گذشته برای ایجاد سد شفارود توافقاتی میا: وی افزود

گرفت و درمرحله اول دولت سرمایه گذاری های بسیاری برای آب آشامیدنی و توسعه کشاورزی ناشی از احداث این سد صورت داد، 

شود که این موضوع مورد هکتار از جنگل های منطقه پشت دریاچه مدفون می  522بنابراین براساس طرح اولیه گفته شد که 

 .هکتار از جنگل های هیرکانی غیرقابل جبران است 522اعتراض سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها قرارگرفت، زیرا تخریب 

در قانون اساسی نیز به این نکته اشاره شده که انجام هرگونه اقدام در عرصه های محیط زیستی درصورت غیر   :جاللی تاکید کرد

ان بودن ممنوع است، از این رو با تالش های صورت گرفته سطح دریاچه تا حدودی کاهش پیدا کرد و درحال حاضر دفن قابل جبر

هکتار برای تامین آب شرب رسیده است؛ البته دولت باید در مواقع اضطراری اولویت ها در  92هکتار جنگل پشت سد به  522

 .مسائل محیط زیستی را مورد توجه قرار دهد

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با بیان اینکه اکثر تخریب های منابع طبیعی برای اجرای طرح های عمرانی  رئیس

البته دستگاه های مربوطه باید خسارت های ناشی از تخریب های منابع طبیعی را جبران کنند   :صورت گرفته است، تصریح کرد

 .ه مردم جامعه مشکل آفرین استزیرا به طور حتم قطع یک درخت هم برای هم

 دهه گذشته 9هزارهکتار از سطح باغ های پایتخت در طول  1کاهش 

های مورد  حفظ کاربری اراضی و باغات درشهرهای بزرگ از سیاست  :وی درخصوص ضرورت حفظ کاربری اراضی درشهرها، گفت

د حاصل از ساخت وسازها در شهرها قابل مقایسه با درآمد توجه دولت است، اما متاسفانه بارها از سوی افراد تاکید شده که درآم

 .حاصل از حفظ باغ ها نیست، به همین دلیل تخریب باغ ها و منابع طبیعی طی چند سال گذشته افزایش پیدا کرده است

 :صریح کردها، ت رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با تاکید بر درنظرگرفتن راهکاری موثر در جهت حفظ باغ

هزار هکتار از سطح باغ ها و فضای سبز پایتخت  5دهه گذشته حدود  1متاسفانه براساس آخرین آمار شورای شهر تهران در طی 

ها و فضای سبز شهری افزایش فضای سبز را به خوبی مدنظر قرار داده است؛ اما باید  کاهش پیدا کرده است، البته سازمان پارک

ری سازمان منابع طبیعی خارج از محدوده شهرها است و این سازمان در داخل شهرها به صورت مصداقی تاکید کرد که حوزه کا

 .درحفظ باغ ها حضور ندارد

 تحقیق و تفحص به تقویت سازمان جنگل ها کمک می کند 

فحص بیانگرآن فرآیند کارتحقیق و ت  :ها و مراتع کشور درمجلس، گفت جاللی درخصوص طرح تحقیق وتفحص از سازمان جنگل

است که نارسایی درزمینه ابعاد مختلف منابع طبیعی وجود داشته و این امری طبیعی و ضروری است، البته مدیریت مجموعه 

 .جنگل ها و مراتع کشور حاکمیتی و فرابخشی است

ها نارسایی  برداری از جنگل رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیرداری کشور با بیان اینکه به لحاظ حفاظت، احیا، توسعه و بهره

 .امیدواریم این تحقیق و تفحص بتواند در تقویت سازمان جنگل ها و مراتع کشور موثر باشد: های شدیدی وجود دارد، افزود

این درحالی است که در : هکتار منابع طبیعی یک محافظ وجود دارد گفت 1وی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای دنیا برای هر

هزارهکتار یک محافظ مشغول به کاراست، بنابراین به طور حتم نتایج تحقیق و تفحص به تقویت سازمان  31ان برای هر کشورم

 .جنگل ها کمک می کند

درحال حاضر چالش هایی مانند تغییر اقلیم، گرم شدن کره زمین وکمبود آب شیرین سالمت جنگل ها و منابع   :جاللی ادامه داد

کند، بنابراین می طلبد که همه کشورها به حفظ منابع طبیعی کمک کنند، هرچند که متاسفانه در قرن های طبیعی را تهدید می 
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میلیارد هکتار کاهش پیدا کرده است؛ ازاین رو موارد این چنینی و افزایش  5میلیارد هکتار به  8گذشته سطح جنگل های جهان از 

 .تعادل اکوسیستم در جهان برهم زده استمصرف سوخت های فسیلی و افزایش تولید گازکربنیک 

 :رئیس سازمان جنگل ها ومراتع کشور با بیان اینکه افزایش غلظت گازهای گلخانه ای موجب گرم شدن کره زمین شده است، گفت

المی درجه سانتیگراد گرم شده که به لحاظ وجود جمهوری اس/. 8سال اخیر کل کره زمین  22بر اساس بررسی های انجام شده در 

 .درجه افزایش پیدا کرده است 3.3ایران بر روی کمربند خشک جهان دمای کشورمان 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

بازدهی خوب کشاورزی با مالحظات محیط زیستی  زبان مشترک جهاد کشاورزی و سازمان محیط بازدهی خوب کشاورزی با مالحظات محیط زیستی  زبان مشترک جهاد کشاورزی و سازمان محیط بازدهی خوب کشاورزی با مالحظات محیط زیستی  زبان مشترک جهاد کشاورزی و سازمان محیط 

   زیست است زیست است زیست است 

: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان صبح امروز در جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان همدان گفت

 دغدغه بخش کشاورزی باال بردن راندمان تولید است، اما باید ببینیم این تولید به چه قیمتی افزایش می یابد؟ 

نباید به بهانه : به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، محمدرضا محمدی ادامه داد 

 .طبیعت را پیش خور کنیم و منابع آب و خاک را در وضعیت حاد کنونی از بین ببریمافزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی، 

حلقه مفقوده بخش کشاورزی ایران این است که محاسبه نکرده ایم تولید محصوالت چه میزان فقری در خاک : محمدی اظهار کرد 

و آب در سال های بعد هزینه می کنیم هماهنگی دارد ایجاد می کند و آیا ارزش ریالی تولیدات با مبالغی که برای جبران فقر خاک 

 یا نه؟

 32در ایران با فرسایش : وی با بیان اینکه در گذشته نسبت به مسائل زیست محیطی غفلت عمومی وجود داشته است، گفت 

چالش آلودگی کالن درصد از آب قابل استفاده کشور از بین رفته است و  82برابری خاک نسبت به متوسط جهانی مواجه هستیم، 

 .شهر ها و آب و خاک هر روز جدی تر می شود، که همگی در ایجاد این وضعیت نقش داشته ایم

عمق : وی با بیان اینکه استفاده بی رویه از سم و کودهای شیمیایی در کشاورزی در ایجاد آلودگی ها و فرسایش نقش دارد، افزود 

وح مختلف جامعه و رفتارهای فردی و اجتماعی نسبت به محیط زیست وجود داشته فاجعه زیاد است و بی تفاوتی همه گیر در سط

است که باید این عقب ماندگی ها را جبران کنیم، زیرا فاصله ای که در حوزه محیط زیست با دنیا پیدا کرده ایم، ما را بیشتر به 

 .میزان عقب ماندگی هایمان واقف می کند

بسیاری از کارها نیازمند : رایی در حوزه محیط زیست باید به زبان مشترک برسند، بیان کردوی با بیان اینکه دستگاه های اج 

 .هزینه نیست و صرفا با هماهنگی و ایجاد زبان مشترک می توان امور را بدون تبعات به پیش برد

کاهش مصرف سموم و ایجاد  وی با خوب برشمردن اقداماتی از جمله مبارزه بیولوژیک با آفات، مدیریت پسماندهای کشاورزی، 

ایجاد راندمان خوب محصوالت کشاورزی ضمن حفظ محیط زیست زبان مشترکی : محصوالت ارگانیک دراستان، خاطرنشان کرد

 .است که با افزایش تعامالت و هماهنگی ها بین دو دستگاه محیط زیست و جهاد کشاورزی حاصل می شود

  

ائل زیست محیطی در سطح جامعه و بیداری دستگاه های اجرایی در این خصوص اولویت ما برجسته شدن مس: وی تاکید کرد

است، زیرا غفلت مضاعفی قبل از دولت یازدهم در خصوص محیط زیست وجود داشته که ما را با یک وضعیت ناهنجار مواجه کرده 

 .است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه    آغاز ساخت تصفیهآغاز ساخت تصفیهآغاز ساخت تصفیه

 .شد خانه آذرشهر با حضور دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و مقامات ارشد استان آذربایجان شرقی اجرایی عملیات احداث تصفیه

خانه  به نقل از روابط عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه، فاز اجرایی احداث تصفیه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .آذرشهر با حضور عیسی کالنتری آغاز شد

 .شود یاچه تزریق میمکعب آب از این محل به در میلیون متر 122ماه، ساالنه  38شدن این پروژه ظرف  با اجرایی: وی اظهار داشت

جمهور در موضوع احیای   نظر به تأکید و اهتمام ویژه ناشی از نگاه استراتژیک ریاست: کالنتری در آیین افتتاح این طرح افزود

درصد اعتبارات  22طوری که تاکنون  های این ستاد با اولویت پرداخت شده است، به دریاچه ارومیه، اعتبارات الزم برای اجرای برنامه

 .درصد برسد 92های اجرایی این رقم به  شود در صورت قابلیت جذب سازمان بینی می سال جاری تخصیص یافته و پیش

 منبع آبی مطمئن برای دریاچه 

خانه را به مثابه منبع آبی  اندازی این تصفیه استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنانی ضمن تقدیر از همراهی و همدلی دولت راه

هایی است که  های نوین آبیاری نیز، از برنامه تغییر الگوی کشت و استفاده از شیوه: برای دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفتمطمئن 

 .شود به جد در استان دنبال می

با های آبیاری مزارع حوزه دریاچه ارومیه،  در حال حاضر برای مساعدت به کشاورزان، برای اصالح سیستم: جبارزاده خاطرنشان کرد

 .درصدی ستاد احیای دریاچه ارومیه، برای تمامی کشتکاران داوطلب قابل انجام است 32درصدی دولت و سهم  82آورده 

 تحقق رویای قدیمی 

متأسفانه : گذرد، اظهار داشت ای می خانه ها از مطالعات ایجاد چنین تصفیه شهر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سال فرماندارد آذر

رغم شرایط دشوار  دلیل عدم تخصیص اعتبار، این طرح ضروری و حیاتی معوق مانده بود که با توجه ویژه دولت به ن بهتاکنو

 .شود میلیاد ریال از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام می 122ای؛ با رقم قابل توجه  بودجه

خانه بتواند، سهم بسزایی در احیای  ی شبکه فاضالب و احداث تصفیهآور راستگو اظهار امیدواری کرد که اجرای دو طرح مهم جمع

 .دریاچه ارومیه ایفا کند

 ./همچنین با حضور کالنتری نشست کمیته اجتماعی فرهنگی در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, دوشنبه 

   هاهاها   احیای جنگلاحیای جنگلاحیای جنگل   برایبرایبرایدستور نعمت زاده به صنعتگران دستور نعمت زاده به صنعتگران دستور نعمت زاده به صنعتگران 

احیا و گیرد و منابع مالی الزم برای  ها صورت می ریزی اصولی میان بخش صنعت و سازمان جنگل با دستور وزیر صنعت، برنامه

 . شود ها از سوی صنایع فراهم می توسعه جنگل

با تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است : محمد اسفندیاری، دبیر اولین کنفرانس پایداری صنعت و جنگل گفت  علی

منابع جنگلی ها انجام شود، تا استفاده بهینه از  ریزی اصولی و هماهنگی الزم میان بخش صنعت کشور و سازمان جنگل برنامه

موجود در حوزه صنعت صورت گیرد، این در حالی است که وابستگی صنعت و جنگل به هم بسیار زیاد است و در صورت عدم توجه 

 .به هر یک، مشکالت و معضالت جدی ایجاد خواهد شد

وز افزون یکدیگر خواهند صنایع سلولزی و جنگل در یک هم زیستی منطقی باعث تأثیر مثبت متقابل و رشد و احیای ر: وی افزود

 .شود، مگر اینکه صنعت را در کنار خود داشته باشد شد و هیچ جنگلی حفظ، توسعه و احیا نمی

داری در دنیا از سابقه چند قرنی برخوردار است و کشورهای زیادی از جمله کشورهای پیشرفته، از  وی با اشاره به اینکه جنگل

رابطه صنعت و جنگل از آن نظر دارای اهمیت است که صنعت، : نند، تصریح کردک برداری اصولی می های خود بهره جنگل

سزایی ایفا   محصوالت جنگل را به کاالهای با ارزش افزوده بیشتر تبدیل و در ارتقای وضعیت اقتصادی و سطح رفاه جامعه، تأثیر به

 .کند هم میکند، ضمن اینکه منابع مالی الزم برای حفظ، احیا و توسعه جنگل را فرا می

درصد دارای طرح و  22میلیون هکتار است که از این میان  3.9های شمال کشور  به گفته اسفندیاری، در حال حاضر وسعت جنگل

دار هستند و منابع مالی این کار  ها را عهده داری است که این مجریان، وظیفه حفظ، احیاء و توسعه جنگل در اختیار مجریان جنگل

 .کند ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأمین می گیرانه سازمان جنگل ی مجاز تحت نظارت دقیق و سختبردار را از بهره

ها  داری است و در حقیقت بیشترین مشکالت جنگل های کشور فاقد مجریان طرح جنگل درصد باقیمانده جنگل 52  :وی اضافه کرد

 .ی و مسکونی، وجود دام و سایر موارد مربوط به این بخش استاز قبیل تغییر کاربری آن و تبدیل مناطق جنگلی به اراضی زارع

کند و اصل  امروزه در بسیاری از کشورها، صنعت به طور مستمر مواد اولیه خود را از جنگل دریافت می: اسفندیاری تأکید کرد

می از منابع جنگلی، صنایع برداری پایدار و عل حاکم بر این رابطه پایداری جنگل و صنعت است که در اجرای این اصل و بهره

 .شود های آینده می سلولزی باعث رشد، احیاء و توسعه جنگل شده و حفظ آن برای نسل

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مهمترین مسائل مربوط به احیاء جنگل های کشور را توقف عوامل تخریب یاد شده، احیاء 

: داری دانست و گفت های جنگل ش توان رویشی آن و در نهایت توسعه طرحهای مخروبه و توسعه جنگل های کشور و افزای جنگل

شود و  شوند و به همین دلیل، جنگل بستر حیات و توسعه پایدار تلقی می بندی می ها در زمره منابع طبیعی تجدیدپذیر طبقه جنگل

 .ز اهمیت استهای تولیدی واحدهای صنایع چوب و کاغذ کشور حائ نقش آن در پویایی و تداوم فعالیت

دی ماه با حضور وزیر صنعت، معدن و  12اسفندیاری همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس پایداری جنگل و صنعت که قرار است 

ها، موسسات  ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دانشگاه در این کنفرانس که با همکاری سازمان جنگل: تجارت آغاز به کار کند، گفت

شود، با شعار تجربه جهانی راهبرد ملی به دنبال  های صنعتی برگزار می ها و تشکل داری، انجمن های جنگل ن طرحتحقیقاتی، مجریا

 .مندی از تجارب دیگر کشورها به منظور رسیدن به این هدف خواهیم بود بهره
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های اقتصاد مقاومتی و فراهم  ستهای مدیریت پایدار جنگل، رونق و پویایی جنگل و صنعت در راستای سیا حل دستیابی به راه وی 

 .گیری از نقطه نظرهای متخصصان داخلی و خارجی را از اهداف این همایش دانست شدن اشتغال بیشتر در جنگل و صنعت با بهره
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فودپرس 1321دى ماه  15سه شنبه 

   !!!تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف چه اموری شد؟تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف چه اموری شد؟تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف چه اموری شد؟   33۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴33۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴33۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

متر از  3125این دریاچه به سطح تراز اکولوژیک خود یعنی   سال 32قرار بر این است در قالب طرح احیاء دریاچه ارومیه در مدت 

هزار میلیارد تومان  31سال افزون بر  32زیر پروژه در مدت  323پروژه و  19برای اجرای این طرح در قالب . سطح آبهای آزاد برسد

 .اعتبار پیش بینی شده است

 .خبر دادمیلیارد تومان از بودجه احیاء دریاچه با وجود مشکالت مالی دولت  992عیسی کالنتری در تبریز از اختصاص و تامین 

میلیارد تومان دیگر از  522او همچنین در هفتمین نشست ستاد احیا دریاچه ارومیه آذربایجان شرقی همچنین از اختصاص مبلغ 

درصد اعتبارات سال جاری دریاچه تخصیص می  22با این رقم در مجموع بیش از : اعتباران دریاچه تا پایان دی خبر داد و گفت 

 .درصد دیگر هم تخصیص یابد 32تا اسفند ماه  باید و پیش بینی می شود

میلیون مترمکعب آب سد پسوه به دریاچه ارومیه تا دو ماه  122دبیر ستاد دریاچه ارومیه همچنین از اتمام عملیات انتقال بیش از 

وکان جایگزین می میلیون مترمکعب که با همان مقدار آب سد ب 322از طریق سد چراغ و یس هم بیش از : آینده خبر داد و گفت 

 .شود وارد دریاچه ارومیه خواهد شد

 برای آبیاری تحت فشار محدودیت مالی وجود ندارد

کالنتری در ادامه سخنان خود با تاکید بر تداوم همکاری بهره برداران و کشاورزان در ارتباط با اصالح الگوی کشت و استفاده بهینه  

های تحت فشار در حوزه دریاچه ارومیه محدودیت اعتباری ندارد و به فراخور ظرفیت دولت برای اجرای شبکه : از آب اعالم کرد

 .های محلی نسبت به تزریق اعتبار اقدام می کند

در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی و   همچنین رئیس ستاد استانی احیاء دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی نیز

سانتی متر بود که  52هرسال افت سطح آب دریاچه ارومیه حدود : اظهار کرد  آخرین وضعیت این دریاچهخبری جماران در باره 

 .سانتی متر تنزل یافته است 12سال گذشته این میزان به حدود  1در 

 نتیجه هزینه کرد احیاء دریاچه در سال های آینده محسوس خواهد بود

تخصیص یافته برای احیاء دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی صرف چه  هادی بهادری در پاسخ به این سئوال که بودجه

میلیارد تومان تخصیص یافته بیشتر بودجه صرف امور زیربنایی، از جمله خرید دستگاه های  992از : اموری شده است، بیان کرد

انتقال آب و ورود آن به دریاچه ارومیه نمی  حفاری برای حفر تونل انتقال آب که هزینه باالیی داشته است شده است و تا پایان

ایجاد شبکه فاضالب و تسویه پساب ها و انتقال آب به دریاچه و ایجاد آبیاری تحت فشار . توان نتیجه این هزینه ها را مشاهده کرد

 .خواهیم دید  سال های آینده  هم از اقداماتی است که نتیجه آن را در

  :هدف اولیه ستاد احیاء جلوگیری از خشک شدن کامل دریاچه بود افزود  چه ارومیه با بیان اینکهنماینده استانی ستاد احیاء دریا

اکثر رودخانه ها الیروبی شده اند و اگر بارش ها اتفاق بیافتد به سمت . االن زمینه ورود آب به دریاچه در آستانه فراهم شدن است

با اتصال زرین رود به . ود گل و الی زیاد آب به دریاچه منتقل نمی شدقبال بارش ها به دلیل وج. دریاچه هدایت خواهند شد

 .سیمینه رود شرایط مهیا شده است تا در صورت رهاسازی سد بوکان یا وجود بارش آب به سمت دریاچه هدایت خواهد شد

 تا دوماه آینده  میلیون متر مکعب آب سدها 312رهاساری 

سدهای زیادی که قبال : ودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه بسته شده بود نیز اظهار کردبهادری در مورد سدهایی که در مقابل ر



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

13 
 

احداث شده اند سالیان سال است که به کار خود ادامه می دهند و فقط فعالیت سدهای نازلو و باراندوز متوقف شده است و از سوی 

هم که آبگیری شده بودند آزادسازی شدند در ادامه  دو سه سدی. دیگر آبگیری سد شهید مدنی تبریز هم متوقف شده است

رهاسازی آب سدها که از سال گذشته شروع شده است امسال نیز همین روند ادامه خواهد یافت و سدهای بوکان، حسنلو و ساروق 

 312آینده میلیون متر مکعب از سد بوکان رهاسازی شده است و ظرف دو ماه  22امسال. تکاب امسال هم رهاسازی خواهند شد

 .میلیون متر مکعب آزاد خواهد شد و از طریق زرینه رود و سیمینه رود به دریاچه ارومیه خواهد ریخت

 کیلومتر انتقال آب با لوله در مزارع آذربایجان 222

ستاد : نشان کردوی با ارائه این توضیح که بودجه تخصیص یافته برای احیاء دریاچه ارومیه در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد خاطر

احیاء خود بودجه ای در اختیار ندارد و صرفا به تخصیص آن به دستگاه ها می پردازد و خود ستاد ردیف اعتباری برای کاری 

برای اجرایی کردن طرح آبیاری تحت فشار و آبیاری بارانی در   میلیارد تومان 15سال گذشته حدود . اجرایی در اختیار ندارد

هکتار هم در  2222هکتار اجرایی شده است و حدود 1222رزی آذربایجان غربی قرار داده شده است که حدود جهاد کشاو  اختیار

این طرح ها امسال هم ادامه . در مزارع آذربایجان غربی انجام گرفته است  کیلومتر هم انتقال آب با لوله222حدود . دست اجراست

 .خواهد یافت

 ری مکانیزهتوسعه آبیا  موانع بوروکراتیک مانع

با توجه به کمبود آب و درک : نماینده استانی ستاد احیاء دریاچه ارومیه با اشاره به استقبال مردم از انتقال آب با لوله یادآور شد

ولی آبیاری تحت فشار به خاطر وجود موانع . این موضوع از سوی کشاورزان استقبال خوبی از اجرای این طرح شده است

مشکل این است که برای اجرای آبیاری تحت فشار نیاز به وجود . یری قانون پیشرفت چندانی نداشته استبوروکراتیک و سخت گ

سند زمین های زراعی است و الزام قانون به سنددار کردن زمین ها جهت تبدیل آبیاری سنتی به تحت فشار روند کار را کند تر 

 .کرده است

 شاراتخاذ سیاست های تشویقی برای آبیاری تحت ف 

اگر بتوانیم زمین های کشاورزی را به صورتی تجمیع کنیم و مثال : وی از یک طرح تجمیعی برای عبور از این مانع خبر داد و افزود

برای تشویق . این مشکل حل می شود  هکتار از زمین های یک روستا را به صورت یکجا تحت آبیاری تحت فشار قرار دهیم 622

درصد سهم آورده کشاورز برای ایجاد آبیاری  32این طرح یک سیاست تشویقی هم تدبیر شده است کشاورزان برای استقبال از 

 .درصد بقیه این مبلغ توسط دولت پرداخت می شود 82در ضمن . تحت فشار را از طریق وام در اختیار کشاورز قرار دهیم

 سختگیری در برخورد با متخلفان آب بیشتر شده است

احیاء دریاچه ارومیه با اعالم اینکه سختگیری دستگاه ها در برخورد با بهره برداری غیرمجاز از چاه های عمیق نماینده استانی ستاد 

در چند ماه گذشته بیش : نسبت به سالهای گذشته خیلی بیشتر شده است خاطرنشان کرد  و نیز حفر چاه ها در اطراف رودخانه ها

چاه ها با اولویت چاه هایی که در کنار رودخانه ها قرار . ان غربی ضبط شده استدستگاه حفاری توسط سازمان آب اذربایج 22از 

با این وجود کنترل سایر چاه های موجود در دشت ها هم در برنامه کاری وزارت . دارند با شدت و جدیت بیشتری بسته می شوند

 .نیرو است و در راستای تعادل بخشی آبهای زیرزمینی روند خود را طی می کند

 سمن در آذربایجان غربی 335ثبت 

سمن ها اصوال برای : بهادری در پاسخ به سئوالی درباره مشارکت های مردمی و نقش سمن ها در احیاء دریاچه ارومیه نیز گفت  

ن در اما پایه و بنیه سمن ها ضعیف است و چو. احیاء خیلی ضروری هستند و در اکثر نقاط دنیا این کار را سمن ها انجام می دهند
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ما . گذشته جدی نگرفته شده اند آنقدر توانمند نیستند که کار دست بگیرند و بیشتر آنها در مرحله آموزش و آماده سازی قرار دارند

تشکل در استان ثبت کرده ایم که به عنوان سازمان های غیر دولتی به کمک کشاورزی و احیاء دریاچه  335در این یکی دو سال 

 .بیایند

 ها نسبت به سال گذشته کمتر شده استمیزان بارش 

بخش دیگری از گفتگو و در پاسخ به سئوال خبرنگار جماران در   نماینده استانی ستاد احیاء دریاچه ارومیه در آذرباجان غربی در

آب دریاچه میلی متر بر  5میلی متر برفی که باریده بود حدود  22:باره تاثیر بارش های اخیر برف بر وضعیت دریاچه اظهار کرد

تاثیر بارش برف با فاصله . امسال نسبت به سال قبل میزان بارندگی و افزایش ارتفاع سطح آب دریاچه هنوز کمتر است. افزوده است

 .زمانی بر تراز دریاچه تاثیر می گذارد و نمی توان بالفاصه تاثیر این بارش ها را دقیقا برآورد کرد

 مردم در ارومیه نمک تنفس می کنند

دیگر سواحل   بخشهای بزرگی از دریاچه ارومیه بر روی سالمت مردم در شهر ارومیه و  همچنین درباره عوارض خشک شدنوی 

طبق . در اکثر کولرهای آبی خانه ها قندیل های نمک آویزان شده است. مردم در ارومیه نمک تنفس می کنند: این دریاچه گفت

به خاطر رسوب الیه های نمک بر روی گلها . م یک واحد افزایش پیدا کرده استبرآوردی که در تبریز شده است فشار خون مرد

آب مروارید و خس خس سینه در کودکان این مناطق بیشتر شده . میزان تولید عسل در کندوهای عسل بسیار پایین آمده است

کشور شده است و نگرانی های در مورد  آذربایجان غربی رتبه یک ابتالء به سرطان. میزان سقط جنین احشام باال رفته است. است

بعد از خشک شدن . ما نگران این هستیم که به سرنوشت دریاچه آرال گرفتار شویم. سالمت مردم در این زمینه جدی است

 .هزار نفر به سرطان مبتال شدند 222دریاچه آرال 

ریاچه و خوشحالی مردم و فعاالن زیست محیطی با وجود تخصیص بودجه و انتشار خبرهای مثبت بعد از هر نشست درباره احیاء د

آسیب های ناشی از خشک شدن آن بر سالمت مردم تاثیر می . بعد از هر بارش، دریاچه ارومیه هنوز در وضعیت احتضار قرار دارد

ام دولت و به نظر می رسد با وجود اهتم. اجرای برخی از مصوبات ستاد و طرح های زیربنایی با مشکالتی مواجه است  گذارد و

انگیزه ستاد احیاء دریاچه برای پیش بردن کار، سرعت حرکت رضایت بخش نیست و بعضا با آسیب هایی در رابطه با سالمت مردم 

یک بازنگری و یک مرور بر موانع و چالش های پیش روی احیاء دریاچه . منطقه مواجه خواهیم بود که در آینده قابل جبران نباشد

اصالح نقاط ناکارآمد، قوانین دست و پا و گیر و روند بوروکراتیک غیر ضروری به بهبود سرعت حرکت طرح های ارومیه می تواند به 

حال که در فصل سرد سال قرار داریم و روند تبخیر کند است، چرا بر روی این چالش ها . مرتبط با احیاء دریاچه را سبب شود

 .تمرکز نکنیم و به آن نیاندیشیم

b2a853b2b11ed158c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 بازار و قیمت ها

 - 21/11/12فارس

   با صنایع لبنی متخلف برخورد می شودبا صنایع لبنی متخلف برخورد می شودبا صنایع لبنی متخلف برخورد می شود/ / / مصرف مصرف مصرف های لبنی پر های لبنی پر های لبنی پر    درصدی فرآوردهدرصدی فرآوردهدرصدی فرآورده   666مجوز افزایش مجوز افزایش مجوز افزایش 

به منظور حمایت از صنعت دامداری کشور و بهبود شرایط این صنعت مقرر شد از تاریخ اول دیماه سال :وزارت صنعت اعالم کرد

 .ریال از دامداران افزایش خریداری نمایند 3222جاری ، کارخانجات لبنی هر کیلو شیرخام را با نرخ 

تصمیم که با هماهنگی با کارخانجات لبنی و فعاالن صنعت دامداری  ، بر اساس اینشاتابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولیدی خود را به   گرفته شده است، کارخانجات لبنی می توانند قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف از جمله شیر، ماست و پنیر

این گزارش حاکیست ؛ قیمت سایر محصوالت لبنی براساس مفاد .دهند  درصد افزایش 6حدود  3191نسبت قیمتهای مصوب سال 

قیمتگذاری   مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط( د)بند 

 .ماتی انجام می شودهیات تعیین و تثبیت قیمتها و درصدهای سود مصوب راسا از سوی واحدهای تولیدی ، توزیعی و خد

براساس این طرح ؛ افزایش قیمت بیش از مفاد ابالغیه مذکور از هیچ واحد تولیدی پذیرفته شده نیست و رسیدگی به شکایات 

 .قیمتها از سوی واحدهای لبنی در دستور کار بازرسان ویژه این سازمان قرار دارد  دریافتی مبنی بر افزایش غیرمتعارف

قلم کاالی پرمصرف فرآورده های لبنی  1تیرماه سال جاری ، تنها  36ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ  با توجه به ابالغیه

 .قیمت است  مشمول سیاستهای کنترلی

این خبر درحالی امروز روی خروجی شاتا وابسته به وزارت صنعت قرار گرفت که نماینده دامداران و صنایع لبنی قبال اعالم کرده 

 .شود لیل نبود کشش قیمتی در بازار، این افزایش قیمت اعمال نمیاند، به د

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953231223323 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  12: تاریخ

   ها پیوستها پیوستها پیوست   پیاز هم به جمع گرانیپیاز هم به جمع گرانیپیاز هم به جمع گرانی/ / / تحوالت بازار میوهتحوالت بازار میوهتحوالت بازار میوهآخرین آخرین آخرین 

 .کشاورزان امسال کشت خود را کاهش دادند و این امر منجر به افزایش قیمت پیاز شد: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

، درخصوص کاهش قیمت پرتغال نگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

شد که افزایش میزان تولید بازار را تعدیل و  گونه که پیش بینی می در حال حاضر اوج برداشت پرتغال است و همان: اظهار داشت

ها مبنی بر واردات پرتغال در  اکنیها و شایعه پر تنظیم کند این امر صورت گرفته و این موضوع در حالی است که برخی جوسازی

 .سال جاری داشتیم

تولید نارنگی در فصل خاصی است و از طرفی با توجه به عدم نگهداری آن در انبارها و : وی با اشاره به افزایش قیمت نارنگی گفت

نمونه نارنگی که در هرمزگان  ها طبیعی است که با اتمام فصل برداشت قیمت آن افزایش یابد و الزم به ذکر است تنها یک سردخانه

شود به اندازه کافی نگهداری در سردخانه را دارد اما حال بایستی افراد با توجه به فراوانی تولید پرتغال آن را در سبد  تولید می

 .مصرفی خود جایگزین نارنگی کنند زیرا هر دو از خانواده مرکبات هستند

 

ل گذشته کشاورزان با عدم استقبال خرید بازار مصرف کنندگان روبه رو شدند وبه سا: شادلو در خصوص گران شدن پیاز بیان کرد

سبب نگرانی خاصی که از بازار در سال جاری داشتند همواره میزان کشت خود را کاهش دادند که در نهایت این مسائل موجب 

 .افزایش قیمت محصول شده است

درکاشت محصوالت زراعی باید چارچوب الگوی کشت که تعادل در عرضه و بنابراین : نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

 .تقاضا را به همراه دارد رعایت شود

کاهش تولید گوجه فرنگی موجب افزایش قیمت محصول شده و از طرفی ما : وی با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی گفت

ها با ضرر تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و از طرفی الزم  فتن قیمتانتظارداریم که بازار پایداری داشته باشیم زیرا با باال ر

 .ها در بازار تابع میزان تولید و عرضه محصول است به ذکر است که افت و خیز قیمت

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552113%/ 
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قیمت هابازار و   
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  12: تاریخ

   ها پیوستها پیوستها پیوست   پیاز هم به جمع گرانیپیاز هم به جمع گرانیپیاز هم به جمع گرانی/ / / آخرین تحوالت بازار میوهآخرین تحوالت بازار میوهآخرین تحوالت بازار میوه

 .کشاورزان امسال کشت خود را کاهش دادند و این امر منجر به افزایش قیمت پیاز شد: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

، درخصوص کاهش قیمت پرتغال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

بازار را تعدیل و  شد که افزایش میزان تولید گونه که پیش بینی می در حال حاضر اوج برداشت پرتغال است و همان: اظهار داشت

ها مبنی بر واردات پرتغال در  ها و شایعه پراکنی تنظیم کند این امر صورت گرفته و این موضوع در حالی است که برخی جوسازی

 .سال جاری داشتیم

انبارها و تولید نارنگی در فصل خاصی است و از طرفی با توجه به عدم نگهداری آن در : وی با اشاره به افزایش قیمت نارنگی گفت

ها طبیعی است که با اتمام فصل برداشت قیمت آن افزایش یابد و الزم به ذکر است تنها یک نمونه نارنگی که در هرمزگان  سردخانه

شود به اندازه کافی نگهداری در سردخانه را دارد اما حال بایستی افراد با توجه به فراوانی تولید پرتغال آن را در سبد  تولید می

 .د جایگزین نارنگی کنند زیرا هر دو از خانواده مرکبات هستندمصرفی خو

 

سال گذشته کشاورزان با عدم استقبال خرید بازار مصرف کنندگان روبه رو شدند وبه : شادلو در خصوص گران شدن پیاز بیان کرد

در نهایت این مسائل موجب  سبب نگرانی خاصی که از بازار در سال جاری داشتند همواره میزان کشت خود را کاهش دادند که

 .افزایش قیمت محصول شده است

بنابراین درکاشت محصوالت زراعی باید چارچوب الگوی کشت که تعادل در عرضه و : نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

 .تقاضا را به همراه دارد رعایت شود

نگی موجب افزایش قیمت محصول شده و از طرفی ما کاهش تولید گوجه فر: وی با اشاره به افزایش قیمت گوجه فرنگی گفت

ها با ضرر تولید کنندگان و مصرف کنندگان است و از طرفی الزم  انتظارداریم که بازار پایداری داشته باشیم زیرا با باال رفتن قیمت

 .ها در بازار تابع میزان تولید و عرضه محصول است به ذکر است که افت و خیز قیمت
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  11: تاریخ

   یک بام و دو هوای بازار میوه از شمال تا جنوب تهرانیک بام و دو هوای بازار میوه از شمال تا جنوب تهرانیک بام و دو هوای بازار میوه از شمال تا جنوب تهران

حال شاید این تفاوت قیمت ها را بتوانیم به هرچی قیمت های شمال و جنوب پایتخت با هم تفاوت های عجیب و غریبی دارند و 

 !پول بدی آش میخوری ربط دهیم

از شمال تا جنوب تهران متفاوت است، از خانه گرفته تا   قیمت هر محصولیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

اسم شمال پایتخت را به دنبال داشته باشد   ش آنفرقی هم نمی کند که بازار راکد باشد یا نباشد همین که محل فرو... نان و

 !کاال را چند برابر قیمت بفروشند؟... کافی است که به بهانه هایی نظر هزینه سرقفلی و شمال شهر بودن و

ین در این میان بازارفروش میوه هم از همان بازارهایی است که در شمال شهر قیمت هایش گرد و خاکی به راه انداخته که بیا و بب

فروشندگانی که به دلیل پرداخت اجاره بهای باال، با افزایش سود بیشتربه دنبال آن هستند که این خسارات را از جیب مصرف   !!

 .کننده بدست آورند

شایدحال و هوای این روزهای بازار میوه را بتوان در فرصت طلبی برخی مغازه داران جستجو کرد،این درحالی است که کشاورزان از 

ایش قیمت میوه ها هیچ نفعی نمی برند؛ البته داستان بی مهری به کشاورزان داستان جدیدی نیست اما نباید فراموش کرد که افز

آن هم با کمترین دامنه سود برعهده کشاورزان است اما سود نهایی جیب دالالن   زحمت کاشت و داشت و برداشت این محصوالت

 .و واسطه ها را پر می کند

نی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان نیز حاکی از آن است که با قدم زدن در سطح شهر داستان یک بام و دو هوای گزارش میدا

قیمت ها کامال محسوس است به طوریکه قیمت های شمال و جنوب پایتخت با هم تفاوت های عجیب و غریبی دارند و حال شاید 

 !! مغازه دارها ربط دهیم که هرچی پول بدی آش میخوریاین تفاوت قیمت ها را بتوانیم به این جمله معروف 

الی  1222تومان،سیب 5222الی  1.822موز : بر اساس این گزارش قیمت انواع میوه در سطح شهر به شرح زیر است

 8222الی  2222تومان، پرتقال کوهستان  6222الی  1222تومان،گریپ فروت 6222الی  1222تومان،لیموشیرین 2222

 .تومان در خرده فروشی های سطح شهر به فروش می رسد 2222الی 1222تومان،انار 2222الی  1222ر تومان،خیا

 .البته در این میان میوه های با بسته بندی های شیک در شمال و غرب پایتخت با قیمت های باالتری هم به فروش می رسد

می دانند اما ... بودن اجاره ها و سرقفلی مغازه ها کیفیت باالترو هرچند که در این میان مغازه داران تفاوت قیمت ها را به خاطرباال

جای سوال است که چرا مغازه داران تنها می خواهند هزینه های خودشان را از جیب مشتریان بدون اینکه خود هزینه ای بپردازند 

 دریافت کنند؟

  که قیمت میوه در مغازه های سطح شهر نهایتااین درحالیست که حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت 

 .درصد بیش از قیمت میدان مرکزی و نرخ های عمده فروشی باشد و در صورت بیشتر بودن گرانفروشی است 12بایستی 

ه حال در این میان که مسئوالن یک سر دارند و هزار سودا گاهی اوقات فراموش می کنند که بر بازار نظارت داشته باشند چرا ک 

 .این سواستفاده ها در سالیان درازممکن است آتش بر جان تولید میوه کشور بیندازد

چرخه گرانی و تورم این اجازه را   اما با این روند چه بر سر کشاورزان خواهد آمد با وجود طرفداران پرو پا قرص میوه های رنگارنگ

ز میوه های رنگارنگ است اما به سبب جوالن بی حد و حصر دالالن و برای خرید سلب می کند چرا که با توجه به اینکه بازار مملو ا

قیمت های نجومی تقاضایی برای خرید وجود ندارد که در صورت ادامه این روند انگیزه کشاورزان برای کشت محصوالت در سال 
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 .زراعی آینده از بین خواهد رفت

فاصله قیمت عمده : گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشتدر این راستا مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در 

درصد باشد اما الزم به ذکر است که این امر به سیاست گذاری و انصاف مغازه  12الی  12فروشی تا خرده فروشی حداکثر بایستی 

 .داران بستگی دارد

ن خرده فروشی در سطح شهر هستیم و باید گفت که انها در برخی مواقع شاهد رعایت نکردن این نرخ از سوی مغازه دارا:وی افزود

 .می دانند...دلیل این امر را خرابی میوه ها، اجاره باالتر و

 .بایستی تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف با واحد های متخلف برخورد کنند  درواقع: شادلو بیان کرد

مغازه های خرده فروشی الزامی می دانند اما نباید فراموش  درصدی طبق فاکتور برای 12البته مسئولین دیگرهم به رعایت سود 

محصوالت را   کرد که برخی فرصت طلبان و سودجویان قوانین مربوطه را رعایت نکرده و با بهانه های مختلف و با قیمت های گزاف

 .به مردم عرضه می کنند

در بخش کشاورزی آنچه : باشگاه خبرنگاران جوان گفتهمچنین محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در گفتگو با 

عرضه قیمت های نجومی میوه در بازار موجب شده که شاهد   که کشاورزی را از صرفه اقتصادی دور کرده وجود دالالنی است که با

 . تفاوت های زیادی در سطح شهرباشیم

ها است که موجب شده دالالن بیشترین سود ممکن را به  در واقع علت تفاوت قیمت ها به سبب ضعیف بودن زیر ساخت: وی افزود

 . دست آورند

به سبب تفاوت فاحش قیمت ها بایستی یک سری تسهیالت برای ایجاد زیر ساخت ها به کار گرفته : سادات ابراهیمی بیان کرد

تفاوت قیمت های نجومی شود و از طرفی هم به تولید کنندگان تسهیالت بال عوض پرداخت شود تا در سطح شهر کمتر شاهد 

 .باشیم

باید گفت که اینبار   با قدم زدن در سطح شهر تفاوت های زیادی را در سطح زندگی شمال و جنوب پایتخت مشاهده می کنیم اما

گذشته از تجمالت و ماشین های لوکس باالی شهربه تفاوت در کیفیت میوه ها و قیمت های نجومی آن در شمال پایتخت برخورد 

 . ایمداشته 

درصدی بین عمده فروشی و  12این در حالیست که مسئولین به طور مداوم دم از ثبات و کاهش قیمت ها و رعایت حداکثر سود 

گذری به میوه فروشی های   خرده فروشی مغازه های سطح شهر می زنند اما این موضوع جای سوال دارد که چرا مسولین مربوطه

 خورد کنند؟سطح شهر ندارند تا با متخلفان بر

/news/fa/ir.yjc.www//:http2553296DB%/%8%DA%C 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  13: تاریخ

   هزار تومانهزار تومانهزار تومان   9۱9۱9۱هر کیلو شقه بدون دنبه هر کیلو شقه بدون دنبه هر کیلو شقه بدون دنبه / / / قیمت گوشت افزایش یافتقیمت گوشت افزایش یافتقیمت گوشت افزایش یافت

 11هر کیلو شقه بدون دنبه : هزار تومانی قیمت گوشت گفت 1گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش  رئیس اتحادیه فروشندگان

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف

، با اشاره به برنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .هزار تومان افزایش یافت 1در دو هفته اخیر قیمت گوشت : افزایش قیمت گوشت گوسفندی گفت

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 11در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

صادرات و قاچاق دام و همچنین کاهش قیمت پوست و دنبه افزایش : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .دلیل افزایش قیمت گوشت است

 .شود روند افزایش قیمت گوشت ادامه داشته باشد بینی می اگر شرایط تغییر نکند پیش: ملکی افزود

/news/fa/ir.yjc.www//:http2556822D%/9% 
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 برنامه و سیاست ها

 - 21/11/12فارس

   از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته اطالعی ندارماز توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته اطالعی ندارماز توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته اطالعی ندارم/ / / موافق حذف یارانه کود هستیمموافق حذف یارانه کود هستیمموافق حذف یارانه کود هستیم

وقتی امکان تامین یارانه وجود ندارد، این : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با حذف یارانه کود موافق هستیم، اظهار داشت

 .شود های عرضه کننده کود و طلب آنها از دولت می منجر به زیان شرکتامر 

، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست خبری سومین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به موافق بودن وزارت جهاد های کشاورزی تهران در جمع خ نمایشگاه تخصصی نهاده

توانیم یارانه را تامین کنیم،  وقتی ما نمی  :کشاورزی برای حذف یارانه کود شیمیایی، چه ساز و کار جایگزین وجود دارد، گفت

های عرضه کننده کود از دولت طلبکار  شود و به این ترتیب شرکت های عرضه کننده کود زیان انباشت ایجاد می بنابراین در شرکت

 .شوند و ممکن است این مسئله آنها را با نارسایی همراه سازد شده و از نظر بنیه مالی دچار ضعف می

ها اعمال کنیم، پس بنابراین اگر بتوانیم تاثیر حذف یارانه کود را در  همچنین باید آثار حذف یارانه را در قیمت: ح کردوی تصری

 .توانیم آن را عملیاتی کنیم قیمت محصوالت کشاورزی ببینیم، می

تصمیمات ما نارضایتی دارند، در های تضمینی همواره کشاورزان نسبت به  اما در شرایطی که نسبت به تامین قیمت: کشاورز افزود

 .اند ها وجود ندارد، اما وزارت جهاد کشاورزی با حذف یارانه در صورت فراهم شدن این دو شرط موافق حال حاضر امکان حذف یارانه

 .ام اطالع از این موضوع کامال بی: های تاریخ مصرف گذشته توسط شرکت بازرگانی گفت وی همچنین در مورد برنج

مرداد فرصت  13نامه ثبت، تولید کنندگان و واردکنندگان تا  طبق آیین: درمورد سبک و استانداردسازی کود اظهار داشتوی 

درصد از کودهای  22داشتند تا تقاضای خود را ارسال کنند و سه ماه هم بعد از آن فرصت ثبت وجود داشت که در این مدت 

 .وارداتی ثبت شده است

هایشان تعادل وجود داشت اما تولیدکنندگان داخلی تا  رد کنندگان تقریبا از اردیبهشت تا آبان در درخواستوا: کشاورز تصریح کرد

 .درصد تقاضا برای ثبت کود تولیدی تقاضا کردند 12مرداد ماه کمتر از 

ری که در آذر ماه حدود بخش اعظمی از تاخیر در اعالم ثبت ناشی از تاخیر در اعالم تقاضا برای ثبت است به طو: وی بیان داشت

 .درخواست ثبت ارائه شد 552

های فنی و تکنولوژی و تسهیالتی توسط بانک  برای ارتقای استاندارد تولید کود کمک: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دهیم کشاورزی و صندوق توسعه ملی به تولید کنندگان ارائه می

تنها کودی که در : لت فعلی کودی در انبارها برای عرضه به کشاورزان وجود نداشت گفتوی با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دو

 .آن زمان موجود بود کود فسفره است که به دلیل کیفیت آن هنوز هم در انبارهای ما رسوب کرده و مانده است

ال گذشته دانه روغنی کلزا کشت شده و امسال دوبرابر س: شودکشاورز درمورد کشت کلزا اظهار داشت هزار تن کلزا تولید می 352*

درصد نسبت به سال گذشته کلزا بیشتر  312کنیم حدود با توجه به میزان کشت فکر می: وی افزود.تنوع ارقام بسیار باال است

رید و از دالیل عدم اقبال کشاورزان نسبت به کشت کلزا نارسایی در امر خ: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت. خریداری شود

وی .توانیم کشت را توسعه دهیم نبود معیارهای مناسب برای تشخیص خلوص کلزا بوده است که اگر این موضوع را حل نکنیم نمی

 هزار هکتار افزایش یافته است 82سطح زیر کشت کلزا در سال زراعی جاری به : تصریح کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953229222835 
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 برنامه  و سیاست ها
 - 21/11/12فارس

سال سال سال    4۱4۱4۱کسی که کسی که کسی که / / / انتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی  انحرافی بزرگ در اقتصاد کشورانتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی  انحرافی بزرگ در اقتصاد کشورانتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی  انحرافی بزرگ در اقتصاد کشور

   وزیر بود امروز مدعی وجود بحران استوزیر بود امروز مدعی وجود بحران استوزیر بود امروز مدعی وجود بحران است

سال  31زا بود و کسانی که  های سال ها پیش خودشان بحران هایی که اکنون داد بحران آب می زنند، سیاست همان: رجایی گفت

 .شوند وزیر بودند و خودشان این کارها را کردند، امروز مدعی می

فرمان بازسازی پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی خودکفای کشاورزی را در ( ره)امام خمینی   خبرگزاری فارس_  گروه سیاسی

نباید بازسازی مراکز »های دیگر دانستند، بر اولویت و تقدم خودکفایی تأکید کردند و فرمودند  ای بر استقالل در زمینه مقدمه

 .گذرد از این فرمان تاریخی می ها ؛ سال«صنعتی، کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد

ای با رئیس این کمسیون، عباس رجایی انجام  بر آن شدیم تا وضعیت کشاورزی و عملکرد کمسیون کشاورزی مجلس را در مصاحبه

 .دهیم

وی سابقه یک دوره سخنگویی و دو دوره ریاست کمسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی را دارند و می 

 .ند تحلیل مناسبی از مسائل بخش کشاورزی ارائه دهندتوان

 :در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید

چون موضوع مصاحبه پیرامون مسائل بخش کشاورزی است  لطفاً برای شناخت بهتر این بخش  تمایزات آن را : فارس

 های اقتصادی بیان کنید؟ با دیگر بخش

 سر و کار داشتن با موجود زنده

 3222مثالً همین . ای روبرو است بخش کشاورزی در ارتباط با موجود زنده است و به همین جهت هرلحظه با مسائل پیچیده فضای

پردازند و چالش  طور شد؟ فقط به خسارت او می آید بگوید که چرا این ها قرار گرفت، کسی نمی زمینی که مورد توجه رسانه تن سیب

 .توانیم بگوییم که مدل ما یک مدل متفاوتی است باز می. کنند بی نمییا انبارداری موجود زنده را ریشه

حاال خاص . بینیم نکته بعدی این است که فضای کشاورزی، فضای سرزمین است؛ یعنی در تمام پهنه کشور حرفه کشاورزی را می

ای نداشته و صنعتی کارکرده  حرفه بردار کشاورزی هستند که لزوماً توان مدیریت کشور ما در این فضای سرزمینی، افرادی بهره

مدل کشاورزی ما یک مدل معیشتی است و چون معیشتی است، حتماً به حمایت نیاز دارد؛ بنابراین مدل کشاورزی ایران . نیستند

 .ور برسد یک مدل معیشتی حمایتی است تا به مدل صنعتی بهره

 ترین چالش بخش های توسعه کشاورزی  مهم فقدان زیرساخت

در کشور . های توسعه بخش کشاورزی است های بخش کشاورزی در ایران عدم آشنایی مسئوالن دولتی از زیرساخت چالش یکی از

ونقل، همین که  مثالً در مثال خیلی روشن و در حوزه حمل. ها نیامدند بگویند که زیرساخت بخش کشاورزی چیست ما هنوز دولت

گویند که زیرساخت حمل نقل جاده، بندر، فرودگاه، ناوگان ریلی است  بالفاصله می ونقل را توسعه دهیم، خواهیم حمل گویند می می

گوییم  ولی وقتی می. و چون زیرساخت است، دولت و حکومت باید برای زیرساخت هزینه کند؛ بندر بسازد، فرودگاه بسازد

دارد؟ زمین، آب و مواد ژنتیکی گوییم چرا ن می. گویند کشاورزی که زیرساخت ندارد زیرساخت بخش کشاورزی چیست؟ می

 کند که در اختیار تولیدکننده قرار دهند؟ ها دولت تالش نمی چرا برای این. زیرساخت بخش کشاورزی هستند

http://www.farsnews.com/
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شده، هدف تعداد اندکی از  هایی که انجام ای کرده است، در تمام سد سازی اگر برای مدیریت آب هم تا به امروز داریم دولت هزینه

بعد گفتند وقتی آب داریم و انرژی هم داریم، آن را . کشاورزی است و مابقی همه برای تأمین انرژی برق بوده است سدها تأمین آب

 .دهیم و اال هدف، کشاورزی نبوده است به کشاورزی هم می

ها کامل  یرساختجایی که ز. چنین است ها اولویتی نداشته و امروز هم این های بخش کشاورزی در دولت بنابراین، توسعه زیرساخت

 .نیست، مدل باید فرق کند

های بازار  ونقل، انبارداری و شفافیت اطالعات زیرساخت مثالً حمل. های توسعه کشاورزی محدود به آب و زمین نیست زیرساخت

م؛ و خری هنوز گندم را به صورت فله می. استانداردسازی زیرساخت دیگر حوزه کشاورزی است. رسانی محصوالت کشاورزی هستند

شما یک میزان پول گندم را برای هر نوع گندم . خریم گوییم برو و میزانش را کم کن بعد بیا از تو می اگر سن زده باشد، می

هایی است  های توسعه کشاورزی یکی از چالش بنابراین، فقدان زیرساخت. و توجهی به استانداردهای کیفی ندارید. کنید پرداخت می

 .کند های دیگر تولیدی می وت از عرصهکه بخش کشاورزی را متفا

 های تولید و مصرف فراگیری بخش کشاورزی در بخش

بردار دارید  هزار بهره 122میلیون و  5شما در بحث تولید،. کننده است نکته بعدی، فراگیری چه از بعد تولیدکننده چه از بعد مصرف

جمعیت در   هست، ضرب کنید و بعد بگویید این 2اورزی، که حدود این عدد را باید در بعد خانوار کش. کنند که خانوادگی کار می

کدام جایگاه اقتصادی است که چنین حجمی نیروی انسانی را به . شود میلیون می 12بخش کشاورزی هستند که چیزی حدود 

 .میلیون نفر است 82کننده هم  خود اختصاص داده باشد که در تولید کار کنند؟ از آن طرف مصرف

   مؤلفه اساسی استقالل اقتصادی و امنیت غذایی کشورکشاورزی

شما ببینید تمام کشورهای دنیا که . نکته یا نظام دیگر که ما داریم این است که اتفاقاً پایه امنیت و استقالل کشور، کشاورزی است

ی رفتند، پاشنه آشیلشان غذا بود دار طلبانه داشتند و بعد شکست خوردند و زیر سلطه اقتصاد سرمایه برای خودشان ادعای استقالل

این هم یکی از . ترین ضربه را خوردند و تغییر استراتژی دادند و نگاهشان نسبت به حکومتشان عوض شد و از باب غذا بیش

های مهمی است که آیا توان تأمین غذای مردم را در مسیر مقابله با استکبار داریم؟ قطعاً اگر بخواهیم پایه امنیت ملی و  بحث

شاید هیچ موقع کشور اگر خودرو نداشته باشد، . بینیم که توسعه کشاورزی، مقوله بسیار جدی است استقالل را در نظر بگیریم، می

 .از ناحیه استکبار آسیب نبیند؛ اما اگر گندم نداشته باشد و نتواند نان مردم را تهیه کند، بدون شک آسیب خواهد دید

 ذاهای دیگر به مقوله غ وابستگی بخش

مثالً شما بخواهید سالمت . های دیگر کشور، وابسته به غذا است نکته دیگر که بایستی عرض کنم این است که بسیاری از بخش

خواهید سالمت  خواهید امید به زندگی را اصالح کنید، می ومیر را اصالح کنید، می جامعه را حفظ کنید، مثالً نرخ باروری یا مرگ

وهوا سرطان  گویند سرطان زیاد شده؛ فقط آب ها می بعضی. تفاوت باشید ید نسبت به مقوله غذا بیتوان جامعه حفظ کنید، نمی

هایی به همراه دارد که  اگر کنترل الزم روی کیفیت غذا صورت نگیرد، آسیب. شود آورند، غذای ناسالم هم باعث سرطان می نمی

ها زیاد است که تأثر  از این مثال. عامل آن، غذای ناسالم است هایی که کنید برای معلول حجم بزرگی از اعتبارات را صرف می

القاعده ما بایستی با وسواس به آن  حاال وقتی یک چنین حساسیتی وجود دارد علی. دهد های دیگر را از بخش غذا نشان می بخش

 .نگاه کنیم و به آن بپردازیم

 گذاری دولتی در بخش کشاورزی نرخ پایین سرمایه
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خیلی از مردم به سمت بخش کشاورزی رفتند؛ اما به آن میزانی که ( ره)انقالب اسالمی و با فرمان امام خمینی  پس از پیروزی

گذاری کشاورزی را نگاه کنید، یک  متوسط نرخ سرمایه. مردم به سمت بخش کشاورزی رفتند، دولت به سمت این بخش نرفت

های اخیر و  در سال. باشد م بخش کشاورز از تولید ناخالص داخلی نمیدرصد بوده است که قابل قیاس با سه 5.2تا  1چیزی بین 

. شود گذاری نمی گذاری دولتی یک مقداری باالتر رفته ولی معموالً همین بوده و بیش از این سرمایه در برخی مواقع حجم سرمایه

گذاری دولت در  ن تفکر انحرافی مانع سرمایهای. گذاری در بخش کشاورزی بازده پایینی دارد گویند که سرمایه پرسیم می علت را می

دهد، نشان  دانه ثمر می  222دانه گندم  فرماید از یک  بیند که می سوره بقره را می 163شما وقتی آیه . بخش کشاورزی شده است

ی انعام،  ا در سورهبینیم که این یک چیز دیگر است و ی ما اگر عقل اقتصادی را بیاوریم، می. دهد از نرخ بازده بخش کشاورزی می

سوره  96بیند توجه به کشاورزی متفاوت است و یا در آیه  شمرد، که می های موجودات زنده را برمی ی نعمت خداوند متعال همه

دهد که اگر ما تقوای عملی در بخش  ها نشان می گویند که اگر تقواپیشه کنید، برکات آسمان بر شما نازل خواهد شد، این اعراف می

گذاری در بخش کشاورزی کم  ربطی است که نرخ سرمایه این حرف، حرف بی. افتاد ی داشته باشیم، اتفاقات دیگری خواهد کشاورز

 .گذاری کرد بایست در بخش کشاورزی سرمایه است پس نمی

 فاصله کشاورزی فعلی با کشاورزی اصولی و علمی

  داران عالقه ها و سرمایه اش این شده که بانک گیرد، نتیجه نمیچون کشاورزی در اغلب مناطق ایران به طور اصولی و علمی صورت 

هرحال چون مدل کشاورزی  به. گذاری جدی نکردند ها هم در این زمینه سرمایه خارجی. گذاری در بخش ندارند چندانی به سرمایه

 .ما در اغلب مناطق مدل درستی نیست

عه و حتی وزارت جهاد کشاورزی مطرح کردم که هنوز متأسفانه عملیاتی هایی که در جام بنده خودم اعتقاد و ادعا دارم با مدل

توانیم بخشی از غذای حالل دنیا را در اختیار  تنها غذای کشور خودمان را با وفور نعمت تأمین کنیم، بلکه می توانیم نه نکردند، ما می

دلش را پروژه کردیم و پروژه را کارشناسی کردیم و ما آمدیم یک تئوری را تعریف کردیم، این تئوری را مدلش کردیم، م. بگیریم

ما طراحی داریم که مثالً از یک هکتار گلخانه بتواند . توانیم انجام دهیم االن بگویند که این پروژه را اجرا کن، به راحتی می همین

اآلن کدام قسمت از کشاورزی ما  کدام صنعتی این بازدهی دارد؟. میلیارد در سال درآمد داشته باشد 36تا  32یک روستایی مابین 

ها هم متأسفانه زمانی به این مسئله  گذاری نکردیم و به این بخش توجه نکردیم و دولت گونه است؟ بنابراین ما چون سرمایه این

 .خواستند بروند و نتوانستند کار جدی انجام دهند رسیدند که بخش کشاورزی مهم است که می

 آورند معموالً به حساب نمی های ویژه بخش کشاورزی که ثروت

طوری به بخش کشاورزی نگاه  های ملی نیامده این حال در حساب کس تابه ی دیگر به این مسئله نگاه کنم، هیچ حاال اگر از زاویه

 طور نگاه نکردند که زمین و یا مثالً این. برابر بودجه عمرانی کشور است 1میزان تولید ناخالص بخش پروتئین کشاورزی . کند

این عدد خیلی . هزار میلیارد تومان است 322مستحدثاتی که به عنوان سرمایه ثابت روی زمین است، در کل سرزمین بیش از 

شوید که بخش کشاورزی خیلی اهمیت دارد؛ یا اگر اعتصاب شود  وقتی شما این را با چنین نگاهی ببینید متوجه می. بزرگ است

 افتد؟ چه اتفاقی برای بازار می. دکه هیچ مواد غذایی در بازار وارد نشو

 وری منابع حیاتی تولید سهم ویژه کشاورزی در ارتقای بهره

جویی  میلیارد مترمکعب صرفه 5وری آب در تولید گندم افزایش یابد، در کل کشور  درصد بهره 12اگر . از زاویه دیگر نگاه کنیم

اما به نظر من توجه به ارتقای . اد و ارقام کشاورزی کوچک نیستندبنابراین اعد. شود که عددش به اندازه آب شرب کشور است می

 .اند وری آب در کشاورزی بسیار ضعیف بوده و مسئولین اجرایی در این راستا به جای حمایت، انگشت اتهام به سمت بخش برده بهره
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 های اساسی کشاورزی ایران چیست؟ چالش: فارس

 رویه و مانع بزرگ خودکفایی منطق و بی واردات بی تفکیک مدیریت کشاورزی از بازرگانی  عامل

همیشه برای حل هر مسئله، صورت مسئله را با وارد پاک . ترین کار واردات است که بوده، راحت  کشور ما به لحاظ ساختار تاریخی

بخشی ایجاد  نت لذتهای دیگر، چون حجم باالیی دارد، سود باال و در نهایت را واردات در کشاورزی بر خالف بخش. کردند می

شود، که مطمئناً  میلیارد دالر می 2دالر در جیب برود،  3شود،  یک با من در مجلس گفتم اگر به ازای هر تنی که وارد می. کند می

میلیارد دالر گیرش بیاید، دیگر دلش  2کند، اگر حداقل  میلیون تنی می 2کسی که واردات . هاست ها بیش از این عدد و رقم

که نرخ شکر در  کنید، درحالی تومان وارد  122میلیون تن شکر با نرخ  1وقتی شما . د در کشور خودکفایی صورت گیردخواه نمی

با یک ضرب و تقسیم ساده سود شما از واردات شکر . اید سود خالص کرده 122باشد مطمئناً روی هر کیلو شکر وارداتی  222کشور 

 .های ایجادشده از آن را هم اضافه کنید این موضوع ارزهای دولتی و رانتحاال به ! میلیارد تومان 922چیزی حدود 

طوری مسئولیت بین وزرا . دانست باید از چه وزیری این چالش بنیادین را سؤال کند کرد، نمی وقتی مجلس در این موضوع ورود می

ارات نبود؛ متولی کشاورزی ابزار تناسبی بین وظایف و اختی. شد کسی را مقصر این وضعیت دانست پخش شده بود که نمی

وزیر جهاد کشاورزی که به مجلس ! دانست گری بخش را نداشت؛ وزیر بازرگانی هم خود را مسئول بخش کشاورزی نمی تنظیم

 خبر بود و به آمار وزارت داد، از وضعیت تولید بی مند از واردات بود، وزیر بازرگانی هم که مجوز واردات می آمد، خودش گالیه می

ها وزیر کشاورزی همیشه بر منع واردات اصرار داشت و وزیر بازرگانی هم کنترل  در هیئت دولت. جهاد کشاورزی اعتماد نداشت

بنابراین هیچ وزیری مأموریت هماهنگی تولید و . دانست بازار را در گروی پُر بودن انبارها به روش واردات که اختیار آن را داشت، می

 .خوردند کننده می این وسط چوب ناهماهنگی را کشاورز و مصرفبازرگانی را نداشت و 

 زایی های اشتغال صادرات محصوالت خام کشاورزی و هدر دادن فرصت

کند را با خام فروشی  گوییم فرصت توسعه صنایع تبدیلی بالفصل کشاورزی که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال مولد می از طرفی می

ارزش افزوده این . شود بندی می شما ببینید زعفران و پسته ما در خارج از کشور بسته. دمحصوالت کشاورزی از دست ندهی

مانعی که پیش روی صادرات محصوالت فرآوری و . رود های جانبی در جیب فعاالن اقتصادی کشورهای خارجی می فعالیت

های غلط وزارت صنعت  به جهت سیاستشده کشاورزی قرار دارد این است که صنایع تبدیلی کشاورزی در ایران  بندی بسته

گوید هر صنعتی که در کشور  بینیم که وزارت صنعت و معدن و تجارت یک سیاستی دارد که می ما می. های باالیی دارند هزینه

های صنعتی که در قطب تولید صنعت  گوییم که این شهرک می. های صنعتی باشد بخواهد شکل بگیرد حتماً باید بافت شهرک

صرفد که محصولی را درست کرده، چندین کیلومتر انتقال دهد تا به یک  کشاورز برایش نمی. قطب کشاورزی که نیست است، در

فرض است که صنعت تبدیلی مورد نظر  ها با این پیش همه این. شود با فرض انتقال هم ضایعات بخش زیاد می. صنعت تبدیلی برسد

صنعت تبدیلی باید در کنار کشاورزی باشد و مانند  که  درحالی. حداث شده باشدهای تولید کشاورزی ایران ا متناسب با ظرفیت

 .مددکار و دست کشاورزی باشد

 های حمایتی دولت تفکیک مدیریت صنایع تبدیلی از کشاورزی  مانع اثربخشی سیاست

 3552شده از دامدار،  گوید قیمت شیر خام خریداری سال است که می 1حدود . خواهد حمایت از دام دار کند االن دولت می همین

وقت شیر خام به این قیمت فروش نرفته و این بدین معناست که صنعت لبنیات این سیاست دستوری را  تومان است، ولی هیچ

. کرد عه خودش را تنظیم میپذیرد؛ اما اگر همین صنعت بالفصل کشاورزی در اختیار مدیر بخش کشاورزی بود، قطعاً زیرمجمو نمی

کند که مدیر  گوییم که فرآیند کشاورزی الزاماً یک زنجیره است که ما را برای ایجاد هماهنگی الزام می روی این حساب ما می
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حصول در این صورت تأمین نهاده را در کنار تولید و صنایع تبدیلی باهم ببینیم و بعد بیاییم بازاریابی کرده و م. واحدی اتخاذ کنیم

 .نهایی را وارد بازار کنیم

بحث ما این است که . خواهند دانه روغنی وارد کنند نمی. خواهند که روغن خام وارد کشور کنند ها می اآلن در حوزه روغن، خیلی

رای بخش کنند؛ چون در شرایط فعلی بازار جهانی، ب ای هم ایجاد شود، که نمی دانه روغنی وارد شود که یک اشتغال و ارزش افزوده

ریزی مبتنی بر واردات شد، باید منافع تولیدکننده داخلی و  صرفه در واردات روغن خام است نه دانه روغنی؛ وقتی برنامه تجارت 

 .منافع ملی از جمله اشتغال و درآمد ملی را نادیده گرفت

 هایی در مجلس شورای اسالمی برداشتید؟ ها چه گام برای حل این چالش: فارس

 زار کشاورزی را به مدیر کشاورزی سپردیممدیریت با

. وزارت جهاد کشاورزی بدهیم ابتدا گفتیم برای اینکه اختالل واردات در روند تولید کم شود، اختیار تعرفه و ابزار تعرفه را به 

به . رسیم مدیریتی به جایی نمیدیدیم با این تشتت . ها را در آوردند تا این قانون را دور بزنند و زدند ها انواع و اقسام بازی وارداتچی

های کشاورزی را کامالً  بندی رسیدیم که اگر ما بخواهیم در محصوالت راهبردی خودکفا شویم باید بازار محصوالت و نهاده این جمع

« زیتمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاور»این بحث را تحت قانون . در اختیار متولی کشاورزی بگذاریم

اصل مدیریت واحد تولید و بازار . های مدیریت تولید است که باید در اختیار مدیر تولید قرار گیرد بازار هم یکی از مؤلفه. ارائه کردیم

