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 آب

 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

اعتبار اعتبار //معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد سیالب در کمین تهرانمعاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد سیالب در کمین تهران

  ششم توسعه مغفول مانده است ششم توسعه مغفول مانده است     آبخیزداری در برنامهآبخیزداری در برنامه
های آینده قطعا با خطر  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه برخی شهرهای استان تهران در سال

 . عملیات آبخیزداری قطعا در کاهش این خطرات نقش بسیار مؤثری خواهد داشت: اند، گفت جهسیالب موا

زاده معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در  ، حمیدرضا زکیخبرگزاری فارسبه گزارش 

بنابراین عمر مفید یک سد با  :گفت درصد است، 2منابع طبیعی با بیان اینکه نرخ رسوب در کشور نشست خبری به مناسبت هفته 

سال است، اما در کشور آمریکا که عملیات حفاظت خاک در آنجا به  01درصد در ایران  2میلیون مترمکعب با نرخ  011ظرفیت 

 .که یک سد پر شود کشد سال طول می 011دهم درصد  2شود با نرخ رسوب  خوبی انجام می

 01ها بیش از  شود و از عمر مفید آن وی با اشاره به اینکه نیاز آب شرب تهران از سدهای کرج، الر، ماملو، لتیان و طالقان تأمین می

های آبریز کشور قطعا روند تشدید رسوب باعث تسریع در پر شدن  ها در حوزه با توجه به تخریب :سال گذشته است، بیان داشت

 .شود می سدها

هایی که در سه دهه آینده طبق  با توجه به خشکسالی همچنین: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران افزود

الملل شدیدتر با آن مواجه خواهیم بود، اهمیت امنیت آب شرب استان تهران از درجه بسیار باال و کنترل ظرفیت  اعالم مراجع بین

 .از درجه ملی بسیار باالیی برخوردار خواهد بودمفید این سدها 

احداث شده  آبی که این سدها با سرمایه ملی برای هر مترمکعب (تومان 0111)بنابراین اگر به قیمت روز  :زاده تصریح کرد زکی

ای که صرف ساخت آن شده  برابر این هزینه 01تا 0ای   در نظر بگیریم، باید گفت اگر این سدها وجود نداشه باشد باید با هزینه است

 .شود است، صرف انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر

انجام  استان کشور 01یابی انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس را به  البته وزارت نیرو در حال حاضر مطالعات امکان :وی افزود

 .دهد می

هزار  011های اول تا پنجم در مجموع یک میلیون و  در طی برنامه: ن داشتمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیا

تا  21های آبخیزداری حدود  که عمر مفید این سازه میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده است 0مترمکعب عملیات سنگی و 

 .اند سال بوده و تقریبا اثربخشی خود را از دست داده 20

ها  ای مبارزه با سیالب میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی برای ساخت عملیات سازه 4تا  0ساالنه حدود بیان اینکه  زاده با زکی

میلی متری در  21میلیون مترمکعب حجم آب یک بارش سیالبی  011بنابراین اگر بخواهیم برای : افزود یابد، تخصیص می اعتبار

هزار  2ای ایجاد کنیم که رقمی حدود  ل باید یک میلیون مترمکعب کار سازهاراضی کوهستانی کنترل سیل داشته باشیم، حداق

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است

در مجموع : داشته است بیان داشت میلیمتری 21تا  00پیاپی امسال در استان تهران که هر کدام بارش   سیالب 0وی با اشاره به 

 .ردمیلیارد تومان خسارت وارد ک 50ها  این سیالب
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هزار هکتاری گالبدره در شهر تهران که در سال  4مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به حوزه آبخیز کوچک 

های آبخیزی استان   بنابراین اگر در کل حوزه: تصریح کرد نفر کشته شدند، 011متری  میلی 00به علت یک بارش سیالبی  66

 .خواهیم داشت هزار کشته 01بیش از  شیم قطعا تعداد تلفات بسیار باال و حتیمتری داشته با میلی 21بارش 

تواند اقدامات مؤثری را  ای می های سازه ساخت پروژه های آبخیزو با آبخیزداری با تأمین اعتبار کافی در باالدست حوزه :وی افزود

 .ای داشته باشند حساسیت ویژه ها اجرا کند و باید مسئوالن به این موضوع برای کنترل سیل در کوهستان

های آبخیزداری هم در کنترل عمر مفید سدها و هم در کنترل آب  اثربخشی پروژه: زاده با اشاره به تغییر اقلیم اظهار داشت زکی

 .سیالب باالدست اراضی کوهستانی بسیار مفید است

های آینده قطعا با خطر جریان سیالبی  در سال... و مثل شمیرانات، پاکدشت، ری، فیروزکوه  شهرهای پرجمعیت تهران: وی افزود

مواجه هستند که اگر آبخیزداری اعتبارات داشته باشد در کاهش این خطرات نقش بسیار مؤثری خواهد داشت که متاسفانه در 

 .ساله این موضوعات مغفول مانده است ای پنج های توسعه برنامه

تن در هکتار طی یک سال  00سطح کشور   نرخ متوسط فرسایش خاک در: تهران افزودمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 .شود است که یک سوم آن هم تبدیل به رسوب می

 مالرد و ورامین دو منشاء اصلی گرد و غبار استان تهران* 

 - بود آب شیرین، گرمایش زمینسه چالش عمده کم دنیا با در ادامه قاسم حقانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی با بیان اینکه

هزار هکتار عرصه در شهرستان مالرد تحت تأثیر فرسایش بادی است که اعتبار  11: تغییر اقلیم و بیابان زایی مواجه است، گفت

 .زیادی برای مبارزه با آن الزم است

توانند منابع مالی به این بخش  ه میهایی ک سازمان: وی با بیان اینکه مشکالت تخریب منابع طبیعی فرابخشی است، اظهار داشت

 .اختصاص دهد کمک کنند

منشاء گرد و غبار تهران یک منشاء داخلی و خارجی است که اگر تمام ایران جنگل : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود گرد و غبار خارجی خواهد آمد

: نوب غرب استان و شهرستان مالرد به نام روستای شش اشاره کرد و گفتگرد و غبار استان تهران در ج اول   منشاء حقانی با اشاره

که این اراضی مربوط به اراضی رها شده مردم که اجازه کار بر روی آن داده  هکتار است 611وسعت کانون اصلی این محدود حدود 

 .شود نمی

کانون دوم گرد و غبار استان تهران در شهرستان : تهزار هکتار عرضه مالرد منطقه بیابانی است، بیان داش 11وی با بیان اینکه 

 .ورامین واقع در جنوب شرق تهران است

ها موجب افزایش  هر ساله چندین عامل از جمله اقلیم و کاهش بارندگی: گفت معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران

 .شوند مناطق بیابانی می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340201111134 
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 آب
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  / / کندکند  دولت با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب را پیگیری میدولت با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب را پیگیری می
دولت در : رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی آب اعالم کرد های مرزی المللی آبی کشور و مهار آب پیگیری حقوق بین

های ابالغی مقام معظم رهبری با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب را در دستور کار خود دارد که تشکیل کمیته  راستای سیاست

 . سازی شورای عالی آب از جمله آن است نجات دریاچه ارومیه و فعال

، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پیامی را به مناسبت روز ملی آب خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شدصادر کرد که در همایش روز ملی آب که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد این پیام قرائت 

 :متن پیام به شرح زیر است

بدیل طبیعت، بزرگداشت روز ملی آب، با حضور متخصصان این  های بی در آستانه فرا رسیدن بهار طرح تحول و شکوفایی زیبایی

 .های اساسی در سطح ملی است حوزه، تالشی ارزنده و فرصتی مغتنم برای پرداختن به یکی از چالش

، و در کارگاه خلقت، «وجعلنا من الماء کل شیء حی»به تعبیر دقیق و روشن کالم وحی . ت استمایه حیا آب؛ آبروی زمین و جان

 .مایه آفرینش انسان و دیگر مخلوقات است آب بن

بشر امروز در . بحران آب واقعیتی است که زندگی انسان معاصر را به ویژه در خاورمیانه و از جمله ایران تحت تأثیر قرار داده است

هایی جدی به وجود  های سطحی و خودخواهانه در این عرصه نگرانی بخش، راه افراط پیموده و با نگرش این عنصر حیات مواجه با

 .آورده است

های عملی خود را، از جمله با تشکیل کمیته نجات دریاچه ارومیه آغاز  دولت تدبیر و امید برای مدیریت این بحران از ابتدا فعالیت