زنی ندارند و از سوی دیگر واردکنندگان بزرگ و  به خصوص در کشاورزی که از یک سو تولیدکنندگان خرد دارد که قدرت چانه

 .مری الزم استقدرتمندی دارد، ا

 منطق را تعریف کردیم واردات بی

های نسبی را منطبق بر ظرفیت اکولوژیک مطرح  ما مزیت. گوییم که حتماً در همه چیز خودکفا بشویم ما در بحث واردات نمی 

چیزی را  ولی در سایر محصوالت چنین. البته در بحث محصوالت راهبردی گفتیم حتماً بایستی خودکفایی داشته باشیم. کردیم

دسته اول محصوالت استراتژیک که گفتیم وارداتش ممنوع، مگر برای تأمین : دسته کردیم 1ما محصوالت وارداتی را . اعتقاد نداریم

شود که این  ذخایر استراتژیک؛ دسته دوم محصوالت غیراساسی است که بخشی از حجم مصرفی در داخل کشور تولید می

دسته سوم هم محصوالت غیراساسی که تولید داخلی نداریم و کاالهای . م داریم باید وارد شودای که ک محصوالت فقط به اندازه

تواند جایگزین سیب و پرتقال  مثل آناناس یا نارگیل که واردات آن آزاد است؛ اما در واردات موز که می. جانشین داخلی هم ندارد

 .خارج از دستورالعمل باال باشد منطق وارداتی است که پس واردات بی. شود، باید احتیاط کرد

 خوانی دارد؟ چقدر نتایج اجرای این قانون با اهداف شما هم: فارس

 درصد قانون تمرکز اجرا نشد 4۴۴های اجراشده مثبت بود  ولی  بخش

پس از ولی تا جایی که ما رصد کردیم، . درصد اهدافی که ما داشتیم، محقق نشده است 322ی  به نظر من تا حدودی، چون همه

متأسفانه . رویه را کنترل کند های مدیر بازار مثبت بوده و توانسته واردات بی گیری ادغام مدیریت تولید و بازار کشاورزی، جهت

بخشی از قانون که مرتبط با صنایع تبدیلی کشاورزی است یا تنظیم بازار، همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده و به 

مطمئناً عالوه بر هماهنگی صنایع تبدیلی کشاورزی و تنظیم بازار با شرایط تولید، انتزاع . ملحق نشده استوزارت جهاد کشاورزی 

 .وظایف مذکور از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از سنگینی حجم کار جناب نعمت زاده خواهد کاست

 یعنی شما از وضعیت امروز کشاورزی راضی هستید؟: فارس

 کشاورزی را برداشتیم؛ تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است تازه مانع اصلی رونق
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البته بسته حمایت از . منطق بود را برداشتیم در صورت اجرای دقیق قانون، ما تازه مانع اصلی رونق کشاورزی که واردات بی

همین . ها را باید باهم دید ی این همه. دارد  مجهولی است که فرمولی پیچیده 3222کشاورزی و اصالح ساختار کشاورزی یک بسته 

مثالً دریاچه ارومیه . ای کارشان در کشور این شد که کشاورزی هراسی کنند که مسئله مدیریت واردات را جلو بردیم، یک عده

حتی در مجلس . گویند کار کشاورزها بود روند سراغ نشست زمین، می یا می. گویند که بخش کشاورزی باعث شد شود می خشک می

میلیارد مکعب آب در دست بخش  91چه کسی گفته . ها آمارهای درستی نیست شده که بحث کردیم و گفتیم این هم بارها

خواهم بگویم  من نمی! شود میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می 92کشاورزی است؟ اخیراً یکی در مجلس گفته 

 62تا  22خیلی زیاد آب در دست کشاورزی باشد چیزی حدود  ای کردیم، ولی محاسبه. راندمان آب در بخش کشاورزی خوب است

 .میلیارد مترمکعب آب است

 اگر کشاورزان مقصر هدر رفت آب نیستند  پس مقصر کیست؟: فارس

 گوییم بحران شد کنیم بعد می ما وظیفه قانونی خود را اجرا نمی

تواند  کس نمی ر کنتور حجمی بگذارید؛ امروز در وزارت نیرو هیچدا های پروانه مثالً در قانون به متولی منابع آب گفتیم بر روی چاه

 12بیند که  لیتر در ثانیه ولی می 2طرف چاه مجاز دارد و نوشته است . شود های مجاز چقدر آب مصرف می قسم بخورد که از چاه

انونی کنتور حجمی بگذاریم تا بشود های ق ما گفتیم هیچ کاری نداشته باشیم، فقط باالی سر چاه. کند لیتر در ثانیه برداشت می

خواهد هرروز به پیش  دیگر نمی. دهد درصد مصارف را کاهش می 12همین یک قلم کار، حدود . ها را کنترل کرد برداشت از چاه

ن را باید جلوی آ. البته من معتقد نیستم کسی چاه غیرمجاز حفر کند. کنند پلیس بروید و با مردم دعوا کنید که چرا آب مصرف می

 .گوییم بحران شد کنیم بعد می خواهم بگویم ما وظیفه قانونی خود را اجرا نمی ولی می. گرفت

 های دیروز خودشان بحران زا بود زنند  سیاست هایی که امروز داد بحران آب می همان

هایی که  اتفاقاً همان. زدندگذاران بخش کشاورزی  سدها را دولت یا سیاست. سدها را چه کسی زد؟ سدها را کشاورزان که نساختند

سال وزیر  31من بارها عرض کردم کسانی که . های چند سال پیش خودشان بحران زا بود زنند، سیاست امروز داد بحران آب می

 .شوند آیند و مدعی می بودند و خودشان این کارها را کردند، امروز می

عرض کردم که آمارهای بخش  لس هشتم رسیدیم آنجا همای را عرض کنم، ما خدمت حضرت آقا که در مج من اینجا نکته

اتکا کردن آمار  یک برنامه جدی برای قابل. توانیم بر روی آن تصمیم بگیریم اتکا نیست، نمی چون قابل. اتکا نیست کشاورزی قابل

اآلن . حل مصرف تأمین شودبرداری داریم که آب به صورت حجمی در م مثالً ببینید ما در قانون افزایش بهره. کشاورزی نیاز است

ها را به حساب  ی این های انتقال و توزیع، همه های کانال تمام ناکارآمدهای وزارت نیرو در تأمین آب در بخش استحصال و پرت

. دهی ها کنتور گذاشتی و آب را در آنجا به او تحویل می ی آن که مانند خانه مردم، وقتی جلوی خانه درصورتی. زنند کشاورزی می

کند یا خیر؟ چنین  توان گفت که طبق الگو مصرف می این را اگر ببرید در مزرعه کشاورز یا دامدار تحویل بدهید آن موقع می

 .شود ها به حساب کشاورزی نوشته می ها و پرت مدیریت  ی این سوء بنابراین همه. چیزی اتفاق نیفتاده است

ن با البی گری به دنبال انتزاع بازرگانی کشاورزی از وزارت جهاد رسد که واردکنندگا اخیراً اخباری به گوش می: فارس

 باره چیست؟ نظر شما دراین. کشاورزی هستند

 ایم انحراف بزرگی در اقتصاد و توسعه کشور به وجود آورده

گردی برای  بکنند که عق ها وجود دارد؛ یک روز طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را مطرح می در بین واردکنندگان این بحث

من اعتقاد دارم اگر . گویند باید وظایف بازرگانی به وزارت اقتصاد برود است، می 55وقتی دیدند حرفشان خالف اصل . مجلس است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

61 
 

شک ما یک انحراف بزرگی را در اقتصاد و توسعه کشور به  مجدداً بخش تجارت کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شود، بی

ای بودند؛ تمام فرامین رهبری در حوزه  ها دنبال بهانه این. دهیم ها را هم از دست می این صورت همین داشتهدر . ایم وجود آورده

 .رویه و حمایت از تولید را فراموش کردند مقابله با واردات بی

تمرکز وظایف و  همین که رهبر انقالب طرح سؤالی در مورد منطق تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند، این موضوع با به

جالب اینکه در همان جلسه هیئت دولت، مقام معظم ! اختیارات کشاورزی ربط دادند و گفتند باید بازرگانی کشاورزی منتزع شود

منطق را مطالبه کردند که مؤید مسئولیت مدیر کشاورزی نسبت به وظایف  رهبری از وزیر جهاد کشاورزی مقابله با واردات بی

های بازرگانی را به وزارت اقتصاد منتقل کند، این دیگر بدتر از  خواهد بخش اخیراً دولت مطرح کرده می. استبازرگانی کشاورزی 

وزارت صمت که تجربه مدیریت تولید صنعتی داشته با مسائل کشاورزی بیگانه بود؛ حاال بازرگانی کشاورزی را . سابق است

 .گرفته است فهمد جز اینکه مالیاتی از تولیدکننده صنعتی می میخواهند جایی بفرستند که اصالً مسائل تولید را ن می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953229222989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941009000989


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

61 
 

 برنامه  و سیاست ها
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

حجتی پای حجتی پای حجتی پای / / / برداران شدبرداران شدبرداران شد   سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تاکید حجتی  وارد گود آموزش بهرهسازمان نظام مهندسی کشاورزی با تاکید حجتی  وارد گود آموزش بهرهسازمان نظام مهندسی کشاورزی با تاکید حجتی  وارد گود آموزش بهره

   مندی کبیری نشست مندی کبیری نشست مندی کبیری نشست    گالیهگالیهگالیه

برداران حوزه تولید را قلمرو  محمود حجتی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، آموزش بهره

 .بع طبیعی کشور دانستخاص سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منا

  

، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار مهندس کشاورزی در سازمان نظام مهندسی  122با توجه به عضویت حدود : کشاورزی و منابع طبیعی با اعالم این خبر گفت

 .برداران را به عهده بگیرد تواند آموزش بهره و منابع طبیعی، این سازمان می کشاورزی

در حاشیه این دیدار، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از تدوین طرح آموزش 

 .ای و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد برداران با همکاری سازمان فنی و حرفه بهره

سازمان با تکیه بر : ان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را بازوی توانای وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفتوی سازم

 .سال گذشته تاکنون، توانسته منشاء خدمات و ایجاد نگرش جدید در بخش کشاورزی باشد 35توانمندی اعضای خود طی 

 تعرفه خدمات فنی و مهندسی هنوز ابالغ نشده است 

ها،  های گلخانه سازمان با بر عهده گرفتن وظیفه صدور پروانه: ها به این سازمان اشاره کرد و افزود به واگذاری صدور پروانه کبیری

هایی جدی برای مهندسی  عنوان مشاور، پیمانکار و ناظر ساخت توانست گام قارچ خوراکی، دامپروری، شیالت و حضور متخصصان به

 .بردارد کردن تولید در حوزه کشاورزی

عدم ابالغ : تاکنون ابالغ نشده است، خاطرنشان کرد 95وی با اشاره به اینکه تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در سال 

ها متحمل ضررهای مالی این موضوع شوند، در حالی که زمان ابالغ این  ها در سال جاری باعث شده اعضاء و سازمان استان تعرفه

 .م شده بودها خردادماه اعال تعرفه

بندی این سازمان  عدم استفاده از رتبه: بندی سازمان در اجرای امور کارشناسی اشاره کرد و ادامه داد کبیری به عدم استفاده از رتبه

های وزارت جهاد  وری و نامه معاونت حقوق ریاست جمهوری نیازمند حمایت قانون افزایش بهره( 1)ماده ( 6)رغم صراحت تبصره  به

 .برای تحقق این امر است کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این دیدار از وزیر جهاد کشاورزی خواست تا با حضور در جلسه 

مند کند تا بتوان به اهداف عالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی دست  فکری خود بهره شورای مرکزی، سازمان را از حضور و هم

 ./یافت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http12361-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 - 21/11/18فارس

   فرصت ایجاد شده برای مدلل انحصاری بودفرصت ایجاد شده برای مدلل انحصاری بودفرصت ایجاد شده برای مدلل انحصاری بود/ / / میلیون یورویی ادامه داردمیلیون یورویی ادامه داردمیلیون یورویی ادامه دارد   6۱۴6۱۴6۱۴بررسی پرونده رانت بررسی پرونده رانت بررسی پرونده رانت 

های دامی به هفته آینده و شنیدن اظهارات مدلل وارد  میلیون یورویی نهاده 622پرونده واردات   نتیجه: عضو شورای رقابت گفت

 .های دامی موکول شد کننده عمده نهاده

جلسه شورای رقابت که درباره نتیجه امروز  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدعلی مددی عضو شورای رقابت در گفت

سه   جلسه امروز با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت صنعت و: میلیون یورویی پرداخت، گفت 622به بررسی پرونده 

 .شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی تشکیل شد

د بحث و بررسی قرار گرفت دامی توسط یک واردکننده مور  نهاده میلیون یورویی 622در این جلسه موضوع رانت واردات : وی افزود

 .شده به هفته آینده موکول شد مسائل شنیده گیری در مورد اما نتیجه

های  وارکننده عمده نهاده)مدلل  با حضور جواد مقرر شد تا در جلسه هفته آینده شورای رقابت: عضو شورای رقابت تصریح کرد

 .قرار گیرد مورد بررسی  های دامی میلیون یورویی نهاده 622واردات ( دامی

امروز مسائلی در این رابطه در جلسه شورای رقابت مطرح اما مقرر شد تا نتیجه جلسه به بعد از شنیدن اظهارات : مددی تصریح کرد

 .آقای مدلل در هفته آینده موکول شود

را برای  انحصاریزاده وزیر صنعت فرصتی  بانک مرکزی با سفارش آقای نعمت: این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان داشت

 .های دامی توسط آقای مدلل در زمانی که دامداران به شدت به کنجاله نیاز داشتند فراهم کرد واردات نهاده

یک واردکننده و گرفتن فرصت واردات از سایر  به واردات، فقط این کار کامال غیر رقابتی بوده و با دادن فرصت: وی افزود

کنندگان شدند، چرا که این واردکننده از فرصت مذکور برای فروش چند درصد گرانتر  واردکنندگان موجب خسارت به تولید

 .محصول وارداتیش سوء استفاده کرد

مسئله این است که چرا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و بانک مرکزی این فرصت را به صورت : عضو شورای رقابت تصریح کرد

 .های دامی توسط یک نفر شدند نهاده دند و منجر به واردات غیر رقابتیبخشنامه و برای همه واردکنندگان فراهم نکر

گزارش فارس اوایل اردیبهشت ماه امسال اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک  به

 .دام مطرح شد که بر این اساس شورای رقابت به منظور بررسی و رسیدگی، وارد موضوع شد

این شرکت  ( احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسالمی)شاکی  براساس ادعاهای مطرح شده و شکایت: افزاید این گزارش می

 میلیون یورو کاال را بدون پرداخت ریالی آن قبل واردات، وارد کشور کرده است 622
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 برنامه و سیاست ها
 - 21/11/15فارس

   را رد کردرا رد کردرا رد کرد« « « انحصارانحصارانحصار»»»میلیون یورویی را تأیید و میلیون یورویی را تأیید و میلیون یورویی را تأیید و    6۱۴6۱۴6۱۴در پرونده در پرونده در پرونده « « « امتیازامتیازامتیاز»»»شورای رقابت وجود شورای رقابت وجود شورای رقابت وجود 

میلیون یورویی را تأیید کرد، اما اینکه این امتیاز باعث تسلط  622شورای رقابت وجود امتیاز در پرونده : رئیس شورای رقابت گفت

 .در بازار یا اختالل در رقابت شده را احراز نکرد

ی ، درباره جلسه امروز شورای رقابت که به بررسخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت

 .جلسه در ارتباط با این پرونده برگزار کرد 1شورای رقابت : میلیون یورویی واردات نهاده دامی پرداخت، گفت 622پرونده رانت 

در جلسات گذشته از شاکیان، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنایع دعوت به عمل آمد و مورد سؤال و جواب اعضای : وی افزود

 .شورا قرار گرفتند

شرکتی که مدعی بودند امتیاز در اختیار آنها قرار نگرفته هم دعوت به عمل آمده و  1در جلسه دوم از : ای رقابت گفترئیس شور

 .اظهارات خود را مطرح و در جلسه مورد سؤال و جواب اعضای شورا قرار گرفتند

اند،  کرده  میلیون یورو استفاده 622که از  در این جلسه از مسئوالن شرکتی: وی با اشاره به جلسه امروز شورای رقابت اظهار داشت

 .دعوت شد و آنها هم به سؤاالت اعضای شورا پاسخ دادند

در رابطه با وظایف شورای رقابت باید مورد بررسی قرار  55ماده از اصل نهم و اصل  1شاکیان مدعی بودند که : شیوا تصریح کرد

 .گیرد

آمیز در معامالت  که در آن آمده است، تحمیل شرایط تبعیض 55ماده  1بت بند در بررسی شورای رقا: رئیس شورای رقابت افزود

 .های تجاری، مورد احراز اعضای شورای قرار نگرفت همسان به طرف

 .که محدود کردن دسترسی افراد خارج از قرارداد هم توسط اعضای شورا احراز نشد 55ماده  2همچنین بند : وی گفت

آمیز در شرایط معامله برای افراد  تبعیض در شرایط معامله است و به معنای قائل شدن شرایط تبعیض «ج»بند  52ماده : شیوا گفت

 .در شرایط یکسان است که آن هم برای اعضای شورای رقابت احراز نشد

زی و چه که در آن آمده است، هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی چه ریالی و ار 21همچنین ماده : رئیس شورای رقابت افزود

آمیز به یک یا چند بنگاه یا چند شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخالل آن در رقابت شود،  معافیت و مشابه آن به صورت تبعیض

 .ممنوع است، مورد بررسی قرار گرفت

شرکت است بحث بسیار مفصلی انجام شد و در مورد قسمت اول آن که اعطای امتیاز به یک  21امروز در مورد ماده : وی گفت

خواستند چنین  اعضای شورا رأی مثبت دادند و براین اساس نتیجه گرفتند که امتیاز به شرکت داده شده است، چرا که اگر می

 .شد رسانی عمومی می نامه اطالع اتفاقی نیفتد، باید برای امضای توافق

 .رو فقط با یک شرکت بسته شده بودمیلیون یو 622گیری از امتیاز  نامه برای بهره بنابراین توافق: شیوا افزود

میلیون یورو موجب تسلط یا اخالل در بازار  622یعنی اینکه استفاده از  21اما قسمت دوم ماده : رئیس شورای رقابت تصریح کرد

اده شده، آمیز به یک شرکت د بنابراین اعضای شورا تأیید کردند که امتیاز تبعیض: وی افزود.شده باشد برای اعضای شورا محرز نشد

 .اما اینکه این امتیاز باعث تسلط در بازار یا اختالل در رقابت شده برای اعضای شورای رقابت احراز نشد

 .تواند درخواست تجدیدنظر دهد روز می 12این پرونده امروز در شورای رقابت بسته شد و شاکی به مدت : شیوا گفت
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 برنامه و سیاست ها

  آیانا 1321 دی 13, یکشنبه

عمر کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت عمر کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت عمر کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت / / / تنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشدتنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشدتنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشد   4۴۴۴4۴۴۴4۴۴۴مناقصه جذب مناقصه جذب مناقصه جذب 

   معاونت زراعت معاونت زراعت معاونت زراعت 

زیستی با وجود مصوبات قانونی، اجرایی نشده است و اصرار بر واردات کود در حالی صورت  تنی کودهای آلی و 3222مناقصه جذب 

 .کیفیت و تقلبی همچنان باز است گیرد که پرونده کودهای چینی بی می

: بر گفتبا اعالم این خ( ایانا)مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت 

هزار تن از کودهای آلی و زیستی برابر با  در حالی که در شورای عالی کود مقرر بود از ابتدای مهرماه با برگزاری یک مناقصه، یک

 .توجهی تاکنون اجرایی نشده است علت بی مصوبه جذب بازار شود، به

هزار تن  امل انجام شده و باید از مهرماه تا پایان سال یکطور ک در حالی که مصوبات قانونی، اجرای مناقصه به: سیامک علیزاده افزود

گرفته از واردات و عدم توجه به منافع تولیدکنندگان داخلی، تاکنون اجرایی  های صورت علت حمایت جذب حوزه کشاورزی شود، به

 .نشده است

 پرونده کودهای چینی وارداتی همچنان باز است 

سه آب و خاک، توپ را به زمین واردات کود انداخته است، در حالی که پیش از این رسد مؤس نظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .اند کیفیت چینی و سایر کشورها اثر سوء خود را در حوزه کشاورزی به جا گذاشته کودهای وارداتی و بی

ی محصوالت را کاهش داد؛ در های اخیر وارد کشور شد، حتی حجم تولید برخ کیفیتی که طی سال سم و کود بی: علیزاده ادامه داد

 .کند چنین شرایطی، رئیس مؤسسه خاک و آب از کودهای وارداتی حمایت می

های اقتصاد مقاومتی تأکید دارد، توجه به کاالهای وارداتی و  در حالی که مقام معظم رهبری با ابالغ سیاست: وی تصریح کرد

 .گیرد رت میتوجهی به تولیدات داخلی معلوم نیست بر چه مبنایی صو بی

عنوان رکن  رود که در اقتصاد مقاومتی به شمار می ترین حوزه امنیت غذایی به عنوان مهم بخش کشاوزی به: علیزاده یادآور شد

 .رسد مدیران میانی بخش کشاورزی قائل به این مهم نیستند نظر می اساسی در نظر گرفته شده است؛ با این وجود، به

 ا خواهد گرفتمعاونت زراعت  نفس مافیا ر 

هرچند پشت پرده اصرارهای بیش از اندازه برای واردات کاالهای : مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی تأکید کرد عضو هیأت

دهد، اما آنچه در دوران مدیریت معاون زراعت جدید جهاد کشاورزی دیده شده، آن  کشاورزی خبر از مافیای وارداتی پشت پرده می

 .انور چندانی پیدا نخواهد کرداست که مافیا قدرت م

دهنده توجه و تعهدی است  بان مناسبی برای حوزه کشاورزی در پست معاونت وجود دارد و کارنامه وی نشان دیده: وی اظهار داشت

 .که نسبت به حوزه تولید و منافع داخلی کشور دارد؛ لذا عمر واردات و مافیای وارداتی در حوزه کود کوتاه خواهد بود

دهند، باید ارز از کشور خارج کنند؛  اجناس خارجی متناسب با کیفیتی که ارائه می: ده با اشاره به قیمت کودهای خارجی گفتعلیزا

دهنده خروج ارز  ناپذیری بزند، نشان های گذشته توانست به بخش کشاورزی صدمات جبران لذا اگر واردات کودهای تقلبی در سال

 .در قبال هیچ بوده است
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در زمان حاضر کودهای تولیدشده داخل کشور به مراتب نسبت به برخی استانداردهای موجود در دنیا از سطح : یان افزودوی در پا

توانند  گذاری می توانند در داخل کشور مورد استفاده قرار گیرند، در صورت حمایت و سرمایه باالتری برخوردارند و عالوه بر آنکه می

 ./تی قرار گیردبرای صادرات نیز در سبد صادرا

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http12312-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

   های تاریخ مصرف گذشته  سوءاستفاده انتخاباتی است های تاریخ مصرف گذشته  سوءاستفاده انتخاباتی است های تاریخ مصرف گذشته  سوءاستفاده انتخاباتی است    شایعه مرغشایعه مرغشایعه مرغ

توان آن را  های تاریخ مصرف گذشته توسط شرکت پشتیبانی امور دام صحت نداشته و تنها می هرگونه شایعه مبنی بر توزیع مرغ

 . سوءاستفاده انتخاباتی عنوان کرد

در درباره برخی شایعات که ( ایانا)مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تاریخ مصرف  های مجازی و بین مردم دست به دست گردیده و در آن ادعا شده که شرکت پشتیبانی امور دام مرغ شبکه

کند تا به محصوالت  کند و سپس در صورت نداشتن مشتری، آنها را روانه صنعت می گذشته خود را بین مردم توزیع می

دار تنظیم بازار بوده و تالش  این شرکت مطابق وظایف قانونی، عهده: یل شود، گفتها تبد شده همچون الویه و سایر فرآورده فرآوری

 .کند تا محصول سالم و بهداشتی به مردم عرضه کند می

ها  ویژه آنکه سالمت مرغ شود، به های مختلفی در نظر گرفته می ها، مؤلفه برای تحویل محصول مرغ از مرغداری: وی خاطرنشان کرد

شده بیشتر نباشد؛ زیرا معتقدیم که اگر  آل تعیین های مربوطه رسیده باشد و وزن محصول تولیدشده نیز از وزن ایده به تأیید ارگان

تواند برخی باقیمانده داروها در گوشت آن وجود  تر شود، انباشت چربی در آن باال رفته و عالوه بر آن می دوره پرورش مرغ طوالنی

 .داشته باشد

های تاریخ مصرف گذشته در  شده در جامعه درباره عرضه مرغ بنابراین شایعه مطرح: نی امور دام ادامه دادمدیرعامل شرکت پشتیبا

 .شود این شرکت غلط بوده و تکذیب می

های مختلف را تخریب کنند  کنند تا بخش ای سودجو برای رسیدن به منافع انتخاباتی خود تالش می متأسفانه عده: ولی تصریح کرد

 .کند که مردم به شایعات اهمیت نداده و همچنان به دولت اطمینان داشته باشند موضع اعالم میکه از همین 

عنوان پشتیبان تولید و مردم، همیشه در صحنه حضور داشته و تمامی تالش  شرکت پشتیبانی امور دام به: وی در پایان یادآور شد

های بانکی که توسط مرغداران  نامه و برای حل مشکل ضمانت کنندگان داشته است خود را برای رضایت تولیدکنندگان و مصرف

های تولیدی و مصرفی وارد  ای به بخش کنیم هیچ لطمه دنبال سهل کردن روش انجام کار هستیم و سعی می عنوان شده بود نیز به

 ./نشود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1321دی  13, یکشنبه

   هایی با انرژی تجدیدپذیر هایی با انرژی تجدیدپذیر هایی با انرژی تجدیدپذیر    دستور جهانگیری برای ساخت نیروگاهدستور جهانگیری برای ساخت نیروگاهدستور جهانگیری برای ساخت نیروگاه

 معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست، بر برنامه ریزی برای استفاده از انرژی های تجدید

 .پذیر به عنوان یکی از راهکارهای قابل توجه در مقابله با آلودگی هوا تاکید کرد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور عصر در جلسه   به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،  

طلوب آن بر سالمت مردم را یادآور شد و در عین شورای اقتصاد، اثرات مخرب آلودگی هوا در عرصه های مختلف بویژه تاثیر نام

حال از دستگاه های مربوطه خواست با رعایت الزامات قانونی و فنی شرایط را برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای 

 .ساخت نیروگاه هایی که با انرژیهای تجدید پذیر فعالیت می کنند فراهم آورند

ر وزرای نفت، اقتصاد، راه و شهرسازی، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه شورای اقتصاد که با حضو 

 .برگزار شد، درخواست برخی از دستگاه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به تصویب رسید

ب و استفاده از تسهیالت در این جلسه موضوع افزایش تعرفه خدمات آب صنعتی خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضال 

برای اجرای بسته طرح های هراز که از سوی وزارت نیرو طرح شده بود و همچنین درخواست احداث خط لوله گاز (فاینانس)خارجی

به نیروگاه کهنوج و احداث خط لوله گاز به نیروگاه ماهشهر و کارخانه فوالد شادگان که از سوی وزارت نفت مطرح شده بود به 

 .ضا رسیدتصویب اع

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http12336-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1321دی  12, شنبه

نمایی نمایی نمایی    های کشاورزی  سیاههای کشاورزی  سیاههای کشاورزی  سیاه   نقد سیاستنقد سیاستنقد سیاست/ / / های بخش کشاورزیهای بخش کشاورزیهای بخش کشاورزی   شناسی سیاستشناسی سیاستشناسی سیاست   میزگرد تخصصی آسیبمیزگرد تخصصی آسیبمیزگرد تخصصی آسیب

   نیست نیست نیست 

های بخش کشاورزی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  شناسی سیاست وضعیت بخش کشاورزی کشور در میزگرد آسیب

 . ریزی بررسی شد برنامه

، "های حمایتی بخش کشاورزی شناسی سیاست آسیب"، در میزگرد تخصصی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ریزی برگزار شد؛ مسعود نیلی،  که پیش از تعطیالت پایان هفته گذشته، در محل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

راد، معاون  ریزی کشور، علی کیانی رئیس مؤسسه، سیدحمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

پور ملکشاه،  ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریم های برنامه پژوهشی مؤسسه پژوهش

ریزی کشور، حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه  معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه

ریزی و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه وضعیت بخش کشاورزی کشور و  عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 .های حمایتی از این بخش را با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار دادند سیاست

های  خروجی": ریزی کشور گفت و برنامهدر ابتدای این نشست، سیدحمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت 

 3192های حمایتی از بخش کشاورزی در شورای اقتصاد، الیحه بودجه  گیری درباره سیاست این سه گزارش برای تصمیم

 ."تواند بسیار حائز اهمیت باشد خورشیدی و همچنین تدوین برنامه ششم می

نظران  های بخش کشاورزی با مشارکت صاحب گشایشی در جهت حل چالشوی با ابراز امیدواری از اینکه نتایج این نشست بتواند 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت  های برنامه راد از مؤسسه پژوهش این حوزه ایجاد کند، تریبون را به علی کیانی

 .تهیه کرده بود، بپردازد "نیمریم اردستا"و  "ماندانا طوسی"جهاد کشاورزی سپرد تا وی به ارائه گزارش که با همکاری 

 های بخش کشاورزی با تأکید بر سیاست خرید تضمینی  شناسی سیاست آسیب 

کند، دلیل نخست را به نقش محصوالت  حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا می"راد با بیان اینکه  علی کیانی

ای کشورها است و اخیراً مطابق با اهدافی که در سازمان  توسعه های کشاورزی در امنیت غذایی مرتبط دانست که سرلوحه برنامه

 .اند ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شده

های بخش کشاورزی است که این بخش ماهیتاً قادر نیست  ثباتی و ریسکی بودن فعالیت دلیل دوم، بر اساس بی": وی اظهار داشت

های رقابتی و ساختاری  مدت بازار تنظیم کند و دلیل سوم به مزیت عرضه محصوالت تولیدی خود را برحسب نوسانات کوتاهمقدار 

ای که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی سنتی به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی تجاری یا  گونه اختصاص دارد؛ به

گیرد و  مایتی است، زیرا در این انتقال، رابطه مبادله به زیان بخش کشاورزی شکل میهای ح صنعتی مستلزم استفاده از سیاست

 ."دهد مزیت رقابتی را کاهش می

های دیگر  هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، بر خالف بخش": راد افزود کیانی

ها بیش از قیمت  ویژه زمانی که دولت مرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ بههای نا توان در بلندمدت منتظر قدرت نمی

 ."کننده دارند تولیدکننده، توجه خاصی به قیمت مصرف
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گذار است که  ها اقدامی آگاهانه از سوی سیاست این سیاست": های اقتصادی بخش کشاورزی خاطرنشان کرد وی در تعریف سیاست

شود و بخش عمومی،  پذیران طراحی و اجرا می گذاران و سیاست های سیاست ت نهادی بر مبنای باورها و ارزشبا ایجاد ترتیبا

گذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبیت  از سوی دیگر سیاست. دهد تولیدکننده و خانوار را تحت تأثیر قرار می

انات تقاضای محصوالت تولیدی بخش، تثبیت نوسانات قیمت محصوالت نوسانات عرضه محصوالت تولیدی بخش، تثبیت نوس

تولیدی بخش، تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان بخش، تنظیم بازار، تشویق تولید، تشویق صادرات، محدودیت تولید، تشویق و 

بیمه، بورس کاالهای )عملکرد ای خاص و کمک به تولیدکننده در جهت مدیریت ریسک قیمت و  یا محدود کردن استفاده از نهاده

ای از چند ابزار سیاستی تشکیل شده است  رو بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعه ، روبه(کشاورزی

 ."گیرند منظور دستیابی به اهداف متفاوت یا تأمین کارآتر یک هدف واحد، مورد استفاده قرار می و به

 راد  علی کیانی 

برای ": ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در تشریح این سبد حمایتی ادامه داد های برنامه ن پژوهشی مؤسسه پژوهشمعاو 

های حمایتی  کار گرفته شود و ابزارها و سیاست هر محصول با توجه به ساختار تولید و بازار محصول باید یک یا چند ابزار مناسب به

 ."ها و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی است از بخش کشاورزی شامل سیاست

توان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت  ازجمله ابزارهای حمایت قیمتی می": راد تصریح کرد کیانی

توان به مواردی  میهدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیرمستقیم نهاده و یارانه صادراتی و همچنین ازجمله ابزارهای حمایت غیرقیمتی 

های درآمد و عملکرد و ایجاد و توسعه بازارهای بورس  های مستقیم، بیمه ها، پرداخت ها و محدودیت نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفه

 ."کاالیی کشاورزی، اشاره کرد

صورت جامع و با  به... ی ویافته نظیر ایاالت متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالز های کشورهای توسعه به گفته وی، حمایت

 .کننده بوده است ابزارهای متنوع از تولیدکننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرف

خورشیدی به شکل یک ماده و سه  3168در ایران قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در سال ": راد تأکید کرد کیانی

اصالح مجدد قانون  3181در سال . هت گسترش قانون به آن افزوده شدای در ج اصالحیه 3121تبصره وضع شده که در سال 

و با تأکید بر  3185خرید محصوالت اساسی کشاورزی با موضوع تأمین مالی صورت گرفت و در نهایت اصالحی دیگر در سال 

 ."االجرایی بودن آن اعمال شد رعایت تناسب افزایش قیمت با تورم و الزم

وری بخش  قانون افزایش بهره 11گرفته درباره اصالح سیاست خرید تضمینی به تصویب ماده  ت صورتوی درباره آخرین اقداما

التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار  کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی، به مفهوم پرداخت مابه

فرآیند ": یم بخشی از مقررات دولت اشاره کرد و یادآور شدقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ 16و همچنین ماده ( بورس)

محاسبه و پیشنهاد قیمت تضمینی بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار 

نک در صورت تأمین سرمایه های متفرقه، کارمزد متعارف با شود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزینه چندگانه تعیین می

 ."از طریق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعی در محصوالت زراعی و احتساب بازده مدیریت است

نامه سازمان تجارت  نخست اینکه در موافقت": راد درباره تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی نیز دو نکته را عنوان کرد کیانی

سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی  32ر حال توسعه تنها تا جهانی تصویب شده که کشورهای د

نکته بعدی در نظر گرفتن این . باال نگاه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است

ی عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع موضوع است که کشورهای توسعه یافته نظیر ایاالت متحده و کشورها



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

71 
 

اند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این  از بخش کشاورزی اعمال کرده

 ."اند بخش کاهش داده

 دلیل ارزبر نبودن مهری به کشاورزی به بی

بخش کشاورزی در کشور ": ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت های برنامه معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش

انداز،  مهری واقع شده و این در حالی است که موضوع مهم امنیت غذایی در سند چشم دلیل ارز بر نبودن آن، بسیار مورد بی به

های ابالغی اقتصاد مقاومتی ذکر  یاستهای کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سالمت غذا و همچنین در س سیاست

 ."شده است

میلیارد نفری جهان در  9بینی جمعیت  مبنی بر پیش( فائو)با توجه به اعالم سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ": وی افزود

ی کشاورزی دهد و محصوالت اساس ، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تأمین غذای داخلی در کشورها را می1212سال 

 ."منظور واردات وجود نخواهد داشت به

 ریزی کشور  بررسی سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به روایت سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور، به ارائه  پور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه در ادامه این نشست، عبدالرضا کریم

 .مورد بررسی قرار گرفته بود، پرداخت" سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی"خود که در آن گزارش 

کنندگان، ایجاد  این وظایف شامل هدایت مصرف": گفت "وظایف قیمت در سیستم اقتصادی"وی در ابتدای سخنان خود در تشریح 

 ."یص منابع اقتصادی و توزیع درآمد استگذاران، تخص سرمایه انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای

 پور ملکشاه عبدالرضا کریم  

گرفته در زمینه اشاعه  درباره وضعیت کالن بازار محصوالت کشاورزی، با وجود اقدامات صورت": پور ملکشاه خاطرنشان کرد کریم 

بخش کمک کرده است، شبکه توزیع و های جدید در بخش کشاورزی که تا حدودی به افزایش رشد تولید این  فناوری و نهاده

بازاررسانی محصوالت کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده است، ضمن آنکه اختالف قیمت 

گرفته برای  کننده باال بوده و با وجود سطح پایین خدمات بازاریابی، اقدامات صورت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرف

 ."آمیز نبوده است کنندگان موفقیت یت قیمت محصوالت غذایی برای مصرفتثب

ریسک باال، عدم شفافیت  بازار محصوالت کشاورزی در ایران از کارآیی پایینی برخوردار است، عالوه بر موارد فوق، ": وی ادامه داد

ارایی پایین بازار محصوالت کشاورزی در کشور های حاصله و کنترل شدید و گاهی غیرالزم توسط دولت، بیانگر ک اطالعات و رانت

 ."است

 چهار گروه کاالیی در ساختار بازار محصوالت کشاورزی 

در ساختار بازار محصوالت کشاورزی چهار ": ریزی کشور تصریح کرد معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه

ها تقریباً برابر با  ه دارای بازار تقریباً انحصاری بوده و سهم خرید دولت یا کارخانهگروه کاالیی وجود دارد، گروه اول، محصوالتی ک

کننده پارچه،  ها و صنایع تولید گروه دوم، محصوالتی که ماده اولیه کارخانه. کل محصول عرضه شده است، مانند گندم و چغندرقند

عنوان قیمت پایه در تنظیم بازار این  بور، قیمت تضمینی بههستند و با توجه به خصوصی بودن بخش عمده صنایع مز... روغن و

های روغنی و پیله ابریشم، گروه  محصوالت نقش داشته و سهم خرید دولت بر اساس شرایط بازار متغییر است، از قبیل پنبه، دانه

بازار و جلوگیری از زیان کشاورزان  منظور تنظیم سوم، محصوالتی که دارای بازار مبادالتی آزاد بوده، اما در برخی مواقع دولت به

ای، حبوبات، سیب زمینی و پیاز، کشمش و خرما، و گروه چهارم که بسیاری  کند، مانند ارقام پرمحصول برنج، ذرت دانه دخالت می
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بوده و ای که تحت قانون خرید تضمینی ن جات، محصوالت جالیزی، سبزیجات و بیشتر نباتات علوفه از محصوالت مانند انواع میوه

 ."دارای بازار مبادالتی آزاد هستند

 وضعیت گندم و جو در کشور 

ترین محصول مورد نیاز جامعه همواره مورد توجه  عنوان اساسی تولید این کاال به": پور ملکشاه درباره وضعیت گندم یادآور شد کریم

ت و سهم خرید دولت تقریباً برابر با کل محصول گذاران بخش کشاورزی بوده است و دارای بازار تقریباً انحصاری اس خاص سیاست

عرضه شده است، همچنین بررسی روند سطح زیر کشت و تولید گندم نشانگر ارتباط مستقیم آن با رشد قیمت خرید تضمینی این 

 ."محصول بوده است

دلیل  روند کشت و تولید آن بهشمار رفته و  عنوان یکی از مواد اصلی در جیره غذایی دام کشور به جو نیز به": وی تأکید کرد

 ."همزمانی با محصول گندم در بسیاری از مناطق کشور، عالوه بر قیمت خرید تضمینی، به قیمت و تولید گندم نیز بستگی دارد

تر از قیمت بازار قرار گرفته و در  های گذشته قیمت خرید تضمینی این محصول پایین طی سال": پور ملکشاه اظهار داشت کریم

ها با برخورداری از بازار مبادالتی آزاد، خرید تضمینی آن از سوی دولت ضرورتی نداشته است، با این حال افزایش قیمت  سال اغلب

های اخیر و کاهش عرضه جو، نیاز به واردات این محصول را برای تأمین علوفه مورد نیاز صنعت دام کشور افزایش  گندم در سال

 ."ناپذیر ساخته است ایجاد تعادل و ارتباط منطقی بین قیمت گندم و جو را اجتنابداده است و این مسئله توجه به 

تا  3182های  با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سال": وی با اشاره به نمودارهایی که به معرض نمایش گذاشت، گفت

ر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این ت شود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایین خورشیدی مالحظه می 3195

عنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید  مقاطع با چالش اختالط گندم وارداتی و فروش به دولت به

 ."کرد ای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری می گونه رو بوده است، به تضمینی گندم روبه

همچنین بررسی روند تولید، خرید تضمینی و ": ریزی کشور افزود ون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهمعا

دلیل  دهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه به نشان می 3191تا  3182های  واردات گندم طی سال

همچنین قیمت خرید تضمینی . فی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تأمین گندم بوده استدلیل عدم تولید کا کشش بازار و به

ای است که ناشی از عواملی مانند  جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند ویژه

 ."قیمت جهانی و واردات بوده است

شود که  مشاهده می 3195تا  3182های  با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سال" :پور ملکشاه خاطرنشان کرد کریم

، قیمت در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم باالتر از نرخ تورم جاری بوده 91و  91های  بر خالف روند پیش از آن در سال

 ."است، که باعث بروز چالش در تأمین منابع شده است

این محصول نیز مانند گندم درباره تولید، خرید تضمینی و واردات، روندی مشابه ": تغییر روند قیمت جو خاطرنشان کرد وی درباره

دو جهش عمده در  91و  88شود که طی دو سال  را طی کرده است که با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت جو مالحظه می

دلیل اختالط جو با گندم و در مقطعی دیگر  در مقطعی به 88که در سال  طوری قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، به

 ."دلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است به 91اختالط گندم با جو، و در سال 

 مشکالت اساسی در زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزی 

دلیل تعداد اندک خریداران  محصوالت کشاورزی، نظیر ساختار ناقص بازار به پور ملکشاه به مشکالت اساسی در زمینه بازاریابی کریم

کنندگان، نبود اطالعات از وضع قیمت و عرضه محصول در سایر بازارها، نبود نظام اطالعات بازار برای کمک به  نسبت به عرضه
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ر بازاریابی محصوالت و درنتیجه سهم اندک کنندگان و عدم مشارکت تولیدکنندگان د گیری کشاورزان، تجار و مصرف بهبود تصمیم

 .فروشی اشاره کرد آنها از قیمت خرده

های  عنوان متولی بازاریابی محصوالت کشاورزی با رویکرد هماهنگ کردن فعالیت همچنین تعیین بخشی به: وی تصریح کرد

ها و  ها و ذخایر احتیاطی، اصالح روش ا، قیمتریزی درباره عرضه و تقاض های مختلف و با وظایفی ازقبیل برنامه بازاریابی در بخش

آوری و انتشار اطالعات بازار، افزایش  های بازاریابی، ارائه تسهیالت بازاریابی، نظارت بر استاندارد و کنترل کیفیت، جمع سازمان

منابع مالی مورد نیاز تأمین ". های تولیدی وجود دارد مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصوالت کشاورزی با تقویت تشکل

، "بندی و صنایع تبدیلی ارائه تسهیالت اعتباری برای بهبود انبارداری، بسته"، "برای خرید و فروش محصوالت در سطح کالن

های بورس کاالی کشاورزی در زمینه کاهش هزینه معامالت از طریق تمرکز خریداران و فروشندگان در یک  استفاده از ظرفیت"

وسیله  ها به منظور کشف سطح قیمت رقابتی و شفافیت قیمت ردن دسترسی یکسان فعاالن بازار به اطالعات بهفراهم ک"، "محل

ازجمله راهکارهای قابل ارائه برای تقویت بازاریابی محصوالت  "کننده افزایش سرعت انتقال اطالعات بازار به تولیدکننده و مصرف

 .کشاورزی است

 محصوالت کشاورزیهای سیاست خرید تضمینی  چالش 

ریزی کشور به  معاون امور بازرگانی و خدمات معاونت توسعه امور تولیدی امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه

عدم توجه به قیمت جهانی محصوالت کشاورزی و : "های سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد چالش

ها براساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بر سطح زیر کشت و  تتأکید بر رشد قیم

دلیل تفاوت فاحش بین قیمت  تولید سایر محصوالت کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار به

 ."ها است الشخرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت، ازجمله این چ

شود نیز  شده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می در روش محاسباتی برآورد قیمت تمام": پور ملکشاه یادآور شد کریم

های  های کشاورزی، روش فعالیت 16اشکاالتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره هشت حسابداری و استاندارد شماره 

های مستقیم و غیرمستقیم تولید که در  شود که هزینه ای انجام می گونه شده محصوالت کشاورزی و زراعی به میابی و بهای تما هزینه

در بهای  "سود سرمایه در گردش"در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام . تولید مؤثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود

در نظر گرفته شده باشد، قابل  "هزینه فرصت"عنوان  که عنوان فوق بهشده محصوالت برای برآورد قیمت تضمینی، در صورتی  تمام

درصد رقم  12عالوه بر این، . گذاری محصوالت جداگانه باید بررسی شود شده تولید نبوده و تأثیر آن در قیمت درج در بهای تمام

 ."ستشده کاالی تولیدشده، مجدداً اضافه شده ا مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمام

 برخی اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

و مطالبات  3191وضعیت بازار شکر در سال ": وی درباره اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تأکید کرد

ناشی از افزایش قیمت  ، عمدتاً(میلیارد ریال 122هزار و  حدود یک)شده و قیمت مصوب  های شکر بابت تفاوت قیمت تمام کارخانه

های  درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهاده 22چغندرقند به میزان 

، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو 3195و  3191های  های داخلی و جهانی در سال دامی و تفاوت زیاد قیمت

 ."ستو ذرت شده ا

خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی الزم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که ": پور ملکشاه اظهار داشت کریم

باعث استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند 
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زمینی و پیاز، همواره با ضرر و  همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصوالت نظیر سیب. ه استخرید تضمینی فراهم کرد

 ."زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحاء محصول همراه بوده است

این ": گفت 3195تا  3129های  وی با اشاره به بررسی میانگین رشد ساالنه قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی طی سال

به تناسب تورم، ( جز برگ سبز چای و پیله ابریشم به)کاالی مشمول خرید تضمینی  15دهد، میانگین رشد در  بررسی نشان می

 ."اند روند رشد یکنواختی را طی کرده

ون تنظیم بخشی قانون الحاق برخی مواد به قان 16بر اساس ماده ": ریزی کشور افزود این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه

مقرر شده است، قیمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت ( 1)از مقررات مالی دولت 

ساله توسط شورای اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل  های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه شده اعم از هزینه تمام

های بخشی با رویکرد مزبور  عنوان یکی از رویکردهای کالن دولت محسوب شده و هماهنگی سیاست قتصادی بهتورم و ایجاد ثبات ا

 ."ناپذیر است اجتناب

عنوان متولی  توان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی به پیشنهادی که می: "پور ملکشاه در پایان خاطرنشان کرد کریم

های پیشنهادی ساالنه خرید تضمینی محصوالت  والت کشاورزی، نسبت به بازنگری در قیمتبخش تولید و تنظیم بازار محص

شده تولید داخل بر  کشاورزی با در نظر داشتن مالحظاتی ازجمله توجه به بازار جهانی محصوالت کشاورزی و ارائه آنالیز قیمت تمام

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید المللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت  اساس استانداردهای بین

ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و  های حمایتی به سایر محصوالت کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاست

 ."ندشده تولید، اقدام ک منظور کاهش قیمت تمام وری نظیر عملکرد در واحد سطح به های بهره توجه جدی به شاخص

 تصویری کلی از کشاورزی در ایران  

سومین گزارش این نشست تخصصی را حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 

 .ارائه کرد "های حمایتی بخش کشاورزی شناسی سیاست آسیب"ریزی، با عنوان  برنامه

شود و در ادامه  طور خالصه تصویری کلی درباره کشاورزی کشور ارائه می به در این گزارش،": وی در مقدمه سخنان خود گفت

وری و بازده کشاورزی ایران بررسی  شده محصوالت و همچنین نقش مهم آن در بهره شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمام

 ."شود می

 حمید آذرمند 

مواد غذایی برای مصارف   بخش در اقتصاد شامل چهار مؤلفه، عرضه اهمیت این": آذرمند درباره اهمیت بخش کشاورزی ادامه داد 

های مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای  های اقتصادی، تولید نهاده داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخش

های خود  این بخش در کشور نهادهشود که  حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی مالحظه می

گری مالی تأمین  ای، و واسطه را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصوالت غذایی، مواد و محصوالت شیمیایی، حمل و نقل جاده

درصد محصوالت  16کند و محصوالت خود را به ترتیب صرف صنعت محصوالت غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود  می

 ."رسد رف خانوار میآن نیز به مص

 های کشاورزی از ارزش افزوده سهم زیربخش 
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های زراعی و  ، شامل فعالیت3193تا  3118ها از ارزش افزوده کشاورزی طی  درصد از سهم زیربخش 61.1": وی تصریح کرد

د جنگلداری درص 3.3درصد خدمات کشاورزی و  8.3درصد ماهیگیری،  5.1درصد شامل دامپروری و شکار،  13.5باغداری، 

 ."است

درصد ارزش افزوده کشاورزی  82شود که  با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران مالحظه می": آذرمند یادآور شد

درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در  16شود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم  توسط خانوارها تولید می

وان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور، عمدتاً ساختار غیرشرکتی و غیرمتشکل داشته و سهم خانوار در این ت ، می3192سال 

 ."بخش غالب است

 22های زراعی کشور کمتر از یک هکتار،  درصد از زمین 12حدود ": وی درباره مختصات حوزه کشاورزی در کشور تأکید کرد

هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای  12از درصد کمتر  92درصد کمتر از پنج هکتار و 

باالتر )های بسیار بزرگ  ای که در این کشورها سهم زمین گونه برتر تولیدکننده و صادرکننده محصوالت کشاورزی متفاوت است، به

 ."سهم غالب است( هکتار 222از 

 ایرانگذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی  سرمایه 

دهد که متوسط رشد ساالنه تشکیل  گذاری در بخش کشاورزی کشور نشان می تحلیل سوابق سرمایه": این کارشناس اظهار داشت

درصد است، و این در حالی است که متوسط رشد ساالنه تشکیل سرمایه  8.2برابر با  3193تا  3119سرمایه بخش کشاورزی از 

طور  گذاری در بخش کشاورزی به دهد متوسط رشد سرمایه درصد است که نشان می 6.1ا برابر ب 3193تا  3119کل اقتصاد از 

نتیجه آن  22ای در این بخش از ابتدای دهه  طوری که رشد انباشت دارایی سرمایه به. تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است

 ."است

، 3182، سه درصد، دهه 3122خالص کشور در دهه  متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه": آذرمند همچنین گفت

دهد متوسط رشد ساالنه موجودی سرمایه بخش کشاورزی  درصد بوده است، همچنین آمار نشان می 5.3، 3192درصد و دهه  1.6

ها  لدرصد است، در حالی که متوسط رشد ساالنه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سا 2.3برابر با  3193تا 3125از 

 ."درصد است 5.6برابر با 

خورشیدی سهم بخش کشاورزی از کل  3192دهد که در سال  ها نشان می بررسی: "وی درباره تأمین مالی بخش کشاورزی افزود

درصد بوده است،  2.2، 3191درصد و سال  9.5، 3191درصد، سال  9، 3193درصد، سال  8.6ها،  تسهیالت پرداختی کل بانک

، بخش کشاورزی 3191تا  3192قایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی سه سال از ضمن اینکه در م

 ."بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیالت بانکی استفاده کرده است

خورشیدی  3195ماهه نخست سال  جاین روند کاهش یافته، اما بر اساس اطالعات در پن 3191سال ": آذرمند خاطرنشان کرد

های  ها و مؤسسه ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک. گیری فزاینده داشته است مجدد این روند سمت

درصد از مجموع تسهیالت پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و  12طور متوسط حداقل  اعتباری ملزم شدند به

دهد نسبت تسهیالت پرداختی به تشکیل سرمایه در  ها نشان می سته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند، همچنین بررسیصنایع واب

طوری که اگر نسبت کل تسهیالت به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم  به." بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است

برابر با یک بود، در حالی که نسبت تسهیالت کشاورزی به تشکیل سرمایه  3193و در سال  3.1برابر با  3192این نسبت در سال 

 .بود 1.6برابر با  3193و در سال  1.1برابر با  3192کشاورزی در سال 
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 وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور 

 در بخش کشاورزی ریزی با اشاره به مصارف باال مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

دهد که نرخ رشد مصارف  ، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان می3193تا سال  3185های  طی سال": ادامه داد

 3193ای که رشد مصرف انرژی بخش کشاورزی در سال  گونه انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، به

 3193همچنین رشد شدت انرژی در سال . درصد بوده است 3.1درصد و برای کل اقتصاد  3.5برای کشاورزی  3185نسبت به 

مقایسه این ارقام با آنچه در . درصد بوده است 3.3درصد و برای کل اقتصاد  3.5برای بخش کشاورزی معادل  3185نسبت به 

برابر ترکیه  3.2برابر چین و  1.1ی در کشور دهد که میزان شدت انرژ کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان می

 ."است و این حاکی از مصرف باالی انرژی در بخش کشاورزی کشور است

با نظر به اینکه نزوالت جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب ": وی تصریح کرد

، فزاینده بوده 1222تا  3991های  و روند آن بر خالف سایر کشورها طی سال (درصد 91)کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد 

 ."است

 بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران 

تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این ": آذرمند درباره راندمان بخش کشاورزی یادآور شد

دهد که بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیالت در اختیار،  کند، نشان می دریافت می بخش با کل تسهیالتی که

درصد است از بخش  2.9همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی که . کند ارزش افزوده کمتری ایجاد می

. درصد برآورد شده، کمتر است 35یه در کل اقتصاد که طور کلی از نرخ متوسط بازده سرما درصد است و به 36.1صنعت که 

دهد، این شاخص در بخش  ها نشان می وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخش مقایسه متوسط رشد شاخص بهره

مات نرخ ها نظیر صنعت معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خد کشاورزی به استثناء نفت و گاز، از سایر بخش

 ."رشد کمتری دارد

طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار روند با ثباتی داشته است، تنها در سال ": وی تأکید کرد

دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی  به 3191با کاهش نزوالت جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال  3182

 ."دچار افزایش قابل توجهی شده است( ریال 222هزار و  32به  222هزار و  برای گندم، از پنج عنوان مثال به)

طور کلی عملکرد تولید غالت در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایاالت متحده، چین،  به": آذرمند اظهار داشت

اند، روند تقریباً ثابت و بدون  روند رو به رشدی داشته 1231تا  1221کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 

 ."نوسانی را طی کرده است

 اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی 

ریزی درباره وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی  مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

دهد که در  کشاورزی به تفکیک تحصیالت بر اساس سرشماری مرکز آمار نشان می بررسی جمعیت شاغل در بخش": عنوان کرد

تر از سطح تحصیالت دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیالت  ای از شاغالن، پایین این بخش سهم عمده

 ."دانشگاهی مرتبط هستند

بر  3191والت کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال بندی محص رتبه: "وی درباره تجارت خارجی در این بخش گفت

های باال هستند، این در  زمینی حائز رتبه فرنگی و سیب دهد که به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجه اساس آمار گمرک نشان می
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عفران، خاویار، حاکی از ترتیب ز 3191بندی محصوالت کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال  حالی است که رتبه

ویژه  به)توان گفت بین محصوالت صادراتی، اقالمی وجود دارد که مصرف نهاده  در این زمینه می. حیوانات زنده، روده و سقز است

باالتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصوالت دارای ارزش واحد باال و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصوالت ( آب

 ."اند قرار نگرفته کشاورزی

 خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 

بینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غالت  بر مبنای پیش": آذرمند با اشاره به روند خرید تضمینی در جهان افزود

نی گندم در های بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمی ، طی سال1235در سال 

همچنین . دهد که قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی نشان می

انداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این  شده و نرخ تورم داخلی، و چشم گذاری فعلی بر اساس هزینه تمام بر اساس روش قیمت

 ."کاف قیمت بیشتر خواهد شدهای آینده ش روند طی سال

 شناسی ادامه وضعیت فعلی تصویری کلی از آسیب 

طور کلی عواملی نظیر فقدان  به": شناسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد وی در پایان گزارش خود درباره تصویر کلی از آسیب

های مقیاس، ساختار غیرشرکتی و  ز صرفهالگوی کشت مناسب با اقلیم، نزوالت جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده ا

داری سنتی، ناکافی بودن سازوکارهای نظام مبادله مدرن و ساز و کارهای کاهش ریسک، و کمبود نیروی انسانی با تحصیالت  بنگاه

وری  ی و بهرهنتیجه آن مصارف باال و بازده. شوند شده در محصوالت کشاورزی ایران می باال و مرتبط، همگی باعث قیمت باالی تمام

منظور جبران زیان  های حمایتی به گذار سعی در اتخاذ سیاست طور تاریخی سیاست در این شرایط به. پایین بخش کشاورزی است

منظور جبران زیان کشاورز و همچنین  مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت باال به. کشاورز کرده است

ازجمله تبعات این، اقدامات افزایش . زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب با وجود سودآوری پایین کشاورزیتخصیص اعتبارات بانکی 

کند، همچنین از دیگر  ها و تولید و صادرات محصوالت پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد می مصرف نهاده

نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی  نتایج اقدامات یادشده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در

که در این زمینه الزم است  "بازی است، که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد به سمت سفته

 .زنگری قرار گیردهای حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت مؤثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد با سیاست

 های تخصصی در حوزه معضالت کشاورزی  ادامه روند برگزاری نشست 

ریزی با ابراز خرسندی از ترکیب مناسب اعضای  مسعود نیلی در مقام ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

مسائل کشاورزی کشور، مربوط به  بخشی از": جلسه حاضر و همچنین تخصص و ارتباط آنها با بخش کشاورزی عنوان کرد

 ."مدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است میان

های مربوط به کشاورزی را پوشش داده و در  تواند تمامی موضوع اختصاص زمان محدود مانند این نشست نمی": وی ادامه داد

 ."های این بخش پرداخت ای دیگر به ادامه بررسی موضوع ن در جلسهتوا بندی جامع وجود ندارد و می نتیجه امکان جمع

 مسعود نیلی 

آبی، چگونگی  های کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلندمدت، ازجمله معضل کم با تدوین فهرستی از موضوع": نیلی تصریح کرد 

ارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، های دولتی و تالش برای ک تعیین قیمت، غیرمتشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایت
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های تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسائلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در  وری نهاده بهره

 ."توان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت قالب یک سمینار، می

نمایی  طلبد، چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاه ن حوزه را میصدر کارشناسان ای برگزاری جلسه مذکور، سعه": وی یادآور شد

ریزی و همچنین مؤسسه عالی آموزش و  نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه

بندی، و راهکارهایی در  عریزی در فضای کارشناسی و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جم پژوهش مدیریت و برنامه

 .جهت حل معضالت کشاورزی کشور تبیین شود

ریزی کشور در پایان نشست، پس از بیان خالصه و  سید حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

بخش کشاورزی و نظر به اختالف های مختلف  سازی آمار در زمینه به جهت یکسان": شده، عنوان کرد های ارائه بندی گزارش جمع

های پژوهشی و آماری خود  شود که یافته در این زمینه ازجمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا می

 ".ها گام برداشته شود ریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاه را در اختیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصوالت کشاورزی و خریدهای تضمینی محصوالت این بخش ": وی اظهار داشت

بود، اما بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و درباره وضعیت فعلی آن بحث و تبادل نظر شد و این 

 ."یش فراهم آوردمسئله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پ

در زمینه محصوالت ": پورمحمدی با بیان پیشنهاد موضوع نشست بعدی در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصوالت آن، گفت

 ."عمدتاً دو قلم کاالی گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد

هزار میلیارد تومان را  32شود، چرا که منابعی در حدود  می گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب": وی همچنین افزود

چنانکه در سال جاری هشت میلیون تن از این کاال خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی . دهد به خود اختصاص می

 ."کند بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار می

اهمیت آن در زنجیره سالمت و همچنین رونق بخش دامداری و صنایع تبدیلی، دلیل  محصول شیر نیز به": وی خاطرنشان کرد

 ."/بسیار با اهمیت است

/item/majles/ir.iana.www//:http12295-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1321دی  11, جمعه

   های دولت یازدهم های دولت یازدهم های دولت یازدهم    زنان روستایی در برنامهزنان روستایی در برنامهزنان روستایی در برنامه

. نحو جدی مورد توجه قرارگرفت اسالمی، به عنوان موضوع خاص و زنان روستایی در ضمن آن، پس از پیروزی انقالب روستا به

دمات زیربنایی توان به ایجاد امکان برخورداری روستاها از امکانات و خ ها در این زمینه می شده توسط دولت ازجمله اقدامات انجام

 .شرب، شبکه مخابرات، راه روستایی و روشنایی برق اشاره داشت ودرمان، مسکن، آب های مختلف آموزشی، بهداشت در حوزه

درصد کل جمعیت کشور و  35این رقم . دهند میلیون نفر از کل جمعیت کشور را تشکیل می 32زنان روستایی و عشایری حدود  

نسبت زنان روستایی و عشایری به مردان افزایش  92و  82سال  بین دو سرشماری . ایری استدرصد جمعیت روستایی و عش 59

های اخیر نسبت جنسیتی در مناطق  در سال. رسیده است 3192درصد در سال  59.5به  3182سال  درصد در  59،1پیدا کرده و از 

استان کشور، نسبت  8در  3192سال   سرشماریکه براساس  روستایی به دلیل مهاجرت مردان کاهش پیدا کرده است؛ چنان

 .است به این معنا که تعداد زنان روستایی بیشتر از مردان شده است 322تر از  جنسیتی، پایین

به  92هزار نفر بوده، اما این رقم در تابستان  22میلیون و  بیش از یک 89سال   سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی در تابستان

با افت  91نفر و در تابستان  629هزار و  822به  91نفر، در تابستان  262هزار و  963به  93نفر، در تابستان  831هزار و  961

  این ارقام بیانگر آن است که سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی از تابستان. نفر رسیده است 812هزار و  266توجهی به  قابل

 .درصد کاهش یافته است18،8به  91تا  89سال

های مربوط به کاشت، داشت و برداشت  فعالیت. میلیون زن در تولیدات بخش کشاورزی ایران نقش دارند 6،2همچنین حدود 

های مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت،  محصول، فرآوری و تهیه خوراک دام، نگهداری و مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیت

براساس آمارهای موجود، زنان روستایی در صنایع تبدیلی . رود شمار می روستایی به های نقش و مشارکت زنان ازجمله زمینه

درصد و در امور مربوط به کاشت، داشت و برداشت به ترتیب 22دستی  درصد، صنایع11 درصد، تولید محصوالت زراعی و دامی 22

درصد کل  322درصد مراقبت دام و  51امی، درصد چرای د 11همچنین در امور دامداری، . درصد مشارکت دارند 16.5، 15، 12

 .دهند پرورش طیور را در روستا انجام می

 نابرخورداری آموزشی در زنان روستایی

چنانچه از آمارهای مذکور پیداست، زنان فعالیت جدی و زیادی در عرصه کشاورزی و دامداری دارند، اما نگاهی به وضع آنان بیانگر 

. های آموزشی است ین مشکالت، مسائل مربوط به تحصیالت، سوادآموزی و نابرخورداری از دورهازجمله ا. مشکالت متعددی است

درصد آنان تحصیالت  56.8سواد،  درصد زنان روستایی بی 36،9های تحقیقی بیانگر آن است که از لحاظ سطح تحصیالت،  یافته

 .درصد تحصیالت راهنمایی داشتند 9متوسطه و 

های باغداری و  های دامداری و عمده فعالیت درصد فعالیت 61های کشاورزی،  درصد فعالیت 62تایی در ایران که زنان روس با وجود آن

. عهده دارند، اما سهم آنها از آموزش بسیار ناچیز است های پس از برداشت محصوالت شامل فرآوری تولیدات را به همچنین فعالیت

براساس نتایج پژوهشی فقط . شود دمات ترویجی برای زنان طراحی و اجرا میدرصد از خ برای مثال در عرصه کشاورزی تنها یک

بودن اطالعات،  کم. برابر است که این رقم برای مردان سه اند؛ درحالی ترویجی بهره برده -های آموزشی درصد از زنان از دوره 32

درصد تولید کشاورزی، 22طور متوسط  داشتن به های علمی و کاربردی آنها سبب شده است که زنان با وجود برعهده دانش، آگاهی

 .خود اختصاص دهند ها و تعلیمات ترویجی را به درصد از منابع آموزش 2فقط 
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 بررسی وضع اشتغال زنان روستایی

، وقت که نوعا پاره زنان روستایی اغلب در مشاغل غیررسمی . اشتغال زنان روستایی و مسائل مربوط به آن از اهم مشکالت آنان است

شان در زمان بارداری  در مقایسه با زنان شاغل در مناطق شهری، این زنان از حقوق. فصلی و با درآمد پایین است، اشتغال دارند

شرایط . ندرت دارای قرارداد کاری بوده و از بیکاری بیم دارند همچنین، زنان روستایی به. محروم هستند( زایمان  مرخصی باحقوق)

 .است اعد کاری را برای زنان روستایی ایجاد کردهکاری ناامن، وضع نامس

 عدم برخورداری از بیمه و بازنشستگی

دلیل  حاضر زنان کشاورز به درحال. برخورداری از مزایای بازنشستگی است از دیگر مشکالت این زنان، ناامنی شغلی و عدم

سال یا  12مدت  کار در صورت اشتغال متوالی به که کارگران سخت برخورداری از بیمه، حق بازنشستگی نیز ندارند؛ درحالی عدم

مدت زنان کشاورز در شرایط سخت در  شوند، اما کار متوالی و طوالنی این حق برخوردار میسال، از 12مدت  اشتغال غیرمتوالی به

 .بندی قرار نگرفته است این دسته

 رو اشتغال خانگی زنان روستایی و مسائل پیش

ه اشتغال خانگی زنان اغلب محدود ب. های خانگی هستند نیز با مشکالت خاصی مواجهند زنان روستایی که مشغول فعالیت

های اقتصادی در سطح خرد و نداشتن  مالی، سودمندنبودن فعالیت دستی است که با مسائلی چون کمبود امکانات و منابع صنایع

 .رو است دسترسی به بازارهای خرید مواداولیه و فروش تولیدات روبه

 سالمت زنان روستایی در معرض خطر جدی

وجود یا  عدم. انی و بهداشتی است که البته درگیری مشترک زنان و مردان استاز دیگر مشکالت زنان روستایی، کمبود امکانات درم

نبودن امکانات بهداشتی در امور خاص زنان چون بهداشت باروری و زایمان، مشکالت نقل و انتقال به مراکز پزشکی،  دردسترس

 .آیند شمار می اثر ازجمله این مشکالت به کمهای سنتی  ومیر نوزدان و استفاده از روش مسائل ناشی از کمبود یا سوءتغذیه، مرگ

 خانوار و فقر مضاعف زنان روستایی مهاجرت مردان به شهر، افزایش زنان سرپرست

تأثیر قرار داده است،  شدت تحت نحو جدی درگیر آن بوده و زندگی آنها را به های اخیر به مشکل دیگری که زنان روستایی در سال

دلیل افزایش مهاجرت مردان از روستا به  های اخیر به طور که پیشتر اشاره شد، در سال همان. توضع زندگی خانوادگی آنان اس

استان، نسبت جنسیتی  8در  3192سال  که طبق سرشماری  طوری شهر، نسبت جنسیتی در مناطق روستایی کاهش پیدا کرده؛ به

 .یشتر از مردان استها تعداد زنان روستایی ب است؛ یعنی در این استان 322تر از  پایین

این مسأله فشار و تنهایی مضاعفی . شود بار مشکالت زندگی بر دوش زنان باشد معاش سبب می مهاجرت مردان خانواده برای تأمین

فقر مضاعف را   خانوار در روستا شده و های اخیر و افزایش زنان سرپرست آورد که سبب باالرفتن آمار طالق در سال بر زنان وارد می

 .ی آنان به ارمغان آورده استبرا

 ارمغان مهاجرت مردان به شهرها دختران تنهای روستایی

الگوی ازدواج دختران روستایی آنان را آماده ازدواج . مهاجرت مردان جوان از روستا، پدیده دختران تنها را به روستاها آورده است

دختران فرصت ازدواج را از دست داده و به تجرد قطعی  که چنین اتفاقی رخ ندهد، این کند و درصورتی در سنین پایین می

 .های اجتماعی امروز است مسأله دختران تنهای روستایی ازجمله آسیب. رسند می

 اند؟ ها چه کرده دولت
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. نحو جدی مورد توجه قرارگرفت عنوان موضوع خاص و زنان روستایی در ضمن آن، پس از پیروزی انقالب اسالمی، به روستا به

توان به ایجاد امکان برخورداری روستاها از امکانات و خدمات زیربنایی  ها در این زمینه می شده توسط دولت ازجمله اقدامات انجام

از . ودرمان، مسکن، آب شرب، شبکه مخابرات، راه روستایی و روشنایی برق اشاره داشت های مختلف آموزشی، بهداشت در حوزه

خانوار روستایی و  15هزار و 12تاکنون توانسته 3185سال  بیمه روستاییان و عشایر است که از  دیگر اقدامات، تأسیس صندوق

 .پوشش بیمه بازنشستگی و عمر قرار دهد عشایری استان را تحت

 خرد زنان روستایی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و حمایت از اشتغال

در این . توان به تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی اشاره کرد یدهی به زنان م همچنین از اقدامات ویژه برای خدمات

اندازهای کوچک خود را جمع کرده و با حمایت سازمان جهادکشاورزی در ایجاد مشاغل کوچک  طرح، زنان روستایی پس

 .دهند مورداستفاده قرار می

های مشارکتی برای زنان روستایی و  با هدف اجرای طرحاین طرح . طرح تسهیلگران توسعه از دیگر خدمات به زنان روستایی است

 .شود  منظور رسیدن به توسعه روستایی اجرا می توانمندسازی آنان در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی به

 دهم برای زنان روستایی در دولت اجرای طرح سراسری آموزشی

کارگاه  در این طرح سراسری، طی یک. ی به انجام رساندخانگ دهم طرحی را جهت مدیریت پسماندهای جهادکشاورزی در دولت

خانگی ارگانیک،  تولید قارچ، تهیه کمپوت، باغچه سبزیجات. روزه به زنان نحوه مدیریت پسماندهای خانگی آموزش داده شد یک

هایی برای فروش  ها غرفه نها آموزش دیدند و در برخی استا هایی بود که زنان در این دوره ازجمله مهارت... سنتی و تهیه عرقیجات

 .این محصوالت برپا کردند

 یازدهم های دولت تأکید بر زنان روستایی در برنامه

ازجمله شواهد این . رسانی به روستا در دولت یازدهم هم ادامه پیدا کرد، اما این موضوع با تأکید مضاعف بر زنان انجام شد خدمت

 :وستایی استهای ذیل در حوزه زنان ر تأکید برگزاری نشست

ماه  آبان)افزایی زنان روستایی  درخصوص توان( دی هشت)  توسعه اسالمی کشور درحال 8اقتصادی   اجالس سازمان همکاری -3

 ؛(3191

 ؛(3191آذرماه ) های کشور  اندیشی مدیران کل دفاتر امور روستایی، شوراها و مدیران کل امور بانوان استانداری نشست هم -1

 (.3191ماه  دی) یش ملی توانمندسازی و کارآفرینی روستایی در ایران نخستین هما -1

 :موالوردی

 زنان همچنان در وضع مطلوبی قرار ندارند

شده در  عنوان متولی حمایت از زنان در کشور معتقد است، با وجود اقدامات انجام جمهوری در امور زنان و خانواده به معاون رئیس

ون افزایش امید به زندگی، دسترسی به امکانات آموزشی و کاهش فاصله سوادآموزی با مردان، دولت پیشین و دستاوردهایی چ

 .زنان همچنان در وضع مطلوبی قرار ندارند... های حمایتی و افزایش دستمزد، تصویب قانون

هداشتی بهبود بخشیده است، روستایی را در حوزه آموزشی و ب های اخیر اگرچه وضع زنان شده در سال های انجام اقدامات و فعالیت

های روستایی، کیفیت زندگی  واسطه عوامل اجتماعی، اقتصادی و مسائل و مشکالت موجود در محیط های مذکور به اما پیشرفت

ویژه احوال اقتصادی آنان  یافتگی، وضع زنان، به های مهم توسعه جا که یکی از شاخص زنان روستایی را چندان ارتقا نداده است؛ از آن

 .های متولی در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی صورت خواهدگرفت های دستگاه است، در دولت یازدهم عمده فعالیت
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 هایی دارد؟ چه برنامه دولت یازدهم برای زنان روستایی

های زنان  حمایت از تعاونیهایی نظیر تشکیل و  بررسی جهت ارتقای وضع اقتصادی زنان را برنامه موالوردی ازجمله اقدامات درحال

های  های آموزشی و مهارتی اشتغالزا در بخش برگزاری دوره های اعتباری زنان روستایی و عشایر،  روستایی، حمایت از صندوق

 .کند کشاورزی؛ ازجمله آموزش تولید محصوالت سالم و ارگانیک و حمایت از مدیریت پسماندهای خانگی و کشاورزی معرفی می

های موجود در زمینه توانمندسازی زنان  دادن به جایگاه ستادی معاونت، اهم وظایف این نهاد را مدیریت ظرفیت با توجهاو همچنین 

های فرهنگی و اجتماعی، حل مشکالت فرهنگی و اجتماعی ناشی از باال رفتن  و دختران روستایی و جلب مشارکت آنان در فعالیت

 .داند داد دختران روستایی بازمانده از ازدواج میسن ازدواج دختران روستایی و افزایش تع

کشور  8اقتصادی   المللی مشترک اعتبارات زنان روستایی در اجالس سازمان همکاری اعالم آمادگی جهت تأسیس صندوق بین

 .از دیگر اقدامات این نهاد جهت توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است( D8) توسعه اسالمی درحال

جمهوری و وزارت جهادکشاورزی از دیگر تدابیر  منامه همکاری مشترک میان معاونت امور زنان و خانواده ریاستانعقاد تفاه

ایجاد امکان و حمایت از اشتغال زنان روستایی و عشایری با تأکید بر . اتخاذشده جهت ارایه خدمات اقتصادی به زنان روستایی است

کردن  تسریع دسترسی زنان روستایی و عشایری به منابع مالی و اعتباری و فراهموکارهای خرد، تسهیل و  مشاغل خانگی و کسب

 .زمینه مشارکت موثر آنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی از موضوعات این تفاهمنامه است

تی در پی تأمین و درس های کشاورزی و دامداری، به دولت یازدهم با تأکید بر اهمیت زنان در روستا و نقش آنان در رونق محیط

های اعتباری خرد زنان  های زنان روستایی، حمایت از صندوق تشکیل و حمایت از تعاونی. کردن امکانات برای آنان است فراهم

دستی و کشاورزی، پیگیری ایجاد اشتغاالت  های صنایع مهارتی اشتغالزا در بخش -های آموزشی روستایی و عشایری و برگزاری دوره

های زنانه مخصوص  های روستایی خانوادگی و تعاونی کردن بازار فروش محصوالت، تعاونی محصوالت کشاورزی، فراهم خانگی، تولید

 .خانوار ازجمله این اقدامات است زنان روستایی سرپرست

ر نظر گرفت؟ چه مالحظاتی را باید د/ مندی اقتصادی زنان روستایی در دولت یازدهم ارتقای شاخص اقتصادی توسعه و افزایش بهره

مندی  گونه که پیشتر گفته شد، تمرکز دولت یازدهم بر مجموعه زنان روستایی، ارتقای شاخص اقتصادی توسعه و افزایش بهره همان

زنان روستایی و  بررسی مطالب و مستندات منتشرشده درخصوص این طرح کالن، مخاطبان آن را تمامی . اقتصادی زنان است

که روال معمول درخصوص بحث توانمندسازی، مخاطب آن را زنان  ای است و آن این ه حاوی نکتهاین مسأل. داند عشایر می

رسد طرح  نظر می کرد که مسئولیت تأمین هزینه خانواده را برعهده دارند، اما به خانوار یا دختران مجردی معرفی می سرپرست

کند، زنانی که همسران آنان مهاجرت  شان با آنان زندگی میزنان است؛ زنانی که همسر توانمندسازی زنان روستایی شامل تمامی 

 .اند، زنان بیوه، مطلقه و دختران مجرد ناامید از ازدواج کرده

درمورد زنانی که مردانی برای تأمین مخارج زندگی ندارند، توانمندسازی امری الزم و شایسته است، اما درمورد دیگر زنان این امر با 

گر هدف از این طرح، ارتقای توانایی زنان جهت کمک به همسران خود در امر تولید محصوالت کشاورزی و ا. مالحظاتی همراه است

جویی در وقت و مدیریت زمان،  توانند با افزایش دانش و مهارت خود، با صرفه که این زنان می جاست؛ چنان دامداری باشد، امری به

مند شوند، اما چنانچه این طرح زنان را جدا از خانواده در نظر داشته باشد،  یز بهرهبه تولید بیشتر و بهتر بپردازند و از نتایج آن ن

 .ای خواهد بود های نهفته دارای آسیب

 زنان و مردان را در کنار هم ببینید
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ای از  ابعاد آن، باید با در نظر گرفتن این نکته باشد که جامعه مجموعه های جنسیتی توسعه، در تمامی  توجه به ارتقای شاخص

همگی منتفع  هایی است که نیاز یکدیگر را فراهم کرده و درمجموع به بر مجموعه های منفرد و مجزا از هم نیست، بلکه مشتمل سلول

که آنان از امتیارات  های اینچنینی از مردان و نقش آنان در تأمین معاش و زندگی خانوادگی با فرض این کردن طرح تهی. شوند می

الزم است زنان و مردان در کنار یکدیگر دیده . وده و تأکید فعلی باید بر زنان باشد، تحمیل باری مضاعف بر زنان استمند ب الزم بهره

 .های اقتصادی تأمین شوند شوند تا خانواده و تأمین نیازهای عاطفی و روانی در کنار شاخص

/item/majles/ir.iana.www//:http12282-3html. 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا – 132۱/ دی /  12, چهارشنبه 

   لزوم نهادینه شدن الگوی کشت در سراسر کشورلزوم نهادینه شدن الگوی کشت در سراسر کشورلزوم نهادینه شدن الگوی کشت در سراسر کشور

 . کشور نهادینه شود اجرای سیستم های نوین آبیاری و الگوی کشت باید در کل مناطق: نائب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت

در خصوص اجرای سیستم های نوین آبیاری در برنامه ششم توسعه اظهار  محمد تقی توکلی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی 

ای کالن برنامه ششم توسعه افزایش بهره وری و راندمان تولید است و به همین خاطر بایستی  با توجه به بحران آب سیاسته: داشت

 .مایه گذاری در راستای بهره وری بیشتر پیش بینی شودتسهیالتی برای سر

هزار میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد و از  12درواقع اجرای سیستم های نوین آبیاری بر اساس اراضی کل کشور حدود : وی افزود

 .طرفی نیز بر اساس منابع پولی کشور دراین زمینه سیاست گذاری هایی صورت گرفته است

هایی  اجرای سیستم های نوین آبیاری و الگوی کشت باید در کل مناطق کشور نهادینه شود به طوری که کشت: ح کردتوکلی تصری

 .که با ظرفیت آب متناسب هستند مورد توجه قرار گیرد

میزانی بنابراین دولت باید به این مسئله توجه کند را اجازه ندهد که هر محصولی با هر : نائب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت

 .دربرخی مناطق تولید شود

/com.iranecona//:http22232D%/9%85%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, دوشنبه 

   نداردنداردنداردقطع رابطه با عربستان تاثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی قطع رابطه با عربستان تاثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی قطع رابطه با عربستان تاثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی 

: تاثیر خواند و گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را بر صادرات محصوالت کشاورزی ایران بی

 . شود های الزم برای تنظیم بازار آن انجام می مرغ مقطعی است و هماهنگی افزایش نسبی قیمت تخم

رسد و  تمری دارد که افزایش نسبی آن در شرایط کنونی مقطعی به نظر میمرغ تولید مناسب و مس تخم: حسن رکنی اظهار کرد

 .های صادراتی کار راحتی نیست توان صادرات را به خاطر تنظیم بازار محدود کرد، چراکه به دست آوردن بازار نمی

گذار شده است، جلسات و گذار وا مرغ به اتحادیه مرغداران مرغ تخم از آنجاکه چند سالی است تنظیم بازار تخم: وی افزود

کنندگان نیز در این میان در نظر گرفته  شود تا منافع مصرف مرغ برگزار می های الزم با این تشکل برای تنظیم بازار تخم هماهنگی

 .شود

 مرغ مقطعی است افزایش قیمت تخم

بینی  تولید داشته است و پیش  زمینهمرغ معموال طی یکسال گذشته شرایط خوبی در  تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .مرغ تولید شود هزار تن تخم 922شود امسال بیش از  می

 9.2مرغ  ای که میانگین جهانی تولید تخم مرغ در ایران باالتر از میانگین جهانی بوده است؛ به گونه به گفته رکنی، سرانه تولید تخم

 .تکیلوگرم اس 31تا  33کیلوگرم و این میزان در ایران 

های موجود در  و نشیب  با وجود فراز: موجود در این زمینه تامین نیاز بازار داخلی و صادرات است، اظهار کرد  وی با بیان اینکه برنامه

 .مرغ وضعیت مطلوبی داشته است که باید به آن توجه کرد مرغ، در سال جاری صادرات تخم بازار صادراتی تخم

: ص قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان و تاثیر آن بر صادرات محصوالت پروتئینی گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در خصو

گاه جزو مشتریان و مخاطبان صادرات محصوالت کشاورزی ایران نبوده و گاهی برای تامین  عربستان در میان کشورهای منطقه هیچ

؛ بنابراین قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان شده است نیاز حجاج صادرات محصوالت پروتئینی به این کشور انجام می

 .تواند تاثیری بر صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشد نمی
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس - 1321دى ماه  12شنبه 

   ای ایران در پساتحریمای ایران در پساتحریمای ایران در پساتحریم   های تعرفههای تعرفههای تعرفه   سیاستسیاستسیاست

 .ای ایران در دوران پساتحریم را تشریح کرد های تعرفه رییس کل گمرک ایران سیاست

 گیرد؛ به ها بر اساس ارزش افزوده شکل می تعرفه: ای ایران در دوران پساتحریم گفت های تعرفه مسعود کرباسیان درباره سیاست

-ها بر اساس جدول داده کنند، مورد حمایت قرار گرفته و این تعرفه این معنی که ممکن است کاالهایی که ارزش افزوده ایجاد می

پذیر نشد که در بخش تجاری کشور بر اساس تعرفه موثر عمل کنیم؛ چرا که به دلیل  متاسفانه چندان امکان. شود ستانده تدوین می

 .شود زنی تعیین می های اسمی و بعضاً چانه ها در کشور به صورت تعرفه تعرفه ستانده، -فقدان جدول داده

شده  ها، این ساز و کار را ایجاد کرد که بر اساس قیمت تمام در صورتی که بتوان در خصوص تعرفه: رئیس کل گمرک معتقداست

داخل کشور، حمایت از آن و نیز کمبودها  هایی چون وضعیت تولید یک کاالی وارداتی در مرزهای کشور و نیز بر مبنای مولفه

ها، امری حساس و دقیق  بنابراین وضع تعرفه: به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از اقتصاد، او در ادامه اظهار کرد. ها تعیین شود تعرفه

ها و مواردی نظیر آن است؛  بوده و نیازمند اطالعات کامل از تولید، جایگاه کاال، تعریف ارتباط کاالها با یکدیگر، میزان حمایت

کننده تحمیل شده و بهای حمایت از آن صنعت یا بهای این سیاستگذاری را  چراکه تعرفه باالتر از حد واقعی، مستقیماً به مصرف

 .کننده باید بپردازد عمالً مصرف

شده است، اثربخشی آن تا  های دیگری نیز اکنون به دلیل اینکه مکانیسم تعرفه در کشور، دستخوش سیاست: کرباسیان افزود

اکنون در کشور، عوارض شهرداری، مالیات و بسیاری از عوارض دیگر از مردم اخذ  به عنوان مثال، هم. حدودی رنگ باخته است

به عنوان نمونه در مورد کاالیی خاص، چهار . ای کارایی ندارد شود عمالً به عنوان مکانیسم تعرفه این عوارضی که اخذ می. شود می

. کند است که بخشی از این مقدار به عوارض شهرداری اختصاص پیدا می 9صد تعرفه تعیین شده اما مالیات بر ارزش افزوده آن در

تر اختصاص داده  کیفیت یا بخشی از این وجوه به نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، به منظور ارائه خدمات با

 .ترین دریافتی موجود به منظور تامین بخشی از نیازهاست الوصول لت از محل واردات، شاید سهلبنابراین دریافتی دو. شود می

با توجه به اهمیت نرخ ارز، . توان اخذ عوارض را مردود دانست ای دیگر، نمی البته از زاویه: رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت

در حالی که اکنون نرخ ارز به . تر کرد ا برای واردات برخی از کاالها گرانتوان با اتخاذ مکانیسم تعرفه و عوارض، نرخ ارز را تنه می

 .زند گرانی تمامی کاالهای واردات دامن می

اگر : ها را مورد بازنگری قرار دهد، اظهار کرد او در پاسخ به این پرسش که شما معتقدید دولت برای توسعه تجارت باید نرخ تعرفه

. تواند سیاست صحیح و کارآمدی تلقی شود ارشناسی و بررسی دقیق صورت گیرد، به طور قطع میاین سیاست بر مبنای یک کار ک

های فوالد و خودرو که بین آمریکا و چین به وجود آمد و نیز جنگ پوشاک که میان آسیای جنوب شرقی و  به عنوان مثال، جنگ

ای خاص خود را  های تعرفه یعنی، هر کاالیی، سیاست. بودای در این کشورها  های تعرفه اروپا شکل گرفت، به دلیل برخی سیاست

 .طلبد می

شود، به این معنا  های تعرفه ترجیحی مذاکره می هنگامی که با یک کشور در خصوص موافقتنامه: کرباسیان همچنین تأکید کرد

د دارم بر اساس هر کاال و نیز ضریب لذا من اعتقا. درصد کاهش یابند 12ها به طور مثال  نیست که با یک تصمیم کلی، تمامی تعرفه

 .گیری شود اهمیت آن در سبد هزینه خانوار، تولید و صادرات الزم است در این زمینه تصمیم
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 برنج

 - 21/11/11فارس

   برنج وارداتی بیش از قیمت واقعیبرنج وارداتی بیش از قیمت واقعیبرنج وارداتی بیش از قیمت واقعیپافشاری برای تعیین ارزش گمرکی پافشاری برای تعیین ارزش گمرکی پافشاری برای تعیین ارزش گمرکی 

 392پافشاری گمرک ایران برای تعیین ارزش گمرکی برنج بیش از قیمت واقعی آن، : دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت

 .کند میلیون دالر هزینه اضافی به کشور تحمیل می 152میلیون تا 

در حالی که : با اشاره به کاهش قیمت جهانی برنج اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مسیح کشاورز در گفت

عمده واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان است، به دلیل فرارسیدن فصل برداشت و افزایش تولید، قیمت صادراتی 

 .رو شده است همحصوالت این دو کشور با کاهش جدی قیمت روب

 3313برنج : درصد کاهش یافته اضافه کرد 52وی با اشاره به اینکه به دنبال عرضه انبوه برنج در بازارهای جهانی قیمت ها قریب به 

دالر در هر تن کاهش قیمت داشته است و این تغییر قیمت  222به  3122دالر و برنج سوپر باسماتی از  222به  3322هندی از 

ش گذاری گمرکی نیز لحاظ شود، اما متاسفانه گمرک ایران کاهش قابل توجه قیمت برنج در بازارهای جهانی را نادیده باید در ارز

دالر بیش از ارزش  152دالر و برنج باسماتی را  392را  3313گرفته و با متهم کردن واردکنندگان به تضییع حقوق دولت، برنج 

 .واقعی قیمت گذاری کرده است

واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردات برنج به عنوان کاالی اساسی مشمول دریافت ارز مبادله ای با نرخ  دبیر انجمن

تعیین ارزش گمرکی بیش از قیمت واقعی به معنی خارج شدن رقم قابل توجهی ارز از کشور به : هزار تومان است، تصریح کرد1

دالر تعیین کرده و این به  952دالر و برنج سوپر باسماتی را  892را  3313رکی برنج گمرک ایران ارزش گم. نفع تجار هندی است

دالر برای واردات برنج از پاکستان است، که با توجه به نیاز کشور  152دالر ارز بیشتر برای واردات برنج از هند و  392منزله خروج 

 .دالر از کشور است میلیون 152تا  392به واردات یک میلیون تن برنج رقمی معادل 

کشاورز به این نکته اشاره کرد که این تصمیم گمرک تبعات ناخوشایندی برای بازار و اقتصاد کشور به دنبال دارد چرا که واردات 

کند  برنج با قیمتی کمتر از نرخ پایه تعیین شده از سوی گمرک، واردکننده را متهم به کم اظهاری و مجبور به پرداخت جریمه می

 .شود ها در بازار می وجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت رشد قیمتکه م

رو شویم که تبعات آن افزایش قیمت در بازار و  در چنین شرایطی ممکن است با کاهش واردات از مسیر قانونی روبه: وی توضیح داد

موضوع دامن می زند و یا ممکن است به  تحمیل آن به مصرف کننده است و در عین حال به افزایش قاچاق برنج برای جبران این

 .اختالط با محصوالتی با کیفیت پایین تر برای تعدیل قیمت منجر شود

درصدی برنج  52دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه ظاهرا گمرک بیشتر به فکر افزایش درآمد دولت از محل تعرفه 

پرداخت پول خرید برنج از مسیر اعتبارات بانکی است در نتیجه بازرگانان هندی و با توجه به اینکه : وارداتی است تصریح کرد

کنند و گذشته از زیانی که تجار ایرانی متحمل  دالر بیش از قیمت واقعی محصوالتشان ارز دریافت می 152تا  392پاکستانی 

له ای مبلغ قابل توجهی زیان خواهد کرد که تعرفه شوند، دولت نیز بابت این اضافه پرداخت و ما به التفاوت ارز آزاد و مباد می

 .کند دریافت شده آن را جبران نمی

دهد چراکه مصرف کننده  اگر این تصمیم گمرک در مقام حمایت از تولیدکننده داخلی هم باشد، این اتفاق رخ نمی: کشاورز گفت

به افزایش قیمت محصول داخلی منتهی شود در شرایط برنج ایرانی و وارداتی متفاوت هستند و اگر افزایش قیمت برنج وارداتی 

 .رکود کنونی، به ضرر تولید داخلی خواهد بود

http://www.farsnews.com/
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در خصوص حمایت از تولیدکننده داخلی نیز با توجه به اینکه فصل برداشت به پایان رسیده و کشاورزان محصول : وی بیان کرد

 .ه نفع دالالن و به زیان مصرف کنندگان خواهد بودخود را عرضه کرده اند، اگر افزایش قیمتی نیز اتفاق بیفتد، ب

ها  تا پیش از این گمرک در تعیین ارزش پایه محصوالت وارداتی تعامل خوبی با تشکل: دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت

یم گیران در گمرک داشت که نتیجه آن به کاهش تخلفات کم یا بیش اظهاری منتهی شده بود، اما متاسفانه در مقطع کنونی تصم

 .ها، اقدام به اتخاد این تصمیم کارشناسی نشده و غیرمنطقی کرده است ایران با بی توجهی به قانون و ظرفیت تشکل

تداوم این روند نه تنها خسارت : وی در پایان با ابراز امیدواری کرد تا مسئوالن گمرک در روند پیش رو تجدید نظر کنند و افزود

ر پی خواهد داشت که تمامی تالش های چند سال اخیر برای ایجاد توازن در بازار مصرف و همچنین اقدامات مالی قابل توجهی د

 .انجام شده در خصوص تامین محصول استاندارد و بهداشتی را بی نتیجه خواهد کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31952912222911 
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 برنج
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود 

و شایعات توزیع آن کذب محض  هیچگونه برنج آلوده ای درکشور وجود خارجی ندارد:مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

و بداخالقی سیاسی و رسانه ای به قصد تخریب دولت و در آستانه دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی 

 . است

 به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری با اشاره به شایعاتی که این روزها در خصوص 

این شایعات بی اساس و کذب محض است : توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته توسط برخی رسانه ها انتشار یافته است، گفت

 .و انتشار آن نیز یک بداخالقی سیاسی و رسانه ای است

  

وزارت بهداشت قرار دارد،  معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هر گونه کاالی اساسی و از جمله برنج، تحت نظارت دقیق

کاالهای خریداری شده از خارج، قبل از ورود به داخل کشور حتماً تاییدیه سالمت و بهداشت را از سازمان غذا و دارو دریافت : افزود

 .می کنند و در صورت تایید و اخذ مجوز الزم از این نهاد نظارتی، امکان ورود و توزیع در داخل کشور را پیدا خواهند کرد

این شرکت حفظ سالمت و بهداشت جامعه را از ضروریات و اولویت های : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد 

اقدامات خود می داند و تا زمانی که کاالیی از نظر بهداشتی و سالمت مورد تایید وزارت بهداشت نباشد را در کشور توزیع نخواهد 

 .کرد

پیش بودن دو انتخابات مهم در کشور، پرداختن و انتشار وسیع رسانه ای این شایعات را در راستای بهره قنبری با اشاره به در  

 .برداری سیاسی و تخریب اقدامات سازنده دولت تدبیر وامید اعالم کرد

ارجی نداشته و تاکنون هیچگونه برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته ای در کشور وجود خ: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد 

زیرا وقتی که برنج آلوده ای . توزیع نشده و منبعد نیز نخواهد شد، بنابراین خبر توقف توزیع برنج آلوده نیز عاری از واقعیت است

 .وجود نداشته و توزیع نشده است، توقف توزیع آن بی معنا و سیاسی است

رسانه های خبری به رعایت اخالق و اصول حرفه ای و انجام کار مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان با دعوت از  

اطالع رسانی و آگاهی بخشی بر مبنای شفافیت و دقت، توصیه کرد تا اصحاب رسانه از پرداختن به شایعاتی که امنیت روانی و 

 ./غذایی جامعه را مخدوش می سازد، پرهیز کنند
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 برنج
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  12, چهارشنبه 

   هزار تن کسری برنج در کشورهزار تن کسری برنج در کشورهزار تن کسری برنج در کشور   ۸۴۴۸۴۴۸۴۴وجود وجود وجود 

براساس اعالم : دهد، گفت دبیر انجمن برنج با بیان اینکه دولت میزان کسری این کاال را تعیین و برای واردات آن مجوز می

 . هزار تا یک میلیون تن است 822مسئوالن، نیاز ما به واردات برنج بین 

از نظر انجمن برنج، میزان : است، اظهارداشت هزارتن برنج تا پایان مهرماه وارد کشور شده 515با بیان اینکه  جمیل علیزاده شایق

 .هزار تن و از نظر وزارت جهادکشاورزی یک میلیون تن است 822نیاز کشور به واردات برنج تا پایان سال 

تا  222هزار تا یک میلیون و واردات بین  822براین اساس وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده نیاز ما به واردات بین : وی اضافه کرد

هزارت ن برنج کافی است، ضمن اینکه خوشبختانه در حال حاضر وزارت جهاد نظارت دقیقی بر این مساله دارد که واردات به  622

 .انجام شود شکل صحیح آن 

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه دولت اصال واردکننده برنج نیست و واردات این کاال به کشور توسط بخش خصوصی انجام 

 .دهد دولت براساس براساس تولید، کسری و مصرف سرانه مجوز می: اظهارداشت شود، می

شود، نسبت به صدور مجوزهای  رویه انجام می انتقاداتی که گاهی از وزارت جهاد یا دولت در زمینه واردات بی: شایق اضافه کرد

 .واردات است
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 پنبه

 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

هزار تن تخم پنبه  خوراک هزار تن تخم پنبه  خوراک هزار تن تخم پنبه  خوراک    2۴2۴2۴/ / / زنی صنایع نساجیزنی صنایع نساجیزنی صنایع نساجی   علت قدرت چانهعلت قدرت چانهعلت قدرت چانه   گیر شدن پنبه داخلی بهگیر شدن پنبه داخلی بهگیر شدن پنبه داخلی به   زمینزمینزمین

      !!!شودشودشود   گاوها میگاوها میگاوها می

با اعمال تعرفه شناور از واردات پنبه به بازارهای داخلی جلوگیری کرد، با وجود  توان در حالی که حداقل در زمان برداشت پنبه می

های پنبه داخلی روی زمین و ورود سازمان تعاون روستایی به گود خرید تضمینی، واردات پنبه بدون  درصد وش 12باقی ماندن 

 . تعرفه در جریان است

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران کاران داراب فارس امروز در  مدیرعامل اتحادیه پنبه

درصد مزارع پنبه کشور و مناطق خشک نظیر استان فارس و خوزستان در زمین باقی مانده است، واردات  12حالی که هنوز 

 .محلوج پنبه بازار این محصول را فلج کرده است

ای  ام نشدن فصل برداشت پنبه و خرید تضمینی پنبه توسط سازمان تعاون روستایی، تعرفهبا وجود تم: محمد انصاری افزود علی

های جهانی پنبه  برای کنترل واردات پنبه اعمال نشده و همین مسئله باعث شده است صنایع نساجی با در نظر گرفتن افت قیمت

 .برای واردات اقدام کنند

 غالب شد زنی صنایع نساجی به بخش کشاورزی قدرت چانه 

سنت در نوسان است و  22تا یک دالر و  52در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم پنبه وارداتی بین یک دالر و : وی خاطرنشان کرد

 .اند دولت را برای عدم اعمال پنبه مجاب کنند صنایع نساجی نیز توانسته

های شغلی کارگری که  قدرتمند و همچنین تعریف فرصتهای  علت داشتن تشکل اند به صنایع نساجی توانسته: انصاری ادامه داد

آفرینی صنایع نساجی نباید  علت شغل توانند مسائل اجتماعی و سیاسی ایجاد کنند، معتقدند به امکان انسجام بیشتری داشته و می

 .تعرفه شناور پنبه اعمال شود

خورد و پس  فه وارداتی، شرایط به نفع پنبه داخلی رقم میهای گذشته، در زمان برداشت پنبه، با اعمال تعر در سال: وی تصریح کرد

های  زنی قدرتمند صنایع نساجی باعث شده با وجودی که وش گرفت، اما چانه از فصل برداشت، واردات با تعرفه پایین صورت می

د خرید تضمینی شده است، پنبه روی زمین باقی مانده و سازمان تعاون روستایی برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان وارد گو

 .تعرفه شناور پنبه اعمال نشود

 شود هزار تن تخم پنبه  خوراک گاوها می 2۴ 

هزار تن تخم پنبه و در واقع نصف محلوج تولیدی  22در حالی که بیش از : کاران داراب فارس یادآور شد مدیرعامل اتحادیه پنبه

علت عدم استقبال  حصال کند که در سبد غذایی انسانی قرار گیرد، بهدرصد روغن است 32تواند  شود که می کشور را شامل می

 .شود کشی، مستقیماً وارد چرخه مصرف دام می صنایع روغن

کشی، امکان استحصال روغن با توجه به وابستگی کشور به واردات روغن خام  در حالی که با ورود صنایع روغن: انصاری تأکید کرد 

عنوان خوراک دام وارد چرخه مصرف شود، اما پس از  از روغن مورد نیاز را تأمین کند و کنجاله آن بهتواند بخشی  وجود دارد و می

حذف یارانه خرید تخم پنبه که طی هفت تا هشت سال گذشته حذف شده است، تخم پنبه نیز در سبد غذایی انسانی قرار 

 .گیرد نمی
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 سازمان تعاون روستایی در پرداخت مطالبات کُند شد 

های کوچک و از طریق  سازمان تعاون روستایی که توانسته بود با خرید تخم پنبه و فروش محلوج پنبه در پارت: اظهار داشتوی 

های اخیر دچار مشکالت مالی جدی شده  مزایده، گردش نقدینگی جدیدی را در چرخه خرید تضمینی پنبه تعریف کند، در هفته

 .است

دهد و سازمان تعاون روستایی که تاکنون از طریق  پنبه تکافوی مطالبات کشاورزان را نمی های تخم محموله: انصاری همچنین گفت

 .رو شده است دولت نتوانسته برای تأمین خرید تضمینی پنبه، منابع مالی دریافت کند، با کندی پرداخت روبه

 ./شود هزار تن پنبه محلوج در کشور تولید 12رود کنتر از  انتظار می: وی در ادامه افزود
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   پرداخت وام با کارمزد سه درصد به اعضای تعاونی های روستایی پرداخت وام با کارمزد سه درصد به اعضای تعاونی های روستایی پرداخت وام با کارمزد سه درصد به اعضای تعاونی های روستایی 

میلیون  222)میلیارد ریال  2.2پرداخت وام تا سقف : معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری گفت 

 .با کارمزد سه درصد برای اعضای شرکت های تعاونی روستایی برنامه ریزی شده است( تومان

مطابق طرح معاونت توسعه روستایی و مناطق : الفضل رضوی در گردهمایی مسئوالن استانی سازمان بسیج سازندگی افزودسیدابو 

خانوار اقدام به راه اندازی شرکت  12محروم برای اشتغالزایی در روستاها ،براساس این طرح چنانچه روستاهای با جمعیت بیشتر از 

 .سهامدار تسهیالت دولتی به آنها پرداخت خواهد شد تعاونی روستایی کنند، به ازای تعداد

عضو  12بر اساس مزیت های بومی روستاها طرح اشتغالزایی اعم از کشاورزی، گردشگری، مجموع : بر اساس این گزارش، وی افزود

 .تعاونی مربوطه می توانند تا سقف مزبور از این تسهیالت برخوردار شوند

مناطق مرزی صفر در نظر گرفته شده و چنانچه تعداد خانواده های عضو در شرکت های تعاونی  این کارمزد در: رضوی اظهارداشت

 .خانوار فراتر رود، پرداخت تسهیالت برای انجام اینگونه طرح ها هیچ سقفی نخواهد داشت 122روستایی از 

از آن کارت یارانه ماهانه سرپرست خانوار این وام ها دو سال از فرصت تنفس برخوردارند و وثیقه مورد نی: این مقام مسئول گفت

 .است

بسیج سازندگی به دنبال شناسایی مشکالت مردم در روستاها و ارائه راه حل برای رفع معضالت است ،همچنین در حوزه : وی افزود

 .اجرا نیز می تواند کمک های بزرگی به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کند

همکاری نهادهای مسئول در حوزه روستایی، موجب برطرف ساختن معضالت خطرناک تخریب محیط : رضوی اظهار امیدواری کرد

 .زیست، بیکاری و آسیب های اجتماعی و مهاجرت به حاشیه شهرها را برطرف، و رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد

ری گفته بود، طرح توان افزایی روستائیان پیش از این سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهو

 .از طریق پرداخت تسهیالت به عنوان یکی از مهمترین طرح های دولت برای توسعه اقتصاد روستا عملیاتی می شود

درصد مشکالت روستائیان اقتصادی و اشتغال است و طرح توان افزایی در این معاونت با  29به گفته وی، بررسی ها نشان می دهد 

 .اشتغالزایی در روستاها از طریق خودمشارکتی و ارائه تسهیالت دولتی طراحی و اجرایی می شود هدف

میلیارد ریال است که  222خانوار سهامدار هفت هزار و  12رضوی گفته بود، سقف تسهیالت پرداختی برای شرکت های تعاونی با 

 .قیه از طریق ارائه تسهیالت دولتی تامین خواهد شددرصد هزینه تاسیس شرکت تعاونی از طریق آورده سهامدار و ب 52

 . به اعتقاد رضوی، این طرح جامع ترین و بهترین برای توان افزایی روستائیان محسوب می شود

/item/majles/ir.iana.www//:http12322-3html. 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

   درصدی بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملیدرصدی بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملیدرصدی بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی4۴4۴4۴سهم سهم سهم 

گیرد  درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار می 32همانند سنوات گذشته : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .که این رقم بیش از هزار میلیارد تومان است

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سی امین دوره معرفی و انتخاب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

ها  در افق برنامه توسعه در چهارچوب اقتصاد مقاومتی با احداث گلخانه: محصوالت نمونه کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت

یابد و حال الزم است که کشاورزان با حفظ سیاست آب و خاک کشت محصوالت خود را توسعه  درصد کاهش می 32مصرف آب به 

 .دهند

در کشور وجود  مشاورین ما با بررسی سواحل شمال و جنوب کشور دریافتند که ظرفیت میلیون تنی برای پرورش ماهی : وی افزود

 122قفس را افزایش دهیم و امیدواریم که در افق آینده بتوانیم تولید خود را تا بایست طبق برنامه تولید ماهی در  دارد و حال می

 .هزار تن افزایش دهیم

در واقع همانند سنوات : وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اظهار داشت

گیرد که این رقم بیش از هزار میلیارد تومان  زی قرار میدرصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاور 32گذشته 

 .است

  های نوین آبیاری بینی توسعه سیستم پیش** 

ایم که تا  بینی کرده هایی که وجود دارد پیش رغم محدودیت های نوین آبیاری علی در ارتباط با سیستم: حجتی در ادامه یادآور شد

 322های نوین آبیاری به  هایی در سال گذشته سیستم رغم وجود محدودیت انچه علیهزار هکتار این میزان افزایش یابد چن 122

هزار هکتار رسید و سال آینده ما منتظر عنایت مجلس و دولت هستیم در بودجه سال آینده این ارقام را افزایش دهند  362الی 

 .هزار هکتار پیاده کنیم 522را در  های نوین آبیاری توانیم ساالنه سیستم بینی وزارتخانه می زیرا بر اساس پیش

سال گذشته کشت نواری گندم در طیف در چند منطقه محدود : وزیر جهاد کشاورزی در خصوص کشت نواری گندم یادآور شد

هزار هکتار صورت گرفت و از طرفی باید گفت که این اقدام تولید گندم را تا دو برابر  32ایجاد شد ما امسال کشت گندم طیف در 

 .واحد سطح افزایش داده است و این امر دستاورد بزرگی است که امیدواریم ادامه یایددر 

بهتر است که راجع به بحث ساختار صحبت : وی در پاسخ به سوال ضرورت تشکیل توسعه سازمان تجارت در بخش کشاورزی گفت

مسلم است در بخش بازرگانی مربوط به کشاورزی کنند اما آنچه  نکنم تا ببینیم دولت و مجلس چگونه راجع این موضوع برخورد می

هایی که در تولید وجود دارد اگر یک مرتبه  ها و محدودیت توانند با همه نارسایی مدیریت واحد است زیرا تولیدکنندگان ما نمی

شور که پشتیبانی شود از خارج از ک مرزهای کشور بدون اطالع و تصمیم بخش باز شود و از طرفی محصوالتی که در داخل تولید می

شود نباید فراموش کرد که این امر به اشتغال و اقتصاد ما آسیب جدی  شود وارد کشور ما می ای زیادی به تولید آن داده می یارانه

زند و حال الزم است که دولت و مجلس نسبت به این مسئله عنایت جدی داشته باشند و قوانین مربوط ناظر بر این امر را اجرا  می

 .کنند
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1321دی  12, شنبه

   فناوری کشاورزی در واحدهای تات فناوری کشاورزی در واحدهای تات فناوری کشاورزی در واحدهای تات    49۴۴49۴۴49۴۴تولید تولید تولید 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تولید بیش از های تحقیقاتی سازمان  سازی و انتقال یافته مدیرکل دفتر فناوری، تجاری

 .فناوری، دانش فنی و توانمندی فناورانه در واحدهای وابسته به سازمان تات خبر داد 122هزار و  یک

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با  سازی و انتقال یافته مدیرکل دفتر فناوری، تجاری

های مختلف اصالح  ، انعقاد قراردادهای انتقال فناوری، ایجاد مراکز رشد تخصصی در زمینه(ایانا)رنگار خبرگزاری کشاورزی ایران خب

بنیان با همکاری  های دانش پزشکی، بیوتکنولوژی، شیالت، خاک و آب و علوم دامی، ایجاد شرکت و تهیه نهال و بذر، باغبانی، گیاه

مدار  بنیان مشتری ویژه تحقیقات فناوری بنیان به ها و بخش غیردولتی، افزایش درصد انجام تحقیقات فناوری همراکز پژوهشی، دانشگا

های سازمان تات در زمینه  ترین سیاست بنیان را از مهم های دانش از طریق مشارکت با بخش خصوصی و حمایت از شرکت

 .سازی تحقیقات در سالی که گذشت عنوان کرد تجاری

فناوری، دانش فنی و توانمندی فناورانه در واحدهای وابسته به سازمان تات  122هزار و  تاکنون بیش از یک: لدان افزودمجید و

پزشکی،  بخش تخصصی، تکنولوژی اصالح و تهیه بذر و نهال، فنی و مهندسی کشاورزی و صنایع غذایی، گیاه 32تولید شده و در 

 .و داروهای گیاهی، چوب و کاغذ، گل و گیاهان زینتی مورد استفاده قرار گرفته است خاک، آب و تغذیه گیاهی، گیاهان دارویی

گذاری و  وی تثبیت حقوق مالکیت فکری، ارزیابی مالی و اقتصادی، تهیه برنامه کسب و کار، تعیین روش بهینه انتقال، ارزش

در راستای تحقق اقتصاد : لزامات عنوان کرد و ادامه دادبازاریابی فناوری را برای انتقال فناوری یا دانش فنی به بخش خصوصی از ا

ها،  های فکری با تدوین، تصویب و ابالغ ضوابط الزم، شرایط انتقال فناوری بنیان و تولید ثروت در جامعه از محل دارایی دانش

اوری و دانش فنی به بخش خصوصی ها با قراردادهای انتقال فن نامه های فناورانه موجود در قالب تفاهم های فنی و توانمندی دانش

 .منتقل شده است

قرارداد انتقال فناوری و دانش فنی، ایجاد هشت مرکز رشد تخصصی کشاورزی، حمایت از بیش  322انعقاد : ولدان خاطرنشان کرد

بر بررسی ادعای استعالم واصله از اداره ثبت اختراعات مبنی  61هزار و  بنیان بخش کشاورزی، رسیدگی به یک شرکت دانش 122از 

های سازمان  درخواست واصله از نوآوران مبنی بر تأیید علمی و فنی نوآوری آنها ازجمله فعالیت 29مخترعان بخش و رسیدگی به 

 ./سازی تحقیقات است تات در زمینه تجاری
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1321دی  12, شنبه

   دوره آموزشی هنر اندیشیدن برای زنان شاغل جهادکشاورزی برگزار شد دوره آموزشی هنر اندیشیدن برای زنان شاغل جهادکشاورزی برگزار شد دوره آموزشی هنر اندیشیدن برای زنان شاغل جهادکشاورزی برگزار شد 

دوره آموزشی هنر اندیشیدن توسط کمیسیون بانوان شاغل وزارت جهادکشاورزی برای جمعی از بانوان کارمند این وزارتخانه 

 . م برگزار شددرسالن نعمتی ج

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، این دوره آموزشی با هدف آشنایی با فرآیند تعییر و چگونگی 

 .تغییرات اصولی و دائمی در افکار برپا شد

راهای تهران، برنامه ریزی عصبی در این دوره آموزشی، علیرضا غفاری روانشناس و مدرس آموزش خانواده در سازمان ها و فرهنگس

کالمی برای  –براساس روش برنامه ریزی علمی : کالمی را یکی از روش های ایجاد تغییر مثبت در فکر در دنیا عنوان کرد و گفت –

 .تغییر در فکر، عالوه بر تفکر مثبت، کالم، ارتباطات و الگو های جسمی مثبت نیز الزم است

هر آنچه که توسط حواس پنجگانه دریافت می کنیم : ها در کل بدن پراکنده هستند، اظهار داشتوی با اشاره به این که عصب 

روی عصب های بدن، برنامه ریزی می شود و از این رو با تکرار کالم مثبت، ارتباطات مثبت و الگوهای جسمی مثبت می توان بر 

 .روی عصب های بدن برنامه ریزی کرد

اگر فکر مثبت باشد، اما کالم، ارتباطات و الگوهای جسمی مانند نحوه : سخت عنوان کرد و اظهار داشت غفاری، تغییر فکر را امری 

 .نشستن ، ایستادن و راه رفتن منفی باشد ، تغییری در افکار و احساس انسان ایجاد نمی شود

ی ایجاد اندیشه و فکر مثبت باید از افراد موفق وی با بیان این الگوبرداری در فرآیند تغییر فکر ، نقش مهمی دارد، تاکید کرد که برا

 .و افرادی که اعتماد به نفس باالیی دارند، به لحاظ فکری، کالمی، ارتباطی و جسمی، الگو برداری کرد

درصد و بخش  92بخش ناخودآگاه و یا بخش ارادی : غفاری در ادامه به موضوعات خودآگاه و ناخودآگاه نیز پرداخت و اذعان داشت

درصد انسان را تشکیل می دهد و از آنجایی که بخش خودآگاه براساس برنامه ای که می دهیم عمل می کند،  1آگاه یا ارادی خود

 . برای مثبت اندیشی و ایجاد تغییر در فکر باید بخش خودآگاه را از طریق کالمی و جسمی تقویت کنیم

/item/majles/ir.iana.www//:http12293-3html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

اعالم مراکز مجاز برای اعالم مراکز مجاز برای اعالم مراکز مجاز برای / / / واحد دانشگاهیواحد دانشگاهیواحد دانشگاهی   919191دانشجوی دامپزشکی در دانشجوی دامپزشکی در دانشجوی دامپزشکی در    ۱۴۴۱۴۴۱۴۴پذیرش غیر استاندارد پذیرش غیر استاندارد پذیرش غیر استاندارد 

   تحصیالت تکمیلی دامپزشکی تحصیالت تکمیلی دامپزشکی تحصیالت تکمیلی دامپزشکی 

وری در پاسخ به استعالم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران، گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فنا

 .های گروه دامپزشکی را اعالم کرد آزاد اسالمی واجد شرایط برای تحصیالت تکمیلی رشته  فهرست مراکز مجاز دانشگاه

دهای فنی و نیاز سنجی واقعی و واحد دانشگاهی، بدون رعایت استاندار 15دانشجوی دامپزشکی در  222به گزارش ایانا، ثبت نام 

بدون اینکه نظر مسئوالن جهاد کشاورزی استعالم شود، موجب شد تا چند روز پیش صدای اعتراض مسووالن نظام دامپزشکی 

کشور بلند شود تا با توجه به روند بسیار مخرب افزایش تعداد دانشجویان بیکار این رشته که مورد تاکید مسووالن وزارت جهاد 

لذا سید مصطفی پیغمبری، رئیس گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات . ی و حتی وزارت علوم است، گرفته شودکشاورز

آزاد اسالمی واجد شرایط برای   و فناوری، در پاسخ به استعالم سازمان نظام دامپزشکی کشور، فهرستی از مراکز مجاز دانشگاه

ا اعالم کرد تا تمام داوطلبان این رشته و همچنین دانشگاه ها در جریان سیاست های گروه دامپزشکی ر تحصیالت تکمیلی رشته

 .مورد تاکید مسووالن جهاد کشاورزی و نظام دامپزشکی قرار داشته باشند

های تحصیلی دامپزشکی  رویه مراکز آموزش عالی و رشته بر اساس این گزارش، پیغمبری در این نامه ضمن هشدار به گسترش بی 

شد؛ بر اساس مصوبه گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شده است که تا بررسی جامع وضعیت  یادآور

های گروه علوم دامپزشکی خودداری  کنونی مراکز آموزش دامپزشکی در سطح کشور از صدور هرگونه مجوز تأسیس آموزشکده

 .شود

ها برای تأسیس  صی دامپزشکی در این وزارتخانه تاکنون هیچکدام از درخواستوی اعالم کرد؛ از زمان تشکیل گروه فعلی تخص 

 .مراکز آموزش عالی دامپزشکی دولتی یا غیر دولتی مورد تأیید قرار نگرفته است

ای ه های دانشگاه آزاد اسالمی برای تأسیس مراکز آموزش عالی یا رشته  وی به این نکته اشاره کرده است که بسیاری از درخواست 

شده است و یا در صورت ارجاع و نظر  تحصیلی دامپزشکی به گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارجاع نمی

گرفته که با پیگیری این گروه مققرر شده است من بعد کلیه  مخالف گروه، اداره گسترش آموزش عالی رأسا در مورد آن تصمیم می

 .رسال گردد تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیردموارد درخواستی به این گروه ا

های تحصیلی در همه مقاطع مربوط  وی خاطر نشان ساخته است به زودی فهرست مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و رشته 

دامپزشکی معرفی به گروه دامپزشکی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اطالع رسانی عمومی به سازمان نظام 

 .خواهند شد

رویه پذیرش  الزم به ذکر است صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران چندی پیش و با توجه به افزایش بی 

ای به پیغمبری رئیس گروه تخصصی دامپزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمی با ارسال نامه

 .های گروه علوم دامپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی شده بود های دامپزشکی مورد تأیید مجری دوره ر معرفی دانشکدهخواستا

های دکترای  ضابطه ظرفیت پذیرش دوره ای به میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسالمی از افزایش بی وی پیشتر نیز در طی نامه 

ها شده بود، وی در آن نامه عنولن کرده بود؛ در صورتی که  ثبت نام در این دوره تخصصی دامپزشکی انتقاد و خواستار توقف فوری
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وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی را رعایت نکند، از  قانون افزایش بهره 13دانشگاه آزاد اسالمی در پذیرش دانشجو ضوابط ماده 

 .عمل خواهد آمد التحصیالن آن دانشگاه در سازمان نظام دامپزشکی ممانعت به عضویت فارغ

آموختگان گروه علوم  دستورالعمل عضویت سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران آن دسته از دانش 1به استناد ماده 

ها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا  توانند عضو این سازمان شوند که مدارک آن دامپزشکی در مقاطع مختلف می

 .درمان و آموزش پزشکی باشندوزارت بهداشت، 

: چند روز پیش محمدرضا صفری، رئیس سازمان نظام دامپزشکی از پذیرش بی رویه دانشجو در دانشگاه آزاد انتقاد کرد و گفت 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دارای امکانات و شرایط الزم برای پذیرش دانشجو مطابق قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی 

نابع طبیعی باید از ظرفیت های پذیرش اعالم شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی وزارت علوم و مراکز آموزش و م

 .عالی تبعیت کنند

واحد دانشگاهی، بدون رعایت استانداردهای فنی و نیاز سنجی واقعی و بدون  15دانشگاه آزاد اسالمی در دوره اخیر ثبت نام در  

نفر در دوره دکترای تخصصی  222ن جهاد کشاورزی در این زمینه اخذ شود، اقدام به اعالم پذیرش بیش از اینکه نظر مسئوال

 ./دامپزشکی کرده است
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نوآوری هاتحقیقات و   
 آیانا 1321دی  11, دوشنبه

   دهکده مهارتی در کرمانشاه دهکده مهارتی در کرمانشاه دهکده مهارتی در کرمانشاه    999احداث احداث احداث 

میلیارد ریال اعتبارات استانی برای احداث و  62: ای استان کرمانشاه گفت وحرفه مدیرکل آموزش فنی |کرمانشاه -مهنوش اکبری

ای نیز پرداخت شده  وحرفه لیارد ریال بدهی فنیمی 31: امید افزود داوود ناصری. دهکده مهارتی این استان اختصاص یافت 1تکمیل 

 .است

تکلیف اموال اداری و دارای معارض و کسب بیشترین درآمد  بنا بر این گزارش ، ناصری امید پیگیری و ثبت اسناد مالکیت، تعیین 

 .ای استان برشمرد رفهوح های فنی میلیارد ریال را از دیگر فعالیت 32ای سراسر کشور به میزان  وحرفه در بین ادارات فنی

های خبری و برگزاری مراسم  وی برگزاری چندین جلسه شورای اداری، شورای رؤسای ستادی و مراکز، پاسخگویی شفاف در برنامه

 .کل عنوان کرد ای را بخش دیگری از عملکرد این اداره وحرفه تجلیل از کارکنان و مربیان فنی

آبادغرب و  های هرسین، اسالم دهکده مهارتی در شهرستان 1عتبارات استانی برای احداث میلیارد ریال ا 32امید از پرداخت  ناصری

درصد  322کل توانست به تعهدات آموزشی خود با وجود کاهش اعتبارات  این اداره: سال جاری خبر داد و افزود سنقروکلیایی در

 .عمل کند

ای در  وحرفه ، بازسازی مراکز آموزش فنی(هایتک)برتر های فناوریاندازی مجدد پروژه مرکز تربیت مربی  راه: وی خاطرنشان کرد

بار در کشور،  خدمت اداری برای نخستین ریال، ایجاد چند کارگاه بازارمحور، اجرای دوره پیش میلیون 822میلیارد و 1سطح استان با 

گفته وی، افتتاح دو  به. ای است های فنی و حرفه تبار در استان از دیگر فعالی افتتاح گلخانه و سالن آزمون الکترونیکی برای نخستین

ای در دو شهرستان پاوه و سنقروکلیایی و گسترش مرکز علمی و کاربردی شهر کرمانشاه نیز در  وحرفه مرکز علمی و کاربردی فنی

کنند و  میاکنون در این مراکز یکهزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی تحصیل  طول مدت مذکور انجام شد و هم

های آموزشی با  ای کرمانشاه به انعقاد تفاهمنامه وحرفه مدیرکل آموزش فنی. مدرس نیز کار تدریس آنها را برعهده دارند322

نخستین مرکز آموزش : ها اشاره کرد و گفت کل زندان امداد و اداره هایی مانند کمیته های استان و ادارات و ارگان دانشگاه

های فنی در دو بخش دولتی و  نیز در روستای زردویی از توابع بخش باینگان شهرستان پاوه با ارایه آموزش ای روستایی وحرفه فنی

 .رشته افتتاح شد31خصوصی و در 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, چهارشنبه 

   شودشودشود   واکسن جدید موسسه رازی امروز رونمایی میواکسن جدید موسسه رازی امروز رونمایی میواکسن جدید موسسه رازی امروز رونمایی می

رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سرازی رازی از رونمایی واکسن جدید توکسوئیدی آنتروتوکسمی همزمان با همایش  

 . بزرگداشت نودمین سال تاسیس این موسسه خبر داد

سال است که واکسن آنتروتوکسمی به صورت میکروبی تولید شده و  12بیش از : با اعالم این خبر اظهار کرد دکتر حمید کهرام 

( توکسوئید)میکروب زنده به دام تزریق می شود اما با تحقیقات انجام شده در بخش آر اند دی موسسه رازی، از این پس از سم 

 .میکروب در تولید واکسن استفاده می شود

 .ن واکسن با افزایش قدرت واکسیناسیون و میزان تولید، دام ها را در مقابل بیماری آنتروتوکسمی واکسینه می کندای: وی گفت

این بیماری با تغییر : کهرام با بیان اینکه باکتری این بیماری در خاک و علوفه وجود دارد و وارد معده گوسفند می شود، تاکید کرد

 .درگیر می کند و مرگ و میر باالیی داردفصل و تغییر تغذیه، گوسفندان را 

از سال گذشته تا کنون بیش از شش نوع واکسن و فرآورده : رییس موسسه رازی با اشاره به سایر تولیدات جدید این موسسه گفت

 .جدید در این موسسه تولید شده که تولید هر کدام صرفه جویی ارزی قابل توجهی را نصیب کشور می کند

ن های نیو فلورازی، دوگانه برونشیت و نیوکاسل، نیوکاسل کلون، نیوکاسل مقاوم به گرما، ارتقاء واکسن تب برفکی واکس: وی افزود

، تب برفکی روغنی، توکسوئیدی آنتروتوکسمی و کیت های تشخیصی از تولیدات این موسسه در یک سال PD221 به 6PD22از 

 .و نیم اخیر است

این موسسه تالش می کند مطابق با استانداردهای روز، : رتقاء سالمت جامعه یاد کرد و گفتکهرام هدف این موسسه را کمک به ا

 .محصوالت و فرآورده های با کیفیتی عرضه کند

 22موسسه رازی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین موسسه تولید واکسن های دام و طیور و آبزیان در کشور و خاورمیانه بیش از 

 .انسانی، دام، طیور، آنتی ژن ها، کیت های تشخیص بیماری و سرم های درمانی تولید می کند نوع واکسن های مصرف

دی ماه جاری، با حضور مسئوالن کشوری،  36همایش نودمین سال تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، امروز 

 .ما برگزار می شودشخصیت های علمی و اصحاب رسانه، در مرکز بین المللی همایش های صدا و سی
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 (سایر )تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  11: تاریخ

   تومان فاجعه استتومان فاجعه استتومان فاجعه است   ۱۴۴۱۴۴۱۴۴کیلویی کیلویی کیلویی عرضه سیب زمینی عرضه سیب زمینی عرضه سیب زمینی / / / ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه

ها متعادل  با رسیدن برداشت تا اواخر دی ما از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قیمت: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .خواهد شد

، در خصوص افزایش قیمت گوجه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

همه ساله گوجه فرنگی در فصل سرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه بوده و از طرفی برای تنظیم بازار : فرنگی اظهار داشت

های  آذرماه از کیفیت باال و قیمتها متعادل شود و گفتنی است که گوجه فرنگی در  بایستی تولید به ثمر واقعی خودبرسد تا قیمت

 .باال برخوردار بوده است

 .ها متعادل خواهد شد در واقع تا اواخر دی ماه با رسیدن فصل برداشت از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قیمت: وی افزود

 تولید سیب زمینی صرفه اقتصادی ندارد** 

ها هزینه تمام  نی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید قیمتسیب زمی: شادلو با اشاره به تولید سیب زمینی گفت

 .دهد شده کشاورزان هم پوشش نمی

تومان به  222ها و دوره گردها به قیمت  ها و وانتی هر کیلو سیب زمینی در خرده فروشی: نائب رئیس اتحادیه باغداران بیان کرد

 .استرسد و گفتنی است که این امر یک فاجعه  فروش می

درواقع به سبب بازار رقابتی عدم ماندگاری برخی محصوالت و استانداردها هر : وی با اشاره به صادرات سیب زمینی یادآور شد

کنند تا سود  تواند صادر شود زیرا اگر فرصتی برای عرضه وتقاضا باشد فعالین اقتصادی مطمئناً در این بخش اقدام می محصولی نمی

 .مناسبی برای صادرات وجود ندارد ببرند اما اکنون فضای
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 21/11/11فارس

   شودشودشود   چرای غیرمجاز دام موجب تخریب مراتع دشت الر میچرای غیرمجاز دام موجب تخریب مراتع دشت الر میچرای غیرمجاز دام موجب تخریب مراتع دشت الر می

احیای مراتع دشت الر ضروری است و برای جلوگیری از تخریب، ورود : ریزی استان تهران، گفترئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 .دام های عشایری به این مراتع فقط با داشتن پروانه چرا باشد

ترکی که در جلسه تخصصی   اله نعمت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برای کنترل ورود و خروج عشایر به مراتع : رسیدگی به مشکالت مراتع حوزه الر که به میزبانی این اداره کل برگزار شده بود، افزود

شایر استان تهران نسبت به صدور کارت تردد اقدام کرده و از این پس و در فصل ییالق، عشایر دشت الر الزم است مدیریت امور ع

 .فقط با کارت صادره بتوانند حق تردد داشته باشند

وی با تاکید براین که نظارت الزم برای ورود دام با پروانه چرا باید با جدیت از سوی منابع طبیعی استان تهران صورت پذیرد، 

از آنجایی که سدهای الر و لتیان تامین کننده بخش زیادی از آب شرب پایتخت به حساب می آیند، ضروری است : کرد خاطرنشان

برای برطرف شدن مسائل و مشکالت زیست محیطی این مراتع، همه دستگاه های مرتبط همکاری الزم را در این زمینه به عمل 

 .آورند

آبخیزداری استان تهران نقش عشایر را در توسعه اقتصادی بسیار مهم برشمرد و اظهار  در ادامه این جلسه مدیرکل منابع طبیعی و

هزار هکتار و با داشتن گونه های متنوع مرتعی و داروئی عالوه بر ارزش های زیست  21مراتع حوزه الر با وسعتی حدود : داشت

ین باره می توان به نقش آن در تقویت و توسعه اقتصاد محیطی، از لحاظ ارزش های اقتصادی نیز دارای اهمیت زیادی است که در ا

 .هزار هکتار اعالم کرد 939علی کیان وسعت مراتع استان تهران را حدود .دامداری، دامپروری و زنبورداری اشاره کرد
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 تولیدات دام و طیور
 - 21/11/15فارس

   دامدار عشایری استان تهران نمونه کشوری شددامدار عشایری استان تهران نمونه کشوری شددامدار عشایری استان تهران نمونه کشوری شد

 .مدیرکل امور عشایر استان تهران از انتخاب دامدار فعال این استان به عنوان دامدار نمونه عشایری در کشور خبر داد

به نقل از سازمان امور عشایر استان تهران، سیروس نصیری مدیرکل امور عشایر استان تهران،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن  82ز راس دام مولد داشتی و تولید بیش ا 5522ماشااهلل هداوندخانی دامدار عشایر شهرستان دماوند و پیشوا با دارا بودن  :گفت

 .انتخاب شد 95گوشت قرمز از دام سبک در سال، به عنوان دامدار عشایری نمونه کشور در سال 

وی به کارگیری تکنیک های تولید مثلی در پرورش گوسفند و بز شامل همزمان سازی محلی، مدیریت زایش و اقتصادی نمودن 

واکسیناسیون، حمام ضد کنه و سم پاشی اماکن دامی به این تولید در دامهای تولید بره که با انجام عملیات بهداشتی دام شامل 

 .کاری را از جمله اقدامات این تولید کننده نمونه عشایری عنوان کرد نامبرده و انجام عملیات مرتعداری و مرتع

هزار راس دام سبک  222دارابودن جامعه سه هزار خانواری عشایراستان تهران با : مدیرکل امورعشایراستان تهران خاطرنشان کرد

 .هزار تن شیر و لبنیات تولید می کنند 32ساالنه بیش از ده هزار تن گوشت دام سبک و 
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 تولیدات دام و طیور
 - 21/11/11فارس

   دهم درصد افزایش یافتدهم درصد افزایش یافتدهم درصد افزایش یافت   ۸۸۸های صنعتی در بهار های صنعتی در بهار های صنعتی در بهار    شاخص قیمت تولیدکننده گاوداریشاخص قیمت تولیدکننده گاوداریشاخص قیمت تولیدکننده گاوداری

 2.81رسید ، که  163.65به عدد  95شاخص کل قیمت تولید کننده گاوداری صنعتی در فصل بهار : مرکز آمار ایران اعالم کرد

 .دهد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می درصد 1.66درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 

 95، شاخص کل قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری صنعتی در فصل بهار مرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل  1.66درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  2.81، که  رسید 163.65به عدد 

 .دهد نشان می

ترین افزایش و گوساله نر زیر چهار ماه  درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیش 5.52در فصل مورد بررسی شاخص گاو حذفی با 

 .ترین کاهش روبرو بوده است درصد کاهش نسبت به فصل قبل با بیش 12.36با 

 31.65ها، با افزایش روبرو بوده است که در این میان استان اردبیل با  در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل  8.22ترین افزایش و استان آذربایجان شرقی با  درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیش

 .اند ین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشتهتر قبل بیش
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 تولیدات دام و طیور
 - 21/11/11فارس

   تردد عشایر در دشت الر با کارتتردد عشایر در دشت الر با کارتتردد عشایر در دشت الر با کارت

از این پس در : رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر کنترل ورود و خروج گردشگران در حوزه الر گفت

 .فصل ییالق در حوزه دشت الر عشایر با کارت حق تردد دارند

رییس سازمان مدیریت و برنامه  کشور، نعمت اهلل ترکی امور عشایر انبه نقل از روایط عمومی سازم خبرگزاری فارسبه گزارش 

ریزی استان تهران در جلسه تخصصی رسیدگی به مشکالت دشت الر که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 .با توجه به شرایط جوی و اقلیمی احیای دشت الر ضروری است: تهران برگزار شد، افزود

ورود دامهای عشایری به دشت الر تنها با دارا بودن پروانه چرا صورت می گیرد و اداره کل منابع طبیعی و : کردوی اظهار 

 .آبخیزداری استان تهران باید نظارت الزم برای ورود دام تنها با پروانه چرا داشته باشند

شود و در این زمینه باید همه دستگاههای  ر میچرای غیر مجاز دامها می تواند موجب تخریب مراتع دشت ال: ترکی خاطرنشان کرد

 .وابسته همکاری الزم را داشته باشند

با توجه به اینکه سد الر و لتیان تامین کننده بخش زیادی از آب : تاکید کرد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 .ر ضروری استآشامیدنی کالنشهر تهران است رسیدگی به مشکالت زیست محیطی حوزه ال

 وجود عشایر در دشت الر توسعه اقتصادی به همراه دارد* 

در ادامه این جلسه علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه حضور عشایر در دشت الر سبب توسعه 

گونه های متنوع مرتعی و داروئی عالوه بر هزار هکتار و با داشتن  21مراتع دشت الر با وسعتی حدود : اقتصادی می شود گفت

ارزش های زیست محیطی دارای ارزش های اقتصادی بسیاری می باشد که در این خصوص می توان به نقش آن در تقویت و 

 .توسعه اقتصاد دامداری، دامپروری، اقتصاد زنبورداری اشاره کرد

هزار هکتار جزء اراضی  362ر هکتار وسعت دارد که یک میلیون و هزا 168منابع طبیعی استان تهران یک میلیون و : کیان افزود

 .ملی و دولتی است

 322هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی را مراتع تشکیل می دهند و میزان مراتع بیابانی استان تهران نیز  939: وی خاطرنشان کرد

 .هزار هکتار است

ر استان تهران از اجرایی شدن طرح صدور کارت برای عشایر کوچنده در مدیرکل امور عشای در این جلسه همچنین سیروس نصیری

 .به منظور جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز طرح صدور کارت برای عشایر دشت الر آغاز شد: حوزه الر خبر داد و گفت

ی آیند کارت تردد برای آنها صادر با توجه به اینکه عشایر استانهای قم، البرز و سمنان در فصل ییالق به دشت الر م: نصیری افزود