آبی برخی از  های زیرزمینی و رفع کم های اساسی برای حل مشکل آب زی شورای عالی آب تصمیمسا کرد و سپس با فعال

 .رود اتخاذ کرد های کشور از جمله زاینده رودخانه

های مرزی از  گذاری در مأموریت فراموش شده مهار آب المللی آبی کشور و سرمایه ورود دولت به مسائلی همچون حفظ حقوق بین

 .یافته کشور است جه به امر مهار، ذخیره و مصرف آب به خصوص برای مناطق دورافتاده و کمتر توسعهنتایج ملموس تو

های ابالغی مقام معظم رهبری، دولت همچنان با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب در کشور را در دستور کار  در راستای سیاست

 .دامات جاری دولت متجلی استو این اراده در مفاد الیحه برنامه ششم توسعه و اق. خود دارد

های دولت برای مدیریت بحران آب به علت فرابخشی و فرازمانی بودن آن و نیز آثاری که بر پیکره  بر این باورم که تحقق برنامه

 .بخش و منشأ اثر نخواهد بود ها نتیجه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست و حتی امنیت کشور دارد، بدون مشارکت مؤثر همه بحث

بخشی  ها و راهکارهای خود را برای اجرای مناسب و موفق طرح تعادل های مسئول و بخش خصوصی ایده تظار دارم همه دستگاهان

های موجود در این  برداری از ظرفیت دولت نیز با تمام توان آماده حمایت و بهره. وری آب ارائه کنند های زیرزمینی و ارتقاء بهره آب

 .امر مهم است

گیری گفتمانی  کنم و امیدوارم حاصل آن شکل اندرکاران و برگزارکنندگان این نشست ارزشمند تقدیر و تشکر می دست در پایان از

 .مؤثر حول بحران فراگیر آب و اهتمام بیشتر همگان در کاستن از دامنه این بحران بزرگ باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202111010 
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 آب
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۱: تاریخ

دالری در هزینه های سالمت با هر یک دالر دالری در هزینه های سالمت با هر یک دالر   4141تا تا   11کاهش هزینه کاهش هزینه / / آب، یک مسوولیت مشترکآب، یک مسوولیت مشترک

  سرمایه گذاری در آبسرمایه گذاری در آب

رئیس شورای جهانی آب پیامی ویدیویی را ارسال کرده است در جریان آیین گرامیداشت سیزدهم اسفند روز ملی آب، بندیتو براگا، 

 :که متن آن به شرح زیر است

توانم در تهران با شما باشم، اما باعث افتخار است که بتوانم از طریق  ها و آقایان و مهمان و مقامات محترم، امروز متاسفانه نمی خانم

 . د را با تشکر از اتاق ایران و یونسکو آغاز کنمشوم صحبت خو خوشحال می. پیام ویدئویی در خدمت شما باشم

 .دانید موضوع آب در هر زمان و برای هر نسلی اولویت باالی موضوعی جوامع و سیاستمداران است طور که می همان

برای . مشوی های زیادی بر روی مسائل سیاستگذاری آب تدوین شده است، لیکن بعضی مواقع از اثرات جانبی آن غافل می اگر برنامه

 .مثال عامل بسیار مهمی برای توسعه و در نتیجه آن ایجاد اشتغال است

ترین منابع بوده که به علت افزایش جمعیت، تقاضا و تغییر اقلیم روز به روز بر میزان کمبود آن افزوده  بدون شک آب از مهم

برای مثال در کشور بزرگی . ظهور سیالب هستیماگر به اطراف دنیا نگاهی بیندازیم هم زمان شاهد خشکی، خشکسالی و . شود می

مانند برزیل هم شاهد خشکی شدید در شمال شرقی و هم سیالب شدید در جنوب این کشور هستیم و در تمام این موارد 

لیکن بر این باور هستیم آب عاملی مهم در ارتقای جهان . اند های خبری آب را به عنوان یک چالش و مساله مطرح کرده سایت

در سطح جهانی نشان داده شده است که توسعه اقتصادی منجر به ارتقای دسترسی به انرژی، افزایش دسترسی به غذا، . استم

وضعیت فعلی جهان، بهترین شرایط ممکن بوده و آب در . شود ارتقای سطح زندگی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشت می

اکنون تا  تا هزار میلیارد دالر از هم 011گذاری در حدود  دهد که به سرمایه نشان می برآوردها. کننده است این خصوص عامل تعیین

این برنامه در دنیایی . نیاز داریم تا بر مشکل بهداشت و آب آشامیدنی تمرکز بیشتری داشته باشیم و آن را حل کنیم 2101سال 

دهد که  ی در معتبرترین دانشگاه در کشور برزیل نشان میمطالعات اقتصاد. که به سرعت در حال تغییر است، باید پرداخته شود

میلیون فرصت شغلی  2/0سال  41تواند در مدت  های مرتبط می میلیارد دالر بر روی بهداشت و آب شرب و سازه 02گذاری  سرمایه

برای کشورهایی که در  دهنده اهمیت آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور به خصوص را در زنجیره تولید ایجاد کند که نشان

توان آن را انجام  سوال آن است که چگونه می. حال توسعه هستند و از ساختار محدودتری برای آب و بهداشت برخوردارند، است

ترین شروع آن است که بپذیریم آب یک مسوولیت مشترک است و الزم است بپذیریم که آب یک موضوع مشترک است و  داد؟ مهم

 .مسوول هستیمهمه در مقابل آن 

تجربیات . نفعان پیدا کنیم ها و آقایان نیاز داریم که خیلی زود راهی برای این مسوولیت مشترک با درگیر کردن تمامی ذی خانم

های بهداشتی و باالی آنها بخش خصوصی نمی توانیم به  های مختلف انرژی، تولید غذا، سرویس دهد بدون مشارکت بخش نشان می

 .نابع آب دست پیدا کنیمپایداری مدیریت م

درصد یا ساالنه پنج میلیارد دالر و  0/1دهد که امنیت آبی منجر به توسه رشد اقتصادی جهانی در حدود  مطالعات اخیر نشان می

گذاری بر  دهد به ازای هر یک دالر سرمایه از نظر برگشت سرمایه نیز مطالعات نشان می. شود محیطی می های زیست با حذف بحران

های زیادی در عین  شود که نشان دهنده ظرفیت دالر کاهش هزینه در بخش سالمت می 01آب و بهداشت، منجر به چهار تا  روی

 .اشتغال است
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ای است که باید از طریق تامین آب،  ها و آقایان، آب بر روی زندگی همه ما اثرگذار است و در نتیجه یک سیستم پیچیده خانم

محیطی باالدست و  ها و خشکی مورد توجه قرار گیرد و مسائل و اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست البانرژی، غذا، حمل و نقل، سی

 .دست با یکدیگر دیده شوند پایین

های زیادی بر روی آب شده است و حق  آور باشد، تالش بر یا منفعت تواند مثبت یا منفی یا هزینه در این شرایط محیطی که می

 .توان آن را اعالم کرد انتخاب وجود دارد و می

های بخشی و برای حفاظت و امنیت اجتماعی،  بر این باور هستیم که زمان آن رسیده است که بدون توجه به عالیق و سلیقه

 .توان تغییر واقعی را ایجاد کرد محیطی با همکاری با یکدیگر می اقتصادی و زیست

/news/fa/ir.iana.www//:http23030D%/5%A2%D5% 
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 آب
 ایران اکونا – 13۰۱/ اسفند /  1۹, دوشنبه 

  های کشاورزی چیست ؟های کشاورزی چیست ؟  راهکار وزارت نیرو برای کنترل چاهراهکار وزارت نیرو برای کنترل چاه

هایی را در نظر گرفته  های کشاورزی برنامه وزارت نیرو برای تجهیز و کنترل چاه: ایران گفتمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 

 . است تا بتواند از این طریق میزان مصرف آب را کنترل کند

 های کل چاه: آوری شوند، اظهار کرد که در برنامه ششم توسعه باید تمام کنتورهای کشاورزی جمع با بیان این ها رسولی محمد حاج

 .کشاورزی باید به کنتورهای هوشمند تجهیز شود

طوری  ما این است که کنتورهای کشاورزی به کنتورهای برقی تبدیل شود و بتوان از دو کنتور استفاده کرد به  عالقه: وی اظهار کرد

 .که یک کنتور حجمی و یک کنتور برق به صورت سهام و به عنوان چک اطالعات را به مرکز ارسال کنند

هایی  بخشی اولویت با توقف چاه در طرح تعادل: بخشی ادامه داد رعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در خصوص طرح تعادلمدی