 .می شود

جلسه تخصصی دشت الر به منظور رفع مشکالت این حوزه در بخش مسائل زیست محیطی با حضور مدیران کل و کارشناسان 

 .منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، عشایری، دامپزشکی و جهاد کشاورزی برگزار شد
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

افزایش پنج درصدی صادرات دام سبک افزایش پنج درصدی صادرات دام سبک افزایش پنج درصدی صادرات دام سبک / / / های تولید مرغ با کمک تولیدکنندگان برترهای تولید مرغ با کمک تولیدکنندگان برترهای تولید مرغ با کمک تولیدکنندگان برتر   تقویت زنجیرهتقویت زنجیرهتقویت زنجیره

   در سال جاری در سال جاری در سال جاری 

تولیدکنندگان مرغ کشور برای تولیدی هماهنگ در زنجیره تولید قرار گیرند، الزم است مصوبه قانونی داشته برای آنکه تمامی 

 .کاری کنیم تا به تصویب نهایی برسد باشیم و با استفاده از مشاوره حقوقی، طرح فوق را چکش

در جمع ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار

شود،  روز نیست، اما آن بخشی که تولید می های خوراک طیور در حال حاضر به ظرفیت کارخانه: برداران نمونه بخش دام گفت بهره

 .در تنظیم جیره غذایی بسیار مؤثر است

آن رعایت شود و تنها نمک آن حذف شود، غذای  گونه که برای تهیه بهترین غذا، اگر تمامی ارکان همان: حسن رکنی افزود

طعمی نخواهیم داشت، در جیره غذایی دام و طیور نیز الزم است از بهترین مواد اولیه در راستای بهبود ظرفیت غذاها  خوش

 .برداری شود بهره

ختلفی که در حال حاضر شده جیره غذایی دام و طیور تهیه شود تا مشکالت م صورت مهندسی الزم است به: وی خاطرنشان کرد

 .رو هستند، از بین برود برخی تولیدکنندگان با آن روبه

های موجود برای  الزم است از چالش: ها برشمرد و ادامه داد های تولید در بخش دام سنگین را از دیگر چالش رکنی باال بودن هزینه

کننده  تاده است را باید با روشی که تولیدکننده و مصرفاتفاقی که در بخش تولید شیرخام اف. تبدیل شدن به فرصت استفاده کنیم

 .ضرر نکنند، حل کنیم

 افزایش پنج درصدی صادرات دام سبک در سال جاری 

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مسئله صادرات و بهم ریختن عرضه و تقاضا در برخی تولیدات دام و طیور 

ویژه در بخش طیور که باعث شد برخی  رو هستیم؛ به دلیل ناهماهنگی در تولید، با مازاد روبه موارد به ای از در پاره: تصریح کرد

. عالوه بر آن، در بخش دام نیز تالش شد که اضافه تولید در قالب صادرات به سایر کشورها فرستاده شود. تولیدکنندگان ضرر کنند

 .ایم بت به سال گذشته افزایش صادرات دام سبک به لحاظ ارزشی بودهگونه که چهار تا پنج درصد در سال جاری نس همان

شود که اعتقادی به این مسئله ندارم و الزم  ای انجام می صورت جزیره در حال حاضر تولید طیور گوشتی در کشور به: وی یادآور شد

 .های تولید تقویت شوند و از حالت فعلی خارج شویم است در این زمینه زنجیره

های تولید با مدیریت مناسبی در کشور شکل گرفته، اما الزم است تمامی مرغداران به زنجیره فوق  زنجیره: تأکید کردرکنی 

 .های الزم را فراهم کنیم صورت همگن به تولید بپردازند و در این راستا باید زیرساخت بپیوندند و به

وجود دارد، اما در حال حاضر دو میلیون تن تولیدی که انجام  ظرفیت تولید سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور: وی اظهار داشت

 .ماند که در این راستا باید فکری اساسی شود شود نیز در گاهی موارد روی دست تولیدکنندگان می می

کشور  در حال حاضر تولید و مصرف سرانه گوشت مرغ در: ها با کمک تولیدکنندگان برتر تأکید کرد و گفت رکنی بر تقویت زنجیره

گونه که یکی از  عنوان الگو برای سایرین باشند، همان های بخش کشاورزی به بیش از میانگین جهانی بوده و الزم است برترین

 .عنوان برترین تولیدکننده در سال جاری شناخته شده است های تولید گوشت طیور به ترین زنجیره بزرگ

 ار گیردتنوع محصوالت تولیدشده از عسل در دستور کار قر 
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در زمینه زنبورعسل رتبه کمتر از دهم را در دنیا دارا هستیم، اما الزم است : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی افزود

های صادراتی و افزایش تولید با تأکید بر  تنوع محصوالت تولیدشده را افزایش دهیم و با حل مشکالت زنبورداران بتوانیم راه

 .وع را مدنظر قرار دهیممحصوالت متن

های حقوقی مدنظر قرار گرفته که نیاز  ها، تمامی موارد دیده شده است و برخی گزینه در بخش زنجیره: وی در پایان خاطرنشان کرد

کاری کرده و به تصویب نهایی برسانیم تا  است مصوبه قانونی داشته باشیم و با استفاده از یک مشاور حقوقی، طرح فوق را چکش

 .ترتیب تمامی تولیدکنندگان به این زنجیره بپیوندند ینبد

گفتنی است، در دیدار صمیمی معاون وزیر جهاد کشاورزی با تولیدکنندگان برتر بخش دام در کنار تولیدکنندگان نمونه بخش 

 ./های این بخش انجام شد شیالت، تقدیری دوباره از زحمات برترین
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 1۱:3۱ - 132۱دی  1۱: تاریخ

   قیمت سیب زمینی متعادل شدقیمت سیب زمینی متعادل شدقیمت سیب زمینی متعادل شد/ / / حمایت دولت از مزارع کشت طیف گندمحمایت دولت از مزارع کشت طیف گندمحمایت دولت از مزارع کشت طیف گندم

 .رسمی قرار است که خود حمایت مالی از کشت طیف گندم انجام دهدوزارتخانه امسال به طور : معاون وزیر جهاد گفت

، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سی امین دوره انتخاب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

امسال برای اولین بار کشت طیف گندم به : ندم در جمع خبرنگاران اظهار داشتومعرفی کشاورزان نمونه در خصوص کشت طیف گ

ای از کشاورزان نیز به سبب محدودیت منابع آبی خود را دراین زمینه سرمایه گذاری کردند اما  صورت رسمی آغاز شده وعده

شود که در سال  ند و از طرفی پیش بینی میوزارتخانه امسال به طور رسمی قرار است که خود حمایت مالی در این زمینه انجام ده

 .هزار هکتار از مجموعه زراعت به آبیاری طیف مجهز شوند 15آینده 

 .میلیون هکتار بوده است 6امسال سطح زیر کشت گندم اعم از آبی و طیف حدود : وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم بیان کرد

 مناطق کشورکنترل سطح زیر کشت پیازو سیب زمینی در کل **

در واقع تمام تالش وزارتخانه کنترل : وی در خصوص برنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر الگوی کشت سیب زمینی و پیاز گفت

ایم اما متأسفانه برخی از کشاورزان  بازار این محصوالت است و از طرفی هم سطح کشت برای تمام مناطق و فصول سال تعیین کرده

به این مسئله توجه چندانی ندارند در حالی که اگر برنامه ابالغ شده را رعایت کنند تولید و عرضه سیب  به سبب سودآوری باال

 .زمینی به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود

های فعلی سیب زمینی در  بر اینکه کشاورزان از قیمت ، مبنیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشاورز در پاسخ به سؤال 

ها را به طور مستمر و هفتگی و به صورت موردی هر چند روز یک بار از منابع مختلف  بنده قیمت: بازار ناراضی هستند اظهار داشت

ها بهتر شده و از  ادی قیمتکنم حال باید گفت که بعد از ابالغ مصوبه پرداخت یارانه به صادرات سیب زمینی تا حدود زی رصد می

طرفی هم پایین بودن درجه حرارت به افزایش توان کشاورزان کمک کرده و به همین خاطر در مضیقه نیستیم اما الزم به ذکر است 

ها مطلوب نیست اما تاحدودی متعادل شده است کما اینکه تقاضایی برای فروش تضمینی محصول  که در حال حاضر گرچه قیمت

 .دوجود ندار
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

اجرایی اجرایی اجرایی بندی طیف در مزارع بندی طیف در مزارع بندی طیف در مزارع    برابر کشت گندم با آببرابر کشت گندم با آببرابر کشت گندم با آب   ۱۱۱عملکرد عملکرد عملکرد / / / جاریجاریجاری   معرفی کشاورزان نمونه در سالمعرفی کشاورزان نمونه در سالمعرفی کشاورزان نمونه در سال

   استاستاست

بندی طیف در کشت گندم بود و به سبب کاهش  هکتار آب 122الی  122امسال در سطح کمتر از : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .تن در هکتار بود 8الی  2استرس گیاه به طور متوسط عملکرد تولید 

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در سی امین دوره انتخاب نمونه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه  به گزارش

اساس این گردهمایی قدردانی و تشکر از تولیدکنندگان نمونه در بخش کشاورزی است اما در : محصوالت کشاورزی اظهار داشت

وجود دارد بیش از تصور ما بوده است به طوری هایی که در کشور  ها و قابلیت توانیم درس بگیریم که ظرفیت کنار این مباحث می

تن در هکتار توزیع داشته باشند و حال این  31اند  که در گندم آبی که یک محصول استراتژیک است تولیدکنندگان نمونه توانسته

 .دهد امر پیام جدی به ما می

 

یم شورای اقتصاد شده متوسط تولید گندم آبی در در برنامه چهارچوب اقتصاد مقاومتی که توسط کارشناسان تهیه و تقد: وی افزود

کنیم این امر به معنای یک سوم تولید ظرفیت نمونه است و حال  ایم و حال وقتی مقایسه می تن در هکتار در نظر گرفته 5.2افق را 

 .دشو تن در هکتار تولید کنیم باید گفت که کشور ما در بخش گندم بیمه می 5.2اگر ما همیشه به طورمتوسط 

تن در هکتارو تولیدکننده  322تولیدکننده نمونه انار توانسته : حجتی با اشاره به دیگر تولیدات نمونه محصوالت کشاورزی بیان کرد

کیلوگرم است و  5.622کیلوگرم و متوسط آسیا  5.125کیلوگرم شلتوک تولید کرده در حالی که متوسط عملکرد  31.128برنج 

توانیم قیمت تمام شده و ارزش افزوده  ها از کشاورزان به عمل آید می اگر حداقل حمایت و پشتیبانی این امر به معنی آن است که

 .شود را افزایش دهیم که نصیب کشورمان می

تولید کرده این در حالی است که  36تن در هکتار با عیار  321کشاورز نمونه چغندر قند : وی با اشاره به تولید چغندرقند گفت

رغم  تن بوده وخوشبختانه در سال گذشته علی 12تن و در سال گذشته کمتر از  58جاری  د در کشور ما در سالمتوسط تولی

دی ماه  32هزار تنی تولید داشته و از طرفی الزم به ذکر است که امسال تا  122کاهش سطح زیر کشت به محصول تولید افزایش 

توانیم این امر را به توانمندی تولیدکنندگان، تجهیزات،  ولید شده و حال میهزار تن چغندر قند بیشتر ت 222نسبت به سال گذشته 

ها آنقدر زیاد  هایی که دولت در زنجیره تولید به عمل آورده نسبت دهیم البته نباید فراموش کرد که نارسایی پشتیبانی و حمایت

نی داشته باشد باز هم نارسایی و کمبودهایی وجود است که هر چه دولت در گوشه و کنار کشور از تولیدکنندگان حمایت و پشتیبا

 .دارد

های دولت در خطوط زنجیره تولیدی اغلب محصوالت  ها و حمایت در واقع حداقل پشتیبانی: وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

ک خصوصا در یک العاده اهمیت دارد و از طرفی باید گفت که مسائلی که در آب و خا کشاورزی در خدمات پیش و حین تولید فوق

 .سال گذشته با منابعی که در اختیار قرار گرفته توانسته بسیار موثر باشد

کیلو  2.322کیلو در هر هکتار برداشت شده در حالی که متوسط ملی  32.122ای  جاری در ذرت دانه در سال: حجتی بیان کرد

. تن است 32تند در حالی که متوسط ملی آن تن در هکتار برداشت داش 82است و در مرکبات نیز تولیدکنندگان نمونه 

کیلوگرم است و  223تن برداشت داشتند در حالی که متوسط آن  32تولیدکنندگان نمونه در هر هکتار پسته خشک 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تن در هکتار است و حال میزان  35تن برداشت داشتند در حالی که متوسط ملی آن  362تولیدکنندگان نمونه سیب درختی 

وری آنها  کنند اما بهره ی پیام جدی به همراه دارد به طوری که کشاورزان، آب، انرژی و نیروی انسانی را مصرف میتولیدات کشاورز

رغم همه  پایین است و حال اگر با توجه به تکنولوژی که در اختیار بشر است بدانیم چه بذر و کودی استفاده کنیم علی

توانیم بسیاری از مشکالتمان را حل کنیم و همواره  ا نیروی انسانی توانمند میتوانیم ب های که در کشور وجود دارد می محدودیت

ایم و یا از آنها استفاده  های بالقوه بسیار زیادی در این میان وجود دارد که یا به آن توجه نداشته کنم که ظرفیت بنده تأکید می

 .ایم نکرده

های بالقوه بسیار زیادی همانند طرح  کنم ظرفیت بنده تأکید می: ارد، گفتای که در کشور وجود د های بالقوه وی با توجه به ظرفیت

ایم به طوری که ارزیابی مشاوران خارجی در این طرح  ایم یا از آن استفاده نکرده ماهی در قفس وجود دارد که یا به آن توجه نداشته

ایم اما  تن از این ظرفیت برداشته داشته 322الی  22اخیر با اعداد و ارقام ما بسیار متفاوت است به طوری که متأسفانه در دو سال 

هزار تن برداشت داشته باشیم و در این میان نباید فراموش کنیم که اگر  12هزار تن و در سال آینده  5امسال طبق برنامه بایستی 

 .این اعداد و ارقام با جدیت پیگیری شود قطعا اجرایی و عملی خواهد بود

  کشت گندم برای نخستین بار در کشور بندی طیف در آب** 

 122الی  122امسال برای اولین بار در سطح کمتر از : بندی طیف در کشت گندم اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آب

تن  8الی  2بندی طیف در کشت گندم در گوشه و کنار کشور بود به طوری که به طور متوسط در هر هکتار نزدیک  هکتار آب

بندی طیف در کشت گندم به سبب کاهش استرس  گندم برداشت شد و از طرفی نکته حائز اهمیت در این میان این است که آب

 .یابد گیاه عملکرد تولید گیاه تا دو برابر افزایش می

ن بحث دهد و حال در این میا درصد مصرف آب را کاهش می 32کشت گلخانه به ازای هر کیلوگرم تولید : حجتی تصریح کرد

هایی که در اختیار محققین و مشاورین مزارع است در دل مزارع به کار گیریم  ها بسیار مهم است به طوری که اگر یافته انتقال یافته

 .مطمئنا مشکالت حل خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2559325D%/9% 
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 چای

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  13: تاریخ

   کالف سردرگم چای سنواتی تولید چای را به چالش کشیدکالف سردرگم چای سنواتی تولید چای را به چالش کشیدکالف سردرگم چای سنواتی تولید چای را به چالش کشید

های سنواتی همچون کالف سردرگمی هستند که با وجود آنها به تولید صدماتی وارد شده  چای: رئیس اتحادیه چایکاران گفت

 .است

های سنواتی اظهار  ، در خصوص چایخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با 

های سنواتی قرار بود که تبدیل به کامپوست و کود شوند اما متأسفانه این امر تا کنون اجرایی نشده  های گذشته چای از سال: داشت

 .در انبارها باقی مانده استبه طوری که مقداری از آنها 

شوند اما  های سنواتی بایستی بعد از فصل برداشت و بهره برداری چایکاران مزارع از کشور خارج می در واقع چای: وی افزود

 .متأسفانه تا کنون با گذشت سرماه از فصل برداشت تصمیم قاطعی در این خصوص گرفته شده است

آمار دقیقی از میزان چای سنواتی در کشور موجود نیست زیرا مقادیری از آن طی این در حال حاضر : هوسمی در ادامه گفت 

های سنواتی همچون کالف سردرگمی هستند که با و جود  ها فروخته شده و از مرز خارج شده اما نباید فراموش کرد که چای سال

 .آنها به تولید صدماتی وارد شده است

های الزم از  با توجه به اینکه چای کشور در دنیا بی نظیر است اما به سبب عدم حمایت: رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

چایکاران موجب شده که با کاهش میزان تولید برگ سبز چای روبه رو شویم به طوری که در سال جاری تولید در شرایط ایده آل 

 .هزار تن بوده است 39بر اساس آمارهای موجود حدود 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552122A%DA%/9% 
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 حبوبات 

 آیانا 1321دی  12, شنبه

   افزایش دوبرابری عملکرد حبوبات با تغییر کشت بهاره به پاییزه افزایش دوبرابری عملکرد حبوبات با تغییر کشت بهاره به پاییزه افزایش دوبرابری عملکرد حبوبات با تغییر کشت بهاره به پاییزه 

با کاهش ماده آلی در خاک، افت حاصلخیزی سو و عدم رعایت اصول کشاورزی حفاظتی از سوی دیگر  تحقیق منابع آب از یک

 .رو کرده است خاک و افزایش روند فرسایش همراه بوده که در نهایت پایداری تولید در اراضی دیم را با خطر روبه

 با اشاره به کاهش مستمر( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خشکسالی بود که  شود افزایش فراوانی سال های اخیر مشاهده می آنچه که در سال: نزوالت آسمانی در چند دهه گذشته گفت

 .با افزایش محسوس در متوسط دما نیز همراه شده است

ش غیرطبیعی آن و نیز ها و پراکن های اخیر منجر به کاهش حجم بارندگی تأثیرات منفی تغییر اقلیم طی سال: صابر گلکاری افزود

پذیری تولید محصوالت کشاورزی در اراضی دیم  طور کلی آسیب افزایش دما و تغییرات نامتعارف دمایی در فصل زراعی شده که به

 .را افزایش داده است

ر خاک، سو و عدم رعایت اصول کشاورزی حفاظتی از سوی دیگر با کاهش ماده آلی د تحقیق منابع آب از یک: وی خاطرنشان کرد

 .رو کرده است افت حاصلخیزی خاک و افزایش روند فرسایش همراه بوده که در نهایت پایداری تولید در اراضی دیم را با خطر روبه

در شرایط حاضر، رویکرد تحقیقاتی مؤسسه در محصوالت اساسی، بازنگری راهبردهای تحقیقاتی در راستای : گلکاری ادامه داد

ویژه خشکی و گرما  های غیرزیستی به های نوین برای افزایش سطح تحمل به تنش ها و تکنولوژی یری روشکارگ افزایش کارایی و به

 .و گزینش و معرفی ارقام جدید با ساختار ژنتیکی سازگار با شرایط اقلیمی موجود و با پتانسیل علمکرد باال است

خش در شرایط مناطق هدف و در مزارع زارعان در دستور کار قرار های امیدب وی با بیان اینکه در زمینه غالت ارزیابی ارقام و الین

های مطلوب در شرایط  در این روش امکان مشارکت کشاورزان مناطق مختلف در ارزیابی و گزینش الین: گرفته است، تصریح کرد

 .شوند ار داده میهای مطلوب با سرعت بیشتری تکثیر و در اختیار زارعان قر شود و الین محیطی مناطق هدف فراهم می

رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با تأکید بر اینکه معرفی ارقام جدید با افزایش تنوع ژنتیکی، پایداری تولید را در 

معرفی ارقام گندم مناسب برای کشت در شرایط آبیاری تکمیلی از : شرایط متغیر و پرتنش اقلیمی میسر خواهد ساخت، یادآور شد

 .مهم مؤسسه تحقیقات دیم کشور برای حفظ تولید غالت در شرایط اقلیمی موجود است دیگر اقدامات

عنوان محصول مهم جایگزین غالت در اراضی دیم کشور یاد کرد و از تالش مؤسسه تحقیقات دیم کشور برای  گلکاری از حبوبات به

 .از بهار به پاییز خبر دادمعرفی ارقام پاییزه نخود و عدس و در نتیجه انتقال زمان کشت نخود و عدس 

های پاییزه و افزایش طول دوره رشد  مندی از بارش دلیل بهره ها ثابت کرده که کشت پاییزه حبوبات به بررسی: وی تأکید کرد

 .دهد پتانسیل عملکرد این محصوالت را در شرایط اقلیمی موجود به بیش از دوبرابر کشت بهاره افزایش می

های روغنی و تأمین روغن خوراکی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اظهار  ن اینکه کشور ما از لحاظ تولید دانهگلکاری در پایان با بیا

میلیون هکتار تحت آیش قرار  3.2شود که هرساله حداقل  اراضی دیم کشور بیش از چهار میلیون هکتار را شامل می: داشت

های روغنی موجود است که مؤسسه تحقیقات دیم کشور  کشور برای تولید دانهای در اراضی دیم  گیرند، بنابراین پتانسیل بالقوه می

ویژه با توجه به تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی و کاهش مساحت اراضی مناسب برای کشت در شرایط آبیاری کامل در اثر کاهش  به

راضی دیم آغاز کرده تا ضمن حذف آیش از اراضی ای را برای معرفی محصوالتی چون کلزا با قابلیت کشت در ا منابع آبی برنامه ویژه
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های روغنی را در کشور افزایش بهبود بخشد، همچنین تحقق این هدف با اصالح سیستم تولید در اراضی دیم به  دیم، تولید دانه

 ./کار و پایداری تولید در اراضی دیم منجر خواهد شد کاهش فرسایش خاک، افزایش درآمد کشاورزان دیم

/item/water/ir.iana.www//:http12325-3html. 
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 خرما 

 - 21/11/11فارس

   درصدی صادرات خرمادرصدی صادرات خرمادرصدی صادرات خرما   4۸4۸4۸افزایش افزایش افزایش / / / هزار تن خرما در سال جاریهزار تن خرما در سال جاریهزار تن خرما در سال جاری   44۴44۴44۴صادرات صادرات صادرات 

 8درصدی، صادرات این محصول در  38با افزایش : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل میوه

 .هزار تن رسید 332ماهه ابتدای امسال به 

وگو با خبرنگار اقتصادی  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ابوالقاسم حسن

 .هزار تن خرما در کشور تولید شد 322امسال حدود یک میلیون و : گفت خبرگزاری فارس

هزار تن از  332از ابتدای سال تا اول آبان ماه حدود : وی با بیان اینکه اینکه وضعیت صادرات خرما امسال خوب است، اظهار داشت

 .این محصول صادر شده است

درصد  38حدود  91صادرات خرما در سال جاری نسبت به سال : گرمسیری تصریح کرد های گرمسیری و نیمه ل میوهمدیرک

 .هزار ملیون دالر بوده است 321افزایش یافته و ارزش صادراتی این محصول تا آبان ماه سال جاری 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:ttph31953229223519 
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 خرما
 - 21/11/11فارس

   شرایط خوب صادرات خرماشرایط خوب صادرات خرماشرایط خوب صادرات خرما/ / / هیچ خرمایی دفن نشده استهیچ خرمایی دفن نشده استهیچ خرمایی دفن نشده است

های  چنین اتفاقی در سال: سازی خرما، گفت شده راجع به دفن و معدوم مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در مورد اخبار مطرح

 .که بنده مسئولیتی در سازمان تعاون روستایی نداشتم، روی نداده است 93و حتی سال  95و  91، 91

در مورد اخبار مطرح شده راجع به دفن و معدوم سازی خرما،  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین صفایی در گفت

 .که مسئولیتی در سازمان تعاون روستایی نداشتم، روی نداده است 93و حتی سال  91، 91، 95های  سالچنین اتفاقی در : گفت

 .است گویی کرده کردن خرما کلی رسد دبیر انجمن خرمای کشور در مورد مسئله مدفون به نظر می: وی افزود

امسال شرایط : ضمینی خریداری نشده است، گفتخرمایی به صورت ت 95مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه در سال 

بازار خرما خوب بود و باغداران محصول خرما را با قیمت تضمینی به سازمان تعاون روستایی نفروختند، بنابراین وقتی خریدی انجام 

 .نشده، چگونه ممکن است امحا اتفاق بیفتد

 .شرایط صادرات خرما امسال خوب بوده است:صفایی تصریح کرد

، خرما خرید تضمینی شد اما محصول خریداری شده عمدتا در بورس کاال به فروش رفت و تمام محصول 91سال : بیان داشتوی 

 .خریداری شده هم فروخته شد

هم خرید تضمینی خرما توسط سازمان تعاون روستایی انجام نشده  91در سال : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی اظهار داشت

 .اینجا هم وقتی محصولی خریداری نشده، امکان امحاء آن وجود ندارد است، بنابراین در

 .مطالب مطرح شده در مورد امحاء و مدفون سازی خرما دروغ است و چنین اتفاقی نیفتاده است: صفایی تصریح کرد

ای  ه دادستانی و نمایند شود، سند دارد و برای امحای یک کاال باید صورت جلسه هر کاالیی که توسط دولت خریداری می: وی افزود

 .وزارت بهداشت باشد و بدون سند و مدرک اقدامی صورت نمی گیرد از

سال قبل از آن، هیچ  1از زمان مسئولیتم در سازمان تعاون روستایی و حتی : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد

 .خرمایی امحاء نشده است

برای اینکه  هیچ منطقی: ها خرما امحاء و مدفون شده باشد، گفت ست، قبل ازاین سالصفایی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن ا

 .گذشته را پیرامون این مسئله واکاوی کنیم، وجود ندارد و طرح سوال راجع به این موضوع اساسا اشتباه است

 .صادر شد( خرمای پیارم)دالر  5.5تا ( سنت 92)دهم دالر  9هزار تن خرما با قیمتی بین  369سال گذشته : وی افزود

هزار تن خرما صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه  329ماه ابتدای امسال  8در : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی تصریح کرد

 .درصد رشد داشته است 12.2درصد و به لحاظ ارزشی  38.2سال گذشته، به لحاظ وزنی 

 .ت باغداران نیازی به فروش تضمینی خرما به سازمان تعاون روستایی نداشتندبا توجه به وضعیت خوب صادرا: صفایی بیان داشت
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 خرما
 - 21/11/12فارس

   اطالعی از معدوم سازی خرما ندارماطالعی از معدوم سازی خرما ندارماطالعی از معدوم سازی خرما ندارم/ / / میلیون دالری خرمامیلیون دالری خرمامیلیون دالری خرما   9۴۴9۴۴9۴۴ارزآوری ارزآوری ارزآوری 

دانم خرمایی  بعید می: رئیس انجمن ملی خرمای کشور با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی خرید تضمینی برای خرما ندارد، گفت

 .توسط سازمان تعاون روستایی در چند سال اخیر معدوم شده باشد

دفن و معدوم  در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رمای کشور در گفتمحسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خ

اطالعی از معدوم سازی خرما توسط سازمان تعاون روستایی ندارم، ضمن اینکه : توسط سازمان تعاون روستایی، گفت کردن خرما

 .دانم چنین اتفاقی افتاده باشد بعید می یی خرید تضمینی خرما نداشته است، بنابرایندر چند سال گذشته شرکت تعاون روستا

توانیم تعادل در قیمت داخلی و صادرات  می ایم به طوریکه های خوبی را در صنعت خرما داشته سال گذشته سال 1در : وی افزود

 .ایجاد کرد

 .رسد درصد آن به مصرف داخلی می 82درصد خرما صادر و  32در حال حاضر : رشید فرخی بیان داشت

های  های گذشته، صادرات کاهش نداشته و در سال رغم تالطمات ارزی در سال علی: رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

 .ایم اخیر بین یک تا یک و نیم درصد افزایش صادرات داشته

ایران دومین تولید کننده خرمای دنیا : شود،؛ بیان داشت د میتولی  وی با بیان اینکه در ایران ساالنه حدود یک میلیون تن خرما

 .شود هزار تن از خرمای تولیدی در کشور صادر می 322بعد از مصر است و حدود 

هر ساله بخشی از خرمای تولیدی : تصریح کرد رود، های خرما خیز به شمار می استان کشور جزو استان 6 رشید فرخی با بیان اینکه

 .درصد کامال طبیعی است 32ماند که تا حدود  یدر انبارها م

در انبارها مانده است و این امر کامال طبیعی  91درصد از خرمای سال  2حدود : رئیس انجمن ملی خرمای کشور اظهار داشت

 .است

تبدیلی خوب عمل های اخیر صنایع  شد اما در سال تبدیل به ضایعات می 1و  1در گذشته خرمای درجه  :رشید فرخی تصریح کرد

 .شود تر تبدیل و فرآوری می اند و خرماهای با کیفیت پایین کرده

 .شود با کمک صنایع تبدیلی هسته خرما تبدیل به خوراک دام می :رئیس انجمن ملی خرمای کشور تصریح کرد

ولید آن محصول و ضرر به دخالت هر ارگانی اعم از دولتی یا نیمه خصوصی در امر خرید تضمینی مطمئنا به ضرر ت: وی افزود

 .کننده و صادر کننده خواهد بود کننده، مصرف تولید

 .رکودی در بازار خرما وجود ندارد: تصریح کرد رشید فرخی

تولید خرمای  شود و با توجه به کرمان انجام می یک سوم تولید خرمای کشور در :رئیس انجمن ملی خرمای کشور اظهار داشت

 .شود درصد از خرمای این استان صادر می 12تا  38د مضافتی در این استان حدو

بیشترین میزان تولید خرمای کشور در کرمان و خوزستان است ضمن اینکه عالوه بر مناسب بودن خرمای : وی بیان داشت

 .در صنایع تبدیلی کاربرد خوبی دارد خوزستان برای صادرات، خرمای این استان

 .میلیون دالر برای کشور ارز آوری دارد 122تا  122حدود صادرات خرما : رشید فرخی تصریح کرد
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 خرما
 - 21/11/18فارس

   هزار تنی تولیدهزار تنی تولیدهزار تنی تولید   ۱۴۴۱۴۴۱۴۴مازاد مازاد مازاد / / / مقدار و زمان خرمای دفن شده اطالع ندارممقدار و زمان خرمای دفن شده اطالع ندارممقدار و زمان خرمای دفن شده اطالع ندارم      از مکان از مکان از مکان 

دانم که  دانم خرمایی که تعاون روستایی خریداری کرده در کجا معدوم شده است، فقط می نمی: دبیر کل انجمن خرمای ایران گفت

این اتفاق توسط این سازمان به علت فروش نرفتن خرمای خریداری شده افتاده و در نتیجه خرما در مکانی نیست و نابود شده 

 .است

و در پاسخ به این سؤال که با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ر موسوی دبیر کل انجمن خرمای ایران در گفتاصغ علی

توجه به اعالم قبلی شما که سازمان تعاون روستایی بخشی از خرمای مازاد سال گذشته و سالهای قبل را معدوم و دفع کرده، 

دانم خرمایی که تعاون روستایی خریداری  نمی: فرمایید این اتفاق کجا، چه زمانی و با چه مقداری انجام شده است، اظهار داشتب

دانم این اتفاق توسط سازمان تعاون روستایی افتاده و به علت به فروش نرفتن  کرده بوده است در کجا معدوم شده است فقط می

 .انی نیست و نابود شده استخرمای خریداری شده خرما در مک

شما به دنبال جای دفن و مقدار خرمای دفن شده نباشید چون این موارد یکی، دو تا نیست و در مورد : وی در ادامه اظهار داشت

 .شود افتد، اما تنها برخی از آنها خبرساز می محصوالت کشاورزی دیگر هم اتفاق می

 .ما مشکل دفن خرما نیست بلکه مشکل اصلی مازاد تولید است االن مشکل: دبیر کل انجمن خرمای ایران گفت

سازی خرما را از سازمان تعاون  مکان معدوم: وی در پاسخ به این سؤال که خرمای دفن شده در کجا مدفون شده است گفت

 .کنم تا ببینم که در سالهای قبل خرما در کجا دفن شده است وجو می پرس. روستایی سؤال کنید

ام چون خرمای خریداری شده توسط  من گفته: جمن خرمای ایران در خصوص اظهاراتش با یک خبرگزاری تصریح کرددبیر کل ان

 .رود ممکن است مجبور به دفن آن شود شود و به فروش نمی سازمان تعاون روستایی خریداری می

ن روستایی خریداری شده به علت خرابی و تا آنجایی که مطلعم در سالهای قبل بخشی از خرمایی که توسط سازمان تعاو: وی گفت

 .فساد معدوم شده است

به دلیل صادراتی بودن خرمای خوزستان معموالً خرمای : اطالعی کرد و گفت موسوی در مورد تناژ خرمای معدوم شده هم اظهار بی

 .شود برای فروش دچار مشکل میرود اما خرما در مناطق سیستان و بلوچستان، فارس و بوشهر  تولیدی در این منطقه به فروش می

زده و خراب شده باشد  شود و قطعاً آن خرمایی که کرم البته خرمای سالم مدفون نمی: دبیر کل انجمن خرمای ایران اظهار داشت

 .شود مدفون و یا نابود می

خرما در کشور بیش از مصرف ای برای افزایش مصرف و صادرات خرما ندارد تولید  با توجه به اینکه دولت برنامه: وی تصریح کرد

 .است

هزار تن از این محصول مازاد بر مصرف  222حدود : موسوی با اشاره به تولید ساالنه یک میلیون تن خرما در کشور اظهار داشت

 .ریزی شود داخلی است و باید برای صادرات آن و افزایش مصرف آن برنامه

است و  91های کشور متعلق به سال  ی از خرمای موجود در سردخانههم اکنون بخش: دبیرکل انجمن خرمای کشور بیان داشت

 .بیش از یک سال از تولید آن گذشته است

 .قیمت خرما قابل رقابت در بازارهای صادراتی نیست: وی تصریح کرد

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

121 
 

 2.2بستان سرانه مصرف این محصول در عر: اظهار داشت  موسوی با بیان اینکه سرانه مصرف خرما در کشور یک کیلوگرم است،

 .سازی مردم از فواید خرما به کمک رسانه ملی سرانه مصرف خرما را افزایش دهد کیلوگرم است و باید دولت با آگاه

توان مصرف این محصول باارزش غذایی را افزایش داد تا بخشی از  سازی مردم می با آگاه: دبیر کل انجمن خرمای ایران تصریح کرد

 .مازاد تولید به مصرف برسد
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 خرما
 انوج خبرنگاران - 132۱دی  1۱: تاریخ

   شودشودشود   های کشور نوسازی میهای کشور نوسازی میهای کشور نوسازی می   نخلستاننخلستاننخلستان

 .تجهیز و نوسازی نخلستان در شهرهای آبادان و خرمشهر وبوشهر آغاز شد: جهاد کشاورزی گفتمعاونت باغبانی وزارت 

، محمدعلی طهماسبی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

برای : های خرما اظهار داشت های ملی بخش کشاورزی در خصوص تجهیز و نوسازی نخلستان تخاب و معرفی نمونهسی امین دوره ان

افزایش حجم صادرات خرما همانند گذشته مشوق هایی اختصاص داده شده و الزم به ذکر است که نخلستان های کشور در حال 

هکتار از  322هزار هکتار شروع شده و از طرفی هم  12سازی تجهیز و نوسازی هستند به طوری که در آبادان و خرمشهر نو

هکتار بعدی آن هم قرار است که کار نوسازی آن آغاز  1222نخلستان های استان بوشهر به صورت پایلوت باز سازی آنها شروع و 

 .شود

و فرسوده با هم متفاوت است و مسافت نخلستان تجاری ، غیر تجاری ، مفلوک : های کشور گفت وی با اشاره به مساحت نخلستان 

 .های تجاری آبان و خرمشهر نابود شدند اما اکنون در حال بازسازی و نوسازی هستند هزار هکتار از نخلستان 11گفتنی است که 

گرچه سه رقم خرما اعم از تر، نیمه خشک و خشک در کشور وجود دارد اما باید گفت که بهترین خرمای : طهماسبی بیان کرد 

دنیا مجور است و از طرفی اگر تیم های نگه داری ناوگان حمل و نقل وجود داشته باشد صادرات رونق خواهد گرفت اما  تجاری

 .متاسفانه در این زمینه ضعف هایی وجود دارد که همواره بایستی برطرف شود

جایگزین کردن خرما پیارم ، مضافتی و مجور طرحی را در دست اقدام   برای : معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد 

سال آینده نخلستان های خود را نوسازی کنند تا 2الی  5داریم که همواره اجرای این طرح بستگی به تولید کنندگان دارد تا ظرف 

 .دچار تنش گردش نقدینگی نشود
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 خرید تضمینی

 - 21/11/15فارس

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت / / / تن گندم آبی در هکتارتن گندم آبی در هکتارتن گندم آبی در هکتار   4۱۲۸4۱۲۸4۱۲۸تولید تولید تولید 

   هندوانههندوانههندوانه

تضمینی گندم موجب اقتصادی شدن تولید این محصول شده و افزایش نرخ خرید : کشاورز نمونه محصول گندم آبی، گفت

زمینی دارد سوق  بری کمتر نسبت به هندوانه و سیب بر به سمت کشت گندم که آب کشاورزان به جای کشت محصوالت آب

 .یابند می

چگونگی اقداماتش  ، در موردخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت 95فرخ عباسی کشاورز نمونه محصول گندم آبی 

یکی از ارکان موفقیتم در افزایش  استفاده از بذر مناسب، مرغوب و اصالح شده: چند برابری گندم از هر هکتار گفت برای تولید

 .کنم از سازمان خدمات حمایتی کشاورزی تهیه می عملکرد بوده و بذر مرغوب را هم

بسیار در  گیری از کود حیوانی و مرغی هم بهره سازی و شخم زمین یکی دیگر از اقدامات من در تولید بوده و ادهآم: وی افزود

 .افزایش عملکرد مؤثر است

خیر، نه تنها هزینه تهیه کود : دهد، گفت استفاده از کود حیوانی هزینه تولید را افزایش می عباسی در پاسخ به این سؤال که آیا

 .به کود شیمیایی کمتر است، بلکه استفاده از کود حیوانی اثر بسیار خوبی بر افزایش تولید در هکتار دارد حیوانی نسبت،

دار کردن و هوشمند کردن  برق: های نوین آبیاری است، گفت هایش مجهز به سیستم این کشاورز گندمکار نمونه با بیان اینکه زمین

 .ر مؤثر بوده استجویی مصرف آب بسیا کشاورزی در صرفه های چاه

های نوین آبیاری در اختیارتان  های کشاورزی به سیستم عباسی در پاسخ به این سوال که دولت چه تسهیالتی را برای تجهیز زمین

درصد هزینه هر هکتار زمین  82های کم بهره با بازپرداخت طوالنی مدت، پرداخت  پرداخت وام: قرار داده است، بیان داشت

میلیون تومان از جمله  5.2هیز و نوسازی زمین به سیستم نوین آبیاری و پرداخت وام بالعوض به ازای هر هکتار کشاورزی برای تج

 .از جمله تسهیالت دولت در این راستا بوده است های دولت به کشاورزان کمک

ر تمام مراحل کشت، داشت و مسئوالن جهاد کشاورزی استان د: وی با بیان اینکه توکل و ایمان به خدا رمز موفقیت است، گفت

باید بگویم بخشی از   آنها در طول دوره تولید بسیار برایم ارزشمند بود، به طوری که  برداشت بر تولید نظارت دارند و راهنمایی

 .موفقیتم را مدیون آنها هستم

کشت : شود، گفت ی روغنی رعایت میها عباسی در پاسخ به این سوال که آیا برای پایداری تولید پنبه، تناوب کشت آن را با دانه

 .کارم های روغنی صرفه اقتصادی ندارد، اما چغندر قند را برای تناوب کشت با گندم می دانه

کشاورزان در منطقه آذربایجان غربی با توجه به صرفه بودن تولید چغندرقند نسبت به گندم تمایل به کشت چغندر قند : وی افزود

گیری  به وضعیت آب منطقه و مشکالت دریاچه ارومیه باید مصرف آب کشاورزی را در این استان با بهرهدارند، در حالی که با توجه 

 .بر کاهش داد آب از کشت محصوالت کم

قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی : نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار داشت این کشاورز نمونه در مورد

 .تری بود و انتظار ما از مسئوالن تعیین قیمت مناسب گندم چندان مناسب نیست

http://www.farsnews.com/
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: آورند، افزود نرخ خرید تضمینی گندم مناسب باشد قطعا کشاورزان بیشتری به کشت این محصول روی می وی با بیان اینکه اگر

کنند که این  ام میزمینی و هندوانه به کشت این محصوالت اقد کشاورزان با توجه به سوددهی بیشتر کشت محصوالتی مانند سیب

 .بری دارند محصوالت دو یا سه برابر گندم هم آب

دهد و مصرف آب هم در  تضمینی گندم قطعا تولید را افزایش می نرخ خرید دلگرم کردن کشاورزان با افزایش: عباسی بیان داشت

 .یابد میکند، کاهش  بخش کشاورزی با هدایت کشاورزان به سمت محصوالتی که آب کمتری مصرف می

ساله اهل آذربایجان غربی که شغل زراعت را از پدر به ارث برده توانسته از هر هکتار گندم آبی  21این کشاورز : به گزارش فارس

 .برابر متوسط تولید کشوری گندم در هر هکتار است 1تقریبا  تن گندم بدست آورد که این میزان تولید 822و  تن 31 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953232222222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941015000777


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

121 
 

 خشکسالی

 آیانا 1321دی  11, دوشنبه

   میلیون متر مکعب آب برای فوالد مبارکه میلیون متر مکعب آب برای فوالد مبارکه میلیون متر مکعب آب برای فوالد مبارکه    6۴6۴6۴مصرف ساالنه مصرف ساالنه مصرف ساالنه 

خشکسالی ایرانیان را هدف قرار داده، همچنان این آب اندک و با ارزش، صرف تولیدات کشاورزی و در شرایطی که تیر پیکان 

 .شود صنعتی آب بر و بعضا کم ضروری می

  

به گزارش ایانا، بحث آب مجازی پس از آن که برای نخستین بار از جانب پژوهشگر بریتانیایی پرفسور جان انتونی آلن در دهه 

های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ اما  های او مورد توجه فراوان بخش ده، از آن زمان تاکنون، پژوهشمیالدی مطرح ش 3992

قریب دو سالی می شود که از محافل علمی به سطح افکار عمومی ایران نیز مطرح می شود و در این میان محصوالتی مانند برنج، 

یط آب بر بودن خود به مرور در دستور کار الگوهای کشت در حال طراحی وزارت با توجه به شرا.... چغندر، هندوانه، سیب زمینی و

در واقع به نظر می رسد که سیاست آب مجازی در کشور ما طوری است که در تولید محصوالت . جهاد کشاورزی قرار گرفته است

این در حالی است که از عمر توجه . شود ها برآورده نمی صنعتی یا کشاورزی، ارزش میزان آب مصرف شده برای به ثمر رسیدن آن

گذرد؛ اگرچه این روزها به تازگی خبر از توجه به  دهه می 1گذاری های کشورهای توسعه یافته، حدود  به آب مجازی در سیاست 

زارشی کرده در این رابطه باشگاه خبرنگاران جوان، اقدام به تهیه گ. رسد آب مجازی در برنامه توسعه ششم کشور ما نیز به گوش می

 .است که خواندن آن خالی از لطف نیست

 ایران در رتبه چهارم جهان 

لیتر آب  122شود به طور میانگین  برای تولید هر کیلو هندوانه که به عنوان یکی از محصوالت پر آب کشاورزی محسوب می 

آبی  شود ولی با اینکه ایران در بحران کم در میاستفاده شده و با تولید در هر چهار فصل؛ به عراق، امارات متحده عربی و کویت صا

 .شود برد ارزش واقعی آب مصرف شده در کشت این محصول پر آب در نظر گرفته نمی به سر می

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، ایران با : باره معتقد است علیرضا رجائی مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران در این 

هزار تن هندوانه ساالنه  322هزار تن هندوانه در رتبه چهارم جهان قرار داشته و با صادرات  122میلیون و  1از  تولید ساالنه بیش

 .شود میلیارد متر مکعب آب به خارج از کشور بدون در نظر گرفتن قیمت و ارزش آب صادر می 22بیش از 

 کشت هندوانه در استان خشک 

 .است، اما خبر کشت این محصول در مناطق خشک کشورمان به گوش رسیده استبر  با اینکه هندوانه محصولی پر آب 

تر از  با اینکه میانگین بارش در استان یزد پایین: گوید رجائی مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران در این خصوص می 

شود، کاشت  ای خشک محسوب می طقهمتر در سال است، هم اکنون در مناطقی مثل یزد که من میلی 322متوسط کشوری و حدود 

 .افتد هندوانه اتفاق می

 آب صنعتی که معادل سد است 

اند که آن محدوده آب کافی و متناسب با فعالیت این  اندازی شده متاسفانه برخی از تولیدات صنعتی نظیر فوالد در مناطقی راه 

 .اند آبی مواجه کرده آبی یا کم ی را بیشتر از قبل با بحران بیا صنایع در اختیار ندارد و این صنایع با شروع تولیدات خود منطقه
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 62مصرف ساالنه آب برای فوالد مبارکه اصفهان بالغ بر : باره اظهار داشت رجائی مدیر عامل مرکز خواهرشهرهای ایران در این 

باید به مناطقی منتقل شود که  میلیون متر مکعب و معادل یک سد است و بر اساس اصول آمایشی، تولیدات صنعتی نظیر فوالد

 .منابع آب کافی در اختیار دارند

 کشاورزی در صدر مصرف آب 

رویه انسان ها و  هاست و از این رو استفاده بی های کره زمین تنها یک دهم درصد آن، آب شیرین و در دسترس انسان از مجموع آب

قابل استفاده را با بحران و کاهش چشمگیری مواجه کرده  در صدر قرارگیری آب در تولیدات کشاورزی همین میزان اندک آب

 .است

هایی که ساالنه در کشور مصرف  از کل آب: رجائی مدیر عامل مرکز توسعه خواهرشهرهای ایران در این خصوص معتقد است 

صرفه جویی در  رود و درصد برای مصارف خانگی به کار می 32درصد برای صنعت و فقط  12درصد برای کشاورزی،  52شود  می

 .شود آبی محسوب می حل مناسبی برای حل مشکل کم بخشی که بیشترین سهم مصرف آب را دارد راه

 آب مجازی در برنامه توسعه ششم 

در برنامه توسعه ششم توجه به آب مجازی در بخش کشاورزی و صنعت مطرح شده که امید است در تصویب و تدوین نهایی آن 

کند گنجانده شده و  آبی دست و پنجه نرم می آبی و بی نب تاثیرگذارش در روزگاری که ایران با بحران کماین موضوع با تمامی جوا

 ./با اجرایی شدنش مثمر ثمر واقع شود

/item/water/ir.iana.www//:http12318-3html. 
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 خشکسالی
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه خانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه    آغاز ساخت تصفیهآغاز ساخت تصفیهآغاز ساخت تصفیه

 .خانه آذرشهر با حضور دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و مقامات ارشد استان آذربایجان شرقی اجرایی شد عملیات احداث تصفیه

خانه  ستاد احیای دریاچه ارومیه، فاز اجرایی احداث تصفیه به نقل از روابط عمومی( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .آذرشهر با حضور عیسی کالنتری آغاز شد

 .شود مکعب آب از این محل به دریاچه تزریق می میلیون متر 122ماه، ساالنه  38شدن این پروژه ظرف  با اجرایی: وی اظهار داشت

جمهور در موضوع احیای   نظر به تأکید و اهتمام ویژه ناشی از نگاه استراتژیک ریاست: کالنتری در آیین افتتاح این طرح افزود

درصد اعتبارات  22طوری که تاکنون  های این ستاد با اولویت پرداخت شده است، به دریاچه ارومیه، اعتبارات الزم برای اجرای برنامه

 .درصد برسد 92های اجرایی این رقم به  سازمان شود در صورت قابلیت جذب بینی می سال جاری تخصیص یافته و پیش

 منبع آبی مطمئن برای دریاچه 

خانه را به مثابه منبع آبی  اندازی این تصفیه استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنانی ضمن تقدیر از همراهی و همدلی دولت راه

هایی است که  های نوین آبیاری نیز، از برنامه ه از شیوهتغییر الگوی کشت و استفاد: مطمئن برای دریاچه ارومیه عنوان کرد و گفت

 .شود به جد در استان دنبال می

های آبیاری مزارع حوزه دریاچه ارومیه، با  در حال حاضر برای مساعدت به کشاورزان، برای اصالح سیستم: جبارزاده خاطرنشان کرد

 .یه، برای تمامی کشتکاران داوطلب قابل انجام استدرصدی ستاد احیای دریاچه اروم 32درصدی دولت و سهم  82آورده 

 تحقق رویای قدیمی 

متأسفانه : گذرد، اظهار داشت ای می خانه ها از مطالعات ایجاد چنین تصفیه شهر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سال فرماندارد آذر

رغم شرایط دشوار  بود که با توجه ویژه دولت به دلیل عدم تخصیص اعتبار، این طرح ضروری و حیاتی معوق مانده تاکنون به

 .شود میلیاد ریال از محل اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام می 122ای؛ با رقم قابل توجه  بودجه

 خانه بتواند، سهم بسزایی در احیای آوری شبکه فاضالب و احداث تصفیه راستگو اظهار امیدواری کرد که اجرای دو طرح مهم جمع

 .دریاچه ارومیه ایفا کند

 ./همچنین با حضور کالنتری نشست کمیته اجتماعی فرهنگی در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http12322-3html. 
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 دانه های روغنی

 - 21/11/13فارس

   های روغنی توسط بخش خصوصی را متوقف کردهای روغنی توسط بخش خصوصی را متوقف کردهای روغنی توسط بخش خصوصی را متوقف کرد   سازمان بازرسی پرداخت پول دانهسازمان بازرسی پرداخت پول دانهسازمان بازرسی پرداخت پول دانه

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام وجه خرید سویا توسط انجمن روغن نباتی آماده پرداخت   مجری طرح دانه

 .کشاورزان شده استسازمان بازرسی کشور مانع پرداخت بخشی از وجه خرید به : است، گفت

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت های روغنی وزارت جهاد کشاورزی علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح کشت دانه

 .استدر بازار  های روغنی های روغنی در کشور، عدم خرید دانه بزرگترین چالش تولید دانه: ، گفتفارس

به موقع خریداری و پول آن به موقع پرداخت شود، قطعا در  (های روغنی دانه)هر زمان که محصول تولیدی کشاورزی : وی افزود

 .آینده مشکلی به عنوان دانه روغنی نخواهیم داشت

کشاورزان بستگی دارد، اظهار های روغنی و پایداری تولید در این محصول به تأمین مالی  مهاجر با بیان اینکه استقبال از کشت دانه

 .های روغنی دارد پایداری تولید گندم، بستگی به تناوب کشت آن با دانه: داشت

 سال  4۴درصدی واردات روغن طی  2۱کاهش  *

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که تولید باید در اولویت قرار گیرد،  مجری طرح دانه

درصدی به واردات روغن را به  92های روغنی طراحی شده تا براساس آن وابستگی  ای برای تولید دانه ساله 32برنامه : ار داشتاظه

 .درصد از روغن مورد نیاز خود را در پایان این دوره از تولیدات داخلی تأمین کنیم 22درصد کاهش دهیم و بتوانیم  12

شود و  مطمئن باشد، این موضوع باعث دلگرمی کشاورزان می خود  های روغنی تولیدی انهاگر کشاورز از خرید د: وی بیان داشت

های روغنی در تناوب با گندم برای آنها پایداری  دانند کشت دانه کنند، زیرا آنها می قطعا کشاورزان به تولید دانه روغنی اقدام می

 .تولید گندم را به همراه دارد

غنی در کشور منجر به تأمین کنجاله مورد نیاز خوراک دام و طیور و همچنین تأمین روغن مورد نیاز رو  تولید دانه: مهاجر افزود

 .شود کشور می

شود، جزء با  استحصال می های روغنی تولید داخل و از دانه عالوه برای فواید مذکور، روغنی که در داخل کشور: مهاجر بیان داشت

 .شود جامعه هم می زایش ضریب سالمتباعث اف های دنیاست و ترین روغن کیفیت

های  در سال جاری پس از مشکالتی که برای خرید دانه: جاری اظهار داشت در سال های روغنی وی در مورد وضعیت خرید دانه

های روغنی  های روغنی شد و این شرکت موظف به خرید کل دانه روغنی به وجود آمد، شرکت بازرگانی دولتی مباشر خرید دانه

 .رزان شد و دولت هم در قبال آن موظف است که نقدینگی مورد نیاز برای این امر را تأمین کندکشاو

علیرغم اینکه امسال شرکت بازرگانی دولتی برای خرید سویا تعیین شد، اما پس از مدتی با : مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .های روغنی را به عهده گرفت انجمن خرید دانههای روغنی، این  اعالم انجمن روغن نباتی برای خرید دانه

 های روغنی به کشاورزان  پرداخت وجه خرید دانه مانع سازمان بازرسی* 

های سویای تولیدی کشاورزان توسط انجمن روغن نباتی خریداری شد و  درصد دانه 322: های روغنی تصریح کرد مجری طرح دانه

اورزان پرداخت شده است، اما سازمان بازرسی کشور مانع پرداخت بقیه وجه خرید درصد وجه خرید هم به صورت نقدی به کش 22

 .به کشاورزان شده است

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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سازمان بازرسی معتقد است که ساز و کار انجمن برای خرید و پرداخت : وی در مورد دالیل این اقدام سازمان بازرسی، اظهار داشت

کرده تا زمانی که مشکل قانونی حل نشود، باید پرداخت الباقی وجه خرید  وجه به کشاورزان غیر قانونی است و به انجمن اعالم

 .سویا به کشاورزان متوقف شود

قانونی را طی   های روغنی انجمن باید شرایط اعالم کرده که برای خرید دانه بر این اساس سازمان بازرسی کشور: مهاجر تصریح کرد

 کرده است می

سازمان بازرسی بر این عقیده است که وزارت جهاد کشاورزی به جای انجمن روغن نباتی : ردهای روغنی تصریح ک مجری طرح دانه

 .های روغنی از کشاورزان کند باید اقدام به خرید دانه

نباتی خریداری شده   هزار تن سویا توسط انجمن روغن نباتی از کشاورزان خریداری توسط انجمن روغن 85در مجموع : وی گفت

 .درصد از وجه خرید پرداخت شده است 22است که تاکنون 

های  در مجموع امسال سطح زیر کشت دانه: های روغنی امسال دو برابر شده است، گفت مهاجر با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه

 .هزار هکتار رسیده است 65روغنی به 

هزار تن کلزا از  96در سال آینده حدود شود،  بینی می هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شد و پیش 56امسال : وی افزود

 .کشاورزان خریداری شود

بینی  پیش های روغنی با توجه به اقدامات انجام شده برای کشت دانه: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مجری طرح دانه

 .هزار تن برسد 122شود، تولید انواع محصوالت دانه روغنی در سال آینده به  می

های  امات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برای ترغیب کشاورزان به تولید و افزایش سطح زیر کشت دانهوی در مورد اقد

ها اعالم شد و با توجه  های جهاد کشاورزی استان سازمان دار به روسای کشت دانه روغنی کلزا به عنوان کشت اولویت: روغنی گفت

 .شود، کشاورزان مبادرت به کشت کردند های روغنی در سال آینده مرتفع می د دانهبه اینکه به کشاورزان اعالم شده که مشکل خری

های آموزشی برای کشاورزان توسط کارشناسان داخلی و خارجی، باعث  مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برگزاری کالس

های روغنی  اورزان هم از عوامل توسعه کشت دانهتأمین بذر مورد نیاز کش: های روغنی شد، گفت امیدواری کشاورزان به کشت دانه

 .رود به شمار می

شود، ضمن اینکه برای کلیه بذور  های روغنی از بذور داخلی و وارداتی استفاده می برای تأمین بذر مورد نیاز دانه: مهاجر گفت

 .کند داخلی تولیدی مؤسسه ثبت و گواهی بذر نظارت می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953229223125 
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 روغن

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  13: تاریخ

   اخذ عوارض از واردات روغن و پرداخت آن به کشاورزاناخذ عوارض از واردات روغن و پرداخت آن به کشاورزاناخذ عوارض از واردات روغن و پرداخت آن به کشاورزان

تومان عوارض از واردات روغن خام اخذ و به  22برای جبران ضرر و زیان کشاورزان کیلویی : دبیر انجمن روغن نباتی گفت

 .شود تولیدکنندگان پرداخت می

، در خصوص عوارض واردات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانابوالحسن خلیلی دبیر انجمن روغن نباتی کشور در گفتگو با 

های روغنی  ، ستاد تنظیم بازار تصمیمی مبنی بر واگذاری مسئولیت خرید تضمینی دانه95ی سال از ابتدا: روغن خام اظهار داشت

به صنعت روغن نباتی را گرفت و از طرفی در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش سطح زیر کشت و کاهش وابستگی به واردات 

 .ی جهانی استها روغن خام قیمت خرید تضمینی محصول در کشور ما باالتر از قیمت

های روغنی به انجمن روغن نباتی کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که برای جبران ضرر  پس از واگذاری خرید دانه: وی افزود

 .تومان عوارض واردات روغن خام اخذ و به تولیدکنندگان پرداخت شود 22و زیان کشاورزان کیلویی 

در مرحله اول بخش خرید دانه کلزا از کلزاکاران، این امر صورت : روغنی بیان کرد های خلیلی با اشاره به پرداخت عوارض دانه

 .هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری و وجه آن پرداخت شده است 55گرفت به طوری که حدود 

از خرید تضمینی دهد که اگر کشاورزان  آمارها نشان می: دبیر انجمن روغن نباتی در خصوص کاهش واردات روغن خام اظهار داشت

به موقع اطمینان حاصل کنند مطمئنا این امر در عملکرد کشت محصول در سال زراعی آینده تأثیرگذار خواهد بود به طوری که بر 

 .اساس آمار و با توجه به زمان کشت کلزا شاهد افزایش عملکرد سطح زیر کشت محصول هستیم

کنیم و از طرفی با توجه به اینکه تولید داخل کشور  ن خام به کشور وارد میمیلیون تن روغ 3.2در واقع ساالنه : وی تصریح کرد

های روغنی خرید تضمینی از سوی دولت  های تأثیرگذار در توسعه کشت دانه یکی از سیاست: درصد است باید گفت 32کمتر از 

 .از به خودکفایی این محصول دست یابیماند است و گفتنی است با توجه به اینکه روغن کاالی استراتژیک است باید در سند چشم

/news/fa/ir.yjc.www//:http2558336D%/8%A2%D8%%AE 
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 زعفران

 آیانا 1321دی  13, یکشنبه

      !!!گران تر از کوکائینگران تر از کوکائینگران تر از کوکائینزعفران بسیار زعفران بسیار زعفران بسیار / / / فصل جدید  در انتظار طالی سرخ ایرانفصل جدید  در انتظار طالی سرخ ایرانفصل جدید  در انتظار طالی سرخ ایران: : : نیویورک تایمزنیویورک تایمزنیویورک تایمز

لغو تحریم های ایران در آینده نزدیک را شروع فصل تازه ای برای « ایلین سایولینو»روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم 

 .دانست( Saffran) زعفران

ویی اعتیادآور داشته روزنامه یاد شده نوشت؛ زعفران، یک گیاه دارویی قدیمی و گرانترین نوع آن است که همواره یک قدرت جاد 

 .است

 Alexander the) اسکندر مقدونی. ، آخرین فرعون مصر باستان، حمام زعفران می گرفت تا دلرباتر شود(Cleopatra) کلئوپاترا

Great )از زعفران برای درمان زخم هایی که در جنگ برداشته بود، استفاده می کرد. 