 .ها داشته باشیم است که پروانه ندارند و قرار است که برخورد جدی با این چاه

موارد این قانون است که براساس الگوی کشت، شرایط اصالح پروانه جزو یکی از : ها با اشاره به قانون توزیع عادالنه گفت رسولی حاج

 .مصرف و سند ملی آب باید تکلیف قانونی شوند

 .گیرد ها مبنای کار قرار می ها دچار افت شده باشند متوسط مصرف پنج سال آخر برای مقابله با چاه خوان اگر آب: وی اظهار کرد

باید در این زمینه مدیریت صورت : عیت بحرانی شرایط آبی کشور گفتمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وض

 .توان از بحران آب گذر کرد بگیرد، چرا که در غیر این صورت نمی

/com.iranecona//:http04104D%/5%B0%D5% 
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 آب
  ایرنا ۹۰/12/13۰4: تاریخ خبر

  میلیون مترمکعب آب با اجرای طرحهای تحت فشار در کهگیلویه وبویراحمد میلیون مترمکعب آب با اجرای طرحهای تحت فشار در کهگیلویه وبویراحمد 3939صرفه جوییصرفه جویی

هزار هکتار طرح آبیاری تحت فشار، ساالنه 24با اجرای : رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد گفت -ایرنا-یاسوج

 . میلیون مترمعکب آب در این استان صرفه جویی می شود۰6حدود 

ر گوهرگانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این میزان آب صرفه جویی به اندازه حجم مخزن یک سد متوسط جعف

با اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار، معادل سه هزار متر مکعب آب در هر فصل صرفه جویی خواهد شد که از این : است،افزود

 . کاهش مصرف آب اولویت حیاتی بخش کشاورزی است حیث اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار و

هکتار زمین کشاورزی دیم در این استان به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز  411در سال گذشته دو هزار و : گوهرگانی افزود

 .م شده استهکتار طرح آبیاری تحت فشار در دست اجراست که بخش مهمی از آن تاکنون تما 511شد و امسال نیز یک هزار و 

هکتاری امام زاده جعفر از جمله بزرگترین  001هکتاری آبلش و  211هکتاری کاکان در بویراحمد،  001پروژه : وی اظهار کرد

 .پروژه های آبیاری تحت فشار این استان است

 .هزار هکتار است 201مساحت زمین های کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 

هزار هکتار باغ در مناطق سردسیری و گرمسیری احداث شده 41دیم است و تاکنون بیش از  درصد زمین های این استان01حدود 

 .است

 . هزار هکتار از زمین های کهگیلویه وبویراحمد به دلیل کمبود آب غالت دیم کشت می شود 011ساالنه در بیش از 

/News/fa/ir.irna.www//:http50352555/ 
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 آب
 ایرنا 12/12/13۰4: تاریخ خبر

  ایران نیازمند برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است ایران نیازمند برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است : : نماینده فائونماینده فائو

راهکار اصلی برای خروج ایران از چالش کمبود آب، : در ایران گفت( فائو)نماینده مستقر سازمان خوار و بار جهانی  -ایرنا -تهران

 . اجرای برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است تدوین و

« روز ملی آب»در همایش بزرگداشت ( چهارشنبه)امروز ( serge nakouzi)« سرج ناکوزی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

اری مستمر با هدف فائو و دولت جمهوری اسالمی ایران سابقه چند دهه همک: در اتاق بازرگانی صنایع، معان و کشاورزی ایران افزود

 .مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور دارند

به گفته این مقام مسئول، هرچند موفقیت های متعددی در قبال این همکاری به دست آمده، اما همواره سعی شده است تا با 

 .ه قرار گیرندتقویت اثربخشی و پایداری همکاری های مشترک، چالش های اکولوژیک در حفاظت از منابع طبیعی مورد توج

کمیابی آب و نیاز به رویکردهای بهینه مدیرت بهره بردای از منابع آب و حکمرانی به عنوان چالش اکولوژیک در : وی تصریح کرد

 .حفاظت از منابع طبیعی مطرح است

در ترکیب با اثرات افزایش جمعیت، عوامل محرک افزایش خودکفایی غذایی، شهرنشینی، توسعه اقتصادی اجتماعی : ناکنوزی افزود

 .منفی تغیر اقلیم و کاهش قابل توجه کیفیت منابع آب، مهمترین عوامل تشدید کننده کمیابی آب در منطقه خاورمیانه هستند

تشن های  2141براساس پیش بینی های منتشر شده توسط موسسه منابع آب، نیمی از کشورهای منطقه تا سال : وی ادامه داد

 .تجربه خواهند کردآبی بیشمار شدیدی را 

درصد منابع  30درصد منابع آب جهان و نزدیک به  11بخش کشاورزی اینک حدود : نماینده مستقر فائو در ایران خاطرشان کرد

 .آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می کند

داری برای منطقه غرب آسیا و شمال روند رو به رشد وقوع خشکسالی ها و افزایش شدت آنها در یک دهه گذشته، هش: وی افزود

 .افریقاست

به خطر افتادن بهره وری سامانه های کشاورزی با کاهش کیفت منابع خاک، بیابان زدایی، افزایش شدت توفان های : وی گفت

گردوغبار و افت معیشتی همراه شده است و خشکسالی در شرایطی که راهکارهای مناسب مواجه با آن درسطح محلی، ملی و 

 .منطقه ای وجود نداشته باشد، می تواند بسیار مخرب باشد

برنامه ریزی برای تخصیص منابع آب به صورت راهبردی، بررسی سیاست های بخش های آب، غذا و انرژی، : ناکوزی تاکید کرد

ین استفاده از آب هماهنگی آنها با یکدیگر و شرایط متاثر از تغییر اقلیم و کاهش ریسک خشکسالی و مدیریت آن در جهت بهتر

 .برای کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد

رشد جمعیت، تغییر اقلیم، : وی با بیان اینکه امروز رفع چالش کمبود آب در ایران به یک اولویت ملی تبدیل شده است، تصریح کرد

 .را افزایش داده است افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده به منابع آب کشور

میلیمتری ایران که کمتر از یک سوم متوسط جهانی و قرار گرفتن در کمربند خشک و  201متوسط بارش : این مقام مسئول گفت

درجه سانتیگراد، سبب قرار گرفتن ایران در دسته کشورهای با تنش آبی شده به طوری که  01نیمه خشک زمین با دمای متوسط 

 .سال گذشته به یک سوم متوسط جهانی کاهش یافته است 00یر آن در میزان آب تجدیدپذ

میالدی ابتکار عمل کم یابی  2100برای رسیدگی به این چالش ها، فائو بعنوان یک نهاد تخصصی از سال : وی خاطرنشان کرد
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ر آب در بخش کشاورزی در را تاسیس کرد که نخستین نتیجه آن تدوین راهبردهای مشارکتی منطقه برای مدیریت پایدا( wsi)آب

 .منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده است

راهبرد مشارکت منطقه ای برای کمک به کشورهای منطقه با هدف شناسایی و تنظیم سیاست ها، ساختار : ناکوزی یادآورشد

بی را فراهم می کند و از سال حکمرانی، سرمایه گذاری ها و اقداماتی که بصورت پایدار منجر به بهبود بهره وری می شوند چارچو

 .ایران بعنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است 2106

همکاری راهبردی، مکمل توانایی های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه داده ها و اطالعات به روز و شواهد : وی تاکید کرد

 .ع آب، سیاستگذاری و تصمیم گیری استواقعی پشتیبانی کننده فرآیندهای مدیریت مناب

سرمایه گذاری در مدیریت موثر منابع آب برای توانمندسازی جوانان محلی و تقویت بخش : نماینده مستقر فائو در ایران بیان کرد

 .کشاورزی و روستایی به این منظور ضروری است

دنی و بخش خصوصی دستیابی به توسعه سیاست های تقویت مشارکت دولت ها، نهادهای بین المللی، جامعه م: وی تصریح کرد

 .نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب را میسر می کند

رویکرد فائو کمک به جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به امنیت پایدار غذایی و بهبود بهره وری بخش : این مقام مسئول گفت

 .ار پرداختن به چالش کمبود آب و حفاظت از منابع طبیعی کشور استکشاورزی در کن

وی تاکید کرد که دستیابی به این مهم با پیاده کردن برنامه راهبردی برای حکمرانی پایدار آب با همکاری بخش خصوصی امکان 

 .پذیر است

/News/fa/ir.irna.www//:http50351104/ 
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 آب
 ایرنا 12/12/13۰4: تاریخ خبر

  سنگ بنای تخریب منابع آب با اجرای اصالحات ارضی گذاشته شد سنگ بنای تخریب منابع آب با اجرای اصالحات ارضی گذاشته شد 

ساله در برخورد منفی  5۹سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با بیان اینکه در کشور یک سابقه  -ایرنا  -تهران 

 . سنگ بنای تخریب منابع آب با اجرای طرح اصالحات ارضی گذاشته شد: دارد، گفتبا منابع آب وجود 

با اجرای : در همایش بزرگداشت روز ملی آب افزود( چهارشنبه)امروز« محمدحسن شریعت مدار»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

صاحب زمین شدند اما پیامدهایی نیز در نظام بهره اصالحات ارضی در نظام بهره برداری کشور تغییراتی ایجاد شد؛ کشاورزان 

 . برداری و مدیریتی اراضی ایجاد کرد و این مشکل در سال های اخیر به بحران تبدیل شده است

در دولت تصویب  31در مجلس شورای اسالمی و طرح فدک در سال  53قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز در سال : وی افزود

 . ز این دو قانون برای مصالح آب کشور نبودند که خوشبختانه جلوی اجرای این دو قانون گرفته شدشد که هیچ کدام ا

اتاق ایران از طریق قانع کردن شورای نگهبان جلوی اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز را گرفت و با گزارشی : وی گفت

 . وقف کردکه اتاق به سران سه قوه تقدیم کرد اجرای طرح فدک را مت

تصویب کرد و بر اساس آن قرار بود دو میلیون هکتار به  0031طرحی بود که دولت دهم در سال « طرح فدک»به گزارش ایرنا، 

 .اراضی آبی کشور اضافه شود

 تصویب شد به دنبال صدور مجوز برای چاه هایی بود که به صورت 53همچنین قانون تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز که در سال 

 .غیرمجاز در سراسر کشور حفر شده بود

و تغییر مدیریت کشور گروهی باعنوان برنامه کشاورزی و آب فعالیت خود را آغاز و آب را به  0032در سال : شریعتمدار ادامه داد

 .عنوان مساله اولویت دار تعیین کردند

/News/fa/ir.irna.www//:http50351100/ 
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 آب  
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  0101تداوم سدسازی با کاهش تداوم سدسازی با کاهش / / ی آب ی آب     رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد دیپلماسی رها شدهرئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد دیپلماسی رها شده

  ها توجیهی ندارد ها توجیهی ندارد   آبآب  درصدی رواندرصدی روان
هایی دارد چرا که با وجود  نگرانیها و  بخش خصوصی در زمینه شرایط فعلی آب کشور دغدغه: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت

های  های غیرمجاز از حفر چاه های کشور همچنان شاهد سدسازی هستیم و سرعت بسته شدن چاه آب درصدی روان 01کاهش 

 . جدید کمتر است

همایش روز ملی آب به ضرورت توجه و اهمیت به پور صبح امروز در  ، محسن جاللخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای باشد تا خاطره و یاد مردم  شاید یکی از دالیل اختصاص یک روز به آب مناسبت و بهانه: مسئله آب در کشور اشاره کرد و گفت

 .به موضوع اصالح مصرف آب تلنگری شده و گوش شنوایی برای بازگشت و توجه به این مسئله شود

تحقیق در : ن اینکه طی سالهای گذشته کارهای خوبی در اتاق بازرگانی ایران در حوزه آب انجام شده، اظهار داشتپور با بیا جالل

رود، تهدیدات آب  های آبی حوزه زاینده های زیرزمینی، مسئله آب در کشورهای دیگر، هشدار نسبت به تنش های آب حوزه سفره

های غیرمجاز و سوق دادن کشور به سمت  های چاه ناگوار صدور پروانه کشاورزی استان خوزستان و هشدار نسبت به اثرات

 .آب کارهایی بوده که در دفتر آب اتاق ایران انجام شده است برداری بهینه از  بهره

های بخش خصوصی اشاره کرد  های زیرزمینی که توسط شورای عالی آب انجام شده به دغدغه بخشی آب وی با انتقاد از طرح تعادل

پروژه گرفته است که در این طرح باید گفت  00های زیرزمینی در قالب  بخشی آب شورای عالی آب تصمیم به تعادل: فتو گ

حلقه چاه بسته شده و اگر  1211ماهه سال جاری تنها  00های غیرمجاز بسیار پایین است به طوری که در  سرعت بسته شدن چاه

 .های غیرمجاز بسته شود زمان زیادی طول خواهد کشید تا تمام چاه های غیرمجاز با این سرعت پیش برود بستن چاه

شود و شاید سرعت آن  ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر می رئیس اتاق ایران این را هم گفت که گفته

 .های قبلی باشد بیشتر از بسته شدن چاه

های زیرزمینی از مشارکت مؤثر ذینفعان  بخشی آب ای موفق طرح تعادلپور همچنین اظهار امیدواری کرد تا در جهت اجر جالل

های مجاز کنتور هوشمند نصب شده است که دارای  در عین حال این نکته را هم باید گفت که بر روی چاه: استفاده شود و افزود

 .اشکاالتی است و از دقت کافی برخوردار نیست

اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت جدید مشهود نیست : د کرد و گفتوی همچنین به دیپلماسی آب کشور نیز انتقا

های دجله و فرات  های انتهایی رودخانه و معلوم نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مسئله تأمین سهم زیست محیطی تاالب

یه و تخصیص آب محیط زیست کشور فقط خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها کنترل شود و کماکان تعیین سهم

های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید هستند  های آبی بخش اعظم عرصه ها و محیط وگوست و نه تنها تاالب در حال گفت

 .بلکه همه نگران دائمی شدن پدیده ریزگردها هستیم

های کشور  آب درصدی روان 01ی از کاهش های رسمی بخش آب کشور حاک با وجود آنکه گزارش: رئیس اتاق ایران تصریح کرد

های سدسازی کماکان ادامه دارد و اثری از اصالح رویکردهایی که مکرراً در مورد آب عنوان شده  است، پروژه( های سطحی آب)

نه آب افزاری و اصالح ساختار آب نیست و اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صح مانند اصالح رویکرد به سمت نرم

 .کشور وجود ندارد

http://www.farsnews.com/
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وری و بازدهی محصوالت منطبق  های مصرف آب در تولید انواع محصوالت با بهره به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی سیاست

شود و حتی اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصوالت با آب کمتر  ها دیده نمی نیست و اثری هم از اصالح این سیاست

 .ها ملموس نیست بر در برنامه دات محصوالت آبو حمایت از وار

های اثرگذار و اثرپذیر در حوزه آب  پور برگزاری روز ملی آب را فرصت مناسبی برای استفاده از نظرات مفید و سازنده گروه جالل

 .روز ملی آب فرصتی است تا مروری بر عملکرد ساالنه و اثربخشی اقدامات در حوزه آب داشت: دانست و گفت

المللی مرکز ملی مطالعات  ه گزارش فارس، در همایش روز ملی آب نمایندگانی از سازمان ملی یونسکو و فائو به عنوان دو نهاد بینب

 .راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران حضور داشتند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202111000 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  طرح حساب جاری بدون دسته چک مهر طالئی عملیاتی شدطرح حساب جاری بدون دسته چک مهر طالئی عملیاتی شد

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریان می توانند با افتتاح حساب جاری مهر طالئی پس از گذشت شش 

 . ماه از تاریخ گشایش حساب، معادل میانگین شش ماهه حساب، تسهیالت مرابحه دریافت کنند

یا دوساله به انتخاب مشتری پرداخت می شود و بازپرداخت درصد و به مدت یک ساله  01براساس این گزارش این تسهیالت با نرخ 

 . آن به صورت ماهانه است

 ./مشتریان برای افتتاح حساب و همچنین دریافت اطالعات بیشتر می توانند به شعب سراسر کشور مراجعه فرمایند

/news/fa/ir.iana.www//:http23143D%/5%B1%D5%B0 
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 اقتصاد کالن
  ایرنا 15/12/13۰4: تاریخ خبر

  بررسی چشم انداز روابط اقتصادی تهران و ریگا؛ تمایل لتونی به واردات محصوالت کشاورزی از ایران بررسی چشم انداز روابط اقتصادی تهران و ریگا؛ تمایل لتونی به واردات محصوالت کشاورزی از ایران 

کرد که با همکاری اتاق صنایع و بازرگانی این کشور در میزگردی چشم تارنمای وزارت امور خارجه لتونی اعالم  -ایرنا  -تهران 