خالص، یک آنتی اکسیدان، ضد استرس و سالح خوراکی در برابر آلزایمر، سرطان و بسیاری از ایرانیان بر این باورند که زعفران 

 .بیماری چشم است

تنی زعفران را تولید می کند، این گیاه جادویی همه جا حضور دارد؛  122درصد عرضه جهانی  82در ایران، که همه ساله بیش از 

 .در خورش ها، کباب ها و روی ظرف پلو

برای )از یک سوپرمارکت در تهران، دستکم چندین محصول زعفرانی از قبیل پشمک زعفرانی، نبات زعفرانی در دیدار اخیر تازه 

 .، سوهان زعفرانی و تافی ترد زعفرانی پیدا کردم(شیرین کردن چای

 .یاز دارداغلب گفته می شود، زعفران قیمت طال را دارد، زیرا زحمت کشت و عمل آوری آن زیاد است و به نیروی کار زیادی ن

سپیده دم، گل . آن وقت، تولیدکنندگان زعفران شروع به برداشت می کنند. هر پاییز به مدت چند هفته، گیاه زعفران گل می دهد

 .ها را می چینند و از هر گل سه رشته کالله که همان روز به آرامی شروع به قرمز شدن می کنند را جدا کرده و خشک می کنند

 .زعفران به دست می آید( پوند 1.1)تقریبا یک کیلوگرم هزار گل،  322از هر 

تجارتی که با تقلب و تحریف هایی شامل عرضه . عجیب نیست که پودر گران بهای زعفران سبب ایجاد یک تجارت بد شده است

سوم هستند، جایگزین های ارزان تر، محصول ناخالص و برچسب های تقلبی که در قاچاق سنگ های قیمتی یا مواد مخدر نیز مر

 .ایجاد کرده است

چند دانشمند و کارشناس زعفران با یکدیگر همکاری کرده اند تا برای بهبود تولید و بازاریابی زعفران، تعیین درجه خلوص و محل 

 .را راه بیاندازند( Saffronomics)تولید آن و نظم دهی به بازار زعفران، اقدامی موسوم به سفرانومیکس 

گذشته، محور بحث، حجم باالی زعفران ( شهریور)اسپانیا در سپتامبر ( Almagro)در کنفرانس جهانی سفرانومیکس در آلماگرو 

 .تقلبی در گردش بود

مساله تقلب مشکل بزرگی : فوق تخصص ژنتیک دانشگاه لستر در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت« هریسون-اس هسالپ.جی»

 .تقلبی به این معنی است که مردم مزه و عطر زعفران اصل را نمی داننداستفاده از زعفران . است

آنچه کارشناسان را نگران می کند، مبالغه در مورد . از نگاه کارشناسان، زعفران تقلبی، سالمت مردم را چندان به خطر نمی اندازد

 .اعتبار و خلوص این محصوالت تقلبی است

سان در مورد بهبود روش های تشخیص تقلب از طریق یک سری آزمایش ها، از در کنفرانس جهانی سفرانومیکس، کارشنا

آنها می خواهند بدانند آیا رنگ زعفران عرضه شده طبیعی . ای صحبت کردند.ان.اسپکتروسکوپی ساده تا بررسی های پیچیده دی
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تی پیچیده در زمینه تقلب و ارقام منطقه است؟ آیا به ترکیبات گیاه چیزی اضافه شده است؟ آنها در حال توسعه یک پایگاه اطالعا

 .ای زعفران هستند

لغو تحریم های بین المللی علیه ایران که انتظار می رود بزودی اتفاق بیفتد، منجر به . نوسان در بازار زعفران شدیدتر شده است 

زعفران در ایران چند . ران شده استدر داخل ای( تقاضای زعفران برای معامله نه برای مصرف)افزایش تقاضای سفته بازی زعفران 

 .هزار یورو در هر کیلوگرم افزایش یابد 12در اروپا قیمت خرده فروشی زعفران می تواند تا . برابر ارزان تر از اروپاست

ز قبیل سال است در بازار ادویه فروشان اصفهان کار می کند و میوه خشک، گیاهان دارویی و ادویه ا 12که « اکبر فرامرز»در مغازه 

 .دالر است 33گرمی زعفران  5.6نعناع خشک، گل بنفشه، بهار نارنج و زعفران می فروشد، قیمت یک بسته 

آنها که پول دارند در بازار مداخله می کنند و مقادیر . درصد افزایش پیدا کرده است 12از بهار گذشته، قیمت زعفران : فرامرز گت

 .زیادی زعفران خریده و احتکار می کنند

این کشور روزی تولیدکننده بزرگ زعفران بود اما مدت . در اسپانیا که صادرکننده بزرگ زعفران است، بازار دچار اختالل شده است

، اتحادیه اروپا 1235اما در اواخر سال . هاست که عمده زعفران خود را از ایران وارد و آن را به نام زعفران اسپانیا صادر می کند

 .مورد برچسب زدن های غیرقانونی به کاالها از جمله زعفران کرده است شروع به سختگیری در

ایران در تالش برای تشویق کشاورزان افغانی برای دست . در سال های اخیر، افغانستان نیز شروع به تولید زعفران کرده است

 .کشیدن از تولید خشخاش، با سازمان های غیردولتی برای پرورش زعفران همکاری می کند

 .شورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، یونان، مقدونیه، کوزوو و اتریش نیز مقادیر ناچیزی زعفران تولید می کنندک

آنها بر این باورند که ترکیب خاک، ویژگی های توپوگرافی، اقلیمی و آب استان . برای ایرانی ها، زعفران فقط زعفرانی ایرانی است 

 .ران که منطقه بومی پرورش زعفران در این کشور است، زعفران ایران را خاص می کندخراسان واقع در شمال شرق ای

 .در تهران، فرشته فرهی و برادرش فرهاد، آیین سالیانه بسته بندی و توزیع زعفران برای دوستان و فامیل را زنده نگه داشته اند

همه ساله عفت شیبانی، . یکی بیرجند، زعفران تولید می کندخانواده طرف مادری آنها به نام شیبانی، در مزرعه خود واقع در نزد

وی از وزنه های بسیار کوچکی برای وزن کردن زعفران . مادر خانواده فرهی، یک تا دو کیلو زعفران از مزرعه برداشت می کند

 .استفاده کرده و سپس آن را در بسته های پالستیکی بسیار ساده ای بسته بندی می کند

 .تا زمانی که بتوانند، سنت برش مادگی گیاه برای حفظ ساقه زرد کم رنگی که دشت نامیده می شود را حفظ می کننداین خانواده 

. به گفته خانواده فرهی، بخش زرد رنگ ساقه زعفران، به عطر غذا می افزاید در حالی که بخش قرمز رنگ به آن رنگ می دهد

 .نتی برای اطمینان دادن به مشتری از طبیعی بودن آن استزرد زعفران یک روش س-بسته بندی رشته های قرمز

فروشندگان به شما می گویند هرگز ساقه زعفرانی که دارای بخش زرد رنگ نیز هست را : فریده، دختر دیگر خانواده می گوید

سخنان وی دارم معتقد اما کسی که من اطمینان زیادی به . نخرید زیرا جز افزایش وزن زعفران خریداری شده، چیز دیگری ندارد

 .است، بخش زرد رنگ ساقه زعفران به عطر و بوی آن می افزاید

فریده اصرار دارد که باید این کار را با هاون . خانواده فرهی در مورد بهترین روش آسیاب کردن زعفران با یکدیگر اختالف نظر دارند

 .، قهوه خردکن برقی کوچک را توصیه می کندکوچک انجام داد اما فرشته خواهر وی که یک میکروبیولوژیست است

یک ورق کاغذ تمیز روی میز می گذارند تا اطمینان حاصل شود که ذره ای از زعفران هدر . آسیا کردن زعفران یک آیین است 

. دسپس رشته های زعفران همراه با چند حبه قند داخل آسیاب برقی گذاشته می شود تا زعفران بهتر آسیاب شو. نخواهد رفت

 .پودر به دست آمده می تواند در بسته های مهر و موم شده برای سال ها سالم بماند
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آن را در ظروف دربسته و دور از نور نگهداری . هرگز آن را در فریزر نگذارید: خانواده فرهی در مورد زعفران قوانین خود را دارد

از استفاده مقادیر زیاد زعفران خودداری . ک کردن آن سخت استاز ریخته شدن آن جلوگیری کنید، زیرا رنگ قوی دارد و پا. کنید

عالوه بر این، ایرانی ها معتقدند اگر زیاد زعفران بخورید، از خنده می . کنید، زیرا ارزشمندتر از آن است که بتوان آن را هدر داد

 .میرید

سته بندی و فروش زعفران هستند، در مغازه خود در کار تولید، خرید، ب 3829که خانواده اش از سال « ژان ترسلین»در پاریس، 

 .، محصوالتی که پایه آنها زعفران است از قبیل سرکه، خردل، شربت و کارامل عرضه می کند(Marais) واقع در منطقه مریس

یورو  31.92ژان یک گرم زعفرانی عالی ایران شامل سه مادگی که هنوز از هم جدا نشده اند را در شیشه های کوچک به قیمت 

 .می فروشد( دالر 32)

ویل حمله -ال-که سه مرد با تفنگ های اتوماتیک به مزرعه آنها در کامبس( 3182) 1228زعفران نسبت به سال : همسر وی گفت

 .کردند تا ذخایر زعفران را بدزدند، اما نتوانستند، گرانتر شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http12316-3html. 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان – 3195دی  29: تاریخ

   حنایی که جای زعفران قالب شدحنایی که جای زعفران قالب شدحنایی که جای زعفران قالب شد

ها از جمله  طلب در عرصه، شاهد عرضه انواع ناخالصی ای فرصت عدهبا افزایش قیمت زعفران و ورود : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .ایم حنا با زعفران بوده

، در خصوص میزان تولید خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

در واقع میزان تولید به طور رسمی توسط وزارت جهاد کشاورزی اعالم نشده و در مرحله اول الزم است : داشت طالی سرخ اظهار

که وزارت جهاد به سبب اینکه زعفران کاالی صادراتی است میزان آن را به طور دقیق به شورای ملی زعفران اعالم کند و از طرفی 

 .ریزی داشته باشند ند برای بازار هدف خود برنامهدر اعالم آن تعلل نکند تا صادرکنندگان بتوان

های غیرمنطقی تعادل بازار زعفران را از بین  در واقع تنها خودمان با یک سری تنش: وی با اشاره به رقیب طالی سرخ گفت

 .توانند با ما رقابت کنند بریم و گفتنی است که هیچ کس در تولید، کیفیت و قیمت نمی می

در حال حاضر حباب کاذب بر روی قیمت زعفران نشسته به طوری که خریداران : ها بیان کرد یت قیمتحسینی در خصوص وضع

 5ها رو به کاهش است و امیدواریم در روزهای آینده به مرز  ها را قبول ندارند اما الزم به ذکر است که قیمت داخلی و خارجی قیمت

 .هزار تومان برسد 222میلیون و  2الی  222میلیون و 

توانند طالی سرخ را همانند سایر کاالهای  در واقع برخی افراد تصوری مبنی بر این دارند که می: عضو شورای ملی زعفران بیان کرد

ها را افزایش دهند اما نباید فراموش کرد که تولید زعفران در کشور ما به  ای نگهداری کنند تا در فرصتی مناسب قیمت سرمایه

 .یاز دنیا را تأمین کنیم باز هم زعفران خواهیم داشتقدری است که اگر کل ن

ها را وارد بازار کنند به  طلب وارد معرکه شده تا انواع ناخالصی ای فرصت شود عده بنایراین وقتی زعفران گران می: وی یادآور شد

از شرایط موجود سودهای هنگفتی را به استفاده  ای از سودجویان حنا را با زعفران قاطی کرده تا بتوانند با سوء طوری که اکنون عده

 .جیب بزنند و به همین خاطر الزم است که مردم هوشیار باشند و تنها زعفران با نام و نشان را خریداری کنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2551358%/ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  13: تاریخ

   قیمت هر کیلو طالی سرخ چقدر است؟قیمت هر کیلو طالی سرخ چقدر است؟قیمت هر کیلو طالی سرخ چقدر است؟

درحال حاضر به سبب حضور فرصت طلبان و دالالن و دپو کردن محصول در خانه ها حباب کاذب : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .ها برسد زعفران ایرانی سایه انداخته است دو میلیونی قیمت

، درخصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانن در گفتگو با علی حسینی عضوهیئت رئیسه شورای ملی زعفرا

در حال حاضر سایه حباب کاذب قیمتها بر روی زعفران ایرانی نشسته اما با توجه به اینکه اروپا در تعطیالت : زعفران اظهار داشت

 .ها به ارزش واقعی خود برسد اریم که قیمتبرد امیدو پایان سال به سر می

میلیون تومان است اما متأسفانه  2الی  222میلیون و  5در واقع متوسط قیمت واقعی هر کیلوگرم طالی سرخ بین : وی افزود

 .رسد میلیون تومان به فروش می 2الی  6های  اکنون هر کیلوگرم طالی سرخ باقیمت

با توجه به اینکه مصرف زعفران در دنیا محدود است و از طرفی هم ما تنها : محصول گفتهای کاذب  حسینی با اشاره به قیمت

های خود هستند  تولید کننده زعفران در دنیا نیستیم طبیعی است که حضور فرصت طلبان و دالالن که تنها به فکر پر کردن جیب

 .شود تومانی قیمت زعفران در کشور میو از طرفی دپو کردن محصول در خانه ها موجب نوسانات کاذب دو میلیون 

در سال جاری تولید زعفران به گفته کشاورزان نسبت به سال بهتر بوده منتهی هنوز : عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

کارشناسان جهاد کشاورزی آمار دقیقی ارائه ندادند اما گفتنی است که بیشترین تولید زعفران مربوط به خراسان رضوی و جنوبی 

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552132D%/9%81%DB% 
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 سالمت

 - 21/11/12فارس

   نگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی استنگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی استنگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی است

نگرانی ما در مورد کودهای : رود، اظهار داشت اینکه کیفیت در کود خط قرمز ما به شمار می معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان

 .وارداتی بسیار کمتر از کود داخلی است

خبری سومین ، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

موضوع کود از چندین جنبه برای ما مورد اهمیت است چرا که نقش : های کشاورزی تهران اظهار داشت نمایشگاه تخصصی نهاده

 .ناپذیر است استفاده از کود در افزایش عمکرد محصوالت کشاورزی اجتناب

والت تاثیرگذار است و عالوه بر آن مصرف درست و درصد بسته به منابع استفاده از کود روی کیفیت محص 22تا  52بین : وی افزود

 .مناسب کود در سالمت جامعه نیز موثر است

سیاست وزارت جهاد حمایت از بخش خصوصی و فراهم آوردن فضا و امکانات برای تامین : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .کود مورد نیاز کشور است

 .تواند گیاه را در مقابل حوادث و اتفاقات طبیعی و غیرقابل کنترل محافظت کند همچنین استفاده از کود می: وی بیان داشت

یکی از اقدامات وزارت جهاد در : کشاورز با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم انبارهای کود کشور خالی بود، تصریح کرد

 .ابتدای کار تدارک و فراهم کردن کود مورد نیاز برای کشاورزان بود

شد و این امر منجر به کاهش  همچین با توجه به مطالبی که درمورد گرانی کود مطرح می: اون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشتمع

 .است 95تا دی ماه  91مصرف آن شده بود در دولت یکی از اقدامات ما ثابت نگه داشتن قیمت آن از مرداد 

مستندات به این نتیجه رسیدیم که وضعیت مصرف کود به لحاظ کیفی و های حاصل از  با آزمایشات و یافته: کشاورز تصریح کرد

 .کمی در کشور نابسامان بود و از نظر کیفی اصال قابل اطمینان بود

 .شود بنابراین اولین گام ما ارزیابی برای این منظور بود تا ببینیم چه چیزی به کشور عرضه می: وی بیان داشت

دومین اقدام ما نیز این بود تا واردات و تولید کود را قانونمند کنیم و بر این اساس : ردمعاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح ک

 .مند شدن کودهای وارداتی و تولیدی به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد شد نامه ثبت کود برای ساماندهی و قانون آیین

همی که مصرف کود در سالمت جامعه و محیط دارد سومین گام هم اجرای استانداردسازی با توجه به نقش م: کشاورز تصریح کرد

 .بود

 .های الزم انجام شد این سه گام را همزمان آغاز کردیم و با نهادهای نظارتی و تحقیقاتی برای این منظور هماهنگی: وی بیان داشت

کیسه کود نیز مطرح شد و عالوه بر اقدامات ذکر شده موضوع تطبیق برچسب با محتوای : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .به این ترتیب اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت

رود بنابراین در مواردی که کودهای عرضه شده برایمان ایجاد نگرانی  کیفیت کود خط قرمز ما به شمار می: کشاورز تصریح کرد

 .ایم کرده آنها را به مراجع قضایی معرفی کرده

 .مورد کودهای وارداتی بسیار کمتر از کودهای تولید داخل استنگرانی ما در : وی بیان داشت

ماه آینده به لحاظ کیفیت کودهای عرضه شده به نتیجه مطلوب دست  32با اقداماتی که تاکنون انجام شده احتماال تا : وی گفت

 .یابیم

http://www.farsnews.com/
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 .ی ارتقا یابدکود کاال نیست بلکه تکنولوژی است و باید کمک کنیم تا این تکنولوژ:کشاورز تصریح کرد

شود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نه مجاز است و نه اختیاری دارد که خار ج از آنچه که به وی اعالم می: وی بیان داشت

 .کودی وارد شود

ها و  همه ساله برنامه کودی کشور را متناسب با انتظار عملکردها و شرایط خاک موسسه تحقیقات خاک و آب : کشاورز تصریح کرد

 .کند ای اعالم می  های تغذیه تجربیاتش درمورد ارزیابی

 .کنندگان منتقل کند کنندگان کود همراه با فروش کاال باید تکنولوژی مصرف را به مصرف عرضه: وی تصریح کرد

بوستان ، در محل دائمی نمایشگاه 95بهمن ماه  9تا  6های کشاورزی تهران  بر اساس این گزارش سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .شود گفتگو برگزار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953229222912 
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 سالمت
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   بودجه دامپزشکی پاسخگو نیست  دامداران خودشان واکسن تب برفکی بخرند بودجه دامپزشکی پاسخگو نیست  دامداران خودشان واکسن تب برفکی بخرند بودجه دامپزشکی پاسخگو نیست  دامداران خودشان واکسن تب برفکی بخرند 

های دامپزشکی  تر انجام شود و بودجه با توجه به آنکه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شده و نیاز است مبارزه با آن هرچه سریع

 .تومان، برای دامداران مهیا است 222ار و کند، واکسن با قیمت مناسب هر دز دوهز نیز برای توزیع رایگان واکسن کفایت نمی

های دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری 

اری تب برفکی، ترین مشکل در کنترل بیم بزرگ: شده گفت درباره وضعیت تب برفکی در کشور با توجه به سویه جدید گزارش( ایانا)

 .های سازمان دامپزشکی پاسخگوی توزیع رایگان این واکسن نیست کمبود واکسیناسیون در داخل کشور است و عالوه بر آن، بودجه

در این راستا از دامداران درخواست شده است که نسبت به خریداری این نوع واکسن اقدام کرده و : پیما افزود داریوش جهان

 .سینه کنندهای خود را واک دام

تومان کاهش یافته و  222هزار به دوهزار و  های سازمان دامپزشکی کشور قیمت این واکسن از پنج با حمایت: وی خاطرنشان کرد

ها نسبت به پوشش واکسیناسیون اقدام کنند تا بیماری  های واحدهای صنعتی توصیه شده است که با پرداخت هزینه به دامداری

 .ث ضرر و زیان بزرگ نشودتحت کنترل درآید و باع

 ماه سال جاری آغاز مرحله سوم واکسیناسیون تب برفکی از بهمن 

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به پوشش مرحله سوم واکسیناسیون تب  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

نیازمندیم که نیمی از آن تأمین شده و دو میلیون دز  دز واکسن 222به چهار میلیون و : ماه سال جاری ادامه داد برفکی از بهمن

 .کسری داریم

قانون سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرده که به هر نحو ممکن این سازمان باید بتواند  31از آنجا که ماده : پیما تصریح کرد جهان

اکسن را از طریق واردات تأمین کنیم؛ زیرا واکسن و سایر ملزومات را از منابع مختلف تأمین کند، مجبور هستیم بخشی از این و

 .تواند تولید کند های مورد نیاز را می سازی رازی به همراه شرکت روناک، تنها بخشی از واکسن مؤسسه واکسن و سرم

های مورد نیاز را از داخل تأمین  سازمان دامپزشکی کشور حامی تولیدکنندگان داخلی است و داروها و واکسن: وی یادآور شد

ای که برای اثربخشی بیشتر، افزایش کیفیت واکسن تب برفکی را با مؤسسه رازی درمیان گذاشته و در حال حاضر  گونه کند، به می

 .های تولیدشده مطابق آن چیزی است که این سازمان نیاز دارد واکسن

حدهای کشور نیز مشاهده شده است، پیما درباره سویه جدید تب برفکی که در کشورهای منطقه وجود داشته و در برخی وا جهان

واالن محسوب  شود، بنابراین واکسن عمومی که پلی های موجود اضافه می این سویه جدید تا دو هفته آینده به واکسن  :تأکید کرد

 .شود، سویه جدید را نیز دربر دارد و نیاز به واکسیناسیون مجدد نیست می

های مورد نیاز تب برفکی تأمین شد و دامداران صنعتی بخشی از آن را خود خریداری  ندر فاز بهاره و پاییزه واکس: وی اظهار داشت

شود که دامداران خود  ماه توصیه می کرده و بخش دیگری را سازمان دامپزشکی به رایگان در اختیار آنها قرار داد، اما در فاز بهمن

 ./شدن این بیماری جلوگیری شود گیر نسبت به خرید این واکسن اقدام کرده تا از فاجعه ملی و همه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http12325-3html. 
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 سالمت
 فودپرس 1321دى ماه  2چهار شنبه 

      !!!رژیم الغری بدون گرسنگیرژیم الغری بدون گرسنگیرژیم الغری بدون گرسنگی

درحالی که متخصصان علم ! افتند حالی می به یاد گرسنگی و ضعف و بیشود همه  های الغری که می حرف از رژیم< ا و تغذیه

 .ای گرسنگی شوند های الغری نباید هرگز باعث ذره تغذیه معتقدند رژیم

دهند چراکه باالخره یک روز فرد تحملش تمام  های سختی که با گرسنگی همراه هستند اکثرا نتیجه عکس می در اصل رژیم

در اینجا دکتر وفا، متخصص تغذیه و رژیم درمانی شما را با راهکارهای ! کند خورد و وزن اضافه می یشود و بیشتر از قبل م می

 .کنند صحیح الغر شدن آشنا می

 شکست نخوریم؟  چه کنیم که در برابر رژیم

ی دریافتی از آنها طی ای باشد که کالر خصوص نوع خوراک باید به گونه ها، مقدار خوراک و به های کاهش وزن انتخاب وعده در رژیم

هایی استفاده کرد که حجم قابل  بنابراین باید از خوراکی. روز کمتر از نیاز بدن باشد و در عین حال باعث احساس سیری شوند

و وعده اصلی  1تواند  با رعایت این رژیم فرد می. رسانند کنند اما کالری زیادی به بدن نمی توجهی دارند و به اصطالح معده را پر می

 .های مختلف داشته باشد و در عین حال الغر شود میان وعده هم از خوراکی 1

اگرچه ممکن ! درمانی کاربردی نداشت های سخت بگیرد که دیگر رژیم اگر قرار بود هر کسی فقط به خودش گرسنگی بدهد و رژیم

باعث ایجاد ولع و حرص زیاد در آن فرد خواهد است یک فرد با اراده، کنترل و گرسنگی شدید برای مدتی وزنش را کم کند اما این 

گیرند بعد از  معموال در افرادی که اینگونه رژیم می. شود شد که به محض شکسته شدن تحملش منجر به اضافه وزن شدید می

 .شان خیلی بیشتر خواهد بود آورند از وزن اولیه دست می شود وزنی که به شان شکسته می اینکه رژیم

 کنند؟حاصل میورزش را بی ها کدام خوراکی

گرم  22برای مثال اگر یک شخص گرسنه حدود . در رژیم درمانی عالوه بر مقدار غذا، نوع آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است

روی  کیلومتری را پیاده 3کیلوکالری انرژی دریافت کرده است اما اینکه یک مسافت  522زمینی مصرف کند حدود  چیپس سیب

ای که بین ورزش و خوراکی پرکالری وجود دارد همیشه خوراکی  بنابراین در مسابقه. سوزاند کیلوکالری می 332حدود کند فقط 

 .شوند شان خیلی زود باعث گرسنگی مجدد می ها به دلیل ماهیت شیمیایی ضمن اینکه این خوراکی! پرکالری برنده است

اعت احساس سیری خفیف بدهد اما بالفاصله بعد از آن منجر به گرم چیپس ممکن است در عرض یک س 22تر  به بیان ساده

رسانند بلکه فراوانی  تنها کالری خیلی زیادی را در حجم کم به بدن می ها نه در نتیجه این خوراکی. شود گرسنگی شدید می

العاده  ساعت فوق 15ها در  یشود فرد زیادتر بخورد و تجمع این کالر این گرسنگی باعث می. کنند گرسنگی را هم طی روز زیاد می

 .بیشتر از نیاز روزانه او خواهد بود

 گرسنگی با اشتها فرق دارد

درواقع حس گرسنگی و اشتها با یکدیگر متفاوت . خواهد با رژیم وزنش را کم کند نباید احساس گرسنگی پیدا کند فردی که می

برای مثال اگر کسی چند . شود، باید غذا بخورد ه میگرسنگی یک مسئله فیزیولوژیک و طبیعی است و هرکسی گرسن. هستند

گوییم  ساعت غذا نخورده باشد و قند خونش پایین افتاده باشد و احساس سرگیجه و تمایل شدید به غذا خوردن داشته باشد، می

اما همان لحظه  اما اشتها یک مسئله روانی است یعنی ممکن است فرد برای مثال ناهار خورده و کامال سیر باشد. گرسنه است

 .شخص دیگری بیاید و به او یک کاسه بستنی یا یک لیوان آب میوه تعارف کند
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این احساس، اشتها یا تمایل به خوردن غذا . آید کمی بستنی یا آب میوه هم بخورد در این حالت گرچه فرد سیر است اما بدش نمی

یعنی نه صددرصد اشتها را . با آن جنگید بلکه باید با آن مدارا کردهای کاهش وزن نباید  درمورد اشتها هم حتی در رژیم. نام دارد

خوری بستنی بخوریم  قاشق چای 1تا  1برای مثال در صورت سیر بودن بهتر است فقط . گذاریم کنیم و نه کامال آزادش می نفی می

 .پنجم آبمیوه را بنوشیم یا فقط یک

 با میوه به جنگ گرسنگی بروید

برای . ها تشکیل شوند ها و صیفی ها، سبزی های کامل، میوه های اصلی بیشتر از دانه شود خوراک زن توصیه میهای کاهش و در رژیم

آرد کامل فیبر و . هایی استفاده کنید که از آرد کامل تهیه شده باشند ازجمله نان سنگک، بربری و تافتون مثال بهتر است از نان

عالوه . شوند احساس سیری زودتر ایجاد شود گیرند و باعث می یادی از معده را میاین فیبر و سبوس حجم ز. سبوس بیشتری دارد

خستگی این . شود طلبند که این جویدن منجر به خستگی عضالت فک می بر این غذاهایی که سبوس دارند جویدن بیشتری می

تیجه فرد خیلی زودتر احساس سیری فرستد درن عضالت نیز اولین پیام عصبی را به هیپوتاالموس مغز که مرکز سیری است می

 .کند شوند به جویدن زیاد نیاز ندارند و فرد دیرتر احساس سیری می هایی که از آرد سفید تهیه می کند، اما خوراکی می

درنتیجه خیلی . شان خیلی باالست هایی که سبوس ندارند نمایه گالیسمی و سرعت هضم و جذب نشاسته عالوه براین خوراکی

شود و این انسولین به سرعت قند خون را پایین  کنند که به دنبال آن انسولین زیادی ترشح می را در خون آزاد میسریع قند 

کند و  ها نیز مانند سبوس غالت عمل می ها و میوه ها، صیفی فیبر موجود در سبزی. شود آورد در نتیجه فراوانی گرسنگی زیاد می می

 .به جویدن زیاد نیاز دارد

ها و امالح به  دهند در رژیم کاهش وزن کمبود ویتامین ها و امالح هستند و اجازه نمی ها همچنین سرشار از ویتامین یاین خوراک

هایش از گروه میوه و سبزی و  وعده ها و میان خواهد وزنش را پایین بیاورد، باید همراه با تمام وعده بنابراین اگر فردی می. وجود آید

ن بهتر است به جای آب میوه از میوه کامل تازه استفاده کند زیرا آب میوه کالری بیشتر و فیبر کمتری همچنی. صیفی استفاده کند

 .ریزی شده طی روز غذا بخورد تا خیلی راحت وزنش را مدیریت کند همچنین باید با فاصله زمانی منظم و برنامه. دارد

 !کنند ها معجزه نمیاین خوراکی

سبز، عصاره شوید و موادی از این قبیل واقعا منجر به الغری شوند دیگر هیچ جای دنیا نیازی به  اگر قرار بود سرکه سیب، چای

تنها عملکرد مورد تاییدی که از لحاظ علمی و فیزیولوژیک « الغرکننده»های به اصطالح  بسیاری از این خوراکی. رژیم درمانی نبود

دهند و به بیان عامیانه میزان پرت انرژی را در بدن زیاد  افزایش میدارند این است که مقدار خیلی کمی متابولیسم بدن را 

تواند موازنه انرژی را مقدار کمی به سمت از بین رفتن انرژی مواد غذایی پیش ببرد و تا  این موضوع در دراز مدت می. کنند می

 .حدود کمی تعادل کالری در بدن را تعدیل بخشد

مسلم است اثر کوچک سرکه . بخورد و بعد با خیال راحت غذاهای پرچرب و شیرین بخورد اما این دلیل نمی شود فرد سرکه سیب

شود درواقع مانند یک عدد کوچک در مقابل  های مختلف به شکل نامناسب دریافت می سیب در مقابل آن همه کالری که در وعده

ید دنبال معجزه باشید بلکه باید برنامه غذایی و رفتار برای اینکه به وزن مناسب برسید، نبا. گذارد نهایت است و اثر خاصی نمی بی

 .تان را تصحیح کنید غذا خوردن

 های لیمو را باور نکنیدافسانه

. توانند چربی غذا را از بین ببرند، اما چنین چیزی حقیقت ندارد کنند با خوردن لیموترش بعد از غذا می بسیاری از افراد فکر می

. رود وجه با این کار از بین نمی مان حس کنیم اما چربی غذا به هیچ لیمو، چربی را کمتر در دهان گرچه ممکن است بعد از خوردن
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ها و مخاط  تواند به مخاط دهان، دندان از طرف دیگر خوردن مداوم و بیش از حد مواد غذایی اسیدی مانند لیمو در دراز مدت می

ت عالی است اما اگر تعادل رعایت نشود حتی یک خوراکی عالی هم نهای البته مصرف متعادل مرکبات بی. گوارشی آسیب بزند

 .تواند خطرناک باشد می

 تاثیر شیوه غذاخوردن به احساس گرسنگی

اگر ساالد همراه غذا یا قبل از آن مصرف شود فیبر . خصوص برای افراد چاق و دارای اضافه وزن بسیار عالی است مصرف ساالد به

تفاوتی ندارد که سس مایونز . گیرد اما به شرطی که سس ساالد اصال چرب نباشد اشتها را می موجود در آن تا حدودی جلوی

ای یا کربوهیدراتی یا  درحالی که هر گرم مواد نشاسته! کیلوکالری دارند 9ها در هر گرم  همه چربی! استفاده کنید یا روغن زیتون

رست است که روغن زیتون عالی است اما برای افراد چاق باالترین د. کیلوکالری دارند 5های گیاهی حدود  ها و پروتئین گوشت

 .العاده مهم است آهسته غذا خوردن نیز فوق. دانسیته کالری را دارد و باید با احتیاط مصرف شود

ی ها شوند معموال خوراکی طرفی غذاهایی که سریع خورده می از. خورند یکی از مشکالت افراد چاق این است که سریع غذا می

درنتیجه . شوند احساس سیری به تعویق بیفتد هستند یعنی به جویدن زیاد نیاز ندارند و باعث می« راحت الحلقوم»اصطالح  به

غذا باید با آرامش کامل، بدون هرگونه . شود خیلی بیشتر از نیاز روزانه فرد خواهد بود مقدار غذایی که در یک وعده مصرف می

ترجیحا افراد نباید هنگام غذا خوردن تلویزیون تماشا کنند یا مطالعه و صحبت . مناسب میل شود استرس و هیجان و در مدت زمان

 .کنند

 چه زمانی داروی الغری استفاده کنیم؟

طبق این . کنند در رابطه با داروهای الغری در رژیم درمانی یک استاندارد وجود دارد و خیلی از افراد این استاندارد را رعایت نمی

مصرف دارو معموال برای فردی مجاز است که اوال رژیم . ارد فرد باید شرایط خاصی داشته باشد تا به او دارو توصیه کنیماستاند

دوم اینکه این فرد باید نمایه توده بدنش باالی . درمانی را امتحان کرده باشد و به دالیل مختلف نتوانسته باشد با رژیم جواب بگیرد

باشد و  12اش باالی  اش را به شدت تهدید کنند یا اینکه نمایه توده بدنی عامل خطر نیز سالمتی 1با آن  باشد و همراه 19یا  12.2

 .رژیم را رعایت کرده و جواب نگرفته باشد

بنابراین مصرف این داروها شرط . توان از یک داروی مجاز و مورد تایید مراجع رسمی استفاده کرد برای این افراد در مرحله دوم می

عالوه براین نوع دارو، دوز دارو و مدت زمان مصرف دارو برای هر فردی متفاوت . ارد نه اینکه هر فردی چاق بود دارو مصرف کندد

 .خواهد بود

 !فریب تبلیغات را نخورید

نان فانتزی های تولیدکننده  های رژیمی ازجمله غالت باید همراه با سبوس باشند اما متاسفانه خیلی از شرکت بسیاری از خوراکی

کنند در این صورت آن محصول دیگر رژیمی  شان به آنها مقداری روغن یا شکر اضافه می تر کردن محصوالت مزه برای خوش

اگر محصولی حاوی مقدار زیادی سبوس باشد و اصال روغن و شکر نداشته باشد برای افراد چاق و همچنین سایر . شود محسوب نمی

های  ن محصوالت عالوه بر فیبر که برای سالمت دستگاه گوارش مهم است دارای مقادیر زیادی ویتامینای. آل خواهد بود افراد ایده

 .نیز هستند B گروه

هایش  زمینی و فرآورده های کاهش وزن، سیب زمینی مانند چیپس نیز باید بدانید که در رژیم درمورد محصوالت تهیه شده از سیب

زمینی در مقایسه با انواع غالت باالترین نمایه گالیسمی را دارد که به شدت  باید در حداقل مقدار ممکن مصرف شوند زیرا سیب
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. تواند منجر به چاقی شود بنابراین حتی اگر چیپس چربی نداشته باشد باز هم می. گذارد ر سوء میروی کنترل اشتها و گرسنگی اث

 .نداریم« رژیمی»بنابراین چیپسی تحت عنوان . کند شود و مقدار زیادی روغن به خودش جذب می البته چیپس معموال سرخ می

bf8b2516886f8cb21622ac=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1321دى ماه  11دو شنبه 

   رابطه کوهنوردی و نوشیدن آب چغندر رابطه کوهنوردی و نوشیدن آب چغندر رابطه کوهنوردی و نوشیدن آب چغندر 

رگ های خونی را که در ارتفاعات مصرف آب چغندر، به تطابق بدن با کاهش اکسیژن در کوهستان کمک می کند و < غذا و تغذیه

 .منقبض می شود، به حالت عادی بازمی گرداند

. کاهش اکسیژن هوا به انقباض رگ های خونی بدن منجر می شود، اما مصرف آب میوه غنی از نیترات این حالت را خنثی می کند

ت زمان بدن با ارتفاعات تطابق پیدا می کند؛ اگرچه اساساً شرایط بدن انسان مناسب زندگی در کوه های مرتفع نیست، اما با گذش

 .اکنون محققان متوجه شده اند که مصرف آب چغندر این روند را تسریع می بخشد

از آن جا که اکسیژن هوا در ارتفاعات باال کاهش می یابد، . بستگی دارد NO عملکرد عادی رگ های خونی به اکسید نیتریک یا

ن دشوار می شود؛ اما آب چغندر به دلیل برخورداری از سطح زیاد نیترات می تواند کمک تولید کافی اکسید نیتریک برای بد

نیترات ها طی فرآیندی در بدن به اکسید نیتریک تبدیل می شود که در کمک به شل شدن دیواره رگ . موثری در این زمینه باشد

 .های خونی نقش مهمی دارد

15e2a8182ba152b262fb3fd98=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1321دى ماه  11دو شنبه 

   ماده مغذی مورد نیاز سالمندان ماده مغذی مورد نیاز سالمندان ماده مغذی مورد نیاز سالمندان    ۱۱۱

ویژه ای دارد؛ با باال رفتن سن اگر چه باید با افزایش سن، برای حفظ سالمت بدن و ذهن تغذیه صحیح اهمیت < غذا و تغذیه

 .کالری کمتری مصرف کنیم اما به ویتامین ها و مواد معدنی، نیاز بیشتری پیدا می کنیم

برخی مشکل مالی دارند یا به دلیل مشکالت جسمی، . در این زمینه عوامل متعددی می تواند باعث کمبود ماده مغذی شود

این درحالی است که برخی بیماری ها و مصرف بعضی .غذای کمتری مصرف می کنند... فراموشی و افسردگی، از دست دادن اشتها، 

 .داروها، نیاز غذایی افراد مسن را افزایش می دهد زیرا توانایی بدن در جذب موادمغذی کاهش پیدا می کند

 روی

کمبود این ماده می تواند منجر به افت عملکرد . روی در عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن، بهبود و ترمیم بافت نقش زیادی دارد

متأسفانه افراد مسن، روی کمتری مصرف می کنند و . سیستم ایمنی، افزایش التهاب مربوط به سرطان، بیماری قلبی و دیابت شود

 .آن میزان که مصرف می کنند نیز کمتر جذب می شود

 عالیم

 .ا و اسهالریزش مو، روند کند بهبود زخم، افزایش مکرر عفونت ه

 .میلی گرم برای زنان توصیه شده است 8میلی گرم روی برای مردان و  33مصرف روزی 

اگر قادر به خوردن روی . گوشت، غذاهای دریایی، غالت، گیاهان غنی از پروتئین مانند لوبیا و گیاهان بنشنی منبع غنی روی است

 .کافی نیستید، مولتی ویتامین حاوی روی مصرف کنید

اد روی هم می تواند با برخی داروها تداخل ایجاد کند بنابراین اگر می خواهید در برنامه مصرف مکمل ها تغییراتی ایجاد مصرف زی

 .کنید، پزشک خود را در جریان بگذارید

 آهن

فردی که از  .عالوه بر این که ماده مغذی سازنده گلبول های قرمز است، وظیفه اکسیژن رسانی به تمامی بافت ها را بر عهده دارد

 .غذاهای حاوی آهن کمتر مصرف می کند، دچار کم خونی می شود

 عالیم

 .خستگی مفرط، کاهش عملکرد سیستم ایمنی، شکنندگی ناخن ها، کمبود نفس، کاهش اشتها، ضعیف شدن بنیه و کم خونی

اما بدن آهن حیوانی . غنی آهن استگوشت قرمز، طیور و ماهی، اسفناج، مغز میوه، تخمه، زردآلوی خشک و دانه سویا همه منبع 

عالوه بر افزودن آهن بیشتر به برنامه غذایی، خوب است که از غذاهایی که به جذب بهتر . را بهتر از غذاهای گیاهی جذب می کند

روت، آب فلفل دلمه ای، پرتقال، آب پرتقال، گریپ ف) C به ویژه مواد غذایی غنی از ویتامین. آهن کمک می کند نیز استفاده شود

 ...( . گریپ فروت، کیوی و

 D ویتامین

مصرف کافی این ویتامین برای جذب . به روده ها کمک می کند تا کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر و روی جذب کند Dویتامین 

 کمبود این ویتامین، فرد رادر معرض خطر. درست کلسیم، رشد طبیعی استخوان، حفظ تراکم استخوان و قدرت عضله الزم است

 .می تواند روند از دست رفتن تراکم استخوان را کُند کند D اما مصرف مکمل های ویتامین. شکستگی استخوان قرار می دهد
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 عالیم

 .ضعیف شدن استخوان، کمبود کلسیم، بیماری استخوان و ضعف عضله

در مواد  D آن جا که ویتامیناز . است D روغن ماهی، زرده تخم مرغ و سبزیجات دارای برگ سبز حاوی میزان زیاد ویتامین

مصرف روزانه این ویتامین می تواند از . است D غذایی کمی پیدا می شود، قرار گرفتن در معرض نور خورشید منبع عمده ویتامین

دقیقه، نیاز روزانه بدن به 12قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت . بروز سرطان سینه، تخمدان و کولون پیشگیری کند

 .اما بیشتر افراد به اندازه کافی در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند. را تأمین می کند D ینویتام

 

عالوه بر آن، در افراد . جذب کند D اگر دارای پوست خیلی سفید یا تیره هستید، شاید پوست شما نتواند به اندازه کافی ویتامین

را ضروری تر می  D رشید دارد و این امر مصرف مکمل های ویتامیناز نور خو D مسن، بدن توانایی کمتری در ساخت ویتامین

 .کند

 B31 ویتامین

عالوه بر آن، انرژی متابولیسمی بدن را . استفاده می کند DNA بدن از این ویتامین برای ساخت عصب، گلبول های قرمز و

 .افزایش و خطر بیماری قلبی را کاهش می دهد

سن افزایش پیدا می کند و در صورت اصالح نشدن کم خونی و دیگر عالیم کمبود این ویتامین کمبود این ویتامین با باال رفتن 

 .درصد از افراد مسن دچار التهاب مزمن دیواره معده هستند که به کاهش تولید اسید معده منجر می شود12تا  32. بروز می کند

جذب  B31 د، در افراد مبتال به این بیماری، اغلب ویتامیناز موادغذایی نقش دار B31 از آن جا که اسیدمعده در جذب ویتامین

 .بدن نمی شود

 عالیم

خستگی مفرط، ضعف، کاهش اشتها، ناراحتی معده، کاهش وزن، مشکالت سیستم عصبی، باال رفتن ضربان قلب و تنفس، رنگ 

شامل میوه، سبزی، غالت سبوس برنامه غذایی سالم . B31 افزایش مصرف. پریدگی، زخم شدن زبان، کبودی و خون ریزی لثه

 .دار، لبنیات کم چرب، گوشت لخم، ماهی، لوبیا، تخم مرغ، مغز میوه و تخمه است

3f858ad25561e612=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  11: تاریخ

   تومان فاجعه استتومان فاجعه استتومان فاجعه است   ۱۴۴۱۴۴۱۴۴عرضه سیب زمینی کیلویی عرضه سیب زمینی کیلویی عرضه سیب زمینی کیلویی / / / ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه

ها متعادل  با رسیدن برداشت تا اواخر دی ما از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قیمت: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .خواهد شد

، در خصوص افزایش قیمت گوجه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

طرفی برای تنظیم بازار همه ساله گوجه فرنگی در فصل سرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه بوده و از : فرنگی اظهار داشت

های  ها متعادل شود و گفتنی است که گوجه فرنگی در آذرماه از کیفیت باال و قیمت بایستی تولید به ثمر واقعی خودبرسد تا قیمت

 .باال برخوردار بوده است

 .ها متعادل خواهد شد متدر واقع تا اواخر دی ماه با رسیدن فصل برداشت از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قی: وی افزود

 تولید سیب زمینی صرفه اقتصادی ندارد** 

ها هزینه تمام  سیب زمینی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید قیمت: شادلو با اشاره به تولید سیب زمینی گفت

 .دهد شده کشاورزان هم پوشش نمی

تومان به  222ها و دوره گردها به قیمت  ها و وانتی در خرده فروشی هر کیلو سیب زمینی: نائب رئیس اتحادیه باغداران بیان کرد

 .رسد و گفتنی است که این امر یک فاجعه است فروش می

درواقع به سبب بازار رقابتی عدم ماندگاری برخی محصوالت و استانداردها هر : وی با اشاره به صادرات سیب زمینی یادآور شد

کنند تا سود  اگر فرصتی برای عرضه وتقاضا باشد فعالین اقتصادی مطمئناً در این بخش اقدام میتواند صادر شود زیرا  محصولی نمی

 .ببرند اما اکنون فضای مناسبی برای صادرات وجود ندارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555658D%/8 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

   تومان یعنی فاجعهتومان یعنی فاجعهتومان یعنی فاجعه   ۱۴۴۱۴۴۱۴۴سیب زمینی کیلویی سیب زمینی کیلویی سیب زمینی کیلویی ///تولیدی که در ورطه نابودی استتولیدی که در ورطه نابودی استتولیدی که در ورطه نابودی است

سیب زمینی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید، قیمت فروش محصول، هزینه :نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .تمام شده کشاورزان را هم پوشش نمی دهد

؛ داستان کم لطفی به سیب زمینی کاران مثنوی هفتاد من است از کاهش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

بیش از پیش قیمت این محصول در بازارداخلی و شرایط سخت کشت محصول تا بی انگیزگی برای کشت این محصول در سال 

 !زراعی آینده

البته داستان بی مهری به کشاورزان داستان جدیدی نیست چرا که با وجود زحمات فراوان کاشت، داشت و برداشت کمترین سود 

 .عاید تولیدکنندگان زحمتکش می شود به طوریکه هزینه های اولیه آنها را نیز در برنمی گیرد

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگفتگو با در این راستا رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی در 

فروش سیب زمینی تابع عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی مردم و صادرات محصول است و به همین خاطر باید مشوق های صادراتی 

روند کشاورزان دست از  برای تنظیم بازار به صادر کنندگان دهند زیرا شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و در صورت ادامه این

 .کشت خواهند کشید

تومان مشوق  322وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته طی مصوبه ای قرار بوده به ازای صادرات هر کیلو سیب زمینی : وی افزود

و از طرفی قرار است تا پایان سال   صادراتی به صادر کنندگان پرداخت کند اما باید گفت که تا کنون این مصوبه اجرایی نشده

اجرایی شود اما نباید فراموش کرد که تاخیر در پرداخت این مشوق صادراتی موجب دلسردی و بی اعتمادی صادرکنندگان شده 

 .است

و صادرات سیب زمینی به تنهایی نمی تواند مشکل تولید کنندگان را حل کند اما تا حدودی تعادل در عرضه : نیازی بیان کرد

 .تقاضا ایجاد می کند

با توجه به اینکه سیب زمینی محصولی استراتژیک است بایستی با کمک وزارت جهاد : وی با اشاره به ایجاد تشکل ها گفت

 .کشاورزی تشکل هایی ایجاد شود تا برسطح زیر کشت محصول نظارت کافی داشته باشند

نمی شود بلکه این روزها در سایه خواب غفلت مسئوالن در پرداخت  داستان بی توجهی به سیب زمینی کاران تنها به تولید ختم

 .مشوق های صادراتی کمتر شاهد صادرات این محصول و در نهایت توازن عرضه و تقاضا هستیم

ه حال با این وجود چه بر سر سیب زمینی کاران خواهد آمد مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار باشگا

سیب زمینی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید، قیمت فروش محصول هزینه تمام شده : خبرنگاران اظهار داشت

 .کشاورزان را هم پوشش نمی دهد

تومان به فروش می رسد  222در حالیکه هر کیلو سیب زمینی در خرده فروشی ها و وانتی ها و دوره گردها به قیمت : وی افزود

 .فت که این امر یک فاجعه استباید گ

خرید تضمینی آخرین راهکار است و توجیه اقتصادی ندارد که پاسخگوی : شادلو با اشاره به خرید تضمینی محصول بیان کرد

تولیدات اقتصادی و قیمت تمام شده محصول باشد و از طرفی به سبب بار مالی برای دولت تا جایی که ممکن بوده قرار است انجام 

 .اما در نهایت اگر راه چاره ای برای کشاورزان وجود نداشته باشد این امر صورت می گیردنشود 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در حال حاضر فضای صادرات باز است اما به سبب عدم کشش بازار کشورهای همسایه، : نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

در نهایت منجر به ضررو زیان های فراوان بردوش امکان صادرات محصول وجود ندارد و الزم به ذکر است که چنین وضعیتی 

 .کشاورزان می شود

؛ با توجه به تولید باالی سیب زمینی در کشور مسئوالن باید در گام نخست خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

پرداخت کنند و بیش از این در پرداخت آن تعلل نکنند و در گام بعدی وزارت جهاد مشوق های صادراتی را به صادر کنندگان 

کشاورزی در ایجاد تشکل ها اهتمام بیشتری داشته باشد تا با نظارت کافی بر مزارع دیگر شاهد نامتوازنی عرضه و تقاضای محصول 

 .در بازار نباشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http2559181D%/8%D%AA9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5449283/%D8%AA%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

151 
 

 شیالت

 - 21/11/11فارس

   ای و تولید ماهی در قفسای و تولید ماهی در قفسای و تولید ماهی در قفس      هزار میلیارد تومان به کشت گلخانههزار میلیارد تومان به کشت گلخانههزار میلیارد تومان به کشت گلخانه   ۱۱۱اختصاص اختصاص اختصاص 

هزار  1: گیرد، گفت درصد منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار می 32وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .ها و تولید ماهی در قفس اختصاص دارد میلیارد تومان هم از منابع بانک کشاورزی به توسعه کشت گلخانه

امین دوره انتخابات  جتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه مراسم سی، محمود حخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کشاورزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی راجع به ضرورت تشکیل سازمان توسعه تجارت در بخش  و معرفی نمونه

کنند، اما آنچه مسلم است،  بهتر است راجع به ساختارها صحبت نکنم و ببینیم دولت و مجلس چگونه برخورد می: کشاورزی گفت

 .باید در بخش کشاورزی، بخش بازرگانی با مدیریت واحد داشته باشیم

وی با بیان اینکه در صورتی که مرزهای کشور باز شود و بدون اطالع از مدیریت و تصمیم بخش همان محصولی که تولید کنندگان 

 .شود هایی در تولید مواجه می ها و محدودیت ا نارساییکنند، وارد شود، بنابراین تولید کنندگان ما ب ما تولید می

ها به آن اختصاص  های کم نظیری که دولت در سطح جهان معموال محصوالت کشاورزی با یارانه: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

داخلی خواهد شد و قطعا های  تر از قیمت شود و قیمت تولید محصوالت کشاورزی در خارج از ایران خیلی پایین می دهند، تولید می

 .بیند در صورت واردات محصوالت کشاورزی بدون هماهنگی با بخش تولید و اقتصاد ما آسیب می

 .بنابراین دولت و مجلس باید به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند و قوانین مربوطه هم ناظر بر این امر باشد: حجتی تصریح کرد

گیرد که این رقم بیش از هزار میلیارد  ندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار میدرصد از منابع ص 32: وی تصریح کرد

 .تومان است

ها و تولید ماهی در قفس اختصاص یافته  هزار میلیارد تومان از منابع بانک کشاورزی به موضوع کشت گلخانه 1: حجتی تصریح کرد

 .است

آبیاری در دو سال گذشته توجه خوبی توسط دولت و مجلس   های نوین ای سیستمدر رابطه به اجر: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ای سال گذشته در این امر صورت گرفت العاده های اعتباری یک جهت فوق رغم همه محدودیت صورت گرفته و علی

اری مجهز شود که در مجموع های نوین آبی هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم 122کردیم تا  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .هزار هکتار آن عملیاتی شد 362

با عنایت دولت این رقم را : های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی گفت حجتی با ابراز امیدواری برای توسعه اجرای طرح سیستم

 .هزار هکتار در سال افزایش دهیم 522توانیم تا  می

در زراعت خصوصا زراعت گندم اقدامات خوبی انجام شده و امسال : و اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی به کشت نواری اشاره کرد

 .هزار هکتار رسید 32به ( تیپ)سطح زیر کشت گندم با استفاده از کشت نواری 

ا سال گذشته ب: دهد اظهار داشت وی با بیان اینکه استفاده از کشت نواری حداقل تولید را به دو برابر در واحد سطح افزایش می

 .گیری از آبیاری نواری در زراعت گندم به ازای واحد مصرف آب تولید ماده خشک سه برابر افزایش یافت بهره

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953235222223 
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 شیالت
 آیانا 1321دی  13, یکشنبه

پیشنهاد چین و ترکیه برای پیشنهاد چین و ترکیه برای پیشنهاد چین و ترکیه برای / / / خوردخوردخورد   پرورش آرتمیا در فاضالب شهری در بایگانی خاک میپرورش آرتمیا در فاضالب شهری در بایگانی خاک میپرورش آرتمیا در فاضالب شهری در بایگانی خاک می

   گذاری روی ایده محقق ایرانی گذاری روی ایده محقق ایرانی گذاری روی ایده محقق ایرانی    سرمایهسرمایهسرمایه

گیرد، پیشنهاداتی از  حالی که پرورش آرتمیا در آب و فاضالب شهری از سوی مراکز علمی ثبت شده است و مورد حمایت قرار نمی

 .عالیت وجود داردسوی کشورهای چین و ترکیه برای ف

با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دهنده آرتمیا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  محقق شیالتی و پرورش 

آنکه دانش پرورش آرتمیا در شبکه فاضالب شهری با در نظر گرفتن شوری قابل اجرا به مرحله ثبت رسیده و از سوی مرکز 

تاکنون از سوی هیچ نهاد و ارگانی مورد حمایت قرار نگرفته و طرح  93میای کشور نیز تأیید شده است، از سال تحقیقات آرت

 .شده در حال خاک خوردن است ارائه

صورت  پرورش آرتمیا در فاضالب شهری و همچنین احیای آب دریاچه ارومیه از راهکارهایی است که به: سیامک قدیمی افزود

های اولیه  ارسال شده و این سازمان پس از دیدن طرح( WHO) پردازی شده و به سازمان بهداشت جهانی ریهاصولی برای آن نظ

 .هایی ارسال شود تواند در قالب کتاب اعالم کرد که می

ماهیان عنوان مشاور این طرح و مرکز تحقیقات  دکتر منافر، استاد دانشگاه بلژیک و همچنین دانشگاه ارومیه به: وی خاطرنشان کرد

ها و  اند، اما با وجود مکاتبات زیادی که با ارگان عنوان یک اختراع مورد حمایت قرار داده خاویاری رشت نیز طرح اینجانب را به

 .ام ام، مورد حمایت قرار نگرفته نهادهای مختلف داشته

ام، اما همچنان  انجام تحقیقات خود داشتهپیشنهادهایی از سوی کشور ترکیه و چین برای سفر به این دو کشور و : قدیمی ادامه داد

 .آمده در ایران استفاده کنم دست دهم از دانش به ترجیح می

کند، در  المللی می منظور تغذیه آبزیان اقدام به واردات آرتمیا از آمریکا و بازارهای بین در حال حاضر شیالت به: وی تصریح کرد

 .شهری وجود داردهای  حالی که امکان پرورش آرتمیا در فاضالب

 اختراعی که چندان خالقانه نیست  اما کارآفرینی هست 

طرحی که توسط یک دانشجوی خالق و محقق آبزی ارائه شده است، : رئیس سابق مرکز تحقیقات آرتمیای کشور اظهار داشت

عنوان یک کارآفرین و احیاگر دریاچه  بهتواند در حوزه شیالت لقب بگیرد، اما  العاده نمی عنوان یک اتفاق ناب و خارق هرچند به

 .دهنده آرتمیا قابل توجه است ارومیه و پرورش

طرح آقای قدیمی در زمان فعالیت اینجانب در سازمان تحقیقات آرتمیا با حضور کارشناس آب و : محسن پورآذری یادآور شد

های آب و فاضالب صورت  خانه ش آرتمیا در تصفیهرسد در صورتی که پرور نظر می فاضالب استان مورد ارزیابی قرار گرفت و به

تواند اصولی باشد و اگر قرار است در دریاچه ارومیه و با غنی کردن آب  گیرد، باید با شوری آب در استخرها همراه شود که نمی

 .اتفاق بیفتد که در حال حاضر نیز در حال انجام است

یک حادثه جهانی لقب داد، اما کارآفرینی قابل توجهی است که در صورت توان  گرفته را نمی هرچند کار صورت: وی تأکید کرد

عنوان طرح  تواند به حمایت سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی با دادن بخشی از دریاچه ارومیه به این کارشناس، می

 ./مورد استفاده قرار گیردها یا مراکز تحقیقاتی  پایلوت مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن بتواند در دانشگاه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http12329-3html. 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

   تولیدی که تنها با امید صادرات زنده استتولیدی که تنها با امید صادرات زنده استتولیدی که تنها با امید صادرات زنده است

میگو جزء معدود کاالهای بخش صنعت و کشاورزی است که تولید آن باهدف : گفتمدیر عامل اتحادیه تکثیر پرورش آبزیان 

 .گیرد صادرات صورت می

، ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

کشور مختلف دنیا صادر شده  32تن میگو به  112هزار و  2ماهه گمرک  8بر اساس آمار : خصوص صادرات میگو اظهار داشت

 .است

ماهه نخست امسال با دو  8ات در بیشترین حجم صادر: ماهه ابتدای سال جاری گفت 8وی با اشاره به بیشترین حجم صادرات در 

ایم و الزم به  تن صادرات به بازار آمریکا داشته 11تن به ویتنام بوده و بعد از برجام  622تن به امارات متحده، هزار و  196هزار و 

ال صادرات کشور آسیایی امس 2ماه به شش کشور اروپایی، دو کشور آمریکایی و یک کشور آفریقایی و  8ذکر است که در طی این 

ایم هرچند که در این میان  ایم و باید گفت که این امر نشان دهنده این است که به طور مستقیم وارد بازارهای جهانی شده داشته

 .ای ما هستند بازار امارات و ویتنام بازارهای واسطه

شود که  ی است که این امر موجب میگیرد و گفتن درواقع بیشترین حجم صادرات از طریق واسطه صورت می: قاسمی در ادامه گفت

های ظالمانه که در حال برطرف شدن  حاشیه سود تولید کننده به خطر بیفتد و حال امیدواریم با بحث برجام و مشکالت تحریم

 .است بتوانیم به همه بازارهای صادراتی مستقیم وارد شویم

درصد میگوی تولیدی  92به میزان تولید دارد زیرا بیش از افزایش صادرات بستگی : وی با اشاره به صادرات میگو اظهار داشت

شود و نکته حائز اهمیت دراین میان این است که میگو جزء معدود کاالهای بخش صنعت و کشاورزی است که  کشور صادر می

از آنچه که در کشور های تولید را حل و فصل کنیم هر  گیرد، لذا اگر بتوانیم مشکالت و چالش تولید آن با هدف صادرات صورت می

 .توان وارد بازارهای جهانی کرد شود می تولید می

/news/fa/ir.yjc.www//:http2559225D%/8%AA 
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 شیالت
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, سه شنبه 

   هزار ماهی تزئینی به کشورهای همسایههزار ماهی تزئینی به کشورهای همسایههزار ماهی تزئینی به کشورهای همسایه   424242صادرات صادرات صادرات 

هزار ماهی ترئینی از این استان  32حدود : کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های آبزیان دامپزشکی خراسان رضوی گفت 

 . به کشورهای همسایه صادر شد

به کشورهای ترکمنستان، افغانستان و نوبت  15صادرات این میزان ماهی از ابتدای سال جاری تاکنون در : افزود علیرضا آریان 

 .تاجیکستان صورت گرفته است

ماهی های صادر شده شامل ماهی های تزئینی آکواریمی نظیر کوی، گلدفیش، آنجل، دیسکاس، اسکار، مولی و فایتر : وی بیان کرد

 .هستند

بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش ماهیان صادرات ماهی های تزئینی عالوه بر اشتغال زایی و ارز آوری افزایش شرایط : وی گفت

 .تزئینی را به دنبال دارد

استان خراسان رضوی هم اکنون از : کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های آبزیان دامپزشکی خراسان رضوی ادامه داد

 .فعلی ماهی تولید کند برابر شرایط 32توانمندی بسیار در ظرفیت تولید ماهی های تزئینی برخوردار است و قادر است تا 

عملیات پایش بیماری و نمونه برداری از مزارع تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی و اجرای سیستم مراقبت فعال : وی خاطر نشان کرد

و ردیابی بیماری ها طبق برنامه تدوین شده به صورت مستمر صورت می گیرد و ماهی های مزبور از نظر بیماری های ویروسی، 

 .نگلی رصد می شوندقارچی و ا

هم اکنون هشت مرکز فعال تکثیر ماهیان زینتی در استان خراسان رضوی دایر است و از ابتدای سال جاری تاکنون حدود دو 

 .میلیون قطعه ماهی زینتی در این مراکز تولید شده است

/com.iranecona//:http52288D%/8%B2%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/50884/%D8%B5%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

151 
 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   دو واحد تصفیه خانه نیشکر در خوزستان به بهره برداری رسید دو واحد تصفیه خانه نیشکر در خوزستان به بهره برداری رسید دو واحد تصفیه خانه نیشکر در خوزستان به بهره برداری رسید 

دو واحد تصفیه خانه صنعتی در کشت و صنعت های نیشکر سلمان فارسی و دعبل خزاعی روز دوشنبه در خوزستان با حضور 

 . زیست به بهره برداری رسیدرئیس سازمان حفاظت محیط 

مترمکعب در ساعت در  22به گزارش ایانا، احداث تصفیه خانه صنعتی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی، با ظرفیت متوسط  

 .آغاز شد که اکنون به بهره برداری رسیده است 91هکتار در خرداد  1.2زمینی به مساحت 

میلیارد ریال و هزینه ارزی تجهیزات از خارج از  62خانه فاضالب صنعتی حدود هزینه طراحی، تامین تجهیزات و احداث تصفیه  

 .هزار یورو تامین شده است 222کشور به میزان 

 .مترمکعب در روز را دارد 122تصفیه خانه فاضالب صنعتی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی نیز ظرفیت تصفیه یک هزار و  

هزار متر معکب فاضالب به چرخه آب بازیافت، و برای آبیاری فضای سبز استفاده  115االنه با بهره برداری از این تصفیه خانه، س 

 .می شود

این شرکت قابلیت : مدیرعامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در آیین بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب ایبن شرکت گفت 

 .هزار تن شکر تصفیه شده را دارد 322ر تن شکر خام و تولید یک میلیون تن نیشکر در هر فصل زراعی و تولید یکصد هزا

هزار متر مکعب تخته و کارخانه الکل و خوراک دام از صنایع  332کارخانه نئوپان با ظرفیت ساالنه : محمد امین روز بخش افزود 

 .جانبی مستقر در این شرکت هستند

 .ستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده استفرصت شغلی م 222این واحد کشت و صنعت بیش از دو هزار : وی گفت 

در دوره قبلی ریاست ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست، با دستور وی پساب های کشت و صنعت دعبل خزاعی و : وی افزود 

 .فارابی به تاالب شادگان منتقل می شد

نعت برای مبارزه با آفات از سموم شیمیایی این کشت و ص: وی با بیان اینکه مصرف بهینه آب برای ما حائز اهمیت است اظهارکرد 

 .استفاده نمی کند

 .کشت و صنعت سلمان فارسی و دعبل خزاعی در جنوب اهواز قرار دارد 
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http://www.iana.ir/jangalomarate/item/27161-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

155 
 

 فراوردههاشیر و 

 - 21/11/12فارس

   با صنایع لبنی متخلف برخورد می شودبا صنایع لبنی متخلف برخورد می شودبا صنایع لبنی متخلف برخورد می شود/ / / های لبنی پر مصرف های لبنی پر مصرف های لبنی پر مصرف    درصدی فرآوردهدرصدی فرآوردهدرصدی فرآورده   666مجوز افزایش مجوز افزایش مجوز افزایش 

به منظور حمایت از صنعت دامداری کشور و بهبود شرایط این صنعت مقرر شد از تاریخ اول دیماه سال :وزارت صنعت اعالم کرد

 .ریال از دامداران افزایش خریداری نمایند 3222با نرخ  جاری ، کارخانجات لبنی هر کیلو شیرخام را

، بر اساس این تصمیم که با هماهنگی با کارخانجات لبنی و فعاالن صنعت دامداری شاتابه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تولیدی خود را به   گرفته شده است، کارخانجات لبنی می توانند قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف از جمله شیر، ماست و پنیر

این گزارش حاکیست ؛ قیمت سایر محصوالت لبنی براساس مفاد .دهند  درصد افزایش 6حدود  3191نسبت قیمتهای مصوب سال 

قیمتگذاری   دسازی یارانه ها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابطمصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمن( د)بند 

 .هیات تعیین و تثبیت قیمتها و درصدهای سود مصوب راسا از سوی واحدهای تولیدی ، توزیعی و خدماتی انجام می شود

ته شده نیست و رسیدگی به شکایات براساس این طرح ؛ افزایش قیمت بیش از مفاد ابالغیه مذکور از هیچ واحد تولیدی پذیرف

 .قیمتها از سوی واحدهای لبنی در دستور کار بازرسان ویژه این سازمان قرار دارد  دریافتی مبنی بر افزایش غیرمتعارف

قلم کاالی پرمصرف فرآورده های لبنی  1تیرماه سال جاری ، تنها  36با توجه به ابالغیه ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ 

 .قیمت است  مشمول سیاستهای کنترلی

این خبر درحالی امروز روی خروجی شاتا وابسته به وزارت صنعت قرار گرفت که نماینده دامداران و صنایع لبنی قبال اعالم کرده 

 .شود اند، به دلیل نبود کشش قیمتی در بازار، این افزایش قیمت اعمال نمی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953231223323 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.shatanews.ir/news/295131-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html?t=%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941012001101


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

156 
 

 شیر و فرآورده ها  
 - 21/11/13فارس

   ها از افزایش قیمت خرید شیرخامها از افزایش قیمت خرید شیرخامها از افزایش قیمت خرید شیرخام   رغم امتناع کارخانهرغم امتناع کارخانهرغم امتناع کارخانه   های لبنی علیهای لبنی علیهای لبنی علی   گران شدن فرآوردهگران شدن فرآوردهگران شدن فرآورده

درصدی قیمت محصوالت  6های لبنی افزایش  های صنفی گاوداران با بیان اینکه برخی کارخانه رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

 .خام نیستند تومانی قیمت خرید شیر 322ها حاضر به افزایش  با این وجود این کارخانه: اند، گفت لبنی پر مصرف را اعمال کرده

با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های صنفی گاوداران در گفت کانون انجمن سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره

کنندگان پیرامون دالیل اجرای نشدن افزایش قیمت خرید شیر  کنندگان و تولید اشاره به برگزاری جلسه سازمان حمایت از مصرف

های لبنی که از سال  کنندگان کارخانه کنندگان و تولید اساس بخشنامه سازمان حمایت از مصرفبر: خام توسط صنایع لبنی گفت

درصدی قیمت هستند، اما در  6اند، مجاز به افزایش  خود را اضافه نکرده( شیر، ماست و پنیر)گذشته تاکنون قیمت محصوالت لبنی 

 .تومان افزایش دهند 322ا هم مقابل این کارخانجات باید قیمت خرید شیرخام از دامداران ر

این دسته : اند، گفت محصوالت لبنی را انجام داده قیمت وی با اشاره به اینکه برخی کارخانجات لبنی، بصورت چراغ خاموش افزایش

ت لبنی تومانی قیمت خرید شیر خام را به ازای افزایش قیمت محصوال 322کنند و برای اینکه افزایش  ها عوام فریبی می از کارخانه

 .گویند که مردم توان افزایش قیمت محصوالت لبنی را ندارند اعمال نکنند، می

اند و  این ادعای آنان در حالی است که آنان به فکر مردم نیستند؛ چرا که افزایش قیمت را قبال اعمال کرده: مقدسی تصریح کرد

ند که در مقابل این افزایش قیمت، حق دامداران را پرداخت خواه نمی گیرند اما پول بیشتری بابت فروش محصوال لبنی از مردم می

 .کنند

شان افزایش قیمت  این دسته از صنایع که قبال در محصول تولید: های صنفی گاوداران گفت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 .نها برخورد قانونی خواهد کرداند، دیگر اجازه افزایش قیمت را ندارند و قطعا سازمان بازرسی در صورت افزایش مجدد با آ داده

کنندگان وظیفه سازمان حمایت است، درحالی که انجمن صنایع لبنی مدعی است که  حمایت از حقوق مصرف: مقدسی بیان داشت

 .کنیم کنندگان محصوالت لبنی افزایش قیمت را اعمال نمی به دلیل حمایت از مصرف

ها شده  ها انجام شده است و سود حاصل از این افزایش قیمت نصیب کارخانه گرانی محصوالت لبنی توسط برخی کارخانه: وی افزود

 .دامدار به علت ممانعت صنایع نرسیده است و  کننده است، اما هیچ مبلغی از این افزایش قیمت به تولید

تومان زیر قیمت تمام شده از  122با بیان اینکه هر کیلوگرم شیرخام   های صنفی گاوداران رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 3362گرم شیرخام از دامداران  در حال حاضر به طور متوسط قیمت خرید هر کیلو: شود، اظهار داشت کنندگان خریداری می تولید

 .تومان است

محصول لبنی صادر کرد و  1درصدی قیمت  6ایش سازمان حمایت مجوزی برای افز سال جاری  اواخر آذرماه: براساس این گزارش

 .تومان افزایش دهند 322براساس آن مقرر شد تا کارخانجات قیمت خرید شیرخام را 

اند، مشمول این افزایش  مجوز کارخانجاتی که قیمت محصوالت خود را سال گذشته بیش از قیمت مصوب اعالم کرده بر این اساس،

 .نخواهند شد

های لبنی پر مصرف را  درصدی فرآورده 6روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مجوزی افزایش : یدافزا این گزارش می

 .صادر کرد
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توانند قیمت  براساس این تصمیم که با هماهنگی با کارخانجات لبنی و فعاالن صنعت دامداری گرفته است، کارخانجات لبنی می

درصد افزایش  6،  3191های مصوب سال  و پنیر تولیدی خود را به نسبت قیمتهای لبنی پر مصرف از جمله شیر، ماست  فرآورده

 .دهند

ها تابع  مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه( د)این گزارش حاکیست، قیمت سایر محصوالت لبنی بر اساس مفاد بند 

ها و درصدهای سود مصوب راسا از سوی  یمتگذاری هیات تعیین و تثبیت ق شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط قمیت

 .شود واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام می
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 شیر و فرآورده ها
 - 21/11/15فارس

   کارخانه لبنی ایران به روسیهکارخانه لبنی ایران به روسیهکارخانه لبنی ایران به روسیه   111صدور مجوز صادرات صدور مجوز صادرات صدور مجوز صادرات 

های لبنی، پروتکل صادرات  در پی بازدید نماینده دامپزشکی روسیه از کارخانه: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت

 .کارخانه لبنیات ایرانی مجوز صادرات به این کشور گرفتند 5محصوالت لبنی به روسیه صادر شده و 

درباره با آخرین وضعیت بازار صادرات محصوالت کشاورزی از جمله  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه زرگران در گفت

د دالر واردات محصوالت لبنی دارد که یک و نیم میلیارد دالر آن را پنیر میلیار 5روسیه ساالنه : محصوالت لبنی به روسیه گفت

 .دهد که ایران ظرفیت تولید تمام این محصوالت را دارد خشک از جمله پنیر چدار و گودا تشکیل می

از اروپا محدود کرد، های روسیه هم در اقدامی متقابل واردات مورد نیاز خود را  از سال گذشته که با تشدید تحریم: وی تصریح کرد

توانست از ظرفیت بازار روسیه استفاده کرد، در حالی که آمریکای جنوبی و ترکیه نیز در این میان بیکار ننشسته و بازار  ایران می

 .روسیه را در این حوزه از آن خود کردند

میلیون دالر است و  622حال حاضر  به گفته زرگران این در حالی است که کل صادرات محصوالت لبنی ما به کشورهای دیگر در

 .اگر ما بتوانیم تنها بخشی از نیاز روسیه را تامین کنیم، این رقم فراتر از یک میلیارد دالر خواهد بود

( 95اول بهمن )ژانویه  12صادرات محصوالت لبنی ایران به روسیه از : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد

 .آغاز می شود
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  11: تاریخ

   آستانه ورشکستگیآستانه ورشکستگیآستانه ورشکستگی   دامداران دردامداران دردامداران در/ / / اما و اگر های صنایع لبنی تا کی ادامه دارد؟ اما و اگر های صنایع لبنی تا کی ادامه دارد؟ اما و اگر های صنایع لبنی تا کی ادامه دارد؟ 

صنایع لبنی در حالیکه به بهانه کاهش تقاضا در بازار حاضر به اجرای افزایش قیمت ها نیستند اما تا کنون دولت راهکار جدیدی 

 .مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان ارائه نداده است

درصدی قیمت برخی  6؛ اوایل هفته گذشته سازمان حمایت مجوز افزایش خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادی باشگاهبه گزارش 

تومانی نرخ شیر خام صادر کرد موضوعی که تاکنون از سوی صنایع لبنی به بهانه  322افزایش  فرآورده های لبنی را به علت 

 .تقاضای کم و کاهش مصرف لبنیات اجرایی نشده است

ین قیمت لبنیات طی ماه های اخیر به موضوعی پر چالش بین دامداران و صنایع لبنی تبدیل شده بود به الزم به ذکر است که تعی

گونه ای که دامداران همواره اعالم می کردند که به دلیل باال بودن هزینه تمام شده تولیدشان باید قیمت فروش شیر خام افزایش 

درصد هزینه تولیدشان به شیر خام بر می گردد  22بودند به سبب اینکه که پیدا کند این درحالی بود که صنایع لبنی هم معتقد 

 .نمی توانند قیمت شیر خام را افزایش دهند چرا که بازار مصرف لبنیات کشش افزایش قیمت ها را ندارد

قف یکباره خرید تضمینی البته داستان مشکالت دامداران تنها به اینجا ختم نمی شود چرا که با وجود هزینه های باالی تولید و تو

از سوی سازمان تعاون روستایی و محقق نشدن وعده افزایش قیمت ها تنها روزگار را برای دامداران کمی سخت تر کرده و بر بار 

 .مشکالت آنها بیش از پیش افزوده است

به کار نگرفته اند تا این   حال جای این سوال است که چرا مسئولین مربوطه تمهیداتی در خصوص حل مشکالت صنایع ودامداران

 متحمل نشوند؟ روزها تنها دامداران تاوان این بد قولی ها را 

براساس این گزارش محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه 

قاضا و انبار شدن محصوالت لبنی در کارخانه ها و محدودیت با توجه به افزایش عرضه در برابر ت: خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت

 .قدرت اقتصادی مردم ، گران شدن لبنیات نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه به مشکالت روز افزون آنها می افزاید

تضمین می شود  هیچ فردی از مزایای مصرف شیر بی اطالع نیست و همه می دانیم که با افزایش مصرف سالمتی جامعه: وی افزود

 .و به همین خاطرالزم است که با تحریک تقاضا به سالمت افراد و تولید کمک کنیم

اتحادیه لبنی از سال گذشته تا کنون علی رغم افزایش هزینه ها به سبب کاهش قدرت خرید مردم : اسماعیلی در ادامه بیان کرد

 .می تواند ضربه مهلکی به جامعه وارد کنداین امر  مقاومت کردند تا افزایش قیمتها صورت نگیرد زیرا 

مردم قدرت خرید محصوالت لبنی را ندارند و تنها با افزایش قیمت، : در همین راستا رضا باکری دبیر انجمن اتحادیه لبنی گفت

 .مصرف کاهش می یابد

التشان افزایش قیمت ها را اگر قدرت خرید مصرف کننده در صورت افزایش قیمت ها حفظ شود صنایع لبنی در محصو: وی افزود

 .اعمال می کنند اما اگر مردم چنین توانایی نداشته باشند صنایع نمی توانند قیمت ها را افزایش دهند

گفتنی است که میان مسئولین اتحادیه لبنی کشور و دامداران اختالف نظراتی وجود دارد چرا که آنها معتقدند با توجه به کاهش 

افزایش قیمت ها دردی را دوا نمی کند و به همین خاطر باید دولت راهکاری غیر از افزایش قیمت ها  تقاضا ورکود صنایع لبنی

 .برای حمایت از تولید شیرخام و محصوالت لبنی تعریف کند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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را که  در واقع اتحادیه دامداران این امر: این در حالیست که علیرضا عزیز اللهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران اظهار داشت

 6ها نیستند قبول ندارد چرا که در سه ماه اخیر صنایع  صنایع لبنی به بهانه عدم کشش بازار حاضر به افزایش شش درصدی قیمت

تومان خریداری نکنند بهانه  122ها را افزایش دادند و حال به خاطر اینکه از دامداران شیر خام را به نرخ هزار و  درصد قیمت 2الی 

 .کنند کننده را عنوان می بازار از سوی مصرفعدم تقاضا در 

کننده پس بزند و حاضر به خرید محصوالت  ها در بازار مصرف در واقع این گونه نیست که با افزایش شش درصدی قیمت: وی افزود

یک سال و نیم ها وجود ندارد اما صنایع از  لبنی نباشد و از طرفی هم مشکل خاصی برای افزایش خرید شیر خام از سوی کارخانه

 .دهند گذشته تن به اجرای مصوبه افزایش نرخ شیر خام از دامداران نمی

کننده از یک سال و نیم گذشته افزایش قیمت لبنیات را منوط  سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف: عزیزاللهی در ادامه بیان کرد

رغم افزایش قیمت لبنیات صورت نگرفته و حال الزم است که  به افزایش نرخ شیر خام دانسته که متأسفانه تاکنون این امر علی

 .را ابالغ کند 91سازمان حمایت ابالغیه مبنی بر بازگشت قیمت لبنیات به سال 

هرچند که از یک سال و نیم گذشته جلسات متعددی میان دامداران و صنایع لبنی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف 

یمت ها برگزار شده وعلی رغم اینکه اعالم شده برای افزایش قیمت شیر خام با صنایع لبنی توافق شده اما کنندگان برای افزایش ق

 .صنایع تا کنون منکر این توافقات شده اند

کارخانه ها از یک سال و نیم گذشته به بهانه های مختلف حاضر به : جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور گفت

تومان  3122خرید شیر خام به نرخ مصوب نیستند و در چنین شرایطی که وضعیت تولید تعریفی ندارد خرید شیر به نرخ اجرای 

 .می توانست تا حدودی از بار مشکالت تولید کنندگان بکاهد

هم مابه التفاوت  در واقع دولت باید خرید تضمینی شیر خام را همانند سایر محصوالت کشاورزی انجام دهد و از طرفی: وی افزود

خرید توسط صنایع را به دامداران بپردازد تا دامداران بتوانند به کار خود ادامه دهند زیرا در صورت ادامه این روند صنعت دامپروری 

 .کشور رو به نابودی خواهد رفت

دارد چرا که هر بار کارخانه ها به قصه پرغصه دامداران از یک بام دو هوای افزایش قیمت شیرخام از سوی صنایع لبنی انگار تمامی ن

بهانه های مختلف عهد شکنی کرده اند و تن به اجرای افزایش قیمت شیر خام ندادند و حال به نظر می رسد که به جای صرف 

وقت بیشتر به منظور دست یافتن به هدفی نا ممکن بهتر است که دولت راهکار جدیدی را برای حمایت از تولید کنندگان به کار 

 .یردگ

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555259D%/8% 
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 شیر و فرآورده ها
 12:21ساعت  1321دى ماه  11دو شنبه 

   روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کندروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کندروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کند

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از برداشته شدن تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه از رییس اتاق < صنایع غذایی

بیست و پنجم دی ماه و پیشنهاد بخش خصوصی ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر خبر داد و پایبندی بیشتر 

 .دولت به تعهدهای مالی خود را خواستار شد

تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محسن جالل پور در نشست مشترک رییسان سه اتاق بازرگانی، اصناف و به گزارش ا

تعرفه ورود لبنیات ایران : تعاون، از مذاکره های جدی با سفیر روسیه در تهران برای ارتقای سطح روابط دو کشور خبر داد و گفت

 .برداشته می شود( اواسط فوریه)و تعرفه سایر کاالها از اواخر بهمن ماه ( پانزدهم ژانویه) به خاک روسیه از بیست و پنجم دی ماه

 .بازار روسیه ظرفیت بالقوه ای است که نباید به راحتی از آن بگذریم: جالل پور اضافه کرد

 .ردها بسیار باالستمسئوالن کشور روسیه اعالم کرده اند سختگیری آنان نسبت به کیفیت و رعایت استاندا: وی افزود

ایران می تواند از موقعیت به : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالش روابط ترکیه و روسیه گفت

 وجود آمده بهره مند شود و حضور خود را در بازار این منطقه افزایش دهد؛ البته این اقدام نیازمند این است که در این زمینه با

 .برنامه ریزی دقیق وارد شویم

 پیشنهاد ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر 

 .جالل پور درباره سفر هیات ایرانی به الجزایر گفت حضور ایران در بازار این کشور ممکن و موثر است

بین، متناسب با توانمندی های کشور در  دولت الجزایر در پی آن است که یک میلیون واحد مسکونی بسازد که از این: وی افزود

خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد داده ایم یکصد هزار واحد آن توسط بخش خصوصی ایران ساخته شود؛ البته چین و ترکیه نیز 

 .حضور گسترده ای در این بازار دارند که رقبای ایران محسوب می شوند

 مهمترین چالش دولت؛ وضع بازار و رکود حاکم

تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضع بازار و رکود حاکم بر آن را مهمترین چالشی دانست که باید از سوی رئیس ا

 .مسئوالن اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد

ررات اجرای زودتر تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، واگذاری پروژه های نیمه تمام به این بخش و کاهش مق: وی تصریح کرد

 .دست و پاگیر از پیشنهادهای بخش خصوصی است

بنگاه های اقتصادی که در چند دهه گذشته با خالقیت بخش خصوصی به وجود آمده اند، سرمایه کشور به شمار : جالل پور افزود

 .بودمی آیند؛ حفظ این بنگاه ها یک اولویت است و اگر هر یک از آنها از بین برود، براحتی قابل جبران نخواهد 

 ایران باید در گام نخست به منابع و ظرفیت های خود متکی باشد

ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های : رئیس اتاق اصناف ایران، درباره فضای کنونی بین المللی گفت« علی فاضلی»

ر آنچه تولید، صنعت و تجارت را خود و منابع داخلی حرکت کند که در این زمینه تسهیل در حرکت های اقتصادی و حذف ه

 .مختل می کند، بسیار اهمیت دارد

شرایط بین المللی می طلبد با استفاده از فرصت های ایجاد شده در پیوند بین سه اتاق، حرکت های اقتصادی کشور را : وی گفت

 .آسان تر و زودتر کنیم
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ای علیه ایران را موضوعی مستمر و همیشگی توصیف و یادآوری بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، نیز در این نشست اقدام ه

همه این اتفاق ها نشان می دهد ایران باید در گام نخست به منابع و ظرفیت های خود متکی باشد، هر چند نمی توان کشور : کرد

 .را منزوی و از حرکت های بین المللی جلوگیری کرد

 .اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و بخش خصوصی را فعال تر کنیم باید اجرای سیاست های: عبداللهی ادامه داد

رایزنی هایی با بازرگانان روسیه : وی پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای روابط بین المللی را مهم و ضروری برشمرد و افزود

رند و می توان با ارتباط بین ایران و داشتیم و متوجه شدیم فعاالن اقتصادی آذربایجان نیز سهمی قابل توجهی در بازار روسیه دا

 .آذربایجان در روسیه حضور خوبی داشت

در این نشست مقرر شد کارگروهی به منظور ارائه راهکارهایی عملیاتی برای مبارزه با رکود، از سوی دبیرخانه سه اتاق تشکیل 

 .شود

واند به عنوان نماینده بخش دولتی، دیپلماسی بخش خصوصی می ت»بتازگی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد 

 .«اقتصادی کشور را جلو ببرد

یافته های منتشر شده از مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال نشان می دهد سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد شده در کشور 

 .درصد افزایش یافته است 85به نزدیک 

 .شتغال ایران را در دست دارنددرصد ا 36به این ترتیب بخش عمومی و دولتی 

9fc5b52e1c512cf8=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 شیر و فرآورده ها
 12:21ساعت  1321دى ماه  11دو شنبه 

   بیست و پنجم دی ماه حذف می کندبیست و پنجم دی ماه حذف می کندبیست و پنجم دی ماه حذف می کند   روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را ازروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را ازروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از برداشته شدن تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه از < صنایع غذایی

شتر بیست و پنجم دی ماه و پیشنهاد بخش خصوصی ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر خبر داد و پایبندی بی

 .دولت به تعهدهای مالی خود را خواستار شد

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محسن جالل پور در نشست مشترک رییسان سه اتاق بازرگانی، اصناف و 

ه ورود لبنیات ایران تعرف: تعاون، از مذاکره های جدی با سفیر روسیه در تهران برای ارتقای سطح روابط دو کشور خبر داد و گفت

 .برداشته می شود( اواسط فوریه)و تعرفه سایر کاالها از اواخر بهمن ماه ( پانزدهم ژانویه)به خاک روسیه از بیست و پنجم دی ماه 

 .بازار روسیه ظرفیت بالقوه ای است که نباید به راحتی از آن بگذریم: جالل پور اضافه کرد

 .م کرده اند سختگیری آنان نسبت به کیفیت و رعایت استانداردها بسیار باالستمسئوالن کشور روسیه اعال: وی افزود

ایران می تواند از موقعیت به : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالش روابط ترکیه و روسیه گفت

هد؛ البته این اقدام نیازمند این است که در این زمینه با وجود آمده بهره مند شود و حضور خود را در بازار این منطقه افزایش د

 .برنامه ریزی دقیق وارد شویم

 پیشنهاد ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر 

 .جالل پور درباره سفر هیات ایرانی به الجزایر گفت حضور ایران در بازار این کشور ممکن و موثر است

در پی آن است که یک میلیون واحد مسکونی بسازد که از این بین، متناسب با توانمندی های کشور در  دولت الجزایر: وی افزود

خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد داده ایم یکصد هزار واحد آن توسط بخش خصوصی ایران ساخته شود؛ البته چین و ترکیه نیز 

 .شوند حضور گسترده ای در این بازار دارند که رقبای ایران محسوب می

 مهمترین چالش دولت؛ وضع بازار و رکود حاکم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضع بازار و رکود حاکم بر آن را مهمترین چالشی دانست که باید از سوی 

 .مسئوالن اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد

صوصی، واگذاری پروژه های نیمه تمام به این بخش و کاهش مقررات اجرای زودتر تعهدات مالی دولت به بخش خ: وی تصریح کرد

 .دست و پاگیر از پیشنهادهای بخش خصوصی است

بنگاه های اقتصادی که در چند دهه گذشته با خالقیت بخش خصوصی به وجود آمده اند، سرمایه کشور به شمار : جالل پور افزود

 .ر هر یک از آنها از بین برود، براحتی قابل جبران نخواهد بودمی آیند؛ حفظ این بنگاه ها یک اولویت است و اگ

 ایران باید در گام نخست به منابع و ظرفیت های خود متکی باشد

ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های : رئیس اتاق اصناف ایران، درباره فضای کنونی بین المللی گفت« علی فاضلی»

کند که در این زمینه تسهیل در حرکت های اقتصادی و حذف هر آنچه تولید، صنعت و تجارت را  خود و منابع داخلی حرکت

 .مختل می کند، بسیار اهمیت دارد

شرایط بین المللی می طلبد با استفاده از فرصت های ایجاد شده در پیوند بین سه اتاق، حرکت های اقتصادی کشور را : وی گفت

 .آسان تر و زودتر کنیم
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بداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، نیز در این نشست اقدام های علیه ایران را موضوعی مستمر و همیشگی توصیف و یادآوری بهمن ع

همه این اتفاق ها نشان می دهد ایران باید در گام نخست به منابع و ظرفیت های خود متکی باشد، هر چند نمی توان کشور : کرد

 .جلوگیری کرد را منزوی و از حرکت های بین المللی

 .باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و بخش خصوصی را فعال تر کنیم: عبداللهی ادامه داد

رایزنی هایی با بازرگانان روسیه : وی پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای روابط بین المللی را مهم و ضروری برشمرد و افزود

قتصادی آذربایجان نیز سهمی قابل توجهی در بازار روسیه دارند و می توان با ارتباط بین ایران و داشتیم و متوجه شدیم فعاالن ا

 .آذربایجان در روسیه حضور خوبی داشت

در این نشست مقرر شد کارگروهی به منظور ارائه راهکارهایی عملیاتی برای مبارزه با رکود، از سوی دبیرخانه سه اتاق تشکیل 

 .شود

بخش خصوصی می تواند به عنوان نماینده بخش دولتی، دیپلماسی »مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد بتازگی قائم 

 .«اقتصادی کشور را جلو ببرد

یافته های منتشر شده از مرکز آمار ایران در شهریورماه امسال نشان می دهد سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد شده در کشور 

 .یش یافته استدرصد افزا 85به نزدیک 

 .درصد اشتغال ایران را در دست دارند 36به این ترتیب بخش عمومی و دولتی 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1321دى ماه  15سه شنبه 

   منفعت بازار لبنیات از قطع روابط با عربستان منفعت بازار لبنیات از قطع روابط با عربستان منفعت بازار لبنیات از قطع روابط با عربستان 

ترین مشتری محصوالت لبنی ایران، کشور عراق و پس از آن افغانستان است  عمده: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت< صنایع غذایی

روند صادراتی محصوالت لبنی خللی ایجاد کند، بلکه تواند در  که مسلما قطع روابط دیپلماتیک ایران با برخی کشورهای عربی نمی

 .به نفع ایران تمام خواهد شد

در چنین شرایطی ممکن است عراق به عنوان بزرگترین مشتری، واردات لبنیات و حتی دیگر محصوالت : اظهار کرد  رضا باکری

 .ی بیشتری برای محصوالت ایرانی داشته باشداش را از کشورهایی مانند عربستان و ترکیه محدود یا قطع کند و تقاضا کشاورزی

اکنون در زمینه صادرات لبنیات و دیگر محصوالت کشاورزی به عراق  هایی که هم یکی از نگرانی: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

الت رود قدرت خرید عراق برای محصو وجود دارد کاهش درآمدهای نفتی این کشور در پی سقوط قیمت نفت است که بیم آن می

 .کشاورزی ایرانی نیز کاهش پیدا کند

 ترین محصول لبنی صادراتی به روسیه پنیرهای سخت، عمده

های این کشور خبر داد و اظهار  میلیون دالری برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه در صورت لغو تعرفه 222باکری از پتانسیل 

مسئوالن ایران و روسیه در زمینه لبنیات صورت گرفته، پتانسیل صادرات در حال حاضر آنچه براساس توافقات بین تجار و : کرد

های کنونی برداشته شود و مشکالت اداری، تجاری و بانکی حل شود  میلیون دالری در این زمینه وجود دارد که اگر تعرفه 222

 .توانیم صادرات لبنیات به روسیه را آغاز کنیم می

شود، انواع پنیرهای سخت مانند گودا، چدا و غیره است که در ایران  ه به روسیه صادر میترین محصول لبنی ک عمده: وی افزود

اندازی تعریف نشده است، چراکه روسیه در زمینه تولید دیگر  مشتری چندانی ندارد و برای صادرات دیگر محصوالت لبنی چشم

طش با اتحادیه اروپا تنها انواع پنیرهای سخت را از محصوالت لبنی دارای پتانسیل داخلی است و پیش از تیره و تار شدن رواب

 .کرد کشورهای اروپایی وارد می
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 صادرات و واردات

 - 21/11/11فارس

   ای تعیین ارزش گمرکی برنج وارداتی بیش از قیمت واقعیای تعیین ارزش گمرکی برنج وارداتی بیش از قیمت واقعیای تعیین ارزش گمرکی برنج وارداتی بیش از قیمت واقعیپافشاری برپافشاری برپافشاری بر

 392پافشاری گمرک ایران برای تعیین ارزش گمرکی برنج بیش از قیمت واقعی آن، : دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت

 .کند میلیون دالر هزینه اضافی به کشور تحمیل می 152میلیون تا 

در حالی که : با اشاره به کاهش قیمت جهانی برنج اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مسیح کشاورز در گفت

اتی عمده واردات برنج ایران از کشورهای هند و پاکستان است، به دلیل فرارسیدن فصل برداشت و افزایش تولید، قیمت صادر

 .رو شده است محصوالت این دو کشور با کاهش جدی قیمت روبه

 3313برنج : درصد کاهش یافته اضافه کرد 52وی با اشاره به اینکه به دنبال عرضه انبوه برنج در بازارهای جهانی قیمت ها قریب به 

قیمت داشته است و این تغییر قیمت  دالر در هر تن کاهش 222به  3122دالر و برنج سوپر باسماتی از  222به  3322هندی از 

باید در ارزش گذاری گمرکی نیز لحاظ شود، اما متاسفانه گمرک ایران کاهش قابل توجه قیمت برنج در بازارهای جهانی را نادیده 

ز ارزش دالر بیش ا 152دالر و برنج باسماتی را  392را  3313گرفته و با متهم کردن واردکنندگان به تضییع حقوق دولت، برنج 

 .واقعی قیمت گذاری کرده است

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه واردات برنج به عنوان کاالی اساسی مشمول دریافت ارز مبادله ای با نرخ 

تعیین ارزش گمرکی بیش از قیمت واقعی به معنی خارج شدن رقم قابل توجهی ارز از کشور به : هزار تومان است، تصریح کرد1

دالر تعیین کرده و این به  952دالر و برنج سوپر باسماتی را  892را  3313گمرک ایران ارزش گمرکی برنج . نفع تجار هندی است

دالر برای واردات برنج از پاکستان است، که با توجه به نیاز کشور  152ای واردات برنج از هند و دالر ارز بیشتر بر 392منزله خروج 

 .میلیون دالر از کشور است 152تا  392به واردات یک میلیون تن برنج رقمی معادل 

دنبال دارد چرا که واردات  کشاورز به این نکته اشاره کرد که این تصمیم گمرک تبعات ناخوشایندی برای بازار و اقتصاد کشور به

کند  برنج با قیمتی کمتر از نرخ پایه تعیین شده از سوی گمرک، واردکننده را متهم به کم اظهاری و مجبور به پرداخت جریمه می

 .شود ها در بازار می که موجب افزایش قیمت تمام شده و در نهایت رشد قیمت

رو شویم که تبعات آن افزایش قیمت در بازار و  واردات از مسیر قانونی روبه در چنین شرایطی ممکن است با کاهش: وی توضیح داد

تحمیل آن به مصرف کننده است و در عین حال به افزایش قاچاق برنج برای جبران این موضوع دامن می زند و یا ممکن است به 

 .اختالط با محصوالتی با کیفیت پایین تر برای تعدیل قیمت منجر شود

درصدی برنج  52واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه ظاهرا گمرک بیشتر به فکر افزایش درآمد دولت از محل تعرفه دبیر انجمن 

با توجه به اینکه پرداخت پول خرید برنج از مسیر اعتبارات بانکی است در نتیجه بازرگانان هندی و : وارداتی است تصریح کرد

کنند و گذشته از زیانی که تجار ایرانی متحمل  واقعی محصوالتشان ارز دریافت می دالر بیش از قیمت 152تا  392پاکستانی 

شوند، دولت نیز بابت این اضافه پرداخت و ما به التفاوت ارز آزاد و مبادله ای مبلغ قابل توجهی زیان خواهد کرد که تعرفه  می

 .کند دریافت شده آن را جبران نمی

دهد چراکه مصرف کننده  ر مقام حمایت از تولیدکننده داخلی هم باشد، این اتفاق رخ نمیاگر این تصمیم گمرک د: کشاورز گفت

برنج ایرانی و وارداتی متفاوت هستند و اگر افزایش قیمت برنج وارداتی به افزایش قیمت محصول داخلی منتهی شود در شرایط 

 .رکود کنونی، به ضرر تولید داخلی خواهد بود
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مایت از تولیدکننده داخلی نیز با توجه به اینکه فصل برداشت به پایان رسیده و کشاورزان محصول در خصوص ح: وی بیان کرد

 .خود را عرضه کرده اند، اگر افزایش قیمتی نیز اتفاق بیفتد، به نفع دالالن و به زیان مصرف کنندگان خواهد بود

ها  یین ارزش پایه محصوالت وارداتی تعامل خوبی با تشکلتا پیش از این گمرک در تع: دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت

داشت که نتیجه آن به کاهش تخلفات کم یا بیش اظهاری منتهی شده بود، اما متاسفانه در مقطع کنونی تصمیم گیران در گمرک 

 .کرده است ها، اقدام به اتخاد این تصمیم کارشناسی نشده و غیرمنطقی ایران با بی توجهی به قانون و ظرفیت تشکل

تداوم این روند نه تنها خسارت : وی در پایان با ابراز امیدواری کرد تا مسئوالن گمرک در روند پیش رو تجدید نظر کنند و افزود

مالی قابل توجهی در پی خواهد داشت که تمامی تالش های چند سال اخیر برای ایجاد توازن در بازار مصرف و همچنین اقدامات 

 .وص تامین محصول استاندارد و بهداشتی را بی نتیجه خواهد کردانجام شده در خص

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31952912222911 
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 صادرات و واردات
 - 21/11/11فارس

   درصدی صادرات خرمادرصدی صادرات خرمادرصدی صادرات خرما   4۸4۸4۸افزایش افزایش افزایش / / / هزار تن خرما در سال جاریهزار تن خرما در سال جاریهزار تن خرما در سال جاری   44۴44۴44۴صادرات صادرات صادرات 

 8درصدی، صادرات این محصول در  38با افزایش : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل میوه

 .هزار تن رسید 332ماهه ابتدای امسال به 

وگو با خبرنگار اقتصادی  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل میوه ابوالقاسم حسن

 .هزار تن خرما در کشور تولید شد 322امسال حدود یک میلیون و : گفت خبرگزاری فارس

هزار تن از  332از ابتدای سال تا اول آبان ماه حدود : خرما امسال خوب است، اظهار داشت وی با بیان اینکه اینکه وضعیت صادرات

 .این محصول صادر شده است

درصد  38حدود  91صادرات خرما در سال جاری نسبت به سال : گرمسیری تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 .هزار ملیون دالر بوده است 321اه سال جاری افزایش یافته و ارزش صادراتی این محصول تا آبان م
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 صادرات و واردات
 - 21/11/15فارس

   کارخانه لبنی ایران به روسیهکارخانه لبنی ایران به روسیهکارخانه لبنی ایران به روسیه   111صدور مجوز صادرات صدور مجوز صادرات صدور مجوز صادرات 

های لبنی، پروتکل صادرات  در پی بازدید نماینده دامپزشکی روسیه از کارخانه: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت

 .کارخانه لبنیات ایرانی مجوز صادرات به این کشور گرفتند 5محصوالت لبنی به روسیه صادر شده و 

درباره با آخرین وضعیت بازار صادرات محصوالت کشاورزی از جمله  خبرگزاری فارسو با خبرنگار اقتصادی وگ کاوه زرگران در گفت

میلیارد دالر واردات محصوالت لبنی دارد که یک و نیم میلیارد دالر آن را پنیر  5روسیه ساالنه : محصوالت لبنی به روسیه گفت

 .دهد که ایران ظرفیت تولید تمام این محصوالت را دارد مله پنیر چدار و گودا تشکیل میخشک از ج

های روسیه هم در اقدامی متقابل واردات مورد نیاز خود را از اروپا محدود کرد،  از سال گذشته که با تشدید تحریم: وی تصریح کرد

ی که آمریکای جنوبی و ترکیه نیز در این میان بیکار ننشسته و بازار توانست از ظرفیت بازار روسیه استفاده کرد، در حال ایران می

 .روسیه را در این حوزه از آن خود کردند

میلیون دالر است و  622به گفته زرگران این در حالی است که کل صادرات محصوالت لبنی ما به کشورهای دیگر در حال حاضر 

 .مین کنیم، این رقم فراتر از یک میلیارد دالر خواهد بوداگر ما بتوانیم تنها بخشی از نیاز روسیه را تا

( 95اول بهمن )ژانویه  12صادرات محصوالت لبنی ایران به روسیه از : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد

 .آغاز می شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953232222922 
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و واردات صادرات  
 آیانا 1321دی  11, دوشنبه

درصدی واردات در هشت ماهه درصدی واردات در هشت ماهه درصدی واردات در هشت ماهه    ۱2۱2۱2میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش میلیارد دالری محصوالت کشاورزی و کاهش    999صادرات بیش از صادرات بیش از صادرات بیش از 

      313131سال سال سال 
هزار دالر  162میلیون و  192میلیارد و  1محصوالت کشاورزی به ارزش هزارتن  19میلیون و  1از فروردین تا آبان ماه سال جاری، 

 .از کشور صادر شده است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،بر اساس گزارش مرکز فناوری اطالعات  

درصدی از کل ارزش صادرات کاالهای  32.86رصدی از کل وزن و د 6.22وارتباطات وزارتخانه، این میزان صادرات، معادل سهم 

 .غیرنفتی می باشد

تن به  182هزار و  21میلیون و  22بالغ بر  95بر پایه این گزارش،جمع کل صادرات کاالهای غیرنفتی از فروردین تا آبان سال 

 .هزار دالر بوده است 252میلیون و  122میلیارد و 13ارزش 

 32.65واردات بخش کشاورزی طی هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی  بنابر این گزارش،

 .درصد کاهش نشان می دهد 12.23درصد و از نظر ارزشی 

بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی به ترتیب مربوط به زیربخش زراعی با سهم :در ادامه این گزارش آمده است

 .درصد بوده است 32.22درصد و باغی با سهم  32.16صد، دام و طیور با سهم در 65.18

به لحاظ ارزشی نیز بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به ترتیب شامل زیربخش باغی با سهم :این گزارش می افزاید

 .درصد بوده است 16.28درصد و دام و طیور با سهم  18.11درصد، زراعی با سهم  53.89

هزار دالر  112میلیون و  885تن به ارزش  212هزار و  212بنابراین گزارش، در بخش دام و طیور طی هشت ماهه نخست امسال 

انواع محصوالت شامل حیوانات زنده، گوشت و احشاء خوراکی، محصوالت خوراکی با منشا حیوانی و خوراک دام صادرات شده که 

 .دهد درصد رشد نشان می 31.51درصد و ارزشی  33.5بل به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال ق

هزار دالر صادرات ماهیان زنده، ماهیان تازه  122میلیون و  325تن به ارزش  152هزار و  11براساس این گزارش،در بخش شیالت 

درصد به لحاظ  32.85یا منجمد یا خشک، قشرداران صدفداران و بی مهرگان و محصوالت خوراکی با منشا آبزیان صورت گرفته که 

 .درصد از نظر ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است 33.12وزنی و 

هزارتن به ارزش  921در بخش زراعی، صادرات محصوالت خام و تازه و فرآوری شده به یک میلیون و :این گزارش ادامه می دهد

درصد  2.31درصد و ارزشی  1.66به لحاظ وزنی  91ه نخست سال هزار دالر رسیده که نسبت به هشت ماه 832میلیون و  926

 .رشد نشان می دهد

میلیون دالر انواع محصوالت خام ، تازه و فرآوری شده، صادر  512هزارتن به ارزش یک میلیارد و  238همچنین در بخش باغی 

 .شده است

درصد و ارزشی  1ل قبل به لحاظ وزنی از رشد در بخش دامپزشکی نیز صادرات محصوالت دامپزشکی نسبت به مدت مشابه سا

 .درصد برخوردار بوده است 58.13رشد 

قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در هشت ماهه نخست سال جاری در بخش کشاورزی شامل  32:در این گزارش آمده است

است، انواع کلم قرمز و سفید و قمری، دوغ هندوانه، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، پیاز و موسیر، م



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

171 
 

قلم عمده صادراتی از نظر  32و شیر، خامه بسته بندی شده کفیر، سیب تازه، خیار و خیار ترش تازه یا سرد کرده، خربزه و کاهو و 

یوانات زنده از نوع ارزشی شامل بسته با پوست تازه یا خشک، گوجه فرنگی، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، هندوانه، پنیر، ماست، ح

 .گوسفند و به جز گوسفند مولد نژاد خالص، خرما مضافتی تازه یا خشک، پیاز و موسیر و انگور خشک کرده می شود

/item/majles/ir.iana.www//:http12353-3html. 
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و واردات صادرات  
 12:21ساعت  1321دى ماه  11دو شنبه 

   روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کندروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کندروسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از برداشته شدن تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه از < صنایع غذایی

د بخش خصوصی ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر خبر داد و پایبندی بیشتر بیست و پنجم دی ماه و پیشنها

 .دولت به تعهدهای مالی خود را خواستار شد

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محسن جالل پور در نشست مشترک رییسان سه اتاق بازرگانی، اصناف و 

تعرفه ورود لبنیات ایران : های جدی با سفیر روسیه در تهران برای ارتقای سطح روابط دو کشور خبر داد و گفت تعاون، از مذاکره

 .برداشته می شود( اواسط فوریه)و تعرفه سایر کاالها از اواخر بهمن ماه ( پانزدهم ژانویه)به خاک روسیه از بیست و پنجم دی ماه 

 .یت بالقوه ای است که نباید به راحتی از آن بگذریمبازار روسیه ظرف: جالل پور اضافه کرد

 .مسئوالن کشور روسیه اعالم کرده اند سختگیری آنان نسبت به کیفیت و رعایت استانداردها بسیار باالست: وی افزود

اند از موقعیت به ایران می تو: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به چالش روابط ترکیه و روسیه گفت

وجود آمده بهره مند شود و حضور خود را در بازار این منطقه افزایش دهد؛ البته این اقدام نیازمند این است که در این زمینه با 

 .برنامه ریزی دقیق وارد شویم

 پیشنهاد ایران برای ساخت یکصد هزار واحد مسکونی در الجزایر 

 .الجزایر گفت حضور ایران در بازار این کشور ممکن و موثر است جالل پور درباره سفر هیات ایرانی به

دولت الجزایر در پی آن است که یک میلیون واحد مسکونی بسازد که از این بین، متناسب با توانمندی های کشور در : وی افزود

؛ البته چین و ترکیه نیز خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد داده ایم یکصد هزار واحد آن توسط بخش خصوصی ایران ساخته شود

 .حضور گسترده ای در این بازار دارند که رقبای ایران محسوب می شوند

 مهمترین چالش دولت؛ وضع بازار و رکود حاکم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وضع بازار و رکود حاکم بر آن را مهمترین چالشی دانست که باید از سوی 

 .ادی کشور مورد توجه قرار گیردمسئوالن اقتص

اجرای زودتر تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، واگذاری پروژه های نیمه تمام به این بخش و کاهش مقررات : وی تصریح کرد

 .دست و پاگیر از پیشنهادهای بخش خصوصی است

ه وجود آمده اند، سرمایه کشور به شمار بنگاه های اقتصادی که در چند دهه گذشته با خالقیت بخش خصوصی ب: جالل پور افزود

 .می آیند؛ حفظ این بنگاه ها یک اولویت است و اگر هر یک از آنها از بین برود، براحتی قابل جبران نخواهد بود

 ایران باید در گام نخست به منابع و ظرفیت های خود متکی باشد

ایران باید بیش از گذشته با تکیه بر توانمندی های : لمللی گفترئیس اتاق اصناف ایران، درباره فضای کنونی بین ا« علی فاضلی»

خود و منابع داخلی حرکت کند که در این زمینه تسهیل در حرکت های اقتصادی و حذف هر آنچه تولید، صنعت و تجارت را 

 .مختل می کند، بسیار اهمیت دارد

د شده در پیوند بین سه اتاق، حرکت های اقتصادی کشور را شرایط بین المللی می طلبد با استفاده از فرصت های ایجا: وی گفت

 .آسان تر و زودتر کنیم
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بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، نیز در این نشست اقدام های علیه ایران را موضوعی مستمر و همیشگی توصیف و یادآوری 

و ظرفیت های خود متکی باشد، هر چند نمی توان کشور همه این اتفاق ها نشان می دهد ایران باید در گام نخست به منابع : کرد

 .را منزوی و از حرکت های بین المللی جلوگیری کرد

 .باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم و بخش خصوصی را فعال تر کنیم: عبداللهی ادامه داد

رایزنی هایی با بازرگانان روسیه : ضروری برشمرد و افزودوی پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای روابط بین المللی را مهم و 

داشتیم و متوجه شدیم فعاالن اقتصادی آذربایجان نیز سهمی قابل توجهی در بازار روسیه دارند و می توان با ارتباط بین ایران و 

 .آذربایجان در روسیه حضور خوبی داشت

هایی عملیاتی برای مبارزه با رکود، از سوی دبیرخانه سه اتاق تشکیل در این نشست مقرر شد کارگروهی به منظور ارائه راهکار

 .شود

بخش خصوصی می تواند به عنوان نماینده بخش دولتی، دیپلماسی »بتازگی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد 

 .«اقتصادی کشور را جلو ببرد

امسال نشان می دهد سهم بخش خصوصی از اشتغال ایجاد شده در کشور یافته های منتشر شده از مرکز آمار ایران در شهریورماه 

 .درصد افزایش یافته است 85به نزدیک 

 .درصد اشتغال ایران را در دست دارند 36به این ترتیب بخش عمومی و دولتی 

9fc5b52e1c512cf8=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1321دى ماه  13یک شنبه 

میلیارد دالری و کاهش میلیارد دالری و کاهش میلیارد دالری و کاهش    999صادرات بیش از صادرات بیش از صادرات بیش از / / / کارنامه تجارت خارجی محصوالت کشاورزی منتشر شدکارنامه تجارت خارجی محصوالت کشاورزی منتشر شدکارنامه تجارت خارجی محصوالت کشاورزی منتشر شد

   درصدی وارداتدرصدی وارداتدرصدی واردات   ۱2۱2۱2

میلیارد و  1هزارتن محصوالت کشاورزی به ارزش  19میلیون و  1ماه سال جاری،  از فروردین تا آبان -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .هزار دالر از کشور صادر شده است 162میلیون و  192

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، بر اساس گزارش مرکز فناوری اطالعات وارتباطات وزارتخانه، این میزان 

 .درصدی از کل ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی می باشد 32.86درصدی از کل وزن و  6.22صادرات، معادل سهم 

تن به  182هزار و  21میلیون و  22بالغ بر  95بر پایه این گزارش،جمع کل صادرات کاالهای غیرنفتی از فروردین تا آبان سال 

 .هزار دالر بوده است 252میلیون و  122میلیارد و 13ارزش 

 32.65، واردات بخش کشاورزی طی هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی بنابر این گزارش

 .درصد کاهش نشان می دهد 12.23درصد و از نظر ارزشی 

بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی به ترتیب مربوط به زیربخش زراعی با سهم :در ادامه این گزارش آمده است

 .درصد بوده است 32.22درصد و باغی با سهم  32.16رصد، دام و طیور با سهم د 65.18

به لحاظ ارزشی نیز بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور به ترتیب شامل زیربخش باغی با سهم :این گزارش می افزاید

 .درصد بوده است 16.28درصد و دام و طیور با سهم  18.11درصد، زراعی با سهم  53.89

هزار دالر  112میلیون و  885تن به ارزش  212هزار و  212نابراین گزارش، در بخش دام و طیور طی هشت ماهه نخست امسال ب

انواع محصوالت شامل حیوانات زنده، گوشت و احشاء خوراکی، محصوالت خوراکی با منشا حیوانی و خوراک دام صادرات شده که 

 .دهد درصد رشد نشان می 31.51درصد و ارزشی  33.5ل به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قب

هزار دالر صادرات ماهیان زنده، ماهیان  122میلیون و  325تن به ارزش  152هزار و  11بر اساس این گزارش،در بخش شیالت 

درصد به  32.85تازه یا منجمد یا خشک، قشرداران صدفداران و بی مهرگان و محصوالت خوراکی با منشا آبزیان صورت گرفته که 

 .درصد از نظر ارزشی نسبت به زمان مشابه سال گذشته، رشد داشته است 33.12لحاظ وزنی و 

هزارتن به ارزش  921در بخش زراعی، صادرات محصوالت خام و تازه و فرآوری شده به یک میلیون و :این گزارش ادامه می دهد

درصد  2.31درصد و ارزشی  1.66به لحاظ وزنی  91ماهه نخست سال هزار دالر رسیده که نسبت به هشت  832میلیون و  926

 .رشد نشان می دهد

میلیون دالر انواع محصوالت خام ، تازه و فرآوری شده، صادر  512هزارتن به ارزش یک میلیارد و  238همچنین در بخش باغی 

 .شده است

درصد و ارزشی  1سال قبل به لحاظ وزنی از رشد  در بخش دامپزشکی نیز صادرات محصوالت دامپزشکی نسبت به مدت مشابه

 .درصد برخوردار بوده است 58.13رشد 

قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در هشت ماهه نخست سال جاری در بخش کشاورزی شامل  32: در این گزارش آمده است

ر، ماست، انواع کلم قرمز و سفید و قمری، دوغ هندوانه، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده، پیاز و موسی

قلم عمده صادراتی از نظر  32و شیر، خامه بسته بندی شده کفیر، سیب تازه، خیار و خیار ترش تازه یا سرد کرده، خربزه و کاهو و 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

175 
 

ت، حیوانات زنده از نوع ارزشی شامل بسته با پوست تازه یا خشک، گوجه فرنگی، سیب زمینی تازه یا سرد کرده، هندوانه، پنیر، ماس

 . گوسفند و به جز گوسفند مولد نژاد خالص، خرما مضافتی تازه یا خشک، پیاز و موسیر و انگور خشک کرده می شود

b5b58b92dbe161=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=363dbe90b48b4b


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

176 
 

 صنایع غذایی

 آیانا 1321دی  12, شنبه

   درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه گذشته درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه گذشته درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه گذشته    2۲62۲62۲6افزایش افزایش افزایش 

 2.6در بهار سال جاری رسید که نسبت به مدت مشابه گذشته از رشد  111.1شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی به عدد 

 .درصدی برخوردار است

، در آخرین بررسی شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

های مختلف تولیدی ازجمله صنایع مواد غذایی و آشامیدنی تحت  که توسط مرکز آمار منتشر شده است، درصد تغییرات بخش

 .بررسی قرار گرفته است

رسید که نبست  391.6خورشیدی به عدد  3195شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار : در این بررسی آمده است

درصد تغییرات شاخص کل در چهار . درصد افزایش داشته است 2.1درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  1.2به فصل گذشته 

 .درصد است 33.3( تولیدکننده کل بخش صنعت نرخ تورم)نسبت به دوره مشابه سال قبل  3195فصل منتهی به فصل بهار سال 

تولید چوب، محصوالت چوبی و "و  "تولید محصوالت از توتون، تنباکو و سیگار"های  همچنین اعداد شاخص قیمت مربوط به بخش

کل  ها، تأثیر جزئی در تغییر شاخص اند و تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده "پنبه چوب

نشده  بندی آالت و تجهیزات طبقه تولید ماشین"های  ها، اعداد شاخص مربوط به بخش بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش

 .اند نسبت به فصل قبل کاهش داشته "آالت اداری و محاسباتی تولید ماشین"و  "تولید کاغذ و محصوالت کاغذی"، "در جای دیگر

در حوزه  3191 - 95های  ل ای در فصل بهار سا های اصلی در نگاهی مقایسه صنعت و بخششاخص قیمت تولیدکننده کل بخش 

های بخش مواد غذایی و آشامیدنی  گونه که شاخص قیمت تولیدکننده صنایع مواد غذایی و آشامیدنی دارای تغییرات بوده است، به

درصد  2.6و نسبت به فصل مشابه سال قبل  درصد 2.1رسید که نسبت به فصل گذشته  111.1به عدد  3195در فصل بهار 

 .افزایش داشته است

آوری و حفاظت گوشت و  های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ازجمله تولید و عمل این بررسی در ادامه شاخص قیمت سایر زیربخش

های  و حبوبات، فرآوردهشده، غالت  های آسیاب ها، دانه بندی خرما، پسته، میوه و سبزی ماهی، روغن و چربی حیوان، بسته

را آورده است که متن کامل آن جهت استفاده بیشتر عالقه مندان این ... ها، دوغ و آب معدنی و ای، شکالت، انواع آشامیدنی نشاسته

 ./صنعت در فایل پیوست ذیل همین خبر موجود است

/item/food/ir.iana.www//:http12322-3html. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1321دى ماه  11جمعه 

   روش برای کاهش هزینه مواد غذاییروش برای کاهش هزینه مواد غذاییروش برای کاهش هزینه مواد غذایی   ۱۱۱

ای خانوارهاست که اگر به درستی کنترل نشود،  های سبد هزینه ترین بخش های خرید مواد غذایی، یکی از مهم هزینه< مواد غذایی

 .شما را هم خالی خواهد کردعالوه بر لطمه زدن به سالمتی، جیب 

شود که اگر به درستی کنترل نشود، عالوه بر اینکه جیب  های سبد خانوارها محسوب می ترین هزینه هزینه مواد غذایی، یکی از مهم

 .همراه خواهد داشت ها را به وزن و سایر بیماری کند، مشکالتی چون اضافه شما را خالی می

سوم افراد بالغ در آمریکا دچار چاقی مفرط هستند ضمن اینکه  بیش از یک( CDA) ها با بیماریطبق اعالم مرکز کنترل و مقابله 

تواند  تنها بازگو کننده شیوه زندگی ناسالم است، بلکه می این مساله نه. میزان چاقی مفرط در بین محصالن نیز همچنان باالست

نج عادت صحیح برای حفظ رژیم غذایی سالم در کنار صرفه جویی در در این گزارش به پ. ها باشد آفتی برای حساب بانکی خانواده

 .کنیم ها اشاره می هزینه

 های حمایت از کشاورزی پیوستن به فعالیت

شود که افراد با عضویت در این برنامه، تا پیش از  در برخی کشورها، فعالیتی تحت عنوان کشاورزی مورد حمایت جامعه انجام می 

صورت هفتگی سهم فصلی  پردازند که پس از شروع فصل برداشت، به محصوالت، پولی را به کشاورزان می فرارسیدن فصل برداشت

قطعا شما هم با . کنند ها، از کشاورزان محلی دریافت می ای بسیار کمتر از مغازه ها و سبزیجات را مستقیما و با هزینه خود از میوه

 .زده خواهید شد آن شگفت استفاده از این محصوالت، از تازگی طعم و کیفیت

 پز استفاده از آرام

راحتی  شما به. کند جویی می تنها بسیار ساده است، بلکه ساالنه صدها هزار تومان در هزینه خانوارها صرفه پز نه استفاده از آرام

رسید،  تا شب که به خانه می پز قرار دهید و توانید هر روز صبح و پیش از رفتن سر کار، مواد الزم برای طبخ غذا را داخل آرام می

راحتی با مواد اولیه بسیار ارزان قیمت نظیر بلغور جوی دوسر و سایر  توانید به پز می با دستگاه آرام. غذای شما آماده خواهد بود

 .هزار تومان برای هر نفر تهیه کنید 2ای کمتر از  سبزیجات، و حتی باقیمانده سایر غذاها، یک سوپ خوشمزه با هزینه

 مانده های باقی ستفاده دوباره از گوشتا

مانده و یافتن راهی برای درست کردن  جویی در هزینه خوراک خانوار، استفاده مجدد از غذاهای باقی های صرفه یکی دیگر از شیوه

 .استفاده کنیدهای مرغ یا گوشت، از آنها برای طبخ انواع کوکو یا غذاهای دیگر  جای دور ریختن اضافه مثال به. غذا از آنهاست

 ریزی قبلی برای خرید و آشپزی برنامه

های دقیقه نودی که بخش بیشتر  شود تا احتمال خرید نظر برسد اما این کار باعث می کاری به شاید طبخ وعده شام از صبح اضافه

برای هفته آینده تهیه کنید و  توانید فهرستی از مواد غذایی مورد نیاز خود همچنین، می. شود، به حداقل برسد آنها روانه فریزر می

 .یابد ترتیب، احتمال اینکه پول و موادغذایی را دور بریزید، کاهش می  بدین

 خرید نکردن به وقت گرسنگی

. کنید وقتی گرسنه هستید، ناخواسته، بیش از نیاز واقعی خود خرید می. های قدیمی اما همچنان کارآمد است این یکی از نصیحت

 .کند خریدهای متداول روزانه نیز صدق میاین قانون درباره 

119ad9cc915cb283f1511=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1321دى ماه  11پنج شنبه 

   ر شدر شدر شدنخستین گردهمایی میز ملی ماکارونی کشور برگزانخستین گردهمایی میز ملی ماکارونی کشور برگزانخستین گردهمایی میز ملی ماکارونی کشور برگزا

برای نخستین بار در کشور خانواده تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، دور میز ملی  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .ماکارونی گرد هم آمدند

، این گردهمایی با حضور دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

مهندس محمدرضا مودودی مشاور وزیر و معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت، مهندس سید حمید طهایی استاندار  ایران،

و جمعی   البرز، دکتر ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز،احمدی معاون بازاریابی صندوق ضمانت صادرات ایران

 .از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد

میزکاال از جمله مواردی است که سازمان توسعه تجارت در برنامه های خود دارد و این بار فعاالن عرصه تولید و صادرات ماکارونی، 

 .پای میزملی ماکارونی به طرح مشکالت پیش روی این صنعت و ارائه راهکارهای آن پرداختند

ناشی از مورد استفاده قرار گرفتن ناوگان خارجی جهت واردات و هزینه های صدور و تمدید کارتهای بازرگانی، عوارض حق پرچم 

بحث خدمات صندوق ضمانت صادرات در حوزه بیمه نامه ها از جمله محورهایی بود که در این جمع مورد بحث و بررسی قرار 

 .گرفت

انی که بازارهای دور را هدف مرتضی سلطانی تنها دارنده مدال افتخار صادرات کشور پوشش بیمه ای را بخصوص برای صادرکنندگ

 .قرار دادند، مهم ارزیابی کرد

محسن امینی رییس انجمن صنفی صنعت ماکارونی استان البرز و نماینده البرز در اتاق بازرگانی ایران هم در این جلسه ضمن 

ه صادرکنندگان برای رقابت برشمردن هزینه های سرباری که بر صادرکنندگان تحمیل می شود آنها را به عنوان عوامل افول انگیز

موانع و مشکالت صنعت ماکارونی و توسعه صادرات این محصول از سوی فعاالن این عرصه » : در بازارهای هدف معرفی کرد و گفت

به خوبی شناخته شده است؛ اما آنچه امروز صادرکنندگان به صورت عام با آن درگیر هستند هزینه های سرباری است که به واسطه 

 «.های خارجی و خود تحریمهای داخلی بر تولیدکنندگان تحمیل شده استتحریم

در نظر گرفتن امتیازاتی چون تمدید رایگان کارتهای بازرگانی برای صادرکنندگان برتر واقعی و حذف قانون پرداخت »: وی افزود

رداشته شدن تحریمها و فراهم آوردن درصد عوارض حق پرچم استفاده از کشتیرانی خارجی راه برای واردکنندگان تا زمان ب 32

امکان حمل کاال با کشتیرانی جمهوری اسالمی از جمله راهکارهایی است که می تواند در کاهش هزینه های تمام شده مؤثر واقع 

 «.شود و قطعاً قیمت تمام شدۀ کاال از عوامل تعیین کننده قدرت رقابت در بازارهای جهانی است

زنگری در قوانین بیمه ای صندوق حمایت از صادرکنندگان و تحت پوشش قرار دادن تمامی خطرات و محسن امینی، در ادامه با

در »: هزینه های احتمالی برای محموله های صادراتی را از جمله موارد انکارناپذیر بهبود شرایط صادراتی کشور عنوان کرد و گفت

ه طی سالهای گذشته محدودیتهایی را برای ما ایجاد کرده بودند، شرایط فعلی اقتصاد کشور، و با پشت سرگذاشتن تحریمهایی ک

باید از هر فرصتی برای ارتقا قدرت رقابتی صادرکنندگان کشورمان استفاده کنیم و در این زمینه کاهش ریسک در حوزه صادرات از 

 «.جمله راهکارهای است که با تغییراتی در قوانین بیمه ای صندوق دست یافتنی است

گری از موضوعات مطرح در نخستین گردهمایی میزملی ماکارونی کشور، معطوف به ضرورت ها و بسته پیشنهادی بود که بخش دی

 . از سوی انجمن صنفی کارفرمایان ماکارونی استان البرز در سطح ملی و استانی عنوان شد
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صادرات ماکارونی در نظر گرفته شود، اعمال  بسته پیشنهادی این انجمن با تأکید بر ضرورت هایی که می بایست در بحث تولید و

معافیت صنعت ماکارونی از مالیات بر ارزش افزوده و اعمال تعرفه صفر برای واردات گندم ویژه صنعت ماکارونی را از جمله راه های 

 .حفظ توان خرید مصرف کننده و کنترل قیمت تمام شده مطرح کرد

ر اختیار و کاهش هزینه سربار دولت و حفظ و استمرار کیفی محصول هم به عنوان استفاده بهینه و بهره ور از منابع گندم د

ضرورتی دیگر از نگاه فعاالن عرصه ماکارونی کشور مطرح شد که پیشنهاد تهاتر گندم معمولیِ در اختیار صنعت، با گندم دروم از 

 .پیشنهادات پاسخ به این ضرورت بود

ملی ماکارونی، عدم کارایی قانون رتبه بندی کارت بازرگانی و بی اثر بودن آن و عدم   در بخش دیگر موضوعات مورد بحث در میز

پشتیبانی حقوقی از برندهای ایرانی در بازارهای هدف هم مورد انتقاد قرار گرفت که در این زمینه ارائه بسته های حمایتی و الزام 

ه های ایران به حمایت حقوقی و کمک به صادرکنندگان در محاکم سازمان توسعه و تجارت، اتاق های مشترک بازرگانی و سفارتخان

 .قضایی به عنوان راهکار پیشنهادی مطرح شد

ما در کنار »: محمدرضا مودودی در مقام رییس میز ملی ماکارونی در خصوص مشکالت و راهکارهای مطرح در این گردهمایی گفت

 «.ت ما نیز هست و سریعا رسیدگی خواهیم کردتولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم؛ مشکالت شما مشکال

دنیا اگر پیشرفتی داشته است »: مشاور وزیر و معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در ادامۀ صحبتهایش تشریح کرد

یالت خالصه نمی شود و ما حمایت در ارائه تسه. آن را از رقابت داشته است نه حمایت؛ بنابراین ما در ایران باید رقابت را یاد بگیریم

امروز از شما انتظار داریم در مقابل طرح مشکالت، راهکارهای رفع آنها را هم پیشنهاد دهید و باید همه باور داشته باشیم اگر بخش 

که به نظر می رسد استان البرز با سهم قابل توجهی . خصوصی در تدوین نقشه راه حضور نداشته باشد به نتیجه ای نخواهیم رسید

 «.در صادرات ماکارانی دارد باید در جهت تشکیل شرکت تخصصی صادرات اقدام کند

، از جمله مواردی CISفراهم بودن شرایط الزم جهت خرید و اجاره زمین برای کشت گندم در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای

م مورد نیاز صنعت ماکارونی، نیازمند واردات هستیم اگر برای گند»: بود که استاندار البرز در این گردهمایی به آن اشاره کرد و گفت

 «.فراهم بودن چنین شرایطی جهت کشت گندم را نباید نادیده بگیریم

جمله های استاندار به عنوان نماینده دولت در البرز در خصوص اعتماد و اعتقاد دولت به بخش خصوصی پایان گردهمایی میز ملی 

دولت تدبیر و امید به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد دارد و آماده است اگر »: گفت ماکارونی کشور بود، سید حمید طهایی

 « .توانمندی پذیرش مسئولیت در بخش خصوصی بوجود آید مدیریت حوزه های مختلف را واگذار کند

1eea55159e2381c51222c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:tpht 
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 صنایع غذایی
 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

   چگونگی تشخیص عرقیات گیاهی تقلبی از عرقیات گیاهی استاندارد چگونگی تشخیص عرقیات گیاهی تقلبی از عرقیات گیاهی استاندارد چگونگی تشخیص عرقیات گیاهی تقلبی از عرقیات گیاهی استاندارد 

به چه ترتیب است و  چگونه عرقیات گیاهی تقلبی را از عرقیات گیاهی استاندارد تشخیص دهیم؟ روش تهیه انواع عرقیات گیاهی

 .چه فاکتورهایی برای تشخیص عرقی جات استاندارد وجود دارد

خورند بدون مراجعه به پزشک، سراغ استفاده از  به گزارش خبرنگار ایانا، امروزه افراد زیادی هستند که تا به مشکلی برمی 

ی هستند و ضرری ندارند، کلکسیونی از عرقیات این افراد با این توجیه که محصوالت با منشا گیاه. روند محصوالت گیاهی می

شان نباشد یا حتی  های این کلکسیون اصال مناسب طبع کنند، درحالی که شاید بسیاری از گزینه گیاهی را در منزل نگهداری می

نگاهی هم به  اشد نیماما شاید الزم ب. کنند گذرد آنها را نگهداری می بدون توجه به اینکه مدت زیادی از زمان خرید این عرقیات می

 .ها را دور بریزند تر کنند و تاریخ گذشته تاریخ مصرف بیندازند تا کمی کلکسیون خود را خلوت

حتی گاهی برخی از ما به امید بهبود سالمت خود و خوشحال از مصرف محصوالت گیاهی، از همان زمان خرید، محصول ناسالم و  

تی استفاده از عرقیات گیاهی هم اصول و قواعد خاص خود را دارد و هرکسی متخصصان معتقدند ح. خریم تاریخ گذشته می

ها توجه داشته باشید تا کاالی  عالوه الزم است هنگام خرید عرقیات گیاهی به برخی نشانه به. تواند هر آنچه دوست دارد، بنوشد نمی

 .مورداطمینان بخرید

 

ی شاید ندانید که انواع غیرسالم و فاسد این محصوالت تا چه اندازه شوند و حت شاید ندانید که عرقیات گیاهی هم فاسد می

خواهید اطالعات بیشتری راجع به کلکسیون دوست داشتنی خود داشته باشید، این مطلب مخصوص  اگر می. خطرناک است

 .گوید علیرضا عباسیان، متخصص طب سنتی همه چیز را درباره عرقیات گیاهی به شما می. شماست

 گذرد؟ گیری گیاهان چه می عرقدر دیگ  

گیری مناسب نباشد، خود همین  ای که درباره عرقیات گیاهی وجود دارد این است که اگر کیفیت فرایند عرق ترین نکته مهم 

های اضافه ریخته  گیری غیر از برگ گیاه، چوب اگر در دیگ عرق. شود کننده نیست، بلکه باعث بیماری می تنها درمان عرقیات نه

متانول الکلی است که از . ور باشد، عرق حاصل حاوی مقدار زیادی متانول است ها مدتی در آب غوطه ، خصوصا اگر این چوبشود

مصرف . آید دست می آید و تفاوت آن با اتانول در آن است که اتانول از تخمیر میوه و غالت به دست می تقطیر تخریبی چوب به

العاده سمی  ای فوق شود، اما متانول ماده اختیاری بر حرکات می بیعی و ایجاد مستی و بیاتانول موجب خارج شدن فرد از حالت ط

کند، اما اگر از عرقیات غیرسالم استفاده کند، سم وارد کبد  تصور کنید فرد از عرقیات گیاهی برای بهبود کبد استفاده می. است

ها برای تولید عرقیات گیاهی  بی پاک کرده و فقط برگ و گلبرگخو کارخانجات تولیدکننده عرق باید گیاهان را به. کند خود می

 .ها کامال جدا شود استفاده شود و چوب

 !بفرمایید عرقیات گیاهی دو آتشه 

کنند، اما برخی دیگر از  گیری کرده و به بازار عرضه می در برخی مواقع گیاهی را عرق. نکته بعدی، غلظت خلوص عرقیات است 

های گیاه جوشانده  شود، دوباره با برگ یعنی عرقی که از گیاه گرفته می. تقطیر است که کیفیت بهتری دارد عرقیات، حاصل دوبار

روی . به این ترتیب غلظت آن عرق بسیار بیشتر است و درصد خلوص بیشتری دارد. دهند گیری را انجام می شده و دوبار عرق



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

181 
 

باید بدانید که پزشک برای . دهد کیفیت آن محصول بیشتر است نشان مینوشته شده که « دو آتشه»بندی این عرقیات کلمه  بسته

 .شما عرق دو آتشه تجویز کرده یا عرق معمولی

 !تاریخ مصرف و مجوز سازمان غذا و دارو را جدی بگیرید 

ه تاریخ، عالمت و زمان خرید محصوالت گیاهی باید حتما ب. نکته مهم دیگری درباره عرقیات گیاهی، تاریخ تولید و مصرف آن است 

. توان برای تشخیص عرقیات گیاهی سالم از آن استفاده کرد ای است که می ترین نکته این مهم. مجوز سازمان غذا و دارو توجه کنید

این سازمان نحوه . توان به آن اعتماد کرد عنوان یک مرجع نظارت بر بهداشت و سالمت محصوالت است که می سازمان غذا و دارو به

مثل همان چیزی . دهد کند و اگر تخلفی وجود داشته باشد، اجازه تولید آن محصول را نمی و پخش محصوالت را بازرسی می تولید

توان به عملکرد این سازمان اعتماد  ها برخورد شد؛ بنابراین می که درباره جریان آبلیموی تقلبی و دیگر موارد دیدیم که با تخلف

 ./داشت

/item/food/ir.iana.www//:http12226-3html. 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 132۱/ دی /  1۱, سه شنبه 

   واحد های نان صنعتی  سهمیه آرد یارانه ای ندارندواحد های نان صنعتی  سهمیه آرد یارانه ای ندارندواحد های نان صنعتی  سهمیه آرد یارانه ای ندارند

در طول سال های گذشته واحدهای تولید نان صنعتی ازنظر با توجه به این که : رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان ایران گفت

پایبندی و اجرای قوانین از جمله واحدهایی بودند که با کمترین تخلف شناخته شده اند، بنابراین برخالف اظهارات مطرح شده، در 

 . نندامر تولیدنان صنعتی هیچ واحدی تغییرکاربری نداده و به صورت غیرقانونی نان شیرین تولید نمی ک

آنچه که از تولید نان شیرین از سوی برخی به : درباره تولید غیرقانونی نان شیرینی در واحدهای صنعتی افزود محسن لزومیان 

عنوان نان شیرینی و مصداق اقدامی غیرقانونی برای واحدهای صنعتی تلقی شده، نوعی نان حجیم شده است که در مواد تشکیل 

 .و شکر استفاده می شود دهنده آن به جای آب، از شیر

 .از سوی دیگر پخت این نان ها یکی از مؤلفه های سرپا ماندن واحدهای تولید نان صنعتی در کشور است: وی ادامه داد

هم اکنون این کارخانجات عالوه بر آرد آزاد و قیمت آزاد، می توانند برای تکمیل سبد غذایی نیز سایر محصوالت : وی اضافه کرد

 .ید کنندآردی را تول

 غیرقانونی نبودن تولید انواع نان در واحدهای صنعتی با آزادسازی نرخ آرد** 

تمام واحدهای تولیدی نان صنعتی ابتدا از وزارت صنعت، معدن وتجارت و پس از آن : رئیس اتحادیه تولید کنندگان نان ایران گفت

  .از سازمان غذا و دارو پروانه بهره برداری اخذ می کنند

ته وی، این واحدها با توجه به تنوع محصوالت، برای هر محصول پروانه ساخت جداگانه که فرموالسیون محصول تولیدی در به گف

آن درج شده را دریافت می کنند براین اساس کارخانه های پخت نان صنعتی با داشتن مجوزهای قانونی، فعالیت تولیدی دارند و 

 .ئید نهادهای مرتبط استتولید محصوالت آنها به طور کامل با تا

 .به گفته وی، مراجع قانونی و صالحیت دار، تصمیم می گیرند چه محصوالتی در این واحدها تولید شود

در گذشته که واحدهای تولیدی نان صنعتی آرد یارانه ای دریافت می کردند، برای : رئیس اتحادیه تولید کنندگان نان ایران افزود

هره برداری، از سازمان غله و خدمات بازرگانی مناطق نیز استعالم می شد، اما پس از آزادسازی آرد درج نام محصول در پروانه ب

 .واحدهای نان صنعتی، این استعالم حذف شد

براین اساس واحدهای تولیدی نان صنعتی با توجه به بازار محصوالت خود می توانند پس از دریافت پروانه ساخت، : وی ادامه داد

 .را تولید کنند( bakery)انواع محصوالت نانوایی 

 واحدهای نان صنعتی تغییر کاربری نداشتند** 

واحدهای : بر اینکه هیچ واحد نان صنعتی تغییر کاربری نداشته است، گفت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان ایران در ادامه با تاکید

تولیدی پنج تنی برای تولید محصوالت نان شیرین احتیاجی به تغییر کاربری ندارند و فقط باید مجوزهای بهداشتی مربوطه را 

 .دریافت کنند

ده می کنند می توانند همه محصوالت آردی تخمیری را در همانند بیشتر کشورها، واحدهایی که از آرد آزاد استفا: وی اضافه کرد

 .واحدهای خود تولید کنند

امسال همه واحدهای تولید نان صنعتی در کشور آزادپز شدند : لزومیان با اشاره به آزاد پز بودن واحدهای تولیدی نان صنعتی افزود

  .و سهمیه آرد یارانه ای آنها قطع شده است
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 د یارانه ای در واحدهای پخت نان سنتیبازار سیاه فروش آر** 

از شرکت بازرگانی دولتی انتظار می رود به اموری چون : وی با اشاره به نقش شرکت بازرگانی دولتی در تنظیم و کنترل بازار گفت

یاه آرد در میان فروش گسترده و غیرقانونی سهمیه آرد یارانه ای واحدهای نان سنتی بپردازد که اکنون سبب به راه افتادن بازار س

واحدهای پخت نان سنتی و صنعتی شده اند؛ مساله ای که سامان یافتن بازار و کیفیت نان مصرفی مردم بویژه در بخش نان سنتی 

 . را به شدت به چالش کشیده است

دهای تولیدی نان به طور قطع با تغییر نگاه خود نسبت به صنایع، بخصوص واح: رئیس اتحادیه تولید کنندگان نان ایران افزود

صنعتی می توانیم عالوه بر توانمندسازی این واحدهای تولیدی، به فرهنگ سازی در جامعه در مصرف نان های صنعتی نیز کمک 

 .کنیم و این امر عزمی ملی را می طلبد

نان »فروش  مجری طرح توسعه نان صنعتی شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق قانون، پخت و« ضرغام فوالدوند»چندی پیش  

  .تن را ممنوع اعالم کرده بود 12در واحدهای نان صنعتی بویژه واحدهای دارای ظرفیت باالی « شیرینی

همچنین این مسئول خواستار نظارت جدی سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولید 

 .ای کل کشور به ویژه تولیدکنندگان نان صنعتی شدکنندگان و مصرف کنندگان بر چگونگی عملکرد نانوایی ه

/com.iranecona//:http22911D%/9%88%D8%A2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/50922/%D9%88%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

181 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس - 1321دى ماه  12شنبه 

   آغاز انقالب جدید درتولید محصوالت غذاییآغاز انقالب جدید درتولید محصوالت غذاییآغاز انقالب جدید درتولید محصوالت غذایی

 .ها تجمع کردند در خیابان TTIP میالدی هزاران نفر از ساکنان اروپا برای اعتراض به پیشرفت 1232آوریل  39در < مواد غذایی

TTIP نسخه اولیه آن  1235سال  گذاری و تجاری ترانس آتالنتیک میان اروپا و آمریکاست که در  به معنای قرارداد شراکت سرمایه

 .ارایه شد

در . محیطی و قوانین بانکی کاسته خواهد شد سالمت غذایی، قوانین زیست  اری میان دوطرف درحوزهبراساس این قرارداد موانع تج

چنین قراردادی میان . آوری کرد میلیون امضا جمع 1،1را  TTIP تابستان دادخواست شهروندان اروپایی برای تصویب نشدن

مقررات تولید محصوالت غذایی و بهداشتی که در آمریکا با اروپا  های زیادی را ایجاد کرده، چراکه دومنطقه برای مردم اروپا نگرانی

شود و این روندی است که دراروپا با  سازی کاالها تأکید می ازسوی دیگر در این قاره بیش از سالمت بر تجاری. بسیار متفاوت است

ردم سراسر جهان به سالم میالدی توجه م 1236سال  درحقیقت یکی از روندهای مهم در . شود آن به شدت مخالفت می

طورحتم این روند با این قرارداد تجاری در تضاد است و احتماال از  به. کردن و استفاده از محصوالتی با ترکیبات طبیعی است زندگی

 .برانگیز خواهد بود لحاظ سیاسی و اقتصادی چالش

 مردم اروپا نگران سالمت مواد غذایی

های احتمالی آن، تحقیقات موسسه مینتل نشان داد مردم اروپا  و چالش TTIP ی دربارههرحال پیش از افزایش آگاهی عموم به 

. کش در فرآیند تولید موادغذایی و موادغذایی تراریخته مخالفند نگران امنیت مواد غذایی هستند و همزمان با به کاربردن آفت

کنندگان ساکن آلمان، فرانسه،  یقت حدود دوسوم مصرفدرحق. موافقت بسیاری دارند  درعوض با تولید محصوالت محلی و ارگانیک

درصد این جمعیت نیز معتقدند  22. کنند، نگران هستند ها و سبزیجاتی که مصرف می اسپانیا و ایتالیا درباره میزان سالمت میوه

 .ی بپردازندیابند، ارزش بیشتری دارند و حاضرند برای آن بهای بیشتر طور محلی پرورش می محصوالت کشاورزی که به

 مردم ایتالیا مخالف سرسخت تجارت با آمریکا

  کنندگان انگلیسی معتقدند صنعت مواد غذایی درصد مصرف 59نگرش مشابهی در بقیه نقاط جهان نیز وجود دارد؛ فقط  