 . انداز همکاری های اقتصادی با ایران را بررسی کردند

پایتخت « ریگا»در ( اسفند 00)مارس  0به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه لتونی در تارنمای خود نوشت که در این میزگرد که 

مدیر سیاسی وزارت امور خارجه این کشور توضیحاتی درباره وضعیت ( Eduards Stiprais) یپرایسلتونی برگزار شد، ادواردز است

فعلی تجارت با ایران و تحوالت ناشی از برداشته شدن تحریم ها و افزایش فرصت ها برای شرکت های لتونیایی برای ورود به بازار 

 .ایران ارائه داد

لتونیایی عالقه بسیاری برای ورود به بازار ایران دارند، اما هنوز به صورت عملی با بازار در این میزگرد اعالم شد گرچه شرکت های 

به عنوان نمونه، نظام مالی . در روابط بازرگانی با ایران، شرکت ها باید از ویژگی های خاص بازار ایران آگاه باشند. ایران آشنا نیستند

عالوه بر این، باید به نقش ایران در منطقه، قدرت خرید شهروندان . نی استایران بتدریج در حال پیوستن به چارچوب های جها

 .ایران و رسوم ملی و اعتقادات مذهبی آنان نیز توجه کرد

در سالهای پیش، غالت بخش اصلی صادرات لتونی : تارنمای وزارت امور خارجه لتونی در ادامه گزار ش خود از این میزگرد نوشت

داد، اما سال گذشته، لتونی طیف وسیع تری از کاالها را به ایران صادر کرد که از آن جمله، کاالهای با ارزش به ایران را تشکیل می 

 .این روند نشان می دهد که ظرفیت بکر فراوانی برای صادرات کاالهای لتونیایی به بازار ایران وجود دارد. افزوده باال و شیمیایی بود

شرکت گوناگون لتونیایی فعال در صنایع غذایی، صنایع  01تشکیل شد و ' الفبای صادرات' این میزگرد در قالب مجموعه جلسات

توده متراکم قهوه ای تا سیاه رنگ خزه ها و گیاهان که بطور ناقص تجزیه شده اند و مصارف )شیمیایی، استخراج و برداشت تورب 

 .ت در آن حضور داشتند، حمل و نقل و تدارکات و فن آوری اطالعا(کشاورزی و باغبانی دارد

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گزارش داد که سفیر لتونی در ایران چندی پیش اعالم کرده 

با توجه به تفاوت نوع : وی گفت. بود کشورش تمایل به واردات محصوالت کشاورزی از ایران به طور مستقیم و بدون واسطه دارد

 .وای دو کشور و تنوع محصوالت کشاورزی می توانیم با شناخت بیشتر، محصوالت دیگری را نیز وارد کنیمآب و ه

در زمینه فرآوری صنایع غذایی شیالتی : در خصوص همکاری های شیالتی بین دو کشور گفت( Atis Sjanits) آتیس سیانیتس

 .می توانیم همکاری های خوبی با ایران داشته باشیم

از جمهوری های حوزه بالتیک است که با حدود دو میلیون نفر جمعیت در همسایگی استونی، لیتوانی و روسیه قرار  لتونی یکی

 .شهر ریگا پایتخت لتونی بوده و سفارت ایران در سوئد عهده دار امور نمایندگی ایران در لتونی است. دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http50331060/ 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۰۱/12/۹۰:  تاریخ

  تومان تعیین شدتومان تعیین شد  001001قیمت هر کیلو گندم وارداتی قیمت هر کیلو گندم وارداتی 
قیمت گندم وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متوسط قیمت گندم خوراکی : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . تومان است 501تا  511درصد، حدود  00وارداتی با احتساب سود 

علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی امروز در حاشیه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: فارس در مورد تعیین قیمت گندم وارداتی گفتنشست وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار 

 .تعیین قیمت گندم وارداتی بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان است

گندم جزء کاالهای : میلیون تن گندم ثبت سفارش شده برای واردات به کشور وارد نشده است، افزود 2وی با بیان اینکه هنوز 

کننده آن  درصد هم برای وارد 06گیرد، بنابراین باید تعیین قیمت شود و حدود  می اولویت اول است و مشمول تنظیم بازار قرار

 .شود سود، در نظر گرفته می

قیمت گندم  :قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سازمان حمایت باید بر روی قیمت گندم وارداتی نظارت کند، گفت

 .تومان است 501تا  511سط قیمت گندم خوراکی وارداتی حدود وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متو

اند، ثبت سفارش خود  شود، واردکنندگانی که ثبت سفارش برای واردات گندم انجام داده وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

ید، ممکن است چنین مشکالتی در هر کاالیی که محدودیت به وجود آ: کنند، افزود با هر کیلو افزایش قیمت به غیر واگذار می را

 .های نظارتی بر آن نظارت کنند نیز مشاهده شود، بنابراین باید دستگاه

باالخره هر  :ای در تالش برای ملغی کردن قانون انتزاع هستند، اظهار داشت شود عده مهرفرد در پاسخ به این سوال که گفته می

ساله ششم در دولت مطرح شد و در دولت رد شد،  کل دیگری در برنامه پنجش ای موافق و مخالف دارد، همین ایده به عده ای ایده

توانند دور هم جمع شوند و برای این موضوع یک طرح بنویسند و آن را به جریان بیندازند، خوب ما هم  نماینده می 00حاال هم هر 

 .کنیم دهیم و از قانون انتزاع دفاع می پاسخ می

کم جزئیات آن  قانون انتزاع سیستمی است که باید کم: ان اینکه به قانون انتزاع اعتقاد دارد، تصریح کردقائم مقام وزیر بازرگانی با بی

و صورت جلساتی وجود داشته که  نامه اجرایی آن تصویب شده است آئین و پس از قانون هم تعریف شود، قانون آن تصویب شده

ها به دنبال آن  شرکت  رایی و صنعت و معدن به امضا رسیده است وصورت جلسات آن توسط وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و دا

منتقل شد و بنابراین اقدامات مختلف بعد از آن انجام شده است و فقط یک بخش خیلی جزئی از این موضوع تعیین تکلیف نشده 

 .است

معاونت اجرایی رئیس جمهور که موضوعات البته در موضوعاتی از جمله تنظیم بازار محصوالت کشاورزی براساس تعریف : وی افزود

ها، همان سازمان بازرسی و نظارت سابق که االن در صنعت و معدن ادغام شده است و آنها  مربوط به خرده فروشی در سطح استان

 .نظارت کنند

دارد، ولی در سطح تراز ها بفرستد ن طبیعتا وزارت جهاد کشاورزی اهرم و ابزاری برای اینکه بازرس به مغازه: مهرفرد بیان داشت

 .گندم، برنج، شکر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است تجاری میزان تولید و واردات

اما در بخش توزیع محصوالت کشاورزی و ورود آن به دست اصناف نظارت بر عهده : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شنامه معاون اجرایی قید شده استصنعت، معدن و تجارت است که این موضوع به روشنی در بخ

http://www.farsnews.com/
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شود،  مهرفرد در پاسخ به سوالی که خیلی از کارشناسان معتقدند ایران در دوران پسا تحریم به بهشت کاالهای خارجی تبدیل می

ولی بیفتد،  شاید این اتفاق صفر و واردات کاالهای کشاورزی هم آزاد شود، محصوالت کشاورزی های واردات اگر همه تعرفه: گفت

وزارت جهاد کشاورزی چنین  باید بگویم نه این دولت چنین دولتی است که اجازه واردات همه کاالها را بدهد و نه تیم فعلی

 .ای دارد رویه

هم دولت و هم وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل در مورد واردات محدویت ایجاد کرده است و ما : وی افزود

 .باشیم  رویه در محصوالت کشاورزی نداشته دهیم که واردات بی ین اطمینان را میبه کشاورزان ا

 .تا آخر تیرماه و آغاز فصل برداشت برنج ادامه دارد ثبت سفارش برنج: مهرفرد در مورد میزان ثبت سفارش برنج نیز اظهار داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340213111350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941209000981


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

18 
 

 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  قیمت گندم وارداتی نیازمند نظارت استقیمت گندم وارداتی نیازمند نظارت است

درصد سود برای واردکننده  06 الی 00کننده با احتساب  ف سازمان حمایت از تولید و مصر: کشاورزی گفت -قائم مقام بازرگانی

 .بایستی نظارت بر قیمت فروش گندم وارداتی داشته باشد

کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار  -، علی اکبر مهرفرد قائم مقام بازرگانیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

شود که از طرفی چون جزء  میلیون تن گندم ثبت سفارش معتبر وجود دارد که همواره وارد کشور می 2برای  در حال حاضر: داشت

 .کاالهای اولویت اول و مشمول تنظیم بازار است باید تعیین قیمت شود

همواره سازمان  درصد سود برای واردکننده در نظر گرفته شود و 06الی  00در واقع بایستی : وی با اشاره به قیمت گندم گفت

کننده و تولیدکننده بایستی نظارت بر این امر داشته باشد تا گندم وارداتی به فروش رسد و گفتنی است قیمت  حمایت از مصرف

 .تومان بماند 501الی  511گندم متناسب با کیفیت متفاوت است اما قیمت گندم معمولی برای خوراک حدود 

التفاوت و  ایم که ثبت سفارش با توجه به مابه بعد از اتمام فصل برداشت اعالم کرده: بیان کردمهرفرد با اشاره به ثبت سفارش برنج 

 .سال آینده آزاد است 0ای که وجود دارد تا برج  تعرفه

توانند ثبت سفارش را  ها و اینکه نمی در واقع به سبب محدودیت: مهرفرد در خصوص خرید و فروش ثبت سفارش گندم بیان داشت

 .های نظارتی بر این امر نظارت داشته باشند کنند ممکن است چنین مشکالتی رخ دهد که بایستی دستگاهاصالح 

/news/fa/ir.yjc.www//:http0005041%/ 
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا 12/12/13۰4: تاریخ خبر

  گزارش بانک مرکزی از تغییرات نرخ مواد خوراکی در هفته گذشته گزارش بانک مرکزی از تغییرات نرخ مواد خوراکی در هفته گذشته 

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به  -ایرنا -تهران

آن افزایش و قیمت سه گروه دیگر  را اعالم کرد؛ بر این اساس نرخ پنج گروه مواد خوراکی نسبت به هفته پیش از ۰4هفتم اسفندماه 

 . نرخ سه گروه دیگر نیز تغییری نداشته است. کاهش داشت

 1.2درصد، حبوب  1.0درصد، برنج  1.0به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم بانک مرکزی در حالی که در هفته یادشده نرخ لبنیات 

درصد و گوشت  2.2درصد، سبزی های تازه  6.5م مرغ درصد رشد داشت، قیمت تخ 1.6درصد و چای  2.0درصد، میوه های تازه 

 .درصد با افت مواجه شد 0.0مرغ 

 .همچنین در این مدت قیمت گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت ماند

 لبنیات و تخم مرغ** 

ایش داشت و قیمت سایر درصد افز 0.0در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیرغیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 .هزار ریال فروش رفت 020هزار تا  30درصد کاهش یافت و شانه ای  6.5بهای تخم مرغ معادل . اقالم این گروه ثابت بود

 برنج و حبوب** 

یک به  بهای برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه. در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود

درصد  1.0در گروه حبوب، قیمت لپه نخود معادل یک درصد و لوبیا قرمز . درصد افزایش داشت 1.6درصد و  1.2ترتیب معادل 

 .درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه ثابت بود 1.0افزایش اما بهای عدس 

 میوه ها و سبزی های تازه** 

شهرداری، انار عرضه کمی داشت اما سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از  در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر

 . نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد

ردند که در گروه میوه های تازه بهای همه اقالم این همچنین میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می ک

 . درصد افزایش داشت 4.0درصد تا  1.0گروه بین 

درصد افزایش اما  2.2درصد و کدوسبز  2.6بهای بادمجان معادل . در گروه سبزی های تازه، قیمت سیب زمینی بدون تغییر بود

 .اهش یافتدرصد ک 00.1درصد تا  1.0قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ** 

درصد درصد افزایش اما بهای  1.0قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل . در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند ثابت بود

 .درصد کاهش داشت 0.0گوشت مرغ 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی** 

 .درصد افزایش یافت 1.6درصد و چای خارجی  1.0بهای شکر معادل . وددر این هفته قیمت قند و انواع روغن نباتی بدون تغییر ب

 تغییرات یک ساله ** 

درصد، سبزی  00.0درصد، حبوب  06.0درصد، برنج  20.2درصد، تخم مرغ  5.2همچنین بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ لبنیات 

درصد در یک سال  1.2درصد و روغن نباتی  00.0درصد، چای  05.0درصد، قندوشکر  01.0درصد، گوشت قرمز  02.3های تازه 
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درصد در این دوره  24درصد و گوشت مرغ  03منتهی به هفتم اسفند ماه امسال رشد داشته است؛ همچنین نرخ میوه های تازه 

 .کاهش یافت

/News/fa/ir.irna.www//:http50351001/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

  فارس - ۰۱/12/11

  میلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن استمیلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن است  411411ها خبر داد ها خبر داد   رئیس سازمان جنگلرئیس سازمان جنگل
صد میلیون هکتار از سطح اراضی : میلیون هکتار از اراضی کشور بیابانی است، بیان داشت 02ها با بیان اینکه  رئیس سازمان جنگل 

 . کشور تحت تاثیر عوامل بیابانی قرار دارد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان شعار هفته  ازمان جنگل، خداکرم جاللی رئیس سخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در زمینه  خبرگزاری فارسو در پاسخ به سوال خبرنگار « مدیریت جامع منابع طبیعی، با مشارکت مردمی»منابع طبیعی با عنوان 

خیری عوامل مختلفی دارد که اگرچه پوشش جنگلی در کاهش آن موثر  یلپدیده س: اقدامات این سازمان در مورد آبخیزداری گفت

است، اما گاهی اوقات شدت بارندگی به قدری زیاد است که حتی در صورت وجود پوشش گیاهی مناسب نیز این اتفاق صورت 

 .گیرد  می

رود و  یشتر شود میزان نفوذ آن باالتر میوی با بیان اینکه اما یک قاعده علمی در این مورد وجود دارد که هرچقدر پوشش گیاهی ب

برابر خاک فاقد پوشش گیاهی نفوذپذیری آب بیشتر  41دهد، در یک خاک عرصه جنگلی  های علمی نشان می نتایج بررسی

 .شود می

زداری انجام میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات آبخی 04ایم، تا در سطح  در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده: جاللی بیان داشت

 011زایی در کشور شناسایی شده که ساالنه باید صد هزار هکتار از این اراضی در  میلیون هکتار کانون اصل بیابان 0شود همچنین 

 .زدایی انجام شود هزار هکتار از این اراضی عملیات بیابان

ت و بنابراین دولت باید به آن یک توجه ویژه رود که اعتبارات آن کافی نیس این دو مساله از مسایل مهم به شمار می: وی گفت

 .داشته باشد

 ها در وزارت نیرو و محیط زیست منتفی شد ادغام سازمان جنگل*

ها همچنین درمورد ادغام این سازمان در وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست که پیشنهاد آن در  رئیس سازمان جنگل

نویس الیحه ششم توسط سازمان مدیریت ارائه شده  این موضوع که در پیش: داشتنویس الیحه ششم داده شده بود اظهار  پیش

 .بود، در جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفت و سپس منتفی شد

سیاست  0سازی و مهار عوامل ناپایداری جز  نگری در حوزه آبخیز، مشارکت مردم، حفاظت و بحث فرهنگ وی با بیان اینکه جامع

زایی در مجموع سه پدیده و چالش  گرمایش زمین و تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان: است بیان داشتراهبردی این سازمان 

خطرناک در دنیا که در کشور ما هم به وضوح قابل مشاهده است و در مباحث اقتصادی و فرهنگی مردم اثرگذار است و برای رفع 

 .این چالش باید عزم جدی داشته باشیم

بنابراین با توجه به گسترش پدیده . شود درصد نیاز آبی گیاهان و درختان اضافه می 01با گرم شدن یک درجه هوا : جاللی افزود

زایی در مناطق مختلف جهان و همچنین ایران که در کمربند خشک قرار گرفته پرداختند به مسائل آب و حفظ منابع آبی از  بیابان

 .اهمیت فراوانی برخوردار است

 ها و مراتع صدی سطح حریق جنگلکاهش دو در*

هزار و  05،  30سال : ها و مراتع کشور بیان داشت ها با اشاره به کاهش دو درصدی سطح حریق در جنگل رئیس سازمان جنگل