( درصد 19) کنندگان ایرلندی و حدود دوپنجم درصد مصرف 52در این میان . کند که ایمن و سالمت هستند محصوالتی فراهم می

ارزش بیشتری دارد و حاضر ( بدون مواد افزودنی شیمیایی یا مواد نگهدارنده)کنندگان ساکن شمال ایرلند معتقدند نان تازه  مصرف

اعتمادی به صنعت غذایی در انگلیس تا حدودی فراگیر است، اخبار  که بی با توجه به آن. بودند برای آن بهای بیشتری بپردازند

میان تمام کشورهایی که درآنها عالقه به استفاده از محصوالت . احتماال این شرایط را بدتر خواهد کرد  TTIPمنفی مربوط به

ترین بازار میان این کشورها  داخلی و عدم استقبال از هربرندی تولید شده، براساس قوانین آمریکایی وجود دارد، بازار ایتالیا پرچالش

تا  1222های  بازار ارگانیک این کشور بین سال  ،La Repubblica  ه ایتالیاییطبق گزارش روزنام. آید به حساب می

حدود  1232دهد، در بهار  گزارش می( بنیاد کشاورزی ایتالیا) Coldiretti همچنین. درصد رشد کرده است 112میالدی 1235

د این عده برای کاشت محصوالت مورد درص 16دلیل . اند درصد مردم ایتالیا میوه و سبزیجات مصرفی خود را پرورش داده 56

 .نیازشان، دسترسی آسان به موادغذایی بهداشتی و سالمت بود

 فرصت ظهور برندهایی با محصوالت طبیعی

دهد در سراسر اروپا بخش روزافزونی از  نشان می( موسسه تحقیقاتی در رابطه با الگوی مصرف کاال) آمار موسسه مینتل  
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مثال مواد غذایی در . )خرند که با دقت و مراقبت بیشتری تهیه شده باشد آشامیدنی را می کنندگان موادغذایی و مصرف

درصد، در آلمان 32درصد، در فرانسه 36کننده در ایتالیا  این قشر مصرف(. ساز باشند تر یا موادی که دست های کوچک بندی بسته

قان مینتل معتقدند فراگیرترشدن این نگرش در اروپا محق  .درصد هستند 31  درصد و در لهستان 32درصد، در اسپانیا 32

های  کند که از مواد طبیعی و پاک فراهم شده باشند، مانند برند نوشابه ای برای محصوالت تازه به بازار فراهم می های تازه فرصت

زا یا  دارند نوشیدنی انرژی کنندگان انگلیسی تمایل درصد مصرف 21تحقیقات این موسسه نشان داد . شوند طبیعی که آسان تهیه می

کنندگان آبمیوه نیز معتقدند ترکیب آبمیوه با آب سبزیجات  درصد مصرف 52. بنوشند که ترکیبات آن کامال طبیعی باشد  ورزشی

ها  ها درباره امنیت شیمیایی و خلوص مواد نوشیدنی این نگرانی. هاست آل برای کاهش میزان شکر در این نوع نوشیدنی روشی ایده

دهند مواد طبیعی و ارگانیک بخرند،  درصد افرادی که ترجیح می 58. شود نیز دیده می  های شخصی و خانوادگی در بخش مراقبت

درصد دلیل دیگر استفاده از مواد بهداشتی با ترکیبات طبیعی   22ازسوی دیگر . اند اعالم کرده  دلیل این کار را حفظ سالمتی خود

درصد بزرگساالن انگلیسی که کارهای مربوط به نظافت خانه را انجام  15امروزه . یی غیرملزوم هستندعاری از هرگونه مواد شیمیا

اند  درصد نیز اعالم کرده 13. کننده با ترکیبات شیمیایی بر سالمت خود هستند دهند، نگران تاثیر استفاده بیش از حد مواد تمیز می

 .نندزیست نگرا درباره تأثیر چنین محصوالتی بر محیط

 کنند های آمریکایی خود را آماده می شرکت

کنند یا چنین موادی را  زدا با این روند مخالفت می شمار آمریکایی با محصوالت و کاالهای تراریخته یا محصوالت سم آیا برندهای بی

محصوالت در آمریکا به  کنندگان اروپایی جذاب باشند؟ اکنون یک برنامه پاکسازی کنند تا برای مصرف از محصوالت خود پاک می

تمام ترکیبات رنگی شیمیایی و « تاکو بل»ای  های زنجیره رستوران. هایی در داخل این کشور است وجود آمده که ناشی از نگرانی

که شرکت مادر برندهایی مانند نستله، پیلزبری و کرافت « جنرال میلز»شرکت . چربی ترانس را از محصوالت خود حذف کرده است

های  شرکت چیپتول هم تمام میکروارگانیسم. های مصنوعی را از محصوالت خود پاک کرده است دهنده ز تمام طعماست، نی

 .تراریخته در محصوالتش را حذف کرده است

این امر احتماال به گسترش روند خرید از محصوالت محلی منجر   .در اروپا به تصویب برسدTTIPبا تمام این اوصاف ممکن است 

. های غیرالکلی، سس و قهوه نیز بیشتر خواهند شد هایی مانند نوشیدنی وی دیگر محصوالت ساده و طبیعی در بخشازس. شود

عنوان مثال انگلیس بخش اعظم  به. العملی قدرتمندتر نسبت به واردات کاال در اروپا خواهیم بود همچنین در این حالت شاهد عکس

  در برزیل و پرو یا حتی کوبا هم مشابه. کند سوسیس موردنیازش را خود تولید می و( نوعی غله که شبیه گندم سیاه است)کینوا 

های ارگانیک با  برای مقابله با جذابیت مالی انبوه مواد غذایی ارزان و فرآوری شده، احتماال سوپرمارکت. این روند مشاهده شده است

کند و خود  گرایی بیشتر رشد می عالوه براین محلی. ه استهای مناسب تأسیس خواهند شد که نمونه آن در هلند ایجاد شد قیمت

که برای تولید  «Espresso Mushrooms» های باغچه آشپزخانه شرکت کیت. آل و نوین تبدیل خواهد شد به بازاری ایده

 .ای از این روند است رود، نمونه های خانگی به کار می قارچ در باغچه

 های جلبکی سس محبوبیت تولید نان از عدس و لوبیا و

تر خواهد  داغ  ها زدا و هورمون و بخش محصوالت تراریخته، سم  TTIP ای درباره محققان موسسه مینتل معتقدند پوشش رسانه

دار و عاری از گلوتن افزایش  تر محصوالت پروتیین تر و تازه شد و به این ترتیب تمایل مردم به استفاده از اشکال جایگزین، ایمن

 Urban مثال پروژه. های پروتیینی جایگزین شدند عنوان سس های دریایی به ها و علف میالن جلبک 1232در اکسپو . خواهد یافت

Algae Folly از شرکت Future Food District اسپیرولینا  تواند می(spirulina عنوان مکمل  نوعی ماده گیاهی که به
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پاویلیون اندونزی نیز با افتخار در این نمایشگاه اعالم کرد   .را تولید کندنفر 31مورد نیاز روزانه برای ( شود غذایی استفاده می

 1236عالوه برآن .درصد بازارجهانی این کاال را دراختیار دارد 22کند و  سال را کشت می  علف دریایی در  میلیون تن 2،9ساالنه 

شود  بینی می پیش. شوند ، عدس، سویا و نخوذ سبز تهیه میهایی است که از موادی مانند انواع لوبیا گیری نان سال رونمایی و اوج 

نوعی میوه شیرین که )کننده جایگزین مانند میوه راهب  مواد شیرین  سال ازسوی دیگر در این . ها بسیار محبوب شوند این نان

مواد گیاهی جایگزین   در آنها احتماال در بازار سرازیر خواهند شد و شاهد تولید محصوالتی خواهیم بود که( روید درجنوب چین می

 .طور وسیع تولید خواهند شد همچنین نارگیل، بادام و حتی آرد گل کلم و پاستا بدون گلوتن به. مواد لبنی خواهند شد

 شفافیت بیشتردر ترکیبات محصوالت 

وپا ممنوع هستند، به وجود عالوه براین در بازار محصوالت زیبایی و بهداشتی شکافی عظیم میان محصوالتی که در آمریکا و ار

یک از  تأثیر مستقیمی روی هیچ TTIP ازسوی دیگر احتماال. برندهای اروپایی احتماال وضع بهتری خواهند داشت. خواهد آمد

درکنار این برندهایی ظهور خواهند کرد که در واکنش به . قوانین مربوط به محصوالت زیبایی در آمریکا و کانادا نخواهد داشت

عنوان  به. برند آنها شفافیت بیشتری در ترکیبات محصوالت زیبایی و خانگی به کار می. کنند کنندگان عمل می های مصرف نگرانی

تمام مواد معطر یک محصول را برای مشتریانش   نخستین محصولی بود که  سی جانسون از شرکت اس Glade مثال خط تولید

ای خواهد بود که مشتریان را وادار  ای درباره آن به اندازه یا خیر، طوفان رسانهتصویب شود  1236سال   در TTIPخواه   .فاش کرد

در نتیجه . کنند، اهمیت بیشتری بدهند کند درباره آن دوباره فکر کنند و به محصوالت غذایی، بهداشتی و آرایشی که مصرف می

 .به دنبال مواد جایگزین طبیعی بیشتری خواهند بود

2fc2df9bae913eda5e9622b2f92bb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1321دى ماه  15سه شنبه 

   شیرین عسل برند محبوب صنعت شیرینی و شکالت شدشیرین عسل برند محبوب صنعت شیرینی و شکالت شدشیرین عسل برند محبوب صنعت شیرینی و شکالت شد

در سومین سال برگزاری جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، گروه صنایع غذایی شیرین عسل از  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

  . و کلوچه به عنوان برند محبوب معرفی گردید  کیک  شکالت،  سوی مصرف کنندگان در دو گروه

دی  2جشنواره که در تاریخ ، یکبار دیگر گروه صنایع غذایی شیرین عسل در این «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ماه سال جاری در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار شد، از سوی مصرف کنندگان به عنوان برند محبوب انتخاب 

 .گردید

مجلس شورای اسالمی، نهاد های دولتی و مدیران شرکت های صاحب برند های شناخته شده   مسوالن  در این همایش جمعی از

بر اساس نظر سنجی . ور داشتند، برترین برندهای صنایع مختلف غذایی از جمله صنایع شیرینی و شکالت معرفی شدندملی حض

گسترده صورت گرفته از مصرف کنندگان ایرانی، گروه صنایع غذایی شیرین عسل با باالترین رای به عنوان برند برتر صنایع شکالت 

ین به رسم یاد بود از سوی رئیس فراکسیون حقوق مصرف کننده مجلس شورای انتخاب شد و دو تندیس زر  و کیک و کلوچه

اسالمی و مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ریاست انجمن ملی حمایت 

   .از حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد

حمایت از حقوق   کنندگان و با نظارت فراکسیون حقوق مصرف همایش برند محبوب همه ساله از سوی انجمن حمایت از

شود و هدف از برگزاری آن شناسایی و معرفی برند برتر محبوب ملی است که با  کنندگان مجلس شورای اسالمی برگزار می مصرف

 .مصرف کنندگان محصوالت ایرانی انتخاب می شوند  آرای مستقیم

abf65e159fb612fc=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

   افزایش عرضه قارچ تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاندافزایش عرضه قارچ تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاندافزایش عرضه قارچ تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاند

افزایش عرضه بیش از تقاضا موجب بحران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده : انجمن تولیدکنندگان قارچ گفترئیس 

 .است

وضعیت ، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد حسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ در گفتگو با 

راندمان تولید به سبب افزایش شرایط اقلیمی در کشور برای تولید قارچ مطلوب بوده زیرا این امر موجب : تولید قارچ اظهار داشت

شده واحدهایی که مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش مناسبی نیستند اقدام به خرید کامپوست کنند و حال الزم به ذکر است 

 .شود ارچ در کشور تولید میتن ق 522که روزانه باالی 

از واحدهای تولیدی شده و از طرفی بخشی از مازاد عرضه  افزایش عرضه بیش از تقاضا موجب بحران و تعطیلی بسیاری : وی افزود

شود اما به دنبال شرایط پیش آمده اتحادیه  جذب صنایع تبدیلی بازار داخل و بخشی از آن به کشورهای عراق و همسایه صادر می

 .وپا و ترکیه و روسیه به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم بخشی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهیمار

در حال حاضر قیمت قارچ دچار نوساناتی بوده به طوری که قیمت قارچ فله درجه یک : ها بیان کرد وی با اشاره به وضعیت قیمت

درصد محصول  22الی  62بوده است اما نباید فراموش کنیم که تنها  222زار و ه 5، سه الی 1هزار تومان، درجه  6الی  2حدود 

است و به همین خاطر متوسط دریافتی فروش هر کیلو قارچ برای تولید  1و  1واحدهای تولید قارچ درجه یک و مابقی درجه 

 .تومان است 222هزار و  5کنندگان 

مشکل واحدهای تولیدی گردش نقدینگی است و از طرفی به سبب اینکه ترین  بزرگ: رئیس انجمن تولید کنندگان تصریح کرد

ها حاضر نیستند که به آنها تسهیالت مجدد دهند با ظرفیت ناقص واحدهای  های بانکی دارند و بانک اکثر تولید کنندگان بدهی

 .شود ن میتولیدی خود مشغول به کار هستند و حال چنین شرایطی تنها موجب افزایش هزینه تولید کنندگا

/news/fa/ir.yjc.www//:http2523351D%/8% 
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 گندم

 - 21/11/12فارس

دستمزد کارگر میوه چین روزانه دستمزد کارگر میوه چین روزانه دستمزد کارگر میوه چین روزانه / / / تومان رسیدتومان رسیدتومان رسید   4۴1۱4۴1۱4۴1۱درصد رشد به درصد رشد به درصد رشد به    929292قیمت گندم در سال گذشته با قیمت گندم در سال گذشته با قیمت گندم در سال گذشته با 

   هزار تومانهزار تومانهزار تومان   191919

 .درصد برخوردار بوده است 12.2ریال بود که نسبت به سال قبل از رشد  32525قیمت فروش گندم در سال گذشته متوسط 

، قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در مناطف روستایی مرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد 3191کشور در سال 

قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم  3191در سال  برای قیمت فروش گندم به عنوان گروه غالت در محصوالت کشاورزی آمده است،

ریال کمترین  8222.2ریال بیشترین و استان هرمزگان با  31852.2استان گیالن با . ریال بوده است 32525.1گندم در کل کشور 

 .اند قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته

های فروش به دولت و آزاد  در نتیجه متوسط قیمتریال بوده است که  32599.6قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 

 .درصد داشته است 12.2، افزایشی برابر 91قیمت فروش این محصول نسبت به سال . ریال رسیده است 32522.2آن به رقم 

  جو 

شترین و ریال بی 32921.2استان البرز با . ریال بوده است 8253.1قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به  3191در سال 

افزایش  91درصد نسبت به سال  11.2قیمت فروش جو . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 2113.2استان همدان با 

 .داشته است

 شلتوک

های  بیشترین و کمترین قیمت. ریال رسید 11163.1قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم  3191در سال 

قیمت فروش این . ریال اختصاص داشته است 31619.6ریال و خوزستان با  18923.1های گیالن با  فروش به ترتیب به استان

 .دهد درصد نشان می  2.6کاهشی معادل  91محصول در سال مورد بررسی نسبت به سال 

 ای ذرت دانه

ریال  19923.9س با استان فار. ریال بوده است 33221.1ای در کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه 3191در سال 

قیمت فروش این محصول . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2151.8بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 56.6معادل  91نسبت به سال 

 حبوب

 نخود

ریال بیشترین  12111.2است که استان کرمان ریال بوده  39321.9در کل کشور  3191قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در سال 

نسبت به  91قیمت فروش این محصول در سال . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 316152.2و استان البرز با 

 .درصد داشته است 15.5کاهشی برابر با  91سال 

 عدس

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_ghfmvhkhkdmrk_93.pdf
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ریال  52315.8ریال رسید که استان ایالم با  18166.2قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم  3191در سال 

قیمت فروش این . ریال با کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است 36968.1بیشترین و استان خراسان شمالی با 

 .درصد روبرو بوده است 32.2با افزایشی معادل  91محصول نسبت به سال 

 های روغنی دانه

 آفتابگردان روغنی

ریال بوده است که استان خراسان شمالی با  32233.9در کل کشور  3191یک کیلوگرم آفتابگردان روغنی در سال قیمت فروش 

اند قیمت فروش این  ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور داشته 31652.8ریال بیشترین و استان گلستان با  12829.2

 .ستدرصد داشته ا 16.1، کاهشی معادل با 91محصول نسبت به سال 

 کلزا

ریال  39895.9استان خوزستان با . ریال بوده است 38611.6قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 33256.1بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 

 .افزایش داشته استدرصد  35.2معادل  91محصول نسبت به سال 

 محصوالت لیفی

 پنبه وش

ریال  12123.5ریال بوده است که استان گلستان با  11822.5قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند 13222.9بیشترین و استان فارس با 

 .درصد داشته است 1.6کاهشی معادل با  91سال 

 محصوالت جالیزی

 هندوانه

ریال بیشترین و  2221.1ریال بوده است استان قم با  1286.2قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  3191در سال 

فروش این محصول در سال قیمت . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 1232.8استان کهگیلویه و بویراحمد با 

 .درصد داشته است 6.1، کاهشی برابر با 91مورد بررسی نسبت به سال 

 خربزه

ریال  33188.2های قم با  استان. ریال بوده است 6521.3در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند کل کشور داشتهریال کمترین قیمت فروش را در  1131.6بیشترین و استان فارس با 

 .درصد روبرو بوده است 33.2با افزایشی معادل  91

 خیار

ریال  32188.2ریال رسید، استان مرکزی با  9822.9قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم  3191در سال 

با  91قیمت فروش خیار نسبت به سال . اند ش را در کل کشور داشتهریال کمترین قیمت فرو 23212.2بیشترین و استان فارس با 

 .رو بوده است درصد روبه 2.2کاهشی معادل 

 ها سبزی

 سیب زمینی
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 31592.1استان خراسان شمالی با . ریال بوده است 8392.2زمینی در کل کشور  قیمت فروش یک کیلوگرم سیب 3191در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 2222.2ترین و استان هرمزگان با  ریال بیش

 .درصد کاهش داشته است 11.9معادل  91نسبت به سال  3191سال 

 فرنگی گوجه

باالترین قیمت فروش را استان . ریال بوده است 5922.2قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این . اند ریال داشته 1522.8ترین قیمت فروش را استان آذربایجان غربی با  ریال و پایین 32321.2جنوبی با خراسان 

 .درصد کاهش داشته است 12.6معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 بادمجان

ریال باالترین  12521.6استان مرکزی با . ریال بوده است 6892.1قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 1222.1و استان خراسان شمالی با 

 .درصد افزایش داشته است 33.2معادل  91سال 

 پیاز -6-5

ریال  35118.1استان هرمزگان با . ریال بوده است 2328.2در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 12292.9باالترین قیمت فروش و استان لرستان با 

 .درصد افزایش داشته است 36.3معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 ای محصوالت علوفه

 یونجه

ریال  8255.5استان خراسان شمالی با . ریال بوده است 6598.2قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور  3191ال در س

قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 5322.3ترین و استان ایالم با  بیش

 .درصد افزایش داشته است 13.2معادل  91

 خشکشبدر 

 6121.5استان چهارمحال و بختیاری با . ریال بوده است 2963.2قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این محصول در . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 2222.2ترین و استان لرستان با  ریال بیش

 .صد افزایش داشته استدر 32.1معادل  91نسبت به سال  3191سال 

 دار های هسته میوه

 زردآلو

ریال  93822.2استان آذربایجان شرقی . ریال بوده است 21283.3قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور  3191در سال 

ت به سال قیمت فروش زردآلو نسب. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 33298.12ترین و استان همدان با  بیش

 .درصد روبرو بوده است 92.2با افزایشی معادل با  91

 هلو
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ریال  52168.5استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 12622.2قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور  3191در سال 

فروش این محصول نسبت به قیمت . اند را داشته  ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور 8282.3ترین و استان فارس با  بیش

 .درصد افزایش داشته است 55.1معادل  91سال 

 دار های دانه میوه

 سیب درختی

ریال و  15595.2استان البرز با . ریال بوده است 32395.1در کل کشور  3191قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده پایینریال به ترتیب دارای باالترین و  32299.1استان کرمانشاه با 

 .درصد افزایش داشته است 1.2معادل  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 انگور

ترین و کمترین قیمت فروش در کل  بیش. ریال بوده است 33523.2قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  3191در سال 

قیمت . های لرستان و کهگیلویه و بویراحمد تعلق داشته است  ریال بوده است که به ترتیب به استان 2168.6و  12222.2کشور 

 .درصد افزایش داشته است 32.8برابر با  91نسبت به سال  3191فروش این محصول در سال 

 مرکبات

 پرتقال

ریال  12222استان کرمانشاه با . ریال بوده است 32392.1قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش این . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 33122.2ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  بیش

 .رو بوده است درصد روبه 355.3با افزایش معادل با  91نسبت به سال  3191محصول در سال 

 نارنگی

ریال  13982.1استان بوشهر با . ریال بوده است 35138.1وگرم نارنگی در کل کشور قیمت فروش یک کیل 3191در سال 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته 9311.1ترین و استان گیالن با  بیش

 .درصد افزایش داشته است 318.5معادل  91سال 

 های دامی دام و فرآورده -ب

 دام -3

 گوسفند و بره زنده پرواری -3-3

استان . ریال بوده است 326992.1در سال مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 

ترین قیمت فروش را در  ریال پایین 82812.5ریال باالترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با  322329.5سیستان و بلوچستان با 

 .درصد افزایش داشته است 2.9برابر با 91قیمت فروش آن نسبت به سال . اند شور داشتهکل ک

 گاو و کمتر از دو سال پرواری -1-3

ریال بوده است استان کرمان  322329.2قیمت فروش یک کیلوگرم از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور  3191در سال 

قیمت فروش . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 81823.8ترین و استان گلستان با  ریال بیش 311328.2در 

 .درصد کاهش داشته است 3.5رابر با ب 91نسبت به سال  3191این محصول در سال 

 های دامی فراورده-1
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 (شسته نشده)پشم گوسفند  -3-1

استان کرمان با . ریال بوده است 11868.2در کل کشور ( شسته نشده)قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند  3191در سال 

قیمت . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 1612.6ریال و استان مازندران با  51112.5

 .درصد روبرو بوده است 85.1با افزایشی معادل با  91نسبت به سال  3191فروش آن در سال 

 (چرخ نکرده)شیر گوسفند  -1-1

به  ریال بوده است که نسبت 15921.2قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور  3191در سال 

ریال باالترین و استان سیستان و  15156.6استان خراسان رضوی با . درصد روبرو بوده است 39.5با افزایش برابر با  91سال 

 .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 9222.2بلوچستان با 

 (چرخ نکرده)شیر گاو  -1-1 

با افزایشی برابر با  961ریال بوده است که نسبت به سال  33396.1کشور قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در  3191در سال 

ترین  ریال پایین 8126.1ریال باالترین و استان سیستان و بلوچستان با  39219.2استان بوشهر با . درصد روبرو بوده است 31.1

 .اند قیمت فروش را در کل کشور داشته

 خدمات کشاورزی -ج

 خدمات ماشینی -3

 م زمین زراعی آبی با تراکتورشخ -3-3

استان هرمزگان .ریال بوده است 969221.5هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور  3191در سال 

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  ریال به ترتیب بیش651821.6ریال و استان ایالم با  1636825.3با 

 .درصد افزایش داشته است12.5معادل 91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال .اند داشته

 شخم زمین زراعی دیم با تراکتور -1-3

ریال بوده است استان  651521.3در سال مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل  521996.1استان بوشهر با ریال و  3612515.8مازندران با 

 .درصد افزایش داشته است 2.2معادل  91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند کشور داشته

 دیسک زمین آبی با تراکتور -1-3

استان گیالن .ریال بوده است 661116.3کشور   بی با تراکتور در کلهزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی آ 3191در سال 

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور  ریال به ترتیب بیش 118139.2ریال و استان قم با  3991518.2با 

 .درصد افزایش داشته است 69.5معادل  91متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به سال . اند داشته

 دیسک زمین دیم با تراکتور -5-3

استان .ریال بوده است 523522.9در سال موردبررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت  ریال به ترتیب بیش 138916.6ریال و استان خراسان رضوی با  3121126.6مازندران با 

 .درصد افزایش داشته است 29.5معادل  91نسبت به سال .متوسط هزینه انجام این خدمت. اند ر کل کشور داشتهرا د

 خدمات نیروی انسانی -1

 (مرد)چین  کارگر میوه -1-3
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استان اذربایجان شرقی با .ریال بوده است 511129.8چین در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 3191در سال 

. اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 155156.9ریال و استان گلستان با  298321.3

 .درصد افزایش داشته است 16.2معادل  91سطح این دستمزد نسبت به سال 

 (زن)چین  کارگر میوه -1-1

استان آذربایجان شرقی . ریال بوده است 185132.9کل کشور  چین زن در در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال به ترتیب باالترین و پایین 321222.6ریال و استان خراسان جنوبی با  239261.1با 

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل 91سطح این دستمزد نسبت به سال . داشته اند

 (مرد)دروگر غالت  -1-1

آذربایجان غربی با .ریال بوده است 613268.2دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  3191در سال 

به طور . اند ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته ریال پایین 122222.2ریال باالترین و استان خوزستان با  229292.9

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل  91متوسط سطح این دستمزد نسبت به سال 

 (زن)کار کار و تنک کارگر وجین-1-2

استان گیالن .ریال بوده است 138131.2کار زن در کل کشور  کار و تنک در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  پایینریال به ترتیب باالترین و  366232.9ریال و استان خراسان جنوبی با  656326.6با 

 .درصد افزایش داشته است 12.2معادل  91این دستمزد به طور متوسط نسبت به سال .اند داشته
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 گندم
 - 21/11/12فارس

   میلیون هکتار رسیدمیلیون هکتار رسیدمیلیون هکتار رسید   666سطح زیر کشت گندم در سال جاری به سطح زیر کشت گندم در سال جاری به سطح زیر کشت گندم در سال جاری به 

میلیون هکتار از اراضی  6: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت عمومی کشت گندم خوب است، گفت

 .کشاورزی امسال به زیر کشت گندم رفته است

تاکنون : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .انجام شده است ریزی وزارت جهاد کشاورزی درصد از برنامه کشت گندم در سراسر کشور مطابق برنامه 99.2

هزار هکتار هم زیر کشت گندم  822میلیون و  1هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم آبی و  318میلیون و  1: وی افزود

 .دیم رفته است

 .هزار هکتار گندم کشت شده است 912میلیون و  2در مجموع : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

استقرار بوته هم در مناطق نسبتا خوب : جاری خوب عنوان کرد و اظهار داشت ها را در سال زراعی اسفندیاری پور وضعیت بارش

 .صورت گرفته است

کشاورزان باید در این فصل نسبت به تهیه و تدارک کود اوره و نگهداری آن اقدام کنند، تا در چندین مرحله و در : وی تصریح کرد

 .صرف کنندزمان مناسب بر اساس نظر کارشناسان این کود را در مزرعه م

یکی از مهمترین عوامل افزایش عملکرد تولید گندم استفاده به موقع و کافی از کود اوره که تأمین : اسفندیاری پور بیان داشت

 .باشد کننده عنصر نیتروژن گیاه است می

که سموم مورد نیاز های هرز در کمیت و کیفیت پروتئین گندم بسیار مؤثر است  کنترل علف: مجری طرح گندم وزارت جهاد افزود

سموم  اماکن عرضه این برای این منظور توسط سازمان حفظ نباتات در مناطق مختلف تدارک دیده شده و کشاورزان با مراجعه به

 .های هرز اقدام کنند مطابق نظر کارشناسان برای استفاده از این سموم و مبارزه با علف باید

هزار تن بذر گندم تدارک دیده شده بود که بخشی از آن مصرف نشده و  522د حدو 95 - 92برای سال زراعی : وی بیان داشت

 .شود سازی می برای استفاده در سال آینده ذخیره

وضعیت عمومی کشت گندم در مجموع خوب است و امیدواریم بتوانیم، به افزایش تولید گندم نسبت : اسفندیاری پور تصریح کرد

 .به سال زراعی گذشته دست یابیم
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 گندم
 - 21/11/15فارس

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت / / / تن گندم آبی در هکتارتن گندم آبی در هکتارتن گندم آبی در هکتار   4۱۲۸4۱۲۸4۱۲۸تولید تولید تولید 

   هندوانههندوانههندوانه

افزایش نرخ خرید تضمینی گندم موجب اقتصادی شدن تولید این محصول شده و : محصول گندم آبی، گفتکشاورز نمونه 

زمینی دارد سوق  بری کمتر نسبت به هندوانه و سیب بر به سمت کشت گندم که آب کشاورزان به جای کشت محصوالت آب

 .یابند می

چگونگی اقداماتش  ، در موردخبرگزاری فارسبرنگار اقتصادی وگو با خ در گفت 95فرخ عباسی کشاورز نمونه محصول گندم آبی 

یکی از ارکان موفقیتم در افزایش  استفاده از بذر مناسب، مرغوب و اصالح شده: چند برابری گندم از هر هکتار گفت برای تولید

 .کنم یتی کشاورزی تهیه میاز سازمان خدمات حما عملکرد بوده و بذر مرغوب را هم

بسیار در  گیری از کود حیوانی و مرغی هم بهره سازی و شخم زمین یکی دیگر از اقدامات من در تولید بوده و آماده: وی افزود

 .افزایش عملکرد مؤثر است

، نه تنها هزینه تهیه کود خیر: دهد، گفت استفاده از کود حیوانی هزینه تولید را افزایش می عباسی در پاسخ به این سؤال که آیا

 .حیوانی نسبت، به کود شیمیایی کمتر است، بلکه استفاده از کود حیوانی اثر بسیار خوبی بر افزایش تولید در هکتار دارد

دار کردن و هوشمند کردن  برق: های نوین آبیاری است، گفت هایش مجهز به سیستم این کشاورز گندمکار نمونه با بیان اینکه زمین

 .جویی مصرف آب بسیار مؤثر بوده است کشاورزی در صرفه های چاه

های نوین آبیاری در اختیارتان  های کشاورزی به سیستم عباسی در پاسخ به این سوال که دولت چه تسهیالتی را برای تجهیز زمین

د هزینه هر هکتار زمین درص 82های کم بهره با بازپرداخت طوالنی مدت، پرداخت  پرداخت وام: قرار داده است، بیان داشت

میلیون تومان از جمله  5.2کشاورزی برای تجهیز و نوسازی زمین به سیستم نوین آبیاری و پرداخت وام بالعوض به ازای هر هکتار 

 .از جمله تسهیالت دولت در این راستا بوده است های دولت به کشاورزان کمک

مسئوالن جهاد کشاورزی استان در تمام مراحل کشت، داشت و : ست، گفتوی با بیان اینکه توکل و ایمان به خدا رمز موفقیت ا

باید بگویم بخشی از   آنها در طول دوره تولید بسیار برایم ارزشمند بود، به طوری که  برداشت بر تولید نظارت دارند و راهنمایی

 .موفقیتم را مدیون آنها هستم

کشت : شود، گفت های روغنی رعایت می ولید پنبه، تناوب کشت آن را با دانهعباسی در پاسخ به این سوال که آیا برای پایداری ت

 .کارم های روغنی صرفه اقتصادی ندارد، اما چغندر قند را برای تناوب کشت با گندم می دانه

چغندر قند  کشاورزان در منطقه آذربایجان غربی با توجه به صرفه بودن تولید چغندرقند نسبت به گندم تمایل به کشت: وی افزود

گیری  دارند، در حالی که با توجه به وضعیت آب منطقه و مشکالت دریاچه ارومیه باید مصرف آب کشاورزی را در این استان با بهره

 .بر کاهش داد آب از کشت محصوالت کم

برای خرید تضمینی قیمت تعیین شده : نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری اظهار داشت این کشاورز نمونه در مورد

 .تری بود گندم چندان مناسب نیست و انتظار ما از مسئوالن تعیین قیمت مناسب
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: آورند، افزود نرخ خرید تضمینی گندم مناسب باشد قطعا کشاورزان بیشتری به کشت این محصول روی می وی با بیان اینکه اگر

کنند که این  زمینی و هندوانه به کشت این محصوالت اقدام می کشاورزان با توجه به سوددهی بیشتر کشت محصوالتی مانند سیب

 .بری دارند محصوالت دو یا سه برابر گندم هم آب

دهد و مصرف آب هم در  تضمینی گندم قطعا تولید را افزایش می نرخ خرید دلگرم کردن کشاورزان با افزایش: عباسی بیان داشت

 .یابد کند، کاهش می تی که آب کمتری مصرف میبخش کشاورزی با هدایت کشاورزان به سمت محصوال

ساله اهل آذربایجان غربی که شغل زراعت را از پدر به ارث برده توانسته از هر هکتار گندم آبی  21این کشاورز : به گزارش فارس

 .ار استبرابر متوسط تولید کشوری گندم در هر هکت 1تقریبا  تن گندم بدست آورد که این میزان تولید 822و  تن 31 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953232222222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941015000777


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

211 
 

 گوجه فرنگی

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  11: تاریخ

   تومان فاجعه استتومان فاجعه استتومان فاجعه است   ۱۴۴۱۴۴۱۴۴کیلویی کیلویی کیلویی عرضه سیب زمینی عرضه سیب زمینی عرضه سیب زمینی / / / ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماهارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه

ها متعادل  با رسیدن برداشت تا اواخر دی ما از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قیمت: نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .خواهد شد

، در خصوص افزایش قیمت گوجه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

همه ساله گوجه فرنگی در فصل سرما با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه بوده و از طرفی برای تنظیم بازار : فرنگی اظهار داشت

های  آذرماه از کیفیت باال و قیمتها متعادل شود و گفتنی است که گوجه فرنگی در  بایستی تولید به ثمر واقعی خودبرسد تا قیمت

 .باال برخوردار بوده است

 .ها متعادل خواهد شد در واقع تا اواخر دی ماه با رسیدن فصل برداشت از نواحی جنوبی و عرضه محصول در بازار قیمت: وی افزود

 تولید سیب زمینی صرفه اقتصادی ندارد** 

ها هزینه تمام  نی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید قیمتسیب زمی: شادلو با اشاره به تولید سیب زمینی گفت

 .دهد شده کشاورزان هم پوشش نمی

تومان به  222ها و دوره گردها به قیمت  ها و وانتی هر کیلو سیب زمینی در خرده فروشی: نائب رئیس اتحادیه باغداران بیان کرد

 .استرسد و گفتنی است که این امر یک فاجعه  فروش می

درواقع به سبب بازار رقابتی عدم ماندگاری برخی محصوالت و استانداردها هر : وی با اشاره به صادرات سیب زمینی یادآور شد

کنند تا سود  تواند صادر شود زیرا اگر فرصتی برای عرضه وتقاضا باشد فعالین اقتصادی مطمئناً در این بخش اقدام می محصولی نمی

 .مناسبی برای صادرات وجود ندارد ببرند اما اکنون فضای

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555658D%/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5444648/%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

212 
 

 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 132۱دی  13: تاریخ

   هزار تومانهزار تومانهزار تومان   9۱9۱9۱هر کیلو شقه بدون دنبه هر کیلو شقه بدون دنبه هر کیلو شقه بدون دنبه / / / قیمت گوشت افزایش یافتقیمت گوشت افزایش یافتقیمت گوشت افزایش یافت

 11هر کیلو شقه بدون دنبه : هزار تومانی قیمت گوشت گفت 1فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش رئیس اتحادیه 

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف

، با اشاره به باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .هزار تومان افزایش یافت 1در دو هفته اخیر قیمت گوشت : افزایش قیمت گوشت گوسفندی گفت

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 11در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

افزایش صادرات و قاچاق دام و همچنین کاهش قیمت پوست و دنبه : کردرئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تصریح 

 .دلیل افزایش قیمت گوشت است

 .شود روند افزایش قیمت گوشت ادامه داشته باشد بینی می اگر شرایط تغییر نکند پیش: ملکی افزود

/wsne/fa/ir.yjc.www//:http2556822D%/9% 
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 گوشت مرغ

 - 21/11/18فارس

   اتخاذ راهکار برای تنظیم بازاراتخاذ راهکار برای تنظیم بازاراتخاذ راهکار برای تنظیم بازار/ / / یک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریمیک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریمیک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریم

بیان اینگونه مسائل : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با تأکید بر اینکه حتی یک مثقال مرغ هم معدوم نشده است، گفت

 .شود با اهداف سیاسی انجام میمغرضانه و 

در مورد اخبار منتشر شده  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ده در شرکت پشتیبانی امور دام مدام های نو خریداری ش مرغ: تن مرغ در خراسان رضوی، گفت 622 گذشتن تاریخ انقضای درباره

هستند به بازار عرضه   تر که دارای تاریخ مصرف های قدیمی شود و در ذخایر این شرکت مرغ می جا و تعویض های کهنه جابه با مرغ

 .شود می

ضوع را تکذیب مو در ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مرغی برای دفن و معدوم سازی وجود ندارد و این: وی افزود 

 .کنم می

افرادی که : وی با بیان اینکه حتی یک مثقال مرغ و مواد پروتئینی در شرکت پشتیبانی امور دام معدوم و دفن نخواهد شد، گفت

 .برداری سیاسی از انتشار این مطالب را دارند هستند و قصد بهره  کنند، مغرض و مریض اقدام به انتشار چنین شایعاتی می

در صورتی که در شرایطی برای معدوم سازی مرغ قرار گیریم، حتما شهامت اعالم : رکت پشتیبانی امور دام تصریح کردمدیرعامل ش

 .آن را خواهیم داشت

های خریداری شده به بازار وجود  وی در پاسخ به این سؤال که انتقادات زیادی به شرکت پشتیبانی امور دام در مورد عرضه مرغ

برای : بر روی افت قیمت مؤثر است، گفت  ن معتقدند که عرضه بدهنگام مرغ به بازار توسط شرکت پشتیبانیکنندگا دارد و تولید

 .حلی را بیابیم اندرکاران، راه ها و دست کمک و همفکری اصناف، تشکل در صددیم تا با رفع این مشکل

 .مسئله را رفع کنیمکنیم تا با عرضه مرغ در بورس و کنترل تولید، این  سعی می: ولی بیان داشت

در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام مرغ زنده در استان مازندران را با قیمت : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .کند اما قیمت خرید بستگی به کیفیت مرغ دارد و ممکن است در برخی مناطق کمتر باشد تومان خریداری می 5322

شود از بهترین کیفیت برخوردار است تا در صورت فراهم شدن شرایط صادرات،  ط شرکت خریداری میمرغی که توس :وی افزود

 .مانعی از لحاظ کیفیت نداشته باشیم

های الزم را برای بخش  اقداماتی برای صادرات توسط شرکت انجام شده اما برای صادرات باید زیرساخت: ولی بیان داشت

 .فراهم کنیم خصوصی

کند و اگر در جایی مرغ  ماه به بازار عرضه نمی 1انقضای کمتر از   شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مرغی را با تاریخ: کردوی تصریح 

 .با کمتر از این مدت عرضه شده باشد، خریدار مرغ را نگهداری و به موقع عرضه نکرده است

کنندگان  تومان از تولید 6222رم مرغ کشته با قیمت در حال حاضر هر کیلوگ: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .شود خریداری می

شده توسط شرکت پشتیبانی امور  تن مرغ خریداری 622انقضای   ها چندی پیش از گذشتن تاریخ یکی از رسانه: به گزارش فارس

 .دفن است آماده های تاریخ مصرف گذشته بود که این مرغ و اعالم کرده رضوی خبر داده دام در خراسان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953222222922 
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 گوشت مرغ
 - 21/11/15فارس

   درصد کاهش یافتدرصد کاهش یافتدرصد کاهش یافت   9۲69۲69۲6شاخص قیمت تولیدکننده مرغ صنعتی کشور در بهار شاخص قیمت تولیدکننده مرغ صنعتی کشور در بهار شاخص قیمت تولیدکننده مرغ صنعتی کشور در بهار 

 .درصد کاهش یافت 1.6بر اساس گزارش مرکز امار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده مرغ صنعتی کشور در بهار 

، شاخص قیمت تولیدکننده محصول مرغداری های صنعتی کشور در بهار مرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد نسبت به فصل مشابه سال  1.69و ( تورم فصلی)درصد نسبت به فصل قبل  32.21رسید که  132.98به عدد  3195سال 

نسبت به فصل منتهی به بهار  3195درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار . کاهش داشت( تورم نقطه به نقطه)قبل 

 .درصد است 1.12معادل  3191

های کشور به جز چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کرمان و گلستان با  در تمام استان 3195شاخص مذکور در بهار 

درصد افزایش را در کل  5.21درصد کاهش بیشترین کاهش و استان کرمان با  16.32استان کردستان با . کاهش همراه بوده است

 .کشور داشته اند

 گروه های اصلی

 مرغ -3

جوجه یک . درصد کاهش یافته است 32.91واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل  119.81شاخص گروه مرغ به  3195در بهار 

قایسه با فصل شاخص مذکور در م. درصدی نسبت به فصل قبل بیشترین کاهش را در گروه داشته است 36.92روزه با کاهش 

 .درصد کاهش یافت که این کاهش بیشتر ناشی از پایین رفتن شاخص مرغ گوشتی و پولت بوده است 2.65مشابه سال قبل 

 تخم مرغ -1

کاهش فوق بیشتر ناشی از پایین رفتن . درصد کاهش یافت 32.59شاخص گروه تخم مرغ نسبت به فصل قبل  3195در فصل بهار 

درصد نسبت به  2.95همچنین در این فصل شاخص تخم مرغ خوراکی . درصد بود 31.12که معادل شاخص تخم مرغ نطفه دار 

 .فصل قبل کاهش یافته است

 .درصد افزایش داشت 5.19در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، شاخص گروه تخم مرغ 

 سایر -1

ین در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، همچن. درصد کاهش یافت 3.26این گروه شامل کود می باشد که نسبت به فصل قبل 

 .درصد افزایش داشته است 51.23شاخص کود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953232223162 
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 ماشین آالت

 آیانا 1321دی  12, شنبه

      !!!میلیونی با کمباین میلیاردیمیلیونی با کمباین میلیاردیمیلیونی با کمباین میلیاردی   ۱۴۱۴۱۴تفاوت پراید تفاوت پراید تفاوت پراید 

میلیونی در جاده دستورالعمل و معاینه فنی اجباری وجود دارد، اما  12در حال حاضر در کشور برای کارکرد و نحوه تردد یک پراید 

 کارگیری آن، قانون مشخصی های بسیار، دستورالعمل فنی نظارت و چگونگی به های کشاورزی با قیمت  برای بسیاری از ماشین

 .وجود ندارد

با اشاره ( ایانا)عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ترین اهداف این  به تشکیل کارگروه تخصصی مکانیزاسیون در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز، از مهم

آموختگان در سطح استان و در نهایت با  زایی دانش و اشتغال( های کشاورزی ماشین)وری مکانیزاسیون  زایش بهرهکارگروه را اف

 .پیگیری سازمان البرز در سطح کشور اعالم کرد

برای  تواند آنها را واگذار کند گری دولت که می در این کارگروه در نظر داریم با احصاء وظایف تصدی: الموتی گفت  محمدی یونسی

 .های کشاورزی اشتغال ایجاد کنیم ویژه رشته ماشین آموختگان بیکار کشاورزی به دانش

اکنون  هم: های فنی برای بهبود وضع مکانیزاسیون کشاورزی در سطح استان و کشور خبر داد و افزود وی از تدوین دستورالعمل

ود دارد و ما در تالش هستیم با همکاری مرکز توسعه تنها برای دستگاه کمباین دستورالعمل فنی نحوه کار در مزرعه، وج

های کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت،   مکانیزاسیون، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و مراکز آموزشی برای تمامی ماشین

 .تهیه کنیم( معاینه فنی)های فنی  دستورالعمل

اج نیازهای آموزشی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ای نزدیک با استخر در آینده: الموتی خاطرنشان کرد یونسی

 .منظور توانمندسازی اعضاء در این حوزه تهیه و اجرا خواهیم کرد های آموزشی به هایی را برای برگزاری دوره طبیعی، سرفصل

نک اطالعاتی تولیدکنندگان، اجرای های پیش روی این کمیته را فعال کردن مرکز آموزش مکانیزاسیون، تهیه با وی از دیگر فعالیت

تالش ما بر این است که بتوانیم تا حد امکان و در صورت موافقت : های آموزشی با هدف رفع نیاز اعضا عنوان کرد و ادامه داددوره

اج و با واگذاری های قابل واگذاری و اعالم شده را استخر های قابل واگذاری را شناسایی و نیز فعالیت وزارت جهاد کشاورزی، فعالیت

 .زایی کنیم آن به اعضاء نظام مهندسی و منابع طبیعی اشتغال

رئیس کارگروه تخصصی مکانیزاسیون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه در نظر داریم 

ز تدوین کنیم، به لزوم پرهیز و جلوگیری از توسعه دار نی هایی را برای بررسی و معرفی متقاضیان استفاده از تسهیالت یارانه شاخص

ها  برای توسعه مطلوب مکانیزاسیون باید یارانه: ، نیز اشاره کرد و یادآور شد(هر کشاورز یک تراکتور و گاوآهن)مکانیزاسیون خانگی 

دیگر تسهیالت و امکانات باید در  به عبارت. های این رشته، تخصیص یابد ویژه تشکل ای به متخصصان این رشته به و تسهیالت یارانه

های خدمات مکانیزاسیون قرار کیرد تا بتوانند از تسهیالت در جهت توسعه ناوگان کشاورزی استفاده کنند، زیرا در  اختیار شرکت

ید های پیشرفته از جمله خر حال حاضر بیشتر کشاورزان حتی کشاورزان پیشرو قادر به استفاده از تسهیالت برای خرید ماشین

 .کمباین یک میلیاردی یا سایر ادوات نیستند

گیرد نیز به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی  الموتی پیشنهاد داد که انتخاب تولیدکنندگان برتر که ساالنه صورت می  یونسی

تمدید آن و نظارت بر  هایی برای صدور جواز، دنبال تدوین شاخص عالوه بر این، در آینده به: هر استان سپرده شود و تصریح کرد

 .عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی از طریق اعضاء سازمان نظام مهندسی هستیم
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رسد  میلیون تومان نیز می 122تا  122هایی که ارزش آنها بعضاً به بیش از  وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از ماشین

های برداشت چغندرقند،  زمینی، کمباین های برداشت سیب کمباین ها، چاپرهای برداشت ذرت، پاش دستگاه کاشت مسقیم، سم)

 12دستورالعمل فنی برای کسب مجوز ورود به مزرعه ندارد، در حالی که برای استفاده از یک خودرو ...( ماشین برداشت خرما و

ه تقویت و توسعه مکانیزاسیون تمام تالش ما در جهت کمک ب: شود، تأکید کرد ها صادر می میلیونی انواع و اقسام دستورالعمل

ها و  وری ماشین، کاهش تلفات ماشینی، افزایش درآمد کشاورزان، کاهش هزینه متناسب با شرایط منطقه، افزایش راندمان و بهره

 ./آموختگان بخش است زایی دانش کمک به توسعه کشاورزی کشور و در نهایت اشتغال

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http12322-3html. 
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 ماشین آالت
 فودپرس 1321دى ماه  11دو شنبه 

   واردات تراکتور سروسامان می گیردواردات تراکتور سروسامان می گیردواردات تراکتور سروسامان می گیرد

از سازمان ملی استاندارد منوط به اخذ تایید نوع  95/31/32ثبت سفارش تراکتورهای کشاورزی از تاریخ  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .ایران و همچنین داشتن نمایندگی مجاز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود

، همایون نکونام ، مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی با اعالم «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

،  3189رداتی بر اساس قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب سال تراکتورهای کشاورزی وا: این خبر ، گفت 

 .مشمول نظارت های سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت با دو روش اخذ تایید نوع پیش از ورود به داخل کشور و انجام آزمون در هنگام ورود  

از آنجا که انجام آزمونهای مربوط به بررسی عملکرد تراکتورهای وارداتی زمان بر و هزینه بر : ه کشور انجام می شود، افزود تراکتور ب

و منوط به خروج آنها از گمرک و انجام آزمون می باشد، این سازمان با هماهنگی دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت   بوده

به اجباری نمودن اخذ تایید نوع تراکتورهای کشاورزی پیش از ورود آنها به داخل کشور گرفته صنعت ، معدن و تجارت تصمیم 

 .است

و خدمات پس از فروشی مناسبی   نظر به اینکه برخی از واردکنندگان برندهای مختلفی را وارد کشور نموده اند: نکونام اظهار داشت

طعات یدکی و تعمیرات دچار مشکل نموده اند،مقرر شد ثبت سفارش را ارائه نمی کنند و در عمل کشاورزان را در تهیه ق

منوط به اخذ تایید نوع از سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین داشتن نمایندگی مجاز  95/31/32تراکتورهای کشاورزی از تاریخ 

 .از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد

 :مرحله دارد 2 تایید نوع تراکتورهای کشاورزی: براساس این گزارش

 . اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور: مرحله اول 

گواهینامه تایید نوع صادر شده توسط مراکز مجاز  -3ارائه مدارک تایید نوع به شرکت بازرسی دارای صالحیت شامل : مرحله دوم 

 اطالعات فنی سازنده -1نتایج آزمون آزمایشگاه اکردویته  -1صدور تایید نوع 

بررسی مدارک توسط شرکت بازرسی و ارسال مدارک به همراه تاییدیه اتاق بازرگانی کشور سازنده و تاییدیه سفارت : مرحله سوم 

 ایران در کشور سازنده به دفتر ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و وارداتی

 تایید نوع برای تراکتور مورد نظربررسی مدارک تایید نوع و در صورت تایید نهایی صدور گواهینامه : مرحله چهارم 

اعالم فهرست تراکتورهای دارای تایید نوع به سازمان توسعه تجارت ایران برای انجام ثبت سفارش و قرار دادن آن بر : مرحله پنجم 

 روی پایگاه اطالع رسانی آن سازمان

مه تایید نوع دریافت کرده اند که فهرست آنها ، مدل تراکتور کشاورزی از سازنده های مختلف ، گواهینا 15تا کنون : گفتنی است 

در قسمت ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی ) شرایط و استانداردهای مرتبط با اخذ تایید نوع تراکتور در همین پایگاه اطالع رسانی

 . قابل مشاهده است( و وارداتی 

9ceb52cc315ea22892=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 متفرقه

 آیانا 1321دی  12, چهارشنبه

   وبگاه اطالع رسانی بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی راه اندازی شد وبگاه اطالع رسانی بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی راه اندازی شد وبگاه اطالع رسانی بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی راه اندازی شد 

رم سازی رازی راه اندازی و یگاه اطالع رسانی اخبار و رویدادهای بزرگداشت نودمین سال تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و س

 . رونمایی شد

سالگی موسسه رازی از روزهای  92به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، وبگاه اطالع رسانی اخبار و رویدادهای بزرگداشت 

 .گذشته فعالیت خود را در بخش های مختلف آغاز کرده است

برای آگاهی و اطالع رسانی از تاریخچه آغاز تولید فرآورده ها، تاریخ   (کلیک اینجا) این وب سایت اختصاصی بزرگداشت به آدرس

 .تاسیس شعب موسسه، گزارش عملکرد، ارکان و اهداف بزرگداشت مطالبی را به عالقه مندان ارائه می دهد

سالگی، پوستر همایش  92و فضاهای کاری، روسا و سرپرستان، تمبر یادبود  عکس صفحه اصلی این وب سایت، تصاویری از محوطه

 .را نمایان می کند... و 

سال اخیر، تاریخچه تولید  92این وبگاه دارای بخش هایی شامل معرفی بزرگداشت، معرفی روسا و سرپرستان موسسه در طول 

ز بخش های مختلف موسسه از جمله آزمایشگاه های تخصصی، فرآورده های تولید شده در موسسه، اخبار بزرگداشت، تصاویری ا

شعب فعال موسسه در کشور، تولیدات و محصوالت موسسه، محوطه و فضاهای کاری و کتابخانه و فضاهای آموزشی موسسه است 

 .که با کلیک روی هر یک از این بخش ها می توانید اطالعات جامعی از آنها به دست آورید

از این سایت، پوستر همایش نودمین سالگرد تاسیس موسسه قرار داده شده که امکان دانلود پوستر نیز برای همچنین در گوشه ای 

 .موسسه رازی در قاب تصویر نیز از دیگر بخش های این وبگاه اطالع رسانی است. عالقه مندان فراهم شده است

در این بخش . ی کارگروه ستاد بزرگداشت اشاره کردسالگی شامل اعضا 92از دیگر بخش های سایت می توان به ارکان همایش 

 .رئیس، دبیر، مدیر اجرایی و سایر اعضای کارگروه معرفی شده است

در مورد دیگر بخش های وبگاه بزرگداشت نودمین سال تاسیس موسسه رازی باید به معرفی موسسه از دیدگاه رئیس موسسه و 

 .دبیر همایش اشاره کرد

چه و عملکرد موسسه از بخش های مهم این سایت است که تاریخچه، وظایف مصوب شده، ارزش و اهمیت سال تاریخ 92مروری بر 

وجودی موسسه، رسالت و افتخارات کسب شده ناشی از فعالیت موسسه رازی، تغییر نام موسسه رازی، تاریخ آغاز به کار شعبه ها، 

تحصیالت تکمیلی و سایر فعالیت های این موسسه ملی به  آزمایشگاه های ملی و رفرانس موسسه، پذیرش دانشجو در مقاطع

 .تفصیل شرح داده شده است

در بخش پیوندهای مرتبط این وبگاه، لینک سازمان ها و نهادهای مرتبط شامل سازمان بهداشت جهانی، پورتال اصلی موسسه، 

رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت مرکز رشد زیست فناوری رازی، انستیتو پاستور ایران، وزارت جهاد کشاورزی، وزا

 .علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درج شده است

سال فعالیت را با انتخاب یکی از گزینه های پیش  92همچنین در بخش دیگر سایت شما می توانید عملکرد موسسه رازی در طول 

 .بینی شده ارزیابی کنید

http://90th.raziinstitute.ir/
http://90th.raziinstitute.ir/
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رسی به تازه ترین اخبار همایش نودمین سال تاسیس موسسه رازی، عالوه بر مراجعه به آدرس برای دست

 /ir.raziinstitute.th92//:http سالگی که در سمت چپ پورتال اصلی موسسه بارگذاری  92می توانید بر روی پوستر همایش

 .شده، کلیک کنید

بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی، با حضور مقامات بلندپایه کشور، شخصیت های علمی و اصحاب رسانه  همایش 

 ./دی ماه جاری در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما در تهران برگزار می شود 36روز چهارشنبه 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http12263-3html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://90th.raziinstitute.ir/
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/27061-1.html
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 متفرقه
 آیانا 1321دی  13, یکشنبه

   تغییر زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی تغییر زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی تغییر زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی 

 13اسفندماه به  35زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از 

 .اسفندماه تغییر یافت

ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با توجه به برگزاری آزمون کتبی   به گزارش 

 .اسفندماه، زمان برگزاری آزمون کارشناس رسمی تغییر کرد 35خورشیدی در  3195دکتری تخصصی 

دی  12بنا بر این گزارش، آخرین مهلت ثبت نام درهشتمین آزمون علمی و تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی  

انجام  www.iaeo.ir بیعی کشور به آدرسماه و از طریق سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ط

 .خواهد شد

، آن دسته از متقاضیان دریافت 3191/22/22د مورخ /91/52براساس ابالغیه مصوبه شورای مرکزی شماره : این گزارش می افزاید 

ه قبولی را پروانه کارشناس رسمی که در مرحله کتبی هفتمین آزمون کارشناسی رسمی پذیرفته شده و در مرحله مصاحبه نمر

 ./کسب نکرده اند، پس از ثبت نام در هشتمین آزمون، از آزمون کتبی معاف بوده و بدون آزمون دعوت به مصاحبه خواهند شد

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http12313-3html. 
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 متفرقه
 فودپرس 1321دى ماه  13یک شنبه 

تقدیر ماشین سازان صنعت غذا از تقدیر ماشین سازان صنعت غذا از تقدیر ماشین سازان صنعت غذا از / / / جشن هشتمین سال تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذاییجشن هشتمین سال تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذاییجشن هشتمین سال تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی

   شاهرخ ظهیریشاهرخ ظهیریشاهرخ ظهیری

 .هشتمین سالگرد تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی ایران با حضور گسترده اعضاء برگزار شد< صنایع غذایی

مهمان ویژه هشتمین جشن . با شکوهتر از سالهای گذشته بود یک مهمان ویژه نیز داشت این مراسم که بگفته برخی از اعضا

ماشینسازان صنایع غذایی کشور شاهرخ ظهیری بود که جدا از صنعت غذا برای ماشین سازان این صنعت نیز بخوبی شناخته شده 

 .وجود داشته و دارد بندی است و خاطرات مشترک زیادی بین او و ماشین سازان صنایع غذایی و بسته

بندی کشور در این انجمن حضور دارند که مسئولیت های  گفتنی است تعداد قابل توجهی از ماشین سازان مطرح صنعت بسته

 .مهمی در هیات مدیره انجمن را بر عهده گرفته اند

کلی فعالیتهای انجمن در یک مراسم با سخنان مهندس محمدکاظم شکرکن دبیر انجمن ماشین سازان صنایع غذایی درباره رئوس 

 .سال گذشته آغاز شد و پس از وی مجتبی نائلی رییس هیات مدیره انجمن به حاضران خوشامد گفت

در این جمع دکتر . جشن هشتمین سالگرد تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی کشور چند سخنرانی کوتاه نیز داشت

تباری به صنایع، شاهرخ ظهیری پیش کسوت صنایع غذایی و از خبرگان تولید و علیرضا هادی مدیر طرح اعطای کمکهای فنی و اع

بندی، مهندس بهشتی پور و خانم مهندس فرنیا از وزارت صنعت، معدن  بازرگانی در کشور، رضا نورائی صاحب نظر در صنعت بسته

 .های خود با اعضای انجمن پرداختند و تجارت به ارائه نظرات و گفتنی

م اعضای انجمن ماشین سازان صنایع غذایی کشور با تقدم لوح سپاس بنوبه خود از زحمات طوالنی و موثر شاهرخ در این مراس

 .ظهیری در اعتالی صنایع غذایی در کشور سپاسگزاری کردند

. ونمایی شددر این مراسم همچنین از منابع اطالعاتی جدید و استانداردهای ماشین سازی که در دبیرخانه انجمن تهیه شده بود ر

بندی کشور توسعه  پیش بینی می شود با کمک این اسناد کیفی، روند ارتقای کیفی صنعت ماشین سازی صنایع غذایی و بسته 

 .بیشتری یابد

2d1efeb2929285ae822d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 21/11/18فارس

   اتخاذ راهکار برای تنظیم بازاراتخاذ راهکار برای تنظیم بازاراتخاذ راهکار برای تنظیم بازار/ / / یک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریمیک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریمیک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریم

بیان اینگونه مسائل : تأکید بر اینکه حتی یک مثقال مرغ هم معدوم نشده است، گفتمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با 

 .شود مغرضانه و با اهداف سیاسی انجام می

شر شده در مورد اخبار منت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

های نو خریداری شده در شرکت پشتیبانی امور دام مدام  مرغ: تن مرغ در خراسان رضوی، گفت 622 گذشتن تاریخ انقضای درباره

هستند به بازار عرضه   تر که دارای تاریخ مصرف های قدیمی شود و در ذخایر این شرکت مرغ می جا و تعویض های کهنه جابه با مرغ

 .شود می

موضوع را تکذیب  در ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مرغی برای دفن و معدوم سازی وجود ندارد و این: وی افزود 

 .کنم می

افرادی که : وی با بیان اینکه حتی یک مثقال مرغ و مواد پروتئینی در شرکت پشتیبانی امور دام معدوم و دفن نخواهد شد، گفت

 .برداری سیاسی از انتشار این مطالب را دارند هستند و قصد بهره  د، مغرض و مریضکنن اقدام به انتشار چنین شایعاتی می

در صورتی که در شرایطی برای معدوم سازی مرغ قرار گیریم، حتما شهامت اعالم : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .آن را خواهیم داشت

های خریداری شده به بازار وجود  ت پشتیبانی امور دام در مورد عرضه مرغوی در پاسخ به این سؤال که انتقادات زیادی به شرک

برای : بر روی افت قیمت مؤثر است، گفت  کنندگان معتقدند که عرضه بدهنگام مرغ به بازار توسط شرکت پشتیبانی دارد و تولید

 .حلی را بیابیم هاندرکاران، را ها و دست کمک و همفکری اصناف، تشکل در صددیم تا با رفع این مشکل

 .کنیم تا با عرضه مرغ در بورس و کنترل تولید، این مسئله را رفع کنیم سعی می: ولی بیان داشت

در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام مرغ زنده در استان مازندران را با قیمت : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .خرید بستگی به کیفیت مرغ دارد و ممکن است در برخی مناطق کمتر باشدکند اما قیمت  تومان خریداری می 5322

شود از بهترین کیفیت برخوردار است تا در صورت فراهم شدن شرایط صادرات،  مرغی که توسط شرکت خریداری می :وی افزود

 .مانعی از لحاظ کیفیت نداشته باشیم

های الزم را برای بخش  م شده اما برای صادرات باید زیرساختاقداماتی برای صادرات توسط شرکت انجا: ولی بیان داشت

 .فراهم کنیم خصوصی

کند و اگر در جایی مرغ  ماه به بازار عرضه نمی 1انقضای کمتر از   شرکت پشتیبانی امور دام هیچ مرغی را با تاریخ: وی تصریح کرد

 .وقع عرضه نکرده استبا کمتر از این مدت عرضه شده باشد، خریدار مرغ را نگهداری و به م

کنندگان  تومان از تولید 6222در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ کشته با قیمت : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

 .شود خریداری می

 شده توسط شرکت پشتیبانی امور تن مرغ خریداری 622انقضای   ها چندی پیش از گذشتن تاریخ یکی از رسانه: به گزارش فارس

 .دفن است آماده های تاریخ مصرف گذشته بود که این مرغ و اعالم کرده رضوی خبر داده دام در خراسان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 21/11/13فارس

   تاکید وزیر جهاد به استفاده کشاورزان از کودهای با گواهی ثبتتاکید وزیر جهاد به استفاده کشاورزان از کودهای با گواهی ثبتتاکید وزیر جهاد به استفاده کشاورزان از کودهای با گواهی ثبت

: گذاری کود و سم با تاکید بر استفاده کشاورزان از کودهای دارای گواهی ثبت گفت وزیر جهاد کشاورزی در نشست ستاد سیاست

 .باید شرایطی فراهم شود که هیچ کودی بدون داشتن گواهی ثبت در کشور توزیع نشود

گذاری کود و  محمود حجتی در نشست ستاد سیاست به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، خبرگزاری فارس به گزارش

 .رسانی دقیقی صورت گیرد که آنان از کودهای دارای گواهی ثبت استفاده کنند باید به کشاورزان اطالع: سم، گفت

کنندگان کودهای تقلبی در بازار نیز باید راهکارهای حقوقی را با همکاری سایر  ابله تولیدکنندگان و عرضهبرای مق: وی افزود

 .های ذیربط فراهم کرد دستگاه

های وزارتخانه برای ساماندهی تولید و توزیع کود در کشور تأکید  ها و توانمندی وزیر جهاد کشاورزی در پایان بر استفاده از ظرفیت

 .کرد

 .ین در این نشست رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گزارشی از اقدامات مربوط به ثبت انواع مواد کودی را ارائه کردهمچن

نامه و  اندازی پایگاه جامع اقدامات مواد کودی، تشکیل کمیته بررسی مواد کودی و ثبت گواهی و تهیه آیین راه»بازرگان 

های کودی در کشور را از جمله اقداماتی دانست که در راستای ساماندهی تهیه و  ی از برنامهبردار دار کردن کودها و نمونه شناسنامه

 .توزیع کود کشور صورت گرفته است

از گرایش کشاورزان و بازار به سمت کودهای ثبت گواهی شده اظهار خرسندی کرد و بر افزایش آگاهی بیشتر کشاورزان در  وی

 .استاندارد تأکید کرد زمینه استفاده از کودهای مرغوب و
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 21/11/12فارس

   درصد انرژی از محصوالت کشاورزیدرصد انرژی از محصوالت کشاورزیدرصد انرژی از محصوالت کشاورزی   6۴6۴6۴تولید تولید تولید / / / کشوریکشوریکشوری      معرفی کشاورزان نمونهمعرفی کشاورزان نمونهمعرفی کشاورزان نمونه

درصد از انرژی مورد نیاز کشور از طریق محصوالت کشاورزی تولید داخل به دست  62معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .با ارتقای تکنولوژی امکان افزایش تولید انرژی در بخش کشاورزی وجود دارد: آید، گفت می

، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز در مورد تشریح مراسم انتخاب و خبرگزاری فارسبه گزارش 

کننده ملی در  تولید 83های کشاورزی از  امین دوره معرفی نمونه در سی: کنندگان بخش کشاورزی گفت های ملی تولید معرفی نمونه

 .هد شدرشته کشاورزی تقدیر خوا 25

امسال برای اولین بار از نمونه ملی کشاورزی حفاظتی با توجه به اهمیت حفظ منابع آب و خاک و همچنین از نمونه ملی : وی افزود

 .شود می  تقدیر در حوزه بازرگانی کشاورزی

وری از  ه تولید، بهر های کشاورزی سالمت و کمیت در معرفی نمونه: رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بیان داشت

 .شده است دانش روز و استفاده از ارقام تولیدی داخل در راستای اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته ها و استفاده از نهاده

های خصوصی و سایر  کنندگان محصوالت زراعی، باغی، شیالت، و همچنین تشکل های بخش کشاورزی از بین تولید نمونه: وی افزود

 .انتخاب شده است ز قبیل منابع طبیعی و آبخیزداریها ا گرایش

برابر  1.2اند و این کشاورزان به طور متوسط بیش از  نفر از کشاورزان نمونه در بخش زراعت انتخاب شده 32: زند بیان داشت

 .اند متوسط کشوری تولید داشته

 8.2نمونه باغداران هم به طور متوسط : اب شده است، افزودنفر از میان باغداران به عنوان کشاورز نمونه انتخ 35وی با بیان اینکه 

 .اند برابر متوسط تولید داخلی را تولید کرده

غذا به اندازه همه مردم دنیا : میلیون گرسنه در سطح جهان وجود دارد، اظهار داشت 822معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .شود، اما توزیع ناعادالنه است تولید می

های مواد غذایی باید تعادل  در مصرف غذایی بین زنجیره: اطالعی کرد و اظهار داشت از آمار گرسنگان موجود در ایران اظهار بی وی

 .برقرار باشد

کیلو ماده گیاهی به یک کیلو  32هر : بیان داشت زند با بیان اینکه الگوی غذایی مردم دنیا باید به سمت زنجیره اولیه حرکت کند،

 .شود، بنابراین باید یک توازن بین زنجیره اول و دوم به وجود آید شتی تبدیل میماده گو