 .هکتار کاهش یافت 410هزار و  05سوزی شد که امسال این میزان به  هکتار از اراضی کشور دچار آتش 541

http://www.farsnews.com/
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ها هر سرزمینی که توان اکولوژیک  بر اساس تعریف کنوانسیون بیابان: های کشور تصریح کرد بیابان جاللی همچنین در مورد سطح

 .و تولید کاهش یابد دچار پدیده بیابانی شده است

های وسیعی از کشورمان که دچار بیالن منفی آب و یا شور یا قلیایی شدن شده است جزء  بر اساس این تعریف عرصه: وی افزود

 .میلیون هکتار است 02های کشور و معادل  درصد عرصه 21رود که این مناطق  بانی به شمار میمناطق بیا

 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی است411* 

 .میلیون هکتار از سطح اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شده است 011اما : رئیس سازمان جنگل ها افزود

فقره طرح حفاظت  060اجرای : ها و عملکرد این سازمان در دو سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت به مهمترین فعالیتوی در ادامه 

های  هزار مورد پرونده 21درصد، رسیدگی به  43میلیون هکتار و ارتقای ضریب حفاظتی در منابع طبیعی تا  0مشارکتی در سطح 

هزار هکتار، اخذ سند  40.2احکام قضایی خلع ید اراضی ملی از متصرفان در سطح هزار و اجرای  123اختالسی اراضی به مساحت 

های مهم زمین خواری در کشور از مهمترین  فقره پرونده 11میلیون هکتار و تعیین تکلیف  3مالکیت سند ملی و کاداستر در سطح 

 .اقدامات حفاظتی و حقوقی در منابع طبیعی بوده است

کنندگان منابع طبیعی با مشارکت مردم از طریق  ری تخریب منابع طبیعی و تشدید مجازات تخریبجرم انگا: وی بیان داشت

سازی و مشارکت مردمی این  تدوین و ارایه الیحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی از اقدامات فرهنگ

 .سازمان در دو سال گذشته بوده است

ها و  از اهم این فعالیت: های مدیریت منابع طبیعی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت طرحها به اجرای  رئیس سازمان جنگل

میلیون هکتار، تولید و تامین نهال  0.0های آبخیز با رویکرد مشارکت مردمی در سطح  عملکردها اجرای طرح مدیریت جامع حوزه

میلیون هکتار از اهم این فعالیت  0.0داری به میزان  های مرتع میلیون اصله و واگذاری طرح 60های جنگلی و مرتعی به تعداد  گونه

 .ها بوده است

های آبگیر  هزار هکتار و ایجاد سامانه 20اجرای عملیات پرورش و بهسازی جنگل با مشارکت مردم در سطح : جاللی بیان داشت

های زاگرسی در دو سال اخیر  دیده جنگل سیبهای آ هکتار از اقدامات بهداشتی و پرورشی در عرصه 511هزار و  6باران در سطح 

 .بوده است

اندازی سامانه سنجش و پایش منابع طبیعی در دو  المللی در منابع طبیعی و همچنین راه های بین ح وی در ادامه به برخی از طر

 .سال گذشته اشاره کرد

پیشنهاد شده تا : اشاره کرد و گفت 30سال  ها همچنین به بودجه پیشنهادی این سازمان در الیحه بودجه رئیس سازمان جنگل

درصد  41، 34ها نسبت به سال  میلیارد تومان افزایش یابد که در صورت تصویب بودجه سازمان جنگل 021بودجه این سازمان به 

 .افزایش خواهد داشت

 اصالح موارد ذکر شده در طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی* 

این طرح در مجلس شکل گرفته و متاسفانه شامل مواردی در حوزه منابع : ورزی اظهار داشتوی درمورد طرح کاربردی اراضی کشا

 .ایم طبیعی است که احتمال دارد باعث سوء استفاده از قوانین شود به همین خاطر ما به طرح مذکور اعتراض کرده

های  سازمان: شده در این طرح بوده است گفت مورد از موارد ذکر 01ها به بیش از  جاللی با بیان اینکه اعتراضات سازمان جنگل

  .اند نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار اصالح این موارد شده
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حتما باید اصالحات الزم در این زمینه : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امیدواریم مجلس این طرح را نهایی نکند گفت

 .اعمال شود

اراضی که برای این طرح در نظر گرفته : مه با اشاره به طرح گردشگری سیب در کنار جاده فیروزکوه اشاره کرد و گفتوی در ادا

هکتار است و جزء طرح درختکاری به  24بخشی از آن اراضی خریداری شده از مردم، بخشی که حدود . شده شامل سه بخش است

 .جهاد کشاورزی تخصیص داده شده بود و مراحل قانونی آن هم طی شده بود هکتار اصله هم که به 011رود و همچنین  شمار می

در این طرح نکات حفاظتی و مدیریتی به خوبی : گاه ارس قرار دارد اظهار داشت وی با بیان اینکه در مجاور طرح بخشی از ذخیره

نیز فقط اقدامات حفاظتی انجام شده است و شود و به هیچ وجه قطع درختی صورت نگرفته و برای عبور مسیر تله کابین  رعایت می

 .شود با رعایت نکات حفاظتی و اقدامات قانونی مشکلی به وجود نخواهد آمد با توجه به اینکه این یک پروژه گردشگری محسوب می

کوه که  دگیری اراضی جنگلی و مرتعی در سال گذشته مانند روستای اجت در شهرستان سوا وی همچنین در مورد خلع ید و بازپس

های الزم در این زمینه تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده  پرونده: ساخت و ساز غیرقانونی در این روستا انجام شده بیان داشت

 .که برای بخشی حکم صادر شده است

 از ساخت امامزاده جعلی جلوگیری شد* 

ای به دنبال تصرف اراضی به بهانه ساخت امامزاده  عده همچنین در روستای انباج و روستای لواسان کوچک که : جاللی تصریح کرد

 .در این منطقه جلوگیری شد و از ساخت امامزاده قرار گرفت بودند، موضوع مورد پیگیری

های جنگلی و مرتعی که  هزار هکتار از عرصه 01چشمه چهارمحال بختیاری حدود  همچنین در روستای یان  :وی بیان داشت

هکتار از  هزار 0 شهرستان تیران نیز ه بود به دامان منابع طبیعی بازگشت و همچنین در استان اصفهانها بالتکلیف ماند سال

 .های جنگلی و مرتعی به منابع طبیعی بازگشت عرصه

آباد استان لرستان نیز پیگیری و خلع ید شد که  های جنگلی و مرتعی شهرستان خرم هکتار دیگر از عرصه 61 :جاللی بیان داشت

 .رسد ریال می هزار میلیارد 25ها در سال جاری بیش از  ع ارزش ریالی این پروندهمجمو

این . کوپتر و هواپیما مشخص شده است پایگاه استقرار هلی 6برای بهبود وضعیت ناوگان امداد هوایی در سال آینده : وی بیان داشت

خیز و همجوار با سایر مناطق مورد نظر  منطقه حادثه 6 شود به همین منظور کار منجر به دسترسی آسانتر به مناطق عملیاتی می

 .قرار داد  عملیاتی مشخص شده که در استانهای فارس، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گلستان، آذربایجان

 شود نهال رایگان توزیع نمی* 

کردند  ف نهال رایگان دریافت میدر گذشته مردم در مناطق مختل: وی همچنین در مورد توزیع نهال رایگان به مردم اظهار داشت

 .شد بنابراین تصمیم گرفته شد که توزیع نهال رایگان امسال انجام نشود اما درست استفاده نمی

بنابراین مقرر شده تا متقاضیان کشت نهال تمایل خود را در این باره اعالم کنند و کشت نهال توسط شهرداری : جاللی تصریح کرد

 . انجام شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200111003 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

  77نه نه هزیهزی/ / هزار اصله نهال رایگانهزار اصله نهال رایگان  401401مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد توزیع مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد توزیع 

      میلیون تومانی کاشت و نگهداری هر هکتار جنگلمیلیون تومانی کاشت و نگهداری هر هکتار جنگل
هزار اصله نهال رایگان توزیع  001مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی امسال 

 . میلیون تومان است 1کاری ساالنه حدود  هزینه کاشت و نگهداری هر هکتار جنگل: شود، گفت می

علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در نشست خبری به مناسبت هفته  خبرگزاری فارسارش به گز

های  هزار اصله نهال برای توزیع رایگان در نظر گرفته شده و بین دستگاه 001در هفته منابع طبیعی حدود : منابع طبیعی گفت

 .شود تقاضی کاشت نهال توزیع میم

شود بیش از یک میلیون اصله  هایی که امسال غرس می کل نهال: ها مثمر و غیرمثمر است بیان داشت وی با بیان اینکه این نهال