 822تا  222کیلوگرم است، در حالی مصرف سرانه غالت در آمریکا  322مصرف سرانه غالت در ایران حدود : وی تصریح کرد 

 .کیلوگرم است

ژی مورد نیاز از طریق تولیدات کشاورزی در کشور تأمین درصد از انر 62در حال حاضر : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ایم درصد از انرژی مورد نیاز غذایی مردم را هم داشته 82ها تجربه تولید  شود، در حالی که در برخی سال می

نظام  گیری از بهره گذاری تحقیق و با های بهتر با سرمایه اگر تکنولوژی در بخش کشاورزی ارتقا یابد و از تکنولوژی: وی افزود

مند شویم، قطعا ضریب خوداتکایی انرژی را بیش از  شبکه دانش ترویج خوب بهره استفاده کنیم و در کنار آن از یک   نوآوری خوب

 .شود دی ماه برگزار می 35الزم به ذکر است تقدیر از کشاورزان نمونه دوشنبه .توان افزایش داد درصد می 62
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 21/11/15فارس

   بسیج سازندگی مرد عمل استبسیج سازندگی مرد عمل استبسیج سازندگی مرد عمل است/ / / شودشودشود   توسعه روستایی بدون مشارکت مردم انجام نمیتوسعه روستایی بدون مشارکت مردم انجام نمیتوسعه روستایی بدون مشارکت مردم انجام نمی

سازندگی خواست با کمک گروه های جهادی روستائیان را به تاسیس شرکت های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم از بسیج 

 .تعاونی با هدف اشتغالزایی ترغیب و راهنمایی کند

، سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جمهور در گردهمایی مسئوالن استانی سازمان بسیج سازندگی با بیان اینکه بسیج در همه عرصه های حفظ انقالب بویژه  اول رئیس

بسیج، مردم باور و مردم، بسیج . ردار از روحیه معنوی و خستگی ناپذیر استبسیج برخو: عرصه سازندگی نقشی بی بدیل دارد، گفت

 .به همین دلیل بسیج سازندگی می تواند و باید نقشی اساسی در توسعه روستایی ایفا کند. باور هستند

الت مردم در روستاها عالوه بر شناسایی مشک: وی با بیان اینکه بسیج سازندگی مرد عمل است و خیال پردازی نمی کند، اظهارکرد

و ارائه راحل حل برای رفع معضالت، بسیج سازندگی در حوزه اجرا نیز می تواند کمک های بزرگی به معاونت توسعه روستایی و 

بسیج سازندگی در واقع همان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در مجموعه سپاه و ما نیز همان بسیج . مناطق محروم کند

 .ولت هستیمسازندگی در د

سید ابوالفضل رضوی با بیان اینکه انتظار داریم همکاری مشترک بسیج سازندگی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم منجر 

باید باهمکاری یکدیگر معضالت خطرناکی چون تخریب محیط زیست، بیکاری و : به تحول در توسعه روستایی کشور شود، گفت

 .ها را حل کنیم و رشد اقتصادی کشور را افزایش دهیمآسیب های اجتماعی حاشیه شهر

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان اینکه مشارکت مردم، اصلی ترین عامل در توسعه پایدار روستایی است، خاطرنشان 

در مسیر توسعه . داگر مردم مشارکت نکنند و سهمی در اثرگذاری برای خود قائل نباشند، توسعه روستایی محقق نمی شو :کرد

 .کشور باید به دوقشر جوانان و زنان توجه ویژه ای داشت زیرا آن ها می توانند شتاب توسعه کشور را به شدت افزایش دهند

شرکت های تعاونی روستایی که : وی با اشاره به طرح معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برای اشتغالزایی در روستاها، گفت

ده در آن مشارکت داشته باشند اگر بر اساس مزیت های بومی روستاها طرح اشتغالزایی اعم از کشاورزی، خانوا 12حداقل 

درصد دریافت می کنند و این کارمزد در  1میلیون تومان وام با کارمزد  222به این معاونت ارائه کنند، تا سقف ... گردشگری و 

 .مناطق مرزی صفر در نظر گرفته شده است

خانوار فراتر رود، پرداخت تسهیالت برای انجام طرح ها هیچ سقفی  122خانواده های عضو در شرکت های تعاونی از اگر تعداد 

 .نخواهد داشت

سال از فرصت تنفس برخوردارند و وثیقه مورد نیاز آن کارت یارانه ماهانه  1این وام ها به مدت : سید ابوالفضل رضوی تاکید کرد

 .سرپرست خانوار است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 21/11/11فارس

دالالن تعیین کننده قیمت مرغ هستند  واردات دالالن تعیین کننده قیمت مرغ هستند  واردات دالالن تعیین کننده قیمت مرغ هستند  واردات »»»شرکت پشتیبانی امور دام در مورد خبری با عنوان شرکت پشتیبانی امور دام در مورد خبری با عنوان شرکت پشتیبانی امور دام در مورد خبری با عنوان 

   ...توضیحاتی ارائه کردتوضیحاتی ارائه کردتوضیحاتی ارائه کرد« « « نفر استنفر استنفر است   ۱۱۱نهادهای دامی در انحصار نهادهای دامی در انحصار نهادهای دامی در انحصار 

: آورده است خبرگزاری فارسای به  ، شرکت پشتیبانی امور دام وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

های ذیل آن، نسبت به درج کامل جوابیه حاضر پیرامون مطلب مندرج  قانون مطبوعات و تبصره 11است بر اساس ماده خواهشمند 

 1ردات نهادهای دامی در انحصار وا/ دالالن تعیین کننده قیمت مرغ هستند "تحت عنوان ،5/32/95در آن پایگاه خبری، در تاریخ 

 :جهت تنویر افکار عمومی اقدام فرمایید" نفر است

 .وگوی ویژه شبکه دوم سیما نقل شده است در این خبر به خوبی اشاره شده است که مطالب از برنامه گفت

 :در توضیحات شرکت پشتیبانی امور دام آمده است

پروتئینی در کشور و بنا بر رسالتی که در جهت حمایت از تولید کنندگان زیر بخش این شرکت در راستای تنظیم بازار مواد -3

صنعت طیور در کشور دارد همواره تدابیر الزم در راستای حمایت از تولید کنندگان مزبور را اتخاد می نماید که خرید و 

به جهت حفظ و ثبات تولید و جلوگیری از ( متناسب با ظرفیت نگهداری و سایر امکانات)سازی تولیدات مازاد گوشت مرغ  ذخیره

 .باشد انباشت آن در مواقع افت شدید قیمت از جمله این اقدامات می

این شرکت در ارتباط با عملیات اجرایی خرید و فروش اقالم پروتئینی در راستای تکالیف تنظیم بازار و حمایت از مصرف  -1

گیر با در نظر گرفتن میزان و وضعیت تولید و سایر شرایط  توسط مراجع تصمیمکنندگان و تولید کنندگان و نیز مصوبات ابالغی 

 .نماید حاکم بر بازار عمل می

در ارتباط با صادرات گوشت مرغ، برنامه راهبردی وزارت متبوع و این شرکت در راستای حمایت از تولید، ترویج و توسعه  -1

تی به منظور پیگیری امور صادرات در این شرکت ایجاد و اهتمام جدی بر صادرات گوشت مرغ بوده و بدین منظور ساختار تشکیال

 .افزایش صادرات گوشت مرغ به کشورهای هدف به طور مستقیم و یا از طریق فعاالن بخش غیردولتی وجود دارد

یت از تولید کنندگان های گذشته، در راستای حما با عنایت به کاهش قیمت مرغ زنده و گوشت مرغ در بازار آزاد کشور طی ماه -5

اندرکاران صنعت طیور تشکیل گردیده و  گوشت مرغ، جلسات متعدد و مستمر در وزارت متبوع و این شرکت با همفکری کلیه دست

 .منظور تنظیم تولید مناسب با مصرف جاری کشور اقداماتی انجام شده است  به
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 21/11/11فارس

   ای کشور را داردای کشور را داردای کشور را دارد   هرمزگان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشت گلخانههرمزگان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشت گلخانههرمزگان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشت گلخانه

های کشت  تواند از قطب میاستان هرمزگان به دلیل شرایط آب و هوایی : های کشاورزی کشور گفت مدیرعامل شرکت شهرک

 .سنجی در این استان در حال انجام است ای در کشور باشد و در حال حاضر مطالعات امکان گلخانه

سجادی در  الدین الملل استانداری هرمزگان، سید نظام از بندرعباس به نقل از روابط عمومی و امور بین خبرگزاری فارسبه گزارش 

بخش کشاورزی دارای اهمیت : های کشاورزی، عنوان کرد ها و شرکت نشست با استاندار هرمزگان با اشاره به فلسفه تشکیل مجتمع

 .ای در اقتصاد کشور است و ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه شود و جایگاه ویژه

ها نیز تنها بخشی که  مک کند، بخش کشاورزی است و در تحریمتواند به کشور ک تنها بخشی که در شرایط سخت می: وی ادامه داد

ها هم رشد کند،  توانست روی پای خود بایستد این بخش بود و تنها بخشی که رشد مثبت داشت و موجب شد دیگر بخش

 .های خوبی است که در این بخش وجود دارد کشاورزی بود که به دلیل ظرفیت

تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را  کشور با بیان اینکه کشاورزی بهترین بخشی است که میهای کشاورزی  مدیرعامل شرکت شهرک

میزان تولیدات کشاورزی کشور ما پس از انقالب اسالمی بیش از چهار برابر افزایش یافته است در حالی که : محقق کند، افزود

هار برابری تولیدات کشاورزی در نتیجه افزایش عملکرد ایم و عمده این افزایش چ توسعه چندانی در زمینه سطح زیر کشت نداشته

 .در واحد سطح بوده است

ها، باال  مسائل مربوط به صنایع تبدیلی و عدم استفاده مطلوب از نهاده: سجادی با اشاره به مشکالت بخش کشاورزی، تصریح کرد

شود که  از جمله مشکالت این بخش محسوب میگذاری اولیه در بخش کشاورزی و سنتی بودن کشاورزی  های سرمایه بودن هزینه

 .ای از مشکالت بخش کشاورزی است ای برای حل بخش عمده های کشاورزی نسخه ها و شهرک ایجاد مجتمع

های دولتی واگذار شود اما در قانون برنامه تاکید شد که از محل  در شرایطی که در کشور باید بیشتر شرکت: وی خاطرنشان کرد

های کشاورزی به عنوان یک راهکار جدی برای حل مشکالت کشاورزی ایجاد  ها، شرکت دولتی شهرک این شرکت واگذاری یکی از

 .شود

: های کشاورزی کشور با تاکید بر اینکه باید به سمت صنعتی شدن کشاورزی حرکت کنیم، اظهار داشت مدیرعامل شرکت شهرک

های  ها به دنبال این هستیم تا هزینه ها و شهرک نیم و در مجتمعها تحولی در کشاورزی کشور ایجاد ک باید با تغییر روش

 .گذاری اولیه کاهش یابد و کار برای کشاورزان اقتصادی شود سرمایه

های  ها و شهرک های مجتمع های کشاورزی به منظور توسعه، راهبری و ایجاد زیرساخت ایجاد شرکت شهرک: سجادی اضافه کرد

ای به دلیل بحران کمبود آب  های گلخانه های کشت ی اولویت وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شهرککشاورزی است و در شرایط فعل

 .است

های نوین آبیاری است تا کارایی مصرف آب باال برود و با تغییر  آبی استفاده از شبکه های حل مشکل کم یکی از روش: وی گفت

های نوین با مصرف آب کمتر، میزان محصوالت بسیار  اده از روشتوان با استف روش کشت به جای اینکه آب زیادی مصرف شود می

 .بیشتری تولید و برداشت کرد

های کشاورزی  های بعدی شرکت شهرک دامپروری و شیالت در اولویت: های کشاورزی کشور عنوان کرد مدیرعامل شرکت شهرک

 .ای به تولیدات شیالتی داشت هتوان نگاه ویژ ای قرار دارد اما در استان هرمزگان می پس از کشت گلخانه

http://www.farsnews.com/
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های کشاورزی در سراسر کشور شکل گرفته است و این  خوشبختانه ساختارهای ملی و استانی شرکت شهرک: سجادی بیان داشت

ای این اختیار را دارند که  های توسعه شود که سازمان ای کشور با تصویب هیئت دولت محسوب می های توسعه شرکت جزو سازمان

 .گذاری و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند محروم سرمایهدر مناطق 

 122های کشاورزی هستند و تاکنون مجوز و پروانه  مشاور در حال آمایش برای توسعه گلخانه 39استان کشور  39در : وی افزود

 .ها هستیم رکهای این شه ای کشاورزی در سراسر کشور صادر شده که در حال آماده کردن زیرساخت هکتار شهرک گلخانه

هکتار برای کشت از  32کامل بودن زنجیره تولید و اختصاص بیش از : های کشاورزی کشور تصریح کرد مدیرعامل شرکت شهرک

های این شهرک ها را آماده و پس از آن به صورت فروش نقد و اقساطی  های کشاورزی است و ما زیرساخت شرایط ایجاد شهرک

 .کنیم آنها را واگذار می

سازی  های کشاورزی در راستای آماده های شرکت شهرک نامه با استانداران برای توسعه فعالیت ی با اشاره به انعقاد تفاهمسجاد

در این زمینه با برخی استانداران : ای، دامپروری و شیالتی، خاطرنشان کرد های کشاورزی گلخانه ها برای فعالیت زیرساخت

 .ها را آماده کنیم گذاری و زیرساخت های ویژه هر استان در آن سرمایه ه به قابلیتایم تا با توج نامه امضا کرده تفاهم

ها در  ها و سازمان بینی شده که از نمایندگان دیگر وزارتخانه نامه کارگروه راهبری پیش برای اجرایی کردن این تفاهم: وی یادآور شد

 .های بخش کشاوری را بر عهده دارد ابی و هدایت و راهبری و پروژهی یابی و پروژه هر استان در آن حضور دارند که وظیفه قابلیت

های کشت  تواند از قطب استان هرمزگان به دلیل شرایط آب و هوایی می: های کشاورزی کشور اضافه کرد مدیرعامل شرکت شهرک

 .سنجی در این استان در حال انجام است ای در کشور باشد و در حال حاضر مطالعات امکان گلخانه

های کشاورزی در هرمزگان به امضای استاندار هرمزگان و  های شرکت شهرک نامه توسعه فعالیت در پایان این نشست نیز تفاهم

 .های کشاورزی کشور رسید مدیرعامل شرکت شهرک

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953235223111 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  11:12ساعت  1321دی  11, دوشنبه

به صفر رساندن تراز غذایی کشور با به صفر رساندن تراز غذایی کشور با به صفر رساندن تراز غذایی کشور با / / / های ملی بخش کشاورزیهای ملی بخش کشاورزیهای ملی بخش کشاورزی   امین دوره معرفی نمونهامین دوره معرفی نمونهامین دوره معرفی نمونه   آغاز سیآغاز سیآغاز سی

   ها ها ها    گیری از الگوی نمونهگیری از الگوی نمونهگیری از الگوی نمونه   بهرهبهرهبهره

کارگیری تمامی پتانسیل موجود در کشور قادر خواهیم بود ضریب خوداتکایی به تولیدات داخلی و  کشاورزی با بهامروز در بخش 

 .دستیابی به امنیت غذایی را افزایش دهیم

امین  ، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در آیین سی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

در حال برگزاری است،  "با دانش تولید کنیم"های ملی بخش کشاورزی با بیان اینکه مراسم سال جاری با شعار  ره معرفی نمونهدو

آبی و  ویژه تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته با وجود تنگناهایی مانند کم برداران به از تالش تمامی بهره

کارگیری تمامی پتانسیل موجود  امروز در بخش کشاورزی با به: تولید با دانش نوین تقدیر کرد و گفتتغییرات اقلیمی در راستای 

 .در کشور قادر خواهیم بود ضریب خوداتکایی به تولیدات داخلی و دستیابی به امنیت غذایی را افزایش دهیم

های ملی کشاورزی  نمونه: کشاورزی دانست و افزود های بخش ترین سرمایه برداران و تولیدکنندگان را از مهم اسکندر زند بهره

های ترویجی، کشاورزی کشور را ارتقاء دهند و امیدواریم  های نوین تولید، با اجرای فعالیت اند با استفاده از دانش و شیوه توانسته

 .ر ارتقاء کشاورزی کشور برداریمبرداران کشاورزی گامی بلند د بتوانیم با تأمین تجربی تولیدکنندگان نمونه بخش، به تمامی بهره

 تن در هکتار 1۲۱تالش برای ارتقای متوسط تولید گندم به  

های موجود در بخش کشاورزی کشور بیش از حد  ها و توانمندی ها، قابلیت در ادامه نیز وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ظرفیت

کند، در حالی  تن در هکتار محصول تولید می 31ل جاری بیش از وقتی تولیدکننده گندم آبی در سا: تصور ما است، اظهار داشت

 .های داخلی است دهنده عدم استفاده ما از ظرفیت که متوسط تولید در کشور حدود سه تن است، این نشان

 در برنامه اقتصاد مقاومتی که توسط کارشناسان خبره و با همکاری تولیدکنندگان تهیه شد،: محمود حجتی خاطرنشان کرد

برابر این میزان را تولید  بینیم که تولیدکننده نمونه ما سه بینی شد، اما امروز می تن پیش 5.2متوسط تولید گندم آبی در افق تولید، 

تن  5.2های ما در بخش کشاورزی است و اگر بتوانیم متوسط تولید پایدار این محصول را به  دهنده قابلیت کرده است که این نشان

 .همیشه ایمن خواهیم شدبرسانیم، برای 

شده محصوالت را کاهش دهیم، به  برداری قادر خواهیم بود قیمت تمام وی با تأکید بر اینکه با حمایت از تولید و افزایش بهره

های  هزار تنی نیشکر در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و یکی از دالیل این افزایش را حمایت 222افزایش تولید 

 .زنجیره تولید عنوان کرددولت از 

های موجود در بخش آنچنان زیاد هستند که هرچه دولت پشتیبانی کند نیز باز نارسایی و کمبود  حجتی با بیان اینکه نارسایی

 ناپایداری در تولید: وجود خواهد داشت، به اهمیت باالی خدمات پیش از تولید، در حین تولید و پس از تولید اشاره کرد و ادامه داد

 .ها کم شد ها برداشته و حساسیت وجود آمد که حمایت زمانی به

دهد که ما در حال حاضر با مصرف همان میزان  تولید چندبرابری محصوالت توسط تولیدکنندگان نمونه نشان می: وی تصریح کرد

 .وری برسیم توانیم به بهره آب، وقت، انرژی و نیروی کار آنطور که باید نمی

مند  با استفاده از دانش و دستاوردهای نوین بشری در حوزه کشاورزی که تاکنون کمتر از آن بهره: کشاورزی یادآور شدوزیر جهاد 

 .ها با توجه به نیروی انسانی توانمند موجود در کشور ارتقاء دهیم ایم، خواهیم توانست کشاورزی را با وجود تمامی محدودیت شده
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موجود در کشاورزی کشور در حال هدر رفتن است، از مشکالت موجود در حوزه را وجود حجم  حجتی با بیان اینکه ظرفیت بالقوه

های در دست اجرا، در جهت ارتقاء  زیادی اراضی خرد و عدم توانایی مالی کشاورزان دانست و اظهار امیدواری کرد که با طرح

 .برداران کمک کنیم ید، به بهرهای بتوانیم آنطور که با وری آب و افزایش تولید محصوالت گلخانه بهره

 .باید بتوانیم امکانات و تجهیزات را برای حل مشکالت به دل مزرعه ببریم: ها تأکید کرد وی با اشاره به اهمیت زیاد انتقال یافته

ر حالی که منفی هشت میلیارد دالر به نفع واردات بوده است، د 91تراز تولید و واردات غذایی کشور در سال : حجتی اظهار داشت

 ./توانیم با صیانت از منابع پایدار، این رقم را به صفر برسانیم می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http12351-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1321دی  15, سه شنبه

   انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود انتشار شایعه توزیع برنج آلوده  بداخالقی سیاسی و رسانه ای بود 

هیچگونه برنج آلوده ای درکشور وجود خارجی ندارد و شایعات توزیع آن کذب محض :مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

برگان رهبری و مجلس شورای اسالمی و بداخالقی سیاسی و رسانه ای به قصد تخریب دولت و در آستانه دو انتخابات مجلس خ

 . است

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری با اشاره به شایعاتی که این روزها در خصوص  

محض است  این شایعات بی اساس و کذب: توزیع برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته توسط برخی رسانه ها انتشار یافته است، گفت

 .و انتشار آن نیز یک بداخالقی سیاسی و رسانه ای است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هر گونه کاالی اساسی و از جمله برنج، تحت نظارت دقیق وزارت بهداشت قرار دارد،  

ت و بهداشت را از سازمان غذا و دارو دریافت کاالهای خریداری شده از خارج، قبل از ورود به داخل کشور حتماً تاییدیه سالم: افزود

 .می کنند و در صورت تایید و اخذ مجوز الزم از این نهاد نظارتی، امکان ورود و توزیع در داخل کشور را پیدا خواهند کرد

یت های این شرکت حفظ سالمت و بهداشت جامعه را از ضروریات و اولو: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد 

اقدامات خود می داند و تا زمانی که کاالیی از نظر بهداشتی و سالمت مورد تایید وزارت بهداشت نباشد را در کشور توزیع نخواهد 

 .کرد

قنبری با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات مهم در کشور، پرداختن و انتشار وسیع رسانه ای این شایعات را در راستای بهره  

 .سی و تخریب اقدامات سازنده دولت تدبیر وامید اعالم کردبرداری سیا

تاکنون هیچگونه برنج آلوده و تاریخ مصرف گذشته ای در کشور وجود خارجی نداشته و : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد 

زیرا وقتی که برنج آلوده ای . استتوزیع نشده و منبعد نیز نخواهد شد، بنابراین خبر توقف توزیع برنج آلوده نیز عاری از واقعیت 

 .وجود نداشته و توزیع نشده است، توقف توزیع آن بی معنا و سیاسی است

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان با دعوت از رسانه های خبری به رعایت اخالق و اصول حرفه ای و انجام کار  

ت، توصیه کرد تا اصحاب رسانه از پرداختن به شایعاتی که امنیت روانی و اطالع رسانی و آگاهی بخشی بر مبنای شفافیت و دق

 ./غذایی جامعه را مخدوش می سازد، پرهیز کنند

/item/majles/ir.iana.www//:http12328-3html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  1۱: تاریخ

   بازار روی خوش به محصوالت ارگانیک نشان ندادبازار روی خوش به محصوالت ارگانیک نشان ندادبازار روی خوش به محصوالت ارگانیک نشان نداد

های عادی است و به همین خاطر بازار محصوالت ارگانیک  قیمت محصوالت ارگانیک باالتر از میوه: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .استقبال چندانی نداشته است

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با هدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاو

تولید محصوالت ارگانیک و عاری از سموم و باقی مانده : در خصوص مشکالت تولید کنندگان محصول ارگانیک اظهار داشت

های  های عادی دارند بازار میوه های باالتری از میوه اما به سبب اینکه این محصوالت قیمتگیرد  شیمیایی در کشور ما صورت می

 .ارگانیک استقبال چندانی نداشته است

ها صورت گرفته اما متأسفانه بیشتر افراد سعی دارند  های تره بار و برخی از مغازه های ارگانیک در میدان عرضه میوه: وی افزود

تر را خریداری کنند و به همین خاطر تولید کنندگان محصوالت ارگانیک با مشکل عدم تقاضا در بازار مواجه  ینها با قیمت پای میوه

 .شدند

ها فرهنگ سازی شود زیرا سالمت مردم  درواقع بایستی استفاده و فواید محصوالت ارگانیک از طریق رسانه: میر مراد زهی بیان کرد

است و الزم به ذکر است که معاونت سازمان غذا و دارو بایستی ارزش غذایی باالتر این در گرو محصوالت سالم و عاری از سم 

 .محصوالت را به مردم بگوید تا مصرف کنندگان و تولید کنندگان به تولید و مصرف این محصوالت سوق داده شوند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2558221D%/8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 132۱دی  12: تاریخ

   افزایش ضریب امنیت غذایی در گرو توسعه تکنولوژی بخش کشاورزیافزایش ضریب امنیت غذایی در گرو توسعه تکنولوژی بخش کشاورزیافزایش ضریب امنیت غذایی در گرو توسعه تکنولوژی بخش کشاورزی

گذاری و  بخش کشاورزی، سرمایهضریب امنیت غذایی کشور را به شرط توسعه تکنولوژی در : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .توانیم افزایش دهیم نظام نوآوری می

، اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی در جمع خبرنگاران در پاسخ خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

: جه به افزایش تولید غذا در جهان جمعیت تعداد گرسنگان کشور نیز افزایش یافته است، اظهار داشتبه این سوال که چرا با تو

میلیارد نفر  1عرضه و تقاضای غذا در دنیا به سبب افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای غذاهای کیفی دچار مشکل شده زیرا 

 .جمعیت دنیا به دنبال غذاهای گوشتی هستند

قع تولید غذا به سبب افزایش دما، فرسایش خاک و کاهش منابع آبی نیز اسیب دیده و تقاضا و عرضه را بر هم زده در وا: وی افزود

 .شود اما در توزیع غذا دچار ایراداتی هستیم  اما الزم به ذکر است که غذا به اندازه کافی تولید می

میلیارد نفر است و حال با توجه به  8.1ین آمار جمعیت دنیا بر اساس آخر: زند با اشاره به عدم کاهش تعداد گرسنگان بیان کرد

 .افزایش جمیعت امیدوارکننده است که بر تعداد گرسنگان کشور افزوده نشده است

در واقع بایستی تولید افزایش یابد و از : معاون وزیر جهاد در خصوص نقش تحقیقات و ترویج در نامتعادلی عرضه و تقاضا گفت

حیح مصرف را ترویج دهیم به طوری که تمام سعی و تالش خود را انجام دهیم تا الگوی غذایی کشور به سمت طرفی هم الگوی ص

 .و سوی زنجیره اول غذایی رود تا توازن بین زنجیره اول و دوم برقرار شود

است این در حالی کیلو  322در حال حاضر متوسط مصرف سرانه غالت کشور : رئیس سازمان ترویج تحقیقات کشاورزی بیان کرد

کیلو است و این بدان معنا است که در زنجیره غذایی خود عدالت را  822الی  222است که متوسط مصرف سرانه غالت در آمریکا 

 .برقرار کردند

در واقع ضریب امنیت غذایی کشور را به شرط توسعه تکنولوژی در : وی با اشاره به افزایش ضریب امنیت غذایی در کشور گفت

 .توانیم افزایش دهیم گذاری و تحقیق می رزی، نظام نوآوری و سرمایهکشاو

/news/fa/ir.yjc.www//:http2556631D%/8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1321دى ماه  15سه شنبه 

   فرم ثبت نامفرم ثبت نامفرم ثبت نام+++منتشر شد منتشر شد منتشر شد    493۱493۱493۱آگروفود آگروفود آگروفود نمایشگاه ایران نمایشگاه ایران نمایشگاه ایران    444اطالعیه شماره اطالعیه شماره اطالعیه شماره 

درمحل  3192خرداد ماه  31تا  32که در تاریخ  1236نمایشگاه ایران آگروفود 3اطالعیه شماره -اقتصاد غذا < صنایع غذیی

 . دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود منتشر شد

اعالم تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش ، فراخوان، «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

به زودی آغاز می شود وکلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه می توانند  1236داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 

 :درخواست اولیه خود را با تکمیل فرم مربوطه با مراجعه به لینک مستقیم دریافت فرم

 pdf.36iaf.Darkhast.Form/File/UserFiles/com.iranagrofoodfair.www//:http 

یت جهت ثبت در بانک اطالعاتی نمایشگاه، تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه برای انجام مراحل عضویت در سا

 . جانمائی اینترنتی و امکان اطالع رسانی به ستاد برگزاری ارائه نمایند

الزم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال نامه درخواست کتبی نسبت به ارائه مدارک زیر به ستاد برگزاری 

 : نماینداقدام   جهت بررسی الزم، تا قبل از شروع جانمایـی اینترنـتی و رزرو اولیه

 پروانه صنفی تولیدی  -گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسائی کارگاه معتبر-پروانه بهره برداری - 

 ثبت آرم تجاری محصوالت -

 تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهای ملی و یا معتبر بین المللی  -

 .شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شدبروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کاالها و خدماتی که توسط  -

  به متقاضیانی که مدارک یاد شده را تا قبل از شروع ثبت نام اینترنتی به ستاد برگزاری ارائه ننموده و اخــــــذ تائیدیه ننمایند،

    .جهت امکان ورود به سایت و جانمائی اینترنتی، ارائه نخواهد گردید  «کدکاربری و گذرواژه»

، بمنظور 1236ذکر است با توجه به تنوع گروههای کاالئی، کثرت متقاضیان مشارکت وگستردگی نمایشگاه ایران آگروفود  شایان

تسهیل و تسریع در امر جانمائی و رفاه حال مشارکت کنندگان، جانمایی غرف و رزرو اولیه جهت شرکت کنندگان بخش ریالی 

 .ه نیز بصورت اینترنتی انجام خواهد شدمتقاضی مشارکت در داخل سالن در این نمایشگا

عالقمندان درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند از طریق شماره تلفنها و یا فاکس با ستاد برگزاری نمایشگاه بشرح زیر 

 .تماس حاصل فرمایند

b22c65a223d1928ee=Id?aspx.Post/ir.odpressfo.www//:http 
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 نهاده 

 - 21/11/12فارس

   نگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی استنگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی استنگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی است

نگرانی ما در مورد کودهای : رود، اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کیفیت در کود خط قرمز ما به شمار می

 .از کود داخلی است وارداتی بسیار کمتر

، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری سومین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اهمیت است چرا که نقش موضوع کود از چندین جنبه برای ما مورد : های کشاورزی تهران اظهار داشت نمایشگاه تخصصی نهاده

 .ناپذیر است استفاده از کود در افزایش عمکرد محصوالت کشاورزی اجتناب

درصد بسته به منابع استفاده از کود روی کیفیت محصوالت تاثیرگذار است و عالوه بر آن مصرف درست و  22تا  52بین : وی افزود

 .مناسب کود در سالمت جامعه نیز موثر است

سیاست وزارت جهاد حمایت از بخش خصوصی و فراهم آوردن فضا و امکانات برای تامین : کشاورزی بیان داشت معاون وزیر جهاد

 .کود مورد نیاز کشور است

 .تواند گیاه را در مقابل حوادث و اتفاقات طبیعی و غیرقابل کنترل محافظت کند همچنین استفاده از کود می: وی بیان داشت

یکی از اقدامات وزارت جهاد در : وی کار آمدن دولت یازدهم انبارهای کود کشور خالی بود، تصریح کردکشاورز با بیان اینکه با ر

 .ابتدای کار تدارک و فراهم کردن کود مورد نیاز برای کشاورزان بود

نجر به کاهش شد و این امر م همچین با توجه به مطالبی که درمورد گرانی کود مطرح می: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .است 95تا دی ماه  91مصرف آن شده بود در دولت یکی از اقدامات ما ثابت نگه داشتن قیمت آن از مرداد 

های حاصل از مستندات به این نتیجه رسیدیم که وضعیت مصرف کود به لحاظ کیفی و  با آزمایشات و یافته: کشاورز تصریح کرد

 .اصال قابل اطمینان بود کمی در کشور نابسامان بود و از نظر کیفی

 .شود بنابراین اولین گام ما ارزیابی برای این منظور بود تا ببینیم چه چیزی به کشور عرضه می: وی بیان داشت

دومین اقدام ما نیز این بود تا واردات و تولید کود را قانونمند کنیم و بر این اساس : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .مند شدن کودهای وارداتی و تولیدی به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد شد ود برای ساماندهی و قانوننامه ثبت ک آیین

سومین گام هم اجرای استانداردسازی با توجه به نقش مهمی که مصرف کود در سالمت جامعه و محیط دارد : کشاورز تصریح کرد

 .بود

 .های الزم انجام شد نهادهای نظارتی و تحقیقاتی برای این منظور هماهنگیاین سه گام را همزمان آغاز کردیم و با : وی بیان داشت

عالوه بر اقدامات ذکر شده موضوع تطبیق برچسب با محتوای کیسه کود نیز مطرح شد و : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .به این ترتیب اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفت

رود بنابراین در مواردی که کودهای عرضه شده برایمان ایجاد نگرانی  خط قرمز ما به شمار می کیفیت کود: کشاورز تصریح کرد

 .ایم کرده آنها را به مراجع قضایی معرفی کرده

 .نگرانی ما در مورد کودهای وارداتی بسیار کمتر از کودهای تولید داخل است: وی بیان داشت

ماه آینده به لحاظ کیفیت کودهای عرضه شده به نتیجه مطلوب دست  32تماال تا با اقداماتی که تاکنون انجام شده اح: وی گفت

 .یابیم

http://www.farsnews.com/
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 .کود کاال نیست بلکه تکنولوژی است و باید کمک کنیم تا این تکنولوژی ارتقا یابد:کشاورز تصریح کرد

شود  ه که به وی اعالم میشرکت خدمات حمایتی کشاورزی نه مجاز است و نه اختیاری دارد که خار ج از آنچ: وی بیان داشت

 .کودی وارد شود

ها و  همه ساله برنامه کودی کشور را متناسب با انتظار عملکردها و شرایط خاک موسسه تحقیقات خاک و آب : کشاورز تصریح کرد

 .کند ای اعالم می  های تغذیه تجربیاتش درمورد ارزیابی

 .کنندگان منتقل کند اید تکنولوژی مصرف را به مصرفکنندگان کود همراه با فروش کاال ب عرضه: وی تصریح کرد

، در محل دائمی نمایشگاه بوستان 95بهمن ماه  9تا  6های کشاورزی تهران  بر اساس این گزارش سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 .شود گفتگو برگزار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953229222912 
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 نهاده
 - 21/11/12فارس

   تبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه خاک و آبتبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه خاک و آبتبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه خاک و آب

تر  کنندگان کودهای کشاورزی اعالم کرد کود شیمیایی در حد استاندارد اروپایی و در مواردی به مراتب باکیفیت انجمن صنفی تولید

 .کند های خارجی تبلیغ می شود، اما مؤسسه خاک و آب برای واردات کود بعضی کودهای وارداتی تولید میاز 

کنندگان کودهای کشاورزی پیرو اظهارات کامبیز بازرگان رئیس  انجمن صنفی تولید خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ای منتشر کرد  های کودهای وارداتی و کودهای داخلی اطالعیه ب وزارت جهاد کشاورزی در مورد کیفیتمؤسسه خاک و آ

نحو بارزی تبلیغ در مورد کودهای  به اعتقاد این انجمن موارد مطرح شده توسط مؤسسه خاک و آب به: در این اطالعیه آمده است

کنند که در  نوان حقیقت ندارد و تولیدکنندگان کشور کودهایی تولید میگویی به هیچ ع خارجی وارداتی است، درحالی که این کلی

 .تر از بعضی از کودهای وارداتی است حد استاندارد اروپایی و در مواردی به مراتب با کیفیت

های کالن اقتصادی کشور و منویات رهبری معظم انقالب  ضمن اینکه این سخن را خالف سیاست :در این اطالعیه آمده است

 :شود دانیم، در ادامه به برخی نکات اشاره می اسالمی مبنی بر حمایت و تشویق مصرف کاالی تولید داخل می

تر به کودهای وارداتی این است که مؤسسه برای واردات و توزیع آنها مجوز  آقای بازرگان معتقد است، یکی از دالیل اعتماد بیش

تر برای تولیدکنندگان  گیرانه تر و سخت ز را به مراتب با کنترل و وسواس بیشکند، سؤال اینجاست مگر همین صدور مجو صادر می

 دانید؟ تر نمی بخش کنند، پس چرا آن را اطمینان داخلی اعمال نمی

اند تا ببینند چگونه کودهای وارداتی با  جناب آقای بازرگان، آیا هرگز قیمت کودهای وارداتی را با قیمت تولید داخلی مقایسه نموده

تر با تبلیغ و متأسفانه با فرمایشات مسئوالن دولتی به چند برابر کود تولید داخلی به خورد کشاورزان ما  مواد غذایی را حتی کم

کنید،  دهند؟ ما از ایشان انتظار داشتیم که بعد از کنترل کودهای داخلی و تأیید کیفیت آنها اگر از تولید داخلی حمایت نمی می

 .گونه نیست فی را در فرمایش خود لحاظ فرمائید که ظاهراً اینطر الاقل انصاف و بی

متأسفانه مسئوالن دولتی شناخت کافی از پیشرفت کشور در زمینه کود داخلی ندارند و تولیدکنندگان کود داخلی را عمدتاً به 

فنی روز دنیا بوده و به جرأت  شماری از کارخانجات تولیدکنندگان داخلی دارای دانش  شناسند، درحالی که تعداد بی ماکرو می

درصد از کودهای  99طرفی منصفانه از سوی مسئوالن دولتی توان تولید  توان گفت که در صورت حمایت و یا حتی رعایت بی می

 .تر از خارجی را دارند تر و اقتصادی وارداتی با استاندارد اروپایی و قطعاً بهتر از چینی را با قیمت به مراتب ارزان

 11درصد مالیات و  12درصد ارزش افزوده مواد اولیه بدون دریافت آن از کشاورز و  9شرایطی است که تولیدکننده داخلی  این در

تن تولید روزانه حداقل  3.2پردازد و البته این افتخار هم دارد به ازاء هر حدود  درصد سود بانکی می 15درصد به تأمین اجتماعی و 

 .ر غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده استبرای یک نفر مستقیم و سه نف

وگو را آن هم انحصاری  در پایان این گالیه را هم از شهرداری تهران نیز داریم که برای تبلیغ کودهای وارداتی فضای بوستان گفت

امکان و  رغم درخواست تولیدکنندگان داخلی برای شرکت در این نمایشگاه چنین است و علی در اختیار واردکنندگان قرار داده

 .ای به آنها داده نشده است اجازه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http31953231222221 
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 نهاده  
  آیانا 1321 دی 13, یکشنبه

کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت    عمرعمرعمر/ / / تنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشدتنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشدتنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشد   4۴۴۴4۴۴۴4۴۴۴مناقصه جذب مناقصه جذب مناقصه جذب 

   معاونت زراعت معاونت زراعت معاونت زراعت 

تنی کودهای آلی و زیستی با وجود مصوبات قانونی، اجرایی نشده است و اصرار بر واردات کود در حالی صورت  3222مناقصه جذب 

 .کیفیت و تقلبی همچنان باز است گیرد که پرونده کودهای چینی بی می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره انجمن کودهای  عضو هیأت 

هزار تن از کودهای آلی و زیستی برابر با  در حالی که در شورای عالی کود مقرر بود از ابتدای مهرماه با برگزاری یک مناقصه، یک

 .رایی نشده استتوجهی تاکنون اج علت بی مصوبه جذب بازار شود، به

هزار تن  طور کامل انجام شده و باید از مهرماه تا پایان سال یک در حالی که مصوبات قانونی، اجرای مناقصه به: سیامک علیزاده افزود

گرفته از واردات و عدم توجه به منافع تولیدکنندگان داخلی، تاکنون اجرایی  های صورت علت حمایت جذب حوزه کشاورزی شود، به

 .است نشده

 پرونده کودهای چینی وارداتی همچنان باز است 

رسد مؤسسه آب و خاک، توپ را به زمین واردات کود انداخته است، در حالی که پیش از این  نظر می به: وی خاطرنشان کرد

 .اند کیفیت چینی و سایر کشورها اثر سوء خود را در حوزه کشاورزی به جا گذاشته کودهای وارداتی و بی

های اخیر وارد کشور شد، حتی حجم تولید برخی محصوالت را کاهش داد؛ در  کیفیتی که طی سال سم و کود بی: ده ادامه دادعلیزا

 .کند چنین شرایطی، رئیس مؤسسه خاک و آب از کودهای وارداتی حمایت می

ارد، توجه به کاالهای وارداتی و های اقتصاد مقاومتی تأکید د در حالی که مقام معظم رهبری با ابالغ سیاست: وی تصریح کرد

 .گیرد توجهی به تولیدات داخلی معلوم نیست بر چه مبنایی صورت می بی

عنوان رکن  رود که در اقتصاد مقاومتی به شمار می ترین حوزه امنیت غذایی به عنوان مهم بخش کشاوزی به: علیزاده یادآور شد

 .رسد مدیران میانی بخش کشاورزی قائل به این مهم نیستند می نظر اساسی در نظر گرفته شده است؛ با این وجود، به

 معاونت زراعت  نفس مافیا را خواهد گرفت 

هرچند پشت پرده اصرارهای بیش از اندازه برای واردات کاالهای : مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی تأکید کرد عضو هیأت

آنچه در دوران مدیریت معاون زراعت جدید جهاد کشاورزی دیده شده، آن دهد، اما  کشاورزی خبر از مافیای وارداتی پشت پرده می

 .است که مافیا قدرت مانور چندانی پیدا نخواهد کرد

دهنده توجه و تعهدی است  بان مناسبی برای حوزه کشاورزی در پست معاونت وجود دارد و کارنامه وی نشان دیده: وی اظهار داشت

 .داخلی کشور دارد؛ لذا عمر واردات و مافیای وارداتی در حوزه کود کوتاه خواهد بودکه نسبت به حوزه تولید و منافع 

دهند، باید ارز از کشور خارج کنند؛  اجناس خارجی متناسب با کیفیتی که ارائه می: علیزاده با اشاره به قیمت کودهای خارجی گفت

دهنده خروج ارز  ناپذیری بزند، نشان شاورزی صدمات جبرانهای گذشته توانست به بخش ک لذا اگر واردات کودهای تقلبی در سال

 .در قبال هیچ بوده است
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در زمان حاضر کودهای تولیدشده داخل کشور به مراتب نسبت به برخی استانداردهای موجود در دنیا از سطح : وی در پایان افزود

توانند  گذاری می اده قرار گیرند، در صورت حمایت و سرمایهتوانند در داخل کشور مورد استف باالتری برخوردارند و عالوه بر آنکه می

 ./برای صادرات نیز در سبد صادراتی قرار گیرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http12312-3html. 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس 1321دى ماه  15سه شنبه 

   نامه خوراک دام توسط ایران نامه خوراک دام توسط ایران نامه خوراک دام توسط ایران    المللی واژهالمللی واژهالمللی واژه   تدوین استاندارد بینتدوین استاندارد بینتدوین استاندارد بین

رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه پروژه استاندارد بین المللی واژه نامه خوراک دام توسط < کشاورزی

پیشنهاد شد و مورد پذیرش قرار گرفته است، اظهار ( سازمان جهانی استاندارد)خوراک دام سازمان ایزو  ایران در کمیته بین المللی

کارشناس خبره دیگر نیز از کشورهای آلمان،  9دبیری این استاندارد بین المللی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است و : کرد

 .و چین در این پروژه استانداردسازی مشارکت فعال دارندمالزی، مجارستان، جمهوری چک، لهستان، تایلند 

مدت : با تاکید بر اینکه چنین استانداردی در این سطح، برای اولین بار در حال تدوین قرار گرفته است، افزود  مجید موافق قدیری

 .دشو المللی رونمایی می بین  از این پروژه 3196زمان اجرای این پروژه سه ساله بوده و درسال 

 
این پروژه و اعتبار آن توسط سازمان جهانی استاندارد یا ایزو و سازمان ملی استاندارد ایران تایید شده : موافق قدیری تصریح کرد

 .است و در سایت ایزو نیز قابل مشاهده و ردیابی است

، ایجاد اعتبار برای کشور است که یک یکی از مهمترین منافع این پروژه: رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد

صالح  های مختلف مراجع ذی ضمن اینکه کارشناسان داخلی از قسمت. کند استاندارد پایه و اساسی در این زمینه را هدایت می

 .صنعت نیز درگیر این پروژه بین المللی خواهند شد

های  ابی به کیفیت مطلوب و تحقق اهداف در سازمانهای اساسی دستی سازی را از جمله پیش شرط وی استاندارد و استاندارد

 .وری در این صنعت خواهد شد ساز افزایش بهره این زمینه: مختلف دانست و تاکید کرد

سازی است که در نتیجه تالش دسته جمعی و آگاهانه اعضای جامعه به وجود می  استاندارد کردن، عمل ساده: موافق قدیری افزود

شود بلکه از بروز  های کنونی می داد بسیاری از موضوعات است، این فرایند نه تنها موجب رفع پیچیدگیآید و مستلزم کاهش تع

 .کند مشکالت بیشتر در آینده نیز جلوگیری می

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، استانداردهای بین المللی را از ابزارهای راهبردی و دستورالعمل هایی دانست که به 

کاهش هزینه، افزایش رضایت مشتری، : های سخت کسب و کار مدرن کمک می کنند و گفت ها در مواجه با برخی چالش شرکت

دسترسی به بازارهای جدید، سهم افزایش یافته بازار و مزایای زیست محیطی از مزایای استانداردهای بین المللی برای کسب و کار 

 .است

رد سازی واژه نامه خوراک دام در ایران با حضور نمایندگانی از معاونت امور تولیدات دامی گفتنی است؛ جلسات کمیته فنی استاندا

وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد ایران، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان دامپزشکی کشور، انجمن صنایع 

، دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان کشور، دانشکده خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک

شود که در آخرین جلسه نظرات اصالحی ارسال  دامپزشکی دانشگاه تهران، موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی برگزار می

قرر شد جلسات شده از کشورهای عضو سازمان ایزو در رابطه با متن پیش نویس استاندارد مذکور مورد بررسی قرار گرفت و م

 .مذکور تا بررسی کامل نظرات، ادامه یابد

229a995c23ab9e22a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1321دى ماه  11جمعه 

   ۱۴4۱۱۴4۱۱۴4۱کارنامه کشاورزی بانک جهانی در سال کارنامه کشاورزی بانک جهانی در سال کارنامه کشاورزی بانک جهانی در سال 

برای بخش کشاورزی انجام داده است، اعالم  1232بانک جهانی در گزارش جدید خود کارنامه اقداماتی را که در سال < کشاورزی

 .کرد

های جهان از جمله تغییرات جوی، فقر، کاهش منابع طبیعی و گرسنگی با موضوع  ترین چالش بر این اساس، بسیاری از بزرگ

پیگیری کرد، تشکیل  1232هایی را که بانک جهانی در سال  های جهانی، زمینه داستان این چالش. پوشانی دارد کشاورزان جهان هم

 .دادند

 کشاورزی هشیار نسبت به تغییرات جوی، برای کاهش این تغییرات. 3

ت جوی الشعاع خود قرار داد، آن موضوع تغییرا اگر تنها یک موضوع باشد که در کل سال گذشته میالدی بخش کشاورزی را تحت

های مربوط به  کشور طرح 382بندی کنفرانس تاریخی تغییرات جوی که به تازگی در پاریس تشکیل شد، بیش از  در جمع. است

عزم موجود برای تبدیل کردن این توافق به عمل، بسیار . ای و انطباق با مسایل تغییرات جوی را امضا کردند کاهش گازهای گلخانه

ها در برابر تغییرات جوی است اما در عین حال یک دلیل عمده این تغییرات  پذیرترین بخش آسیبکشاورزی یکی از . عظیم است

. تواند باشد البته کشاورزی بخشی از راه حل هم می. ای است درصد انتشار گازهای گلخانه 19تا  39شود و مسوول  هم محسوب می

تغییرات جوی را ترویج کند تا کمکی باشد به مهار تاثیر  تالش کرد تا کشاورزی هشیار نسبت به 1232بانک جهانی در سال 

 .تغییرات جوی

ای  در کشت برنج موجب کاهش مصرف آب و گازهای گلخانه« سازی سازی و خشک آبیاری متناوب مرطوب»های  در ویتنام، تکنیک

ری کشاورزی غرب آفریقا که ازسوی و در برنامه بهره. درصد افزایش داده است 32شده و در عین حال میزان تولید محصول را تا 

های مورد استفاده در روش کشاورزی هشیار نسبت به  های گیاهی و تکنولوژی بانک جهانی تامین بودجه شده است، انواع گونه

، تر تنها در کشور سنگال، با وجود فصل بارش کوتاه. میلیون نفر از کشاورزان غرب آفریقا توزیع شده است 2/ 2تغییرات جوی بین 

در پروژه مدیریت زمین . درصد شده است 12کم  گونه غالت پربازده و مقاوم در برابر خشکسالی، موجب افزایش تولید تا دست 35

هزار کشاورز  12که در کنیا اجرا شده است و نخستین پروژه مدیریت زمین برای صدور اعتبارات کربنی است، بانک جهانی بیش از 

 .های مدیریت زمین مشارکت داده است های کوچک را در فعالیت زمین

 شود کمک به کشاورزان موجب پیشرفت مبارزه با بیماری ابوال می. 1

این بیماری مسری که کشاورزان را از کار . خاطر بحران بیماری ابوال آسیب دید ، کشاورزی در غرب آفریقا به1235-1232در سال 

در ماه آوریل، بانک . واد غذایی شد و نتیجه آن کمبود شدید مواد غذایی بودهایشان باز داشت، موجب اختالل در تولید م در زمین

هزار نفر از کشاورزانی که  122تن بذر ذرت و برنج را به  32222جهانی رکورد تحویل بذر ذرت و برنج به کشاورزان را شکست و 

در آغاز راه رهایی از بحرانی هستند که جان هزاران نفر را این کشورها . تاثیر ابوال بودند، تحویل داد در گینه، لیبریا و سیرالئون تحت

 .گرفت و اقتصادها را نابود کرد

 خاک سالم، کلید آینده غذایی. 1

سازمان ملل متحد با این نامگذاری قصد داشت آگاهی جهان نسبت به نقش . المللی خاک نامگذاری شده بود سال بین 1232سال 

 15درصد تولید غذای جهان است، اما ما هر ساله شاهد فرسایش  92خاک، پایه . ها در زندگی بشر را یادآور شود بنیادین خاک



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 دوم دیاهم اخبار هفته 
 

231 
 

خبر خوب اما اینکه . تاثیر خشکسالی هستیم تار زمین به بیابان و منطقه تحتمیلیون هک 31میلیارد تن خاک حاصلخیز و تبدیل 

چند پروژه حفظ خاک را « ترآفریقا»بانک جهانی با مشارکت گروه . ها مقابله کرد توان با اقدامات مدیریت خاک، با این نابودی می

. شود ساله کاشته می 31میلیون درخت در یک دوره  62ها یک پروژه در نیجریه است که در آن  از جمله این پروژه. اجرا کرده است

 25شود، بانک جهانی ایجاد و نگهداری  در ماداگاسکار که فرسایش و فرونشست خاک موجب نابودی محصوالت کشاورزی می

بانک جهانی  .ها را در دستور کار قرار داد تا از تغییر محیط زیست این جزیره جلوگیری کند کریدور جنگل 1منطقه حفاظت شده و 

 .ها محافظت و با فرسایش خاک مبارزه شود همچنین با شیلی، السالوادور و مکزیک همکاری کرده است تا از جنگل

 توانمندسازی زنان کشاورز؛ راز موفقیت بخش کشاورزی. 5

کمتری به منابع و  همه آنان نسبت به مردان از دسترسی: در سرتاسر جهان زنان فعال در بخش کشاورزی یک نقطه مشترک دارند

تواند میزان  از بین بردن فاصله جنسیتی منافع بسیاری برای بخش کشاورزی دربر خواهد داشت و می. های مولد برخوردارند فرصت

توانمندسازی زنان در ساخت آینده مناطق . درصد افزایش دهد 12تا  12تولید محصول در مزارع تحت اداره زنان کشاورز را 

های خودیار و ارائه  یک پروژه مورد حمایت بانک جهانی در هندوستان از طریق تشکیل گروه. کند اتی ایفا میروستایی نقشی حی

نشین بولیوی،  در مناطق حومه. کند تا سطح زندگی خود را ارتقا دهند های کشاورزی به زنان مناطق روستایی هند کمک می فرصت

ای  مالحظه فرما، به میزان قابل عنوان تولیدکنندگان خویش کار و هم بهمشارکت زنان در بخش کشاورزی هم به عنوان نیروی 

درصد مدیران و کارکنان  322های کشاورزی کوزوو که  عالوه بر این، بنگاه. افزایش یافته و منافع زیادی را عاید منطقه کرده است

اند که صادرات محصوالت  نند و حاال به جایی رسیدهاند سطح تولید را در این کشور دوبرابر ک دهند، توانسته آن را زنان تشکیل می

توانند در صورت در اختیار داشتن  نشین تا چه اندازه می دهنده آن است که زنان مناطق حومه این موضوع نشان. اند خود را آغاز کرده

 .های مناسب، موفق عمل کنند فرصت

 های تکنولوژیک بخش کشاورزی برای کشاورزان منفعت پیشرفت. 2

توانند در ماموریت مهم  ها، همه و همه می های همراه و ماهواره های تلفن ها و اپلیکیشن ز پهپادهای بخش کشاورزی تا روباتا

های بانک جهانی در اتیوپی و کنیا با استفاده از  برنامه. کشاورزان که همانا غذارسانی به مردم جهان است، نقشی کلیدی ایفا کنند

بینی کنند، میزان بارندگی را تخمین بزنند و در نهایت کشاورزان  توانند میزان محصول کشاورزی را پیش میای  های ماهواره فناوری

. های کشور را ردیابی کند درصد گله 322تواند  در اروگوئه، فناوری اطالعات می. دارند های آب و هوایی در امان نگه را از شوک

ای استثنایی است که همه جزییات مراحل مختلف  انک جهانی تهیه شد، شبکهسیستم ملی اطالعات دام این کشور که با کمک ب

همزمان . کند پرورش یک دام را از تولد آن در یک مزرعه کوچک در اروگوئه تا عرضه آن در یک فروشگاه بزرگ در شیکاگو ثبت می

برند، حیاتی است تا کشاورزان کشورهای  ه میهای تکنولوژیک بهر با اینکه کشاورزان کشورهای توسعه یافته از مزایای این پیشرفت

 .در حال توسعه نیز بتوانند پیش از آنکه از این موج عقب بمانند، به آن مجهز شوند

a828eb152ecf1bf282fd=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 
 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fd085bf2ecf247eb858ad1b979b785f9&Title=%25

	آب
	جای خالی نگاه کلان مدیریتی در بحران آب/ رتبه ۱۳۲ مدیریت منابع آب ایران در بین ۱۳۳ کشور
	مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری کشور تاکید کرد
	مقابله با بحران آب با ایجاد شهرک های کشاورزی
	سیستم آبیاری نواری در 34 هزار هکتار زمین کشاورزی اجرا شد
	قیمت آب صنایع افزایش یافت

	اقتصاد کلان
	صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و کاهش 27 درصدی واردات در هشت ماهه سال 94
	نرخ تورم روستایی اعلام شد

	اقتصاد محصولات
	قیمت گندم در سال گذشته با ۳۷ درصد رشد به ۱۰۴۵ تومان رسید/ دستمزد کارگر میوه چین روزانه ۴۳ هزار تومان
	ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری خرما/ اطلاعی از معدوم سازی خرما ندارم
	شاخص قیمت تولیدکننده گاوداریهای صنعتی در بهار ۸ دهم درصد افزایش یافت
	پشتیبانی امور دام در حذف 10 درصدی ضمانتنامه بانکی همکاری کند/ کاهش بیسابقه قیمت جوجه یکروزه

	اقلیم و منابع طبیعی
	جرائم جنگل خواری در لایحه جدید دولت 10 برابر می شود
	بازدهی خوب کشاورزی با ملاحظات محیط زیستی، زبان مشترک جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست است
	آغاز ساخت تصفیهخانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه
	دستور نعمت زاده به صنعتگران برای احیای جنگلها
	990000000000 تومان بودجه احیای دریاچه ارومیه صرف چه اموری شد؟!

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	مجوز افزایش 6 درصدی فرآوردههای لبنی پر مصرف / با صنایع لبنی متخلف برخورد می شود
	آخرین تحولات بازار میوه/ پیاز هم به جمع گرانیها پیوست
	آخرین تحولات بازار میوه/ پیاز هم به جمع گرانیها پیوست
	یک بام و دو هوای بازار میوه از شمال تا جنوب تهران
	قیمت گوشت افزایش یافت/ هر کیلو شقه بدون دنبه 32 هزار تومان

	برنامه و سیاست ها
	موافق حذف یارانه کود هستیم/ از توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته اطلاعی ندارم
	انتزاع دوباره بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، انحرافی بزرگ در اقتصاد کشور/ کسی که ۱۲ سال وزیر بود امروز مدعی وجود بحران است
	سازمان نظام مهندسی کشاورزی با تاکید حجتی، وارد گود آموزش بهرهبرداران شد/ حجتی پای گلایهمندی کبیری نشست
	بررسی پرونده رانت 650 میلیون یورویی ادامه دارد/ فرصت ایجاد شده برای مدلل انحصاری بود
	شورای رقابت وجود «امتیاز» در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی را تأیید و «انحصار» را رد کرد
	مناقصه جذب 1000 تنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشد/ عمر کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت معاونت زراعت
	شایعه مرغهای تاریخ مصرف گذشته، سوءاستفاده انتخاباتی است
	دستور جهانگیری برای ساخت نیروگاههایی با انرژی تجدیدپذیر
	میزگرد تخصصی آسیبشناسی سیاستهای بخش کشاورزی/ نقد سیاستهای کشاورزی، سیاهنمایی نیست
	زنان روستایی در برنامههای دولت یازدهم
	لزوم نهادینه شدن الگوی کشت در سراسر کشور
	قطع رابطه با عربستان تاثیری بر صادرات محصولات کشاورزی ندارد
	سیاستهای تعرفهای ایران در پساتحریم

	برنج
	پافشاری برای تعیین ارزش گمرکی برنج وارداتی بیش از قیمت واقعی
	انتشار شایعه توزیع برنج آلوده، بداخلاقی سیاسی و رسانه ای بود
	وجود ۸۰۰ هزار تن کسری برنج در کشور

	پسته
	پنبه
	زمینگیر شدن پنبه داخلی بهعلت قدرت چانهزنی صنایع نساجی/ 70 هزار تن تخم پنبه، خوراک گاوها میشود!

	پیاز
	تامین منابع مالی
	پرداخت وام با کارمزد سه درصد به اعضای تعاونی های روستایی
	سهم 10درصدی بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی

	تحقیقات و نوآوری ها
	تولید 1300 فناوری کشاورزی در واحدهای تات
	دوره آموزشی هنر اندیشیدن برای زنان شاغل جهادکشاورزی برگزار شد
	پذیرش غیر استاندارد 500 دانشجوی دامپزشکی در 34 واحد دانشگاهي/ اعلام مراکز مجاز براي تحصيلات تکميلي دامپزشکي
	احداث ٣ دهکده مهارتی در کرمانشاه
	واکسن جدید موسسه رازی امروز رونمایی میشود

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه/ عرضه سیب زمینی کیلویی 500 تومان فاجعه است

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	چرای غیرمجاز دام موجب تخریب مراتع دشت لار میشود
	دامدار عشایری استان تهران نمونه کشوری شد
	شاخص قیمت تولیدکننده گاوداریهای صنعتی در بهار ۸ دهم درصد افزایش یافت
	تردد عشایر در دشت لار با کارت
	تقویت زنجیرههای تولید مرغ با کمک تولیدکنندگان برتر/ افزایش پنج درصدی صادرات دام سبک در سال جاری

	تولیدات زراعی (سایر )
	حمایت دولت از مزارع کشت طیف گندم/ قیمت سیب زمینی متعادل شد
	معرفی کشاورزان نمونه در سالجاری/ عملکرد 2 برابر کشت گندم با آببندی طیف در مزارع اجرایی است

	چای
	کلاف سردرگم چای سنواتی تولید چای را به چالش کشید

	حبوبات
	افزایش دوبرابری عملکرد حبوبات با تغییر کشت بهاره به پاییزه

	خرما
	صادرات ۱۱۰ هزار تن خرما در سال جاری/ افزایش ۱۸ درصدی صادرات خرما
	هیچ خرمایی دفن نشده است/ شرایط خوب صادرات خرما
	ارزآوری ۳۰۰ میلیون دلاری خرما/ اطلاعی از معدوم سازی خرما ندارم
	از مکان، مقدار و زمان خرمای دفن شده اطلاع ندارم/ مازاد ۵۰۰ هزار تنی تولید
	نخلستانهای کشور نوسازی میشود

	خرید تضمینی
	تولید ۱۲.۸ تن گندم آبی در هکتار/ افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت هندوانه

	خشکسالی
	مصرف سالانه 60 میلیون متر مکعب آب برای فولاد مبارکه
	آغاز ساخت تصفیهخانه برای تزریق آب به دریاچه ارومیه

	دانه های روغنی
	سازمان بازرسی پرداخت پول دانههای روغنی توسط بخش خصوصی را متوقف کرد

	روغن
	اخذ عوارض از واردات روغن و پرداخت آن به کشاورزان

	زعفران
	نیویورک تایمز: فصل جدید، در انتظار طلای سرخ ایران/ زعفران بسیار گران تر از کوکائین!
	حنایی که جای زعفران قالب شد
	قیمت هر کیلو طلای سرخ چقدر است؟

	زیتون
	سلامت
	نگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی است
	بودجه دامپزشکی پاسخگو نیست، دامداران خودشان واکسن تب برفکی بخرند
	رژیم لاغری بدون گرسنگی!
	رابطه کوهنوردي و نوشيدن آب چغندر
	۵ ماده مغذی مورد نياز سالمندان

	سیب درختی
	سیب زمینی
	ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه/ عرضه سیب زمینی کیلویی 500 تومان فاجعه است
	تولیدی که در ورطه نابودی است/سیب زمینی کیلویی 500 تومان یعنی فاجعه

	شیلات
	اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان به کشت گلخانهای و تولید ماهی در قفس
	پرورش آرتمیا در فاضلاب شهری در بایگانی خاک میخورد/ پیشنهاد چین و ترکیه برای سرمایهگذاری روی ایده محقق ایرانی
	تولیدی که تنها با امید صادرات زنده است
	صادرات ۱۷ هزار ماهی تزئینی به کشورهای همسایه

	شکر (چغندر / نیشکر)
	دو واحد تصفیه خانه نیشکر در خوزستان به بهره برداری رسید

	شیر و فراوردهها
	مجوز افزایش 6 درصدی فرآوردههای لبنی پر مصرف / با صنایع لبنی متخلف برخورد می شود
	گران شدن فرآوردههای لبنی علیرغم امتناع کارخانهها از افزایش قیمت خرید شیرخام
	صدور مجوز صادرات ۴ کارخانه لبنی ایران به روسیه
	اما و اگر های صنایع لبنی تا کی ادامه دارد؟ / دامداران در آستانه ورشکستگی
	روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کند
	روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کند
	منفعت بازار لبنیات از قطع روابط با عربستان

	صادرات و واردات
	پافشاری برای تعیین ارزش گمرکی برنج وارداتی بیش از قیمت واقعی
	صادرات ۱۱۰ هزار تن خرما در سال جاری/ افزایش ۱۸ درصدی صادرات خرما
	صدور مجوز صادرات ۴ کارخانه لبنی ایران به روسیه
	صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی و کاهش 27 درصدی واردات در هشت ماهه سال 94
	روسیه تعرفه واردات لبنیات ایران را از بیست و پنجم دی ماه حذف می کند
	کارنامه تجارت خارجی محصولات کشاورزی منتشر شد/ صادرات بیش از 3 میلیارد دلاری و کاهش 27 درصدی واردات

	صنایع غذایی
	افزایش 7.6 درصدی شاخص قیمت تولیدکنندگان صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه گذشته
	5 روش برای کاهش هزینه مواد غذایی
	نخستین گردهمایی میز ملی ماکارونی کشور برگزار شد
	چگونگی تشخیص عرقیات گیاهی تقلبی از عرقیات گیاهی استاندارد
	واحد های نان صنعتی، سهمیه آرد یارانه ای ندارند
	آغاز انقلاب جدید درتولید محصولات غذایی
	شیرین عسل برند محبوب صنعت شیرینی و شکلات شد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	افزایش عرضه قارچ تولیدکنندگان را به ورطه نابودی کشاند

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	قیمت گندم در سال گذشته با ۳۷ درصد رشد به ۱۰۴۵ تومان رسید/ دستمزد کارگر میوه چین روزانه ۴۳ هزار تومان
	سطح زیر کشت گندم در سال جاری به ۶ میلیون هکتار رسید
	تولید ۱۲.۸ تن گندم آبی در هکتار/ افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای راه جلوگیری از کشت هندوانه

	گوجه فرنگی
	ارزانی گوجه فرنگی تا پایان دی ماه/ عرضه سیب زمینی کیلویی 500 تومان فاجعه است

	گوشت قرمز
	قیمت گوشت افزایش یافت/ هر کیلو شقه بدون دنبه 32 هزار تومان

	گوشت مرغ
	یک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریم/ اتخاذ راهکار برای تنظیم بازار
	شاخص قیمت تولیدکننده مرغ صنعتی کشور در بهار ۳.۶ درصد کاهش یافت

	ماشین آلات
	تفاوت پراید 20 میلیونی با کمباین میلیاردی!
	واردات تراکتور سروسامان می گیرد

	متفرقه
	وبگاه اطلاع رسانی بزرگداشت نودمین سالگرد تاسیس موسسه رازی راه اندازی شد
	تغییر زمان برگزاری هشتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی
	جشن هشتمین سال تاسیس انجمن ماشین سازان صنایع غذایی/ تقدیر ماشین سازان صنعت غذا از شاهرخ ظهیری

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	یک مثقال مرغ تاریخ مصرف گذشته و دفن شده نداریم/ اتخاذ راهکار برای تنظیم بازار
	تاکید وزیر جهاد به استفاده کشاورزان از کودهای با گواهی ثبت
	معرفی کشاورزان نمونه کشوری/ تولید ۶۰ درصد انرژی از محصولات کشاورزی
	توسعه روستایی بدون مشارکت مردم انجام نمیشود/ بسیج سازندگی مرد عمل است
	شرکت پشتیبانی امور دام در مورد خبری با عنوان «دلالان تعیین کننده قیمت مرغ هستند، واردات نهادهای دامی در انحصار 2 نفر است» توضیحاتی ارائه کرد.
	هرمزگان قابلیت تبدیل شدن به قطب کشت گلخانهای کشور را دارد
	آغاز سیامین دوره معرفی نمونههای ملی بخش کشاورزی/ به صفر رساندن تراز غذایی کشور با بهرهگیری از الگوی نمونهها
	انتشار شایعه توزیع برنج آلوده، بداخلاقی سیاسی و رسانه ای بود
	بازار روی خوش به محصولات ارگانیک نشان نداد
	افزایش ضریب امنیت غذایی در گرو توسعه تکنولوژی بخش کشاورزی
	اطلاعیه شماره 1 نمایشگاه ايران آگروفود 1395 منتشر شد +فرم ثبت نام

	نهاده
	نگرانی در مورد کودهای وارداتی کمتر از کود داخلی است
	تبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه خاک و آب
	مناقصه جذب 1000 تنی کودهای آلی و زیستی اجرایی نشد/ عمر کوتاه مافیای واردات کود با مدیریت معاونت زراعت

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	تدوین استاندارد بینالمللی واژهنامه خوراک دام توسط ایران
	کارنامه کشاورزی بانک جهانی در سال 2015