 .شود هزار اصله نهال غرس می 401نهال است و در دامنه جنوبی البرز هم حدود 

توانند نهال را  های تهران می مردم با مراجعه ادارات منابع طبیعی شهرستان: تهران افزودمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

 .در هفته منابع طبیعی برای کاشت به صورت رایگان تهیه کنند

هیم اعتبار برای تکمیل این پروژه بسیار باالست و اگر بخوا: کیان با اشاره به اعتبارات برای تکمیل کمربند سبز تهران اظهار داشت

 .کاری انجام شود هزار هکتار دیگر جنگل 61سرانه فضای سبز استان را به دو برابر فعلی افزایش دهیم، حداقل باید 

ای جدای  آن هم هزینه میلیون تومان نیاز است، ضمن اینکه نگهداری و مراقبت 4حداقل  به ازای هر هکتار کاشت نهال: وی افزود

 .طلبد از این مبلغ را می

بخشی از اعتبارات با توجه به اعتباراتی که در بودجه ساالنه دولت : نابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کردمدیرکل م

 00بیش از  ها اعتباری ریزی و سازمان جنگل شود و برای سال آینده هم با همکاری سازمان مدیریت و برنامه وجود دارد، تأمین می

 .هکتار توسعه جنگل در دامنه جنوبی در نظر گرفته است 0511برای بیش از  میلیارد تومان

ها این است که اعتبار مناسب در زمان مورد نیاز به دالیل مختلف  کاری ای از دالیل از بین رفتن جنگل بخش عمده: وی افزود

 .ها به حد مطلوب به موفقیت نرسد کاری شود که جنگل یابد و گاهی این عوامل باعث می تخصیص نمی 

در تمام کشورها : میلیون تومان است، بیان داشت 0تا  2کاری بین  با بیان اینکه هزینه ساالنه نگهداری از هر هکتار جنگل کیان

 .کند و در کشور ما هم باید به این باور برسیم دهد و هزینه می دولت برای منابع طبیعی یارانه می

ش درآمدزای منابع طبیعی یا کمک مالی به این بخش کند و یا درآمد آن بنابراین برای حفاظت از منابع طبیعی باید بخ: وی افزود

 .به بخش منابع طبیعی برگردد

هزار هکتار است که از  065حوزه استحفاظی استان تهران یک میلیون و : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .درصد اراضی ملی و منابع طبیعی است 51این میزان بیش از 

هزار هکتار هم  010. هزار هکتار مراتع  303  کاری های طبیعی و جنگل هکتار جزء جنگل 011هزار و  03از این اراضی : وی افزود

 .اراضی بیابانی استان است

مترمربع و مساحت  42سهم متوسط سرانه جنگل در استان حدود : تصریح کرد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

 .درصد است 4.0های کشور  های استان نسبت به جنگل  جنگل

http://www.farsnews.com/
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برای رفع این نقیصه : کاری در استان است، اظهار داشت هان استان را کمبود سرانه فضای و جنگل کیان با بیان اینکه یکی از بحران

 .هایی را اداره کل منابع طبیعی از گذشته و تاکنون در بحث توسعه فضای سبز داشته است برنامه

های فضای سبز در این حوزه متمرکز شده  جنوبی البرز که بیشترین سهم برنامه با اشاره به طرحی در استان تهران به نام دامنهوی 

 .کاری و توسعه جنگل در این مناطق در دست اقدام است در سال جاری بیش از هزار هکتار جنگل: است، بیان داشت

های احیای در قالب پروژه  در بحث مناطق بیابانی استان برنامه: ن تصریح کردمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرا

زدایی در مناطق جنوبی استان و حوزه شهرستان ورامین از گذشته تابه  های بیابان ترسیب کربن در حوزه شهرستان مالرد و طرح

 .حال اجرا شده و در دست اجرا است

ها در دست اقدام است که  هکتار احیای مناطق بیابانی را با مشارکت سایر دستگاه 161در حوزه شهرستان مالرد بیش از : وی افزود

 .امیدواریم، تا پایان سال مالی نهایی شود

درصد  00درصد متوسط و  42درصد مراتع استان جزء مراتع خوب،  20حدود : وضعیت کیفی مراتع اظهار داشت کیان با اشاره به

 .شود  کاری و بذرپاشی در مراتع انجام می احیای مراتع اقدامات از قبیل کوپه هم جزء مراتع فقیر است که برای

پروژه  005در حوزه استان تهران : های آبخیزداری گفت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در رابطه با پروژه

های آبخیز  درصد حوزه 25ار هکتار که تقریبا هز 401زیر حوزه به مساحت  03آبخیزداری که مطالعات در آن انجام شده است و در 

زیر حوزه به مساحت  06ها انجام شده و در  آب های سطحی و روان دهد، عملیات آبخیزداری برای کنترل آب استان را تشکیل می

 .دهد، عملیات آبخیزداری در دست اجرا است درصد مساحت را تشکیل می 00هزار هکتار که  060

های آبخیزداری به اجرا در نیامده  هنوز فعالیت هزار هکتار بصورت تقریبی 434زیر حوزه به مساحت  44 همچنین در: وی افزود

 .است

برداری حفاظت از منابع طبیعی است که در این راستا  یکی از اقدامات اصلی ما بر اساس قانون حفاظت و بهره: کیان تصریح کرد

براساس  34کنند برخورد کنیم که در سال  کنند و یا آن را تخریب می اوز میهای ملی تج وظیفه داریم به افرادی که به عرصه

هکتار  050فقره اجرای حکم انجام شد و  040ها در سطح استان استان  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 00تبصره یک ماده 

 .از اراضی ملی تصرف شده از ید متصرفان خارج شد

شود و بعد از ابالغ  شود منجر به آراء قطعی محاکم تجدید نظر می های حقوقی که پیگیری می دهبرخی از پرون: کیان اظهار داشت

هکتار از اراضی تصرفی از ید متصرفین خارج شده  23فقره از این احکام اجرا شده و طی آن  04، 34شود که در سال  اجرا می

 .است

در طول سالیان گذشته یک اراضی واگذار شده به تعاونی  :تمسکن، اظهار داش  وی در مورد اراضی تصرف شده توسط تعاونی

 .ها عرصه خود را گسترش داده که این نیاز به پیگیری حقوقی دارد مسکن و تعاونی مسکن در طول سال

آن اراضی که به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده تکلیف قانونی : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیان داشت

های حقوقی یا کیفری به عهده وزارت راه و شهرسازی است و آن بخشی است که در حریم شهرهاست بر عهده  برای پیگیری پرونده

 .منابع طبیعی است

فقره، حوزه  02فقره، حوزه دماوند  11به تفکیک شهرستان در حوزه شهرستان شمیرانات  00آمار تبصره یک ماده : کیان گفت

 .فقره بود 1فقره و ورامین  2فقره، شهریار  2فقره، پاکدشت  6الرد فقره، م 04فیروزکوه 
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فقره دادخواست به محاکم ارجاع  0161: در حوزه استان تهران اظهار داشت 34وی در مورد عملکرد حقوقی اداره کل در سال 

 .است فقره بوده 002فقره و احکام صادره علیه  611کردیم که احکام صادر شده به نفع منابع طبیعی 

تاکنون : تصریح کرد  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اخذ سند

 .درصد اراضی بر اساس مدارک موجود تخصیص سند برای آن انجام شده است 32بیش از 

اند سند تک برگ  ای داشته اراضی که در گذشته سند دفترچههزار هکتار از  61 در سال جاری برای براین اساس: کیان بیان داشت

 .تواند سند دیگری اخذ کند کس برای محدوده مشخص نمی که با این سند دیگر هیچ  گرفته شده است

یکی از : ، اظهار داشت«مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم است»با بیان اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی  وی

 .های مردم در این مورد است ها برای حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی استفاده از پتانسیل های اصلی سازمان جنگل سیاست

های  در حوزه شهرستان مالرد برای توسعه استفاده از انرژی: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

های  انرژی  هکتار استعدادیابی شده است که با همکاری سازمان 211 ستان ری هم بیش ازهکتار و در حوزه شهر 601خورشیدی 

سال است و مالکیت عرصه متعلق  01تا  00ها بصورت اجاره بلند مدت از  شود و واگذاری نو و بخش خصوصی اقدامات آن انجام می

 .به منابع طبیعی است

اسفند با حضور رئیس سازمان  02های  برنامه: اری استان تهران اشاره کرد و گفتهای هفته منابع طبیعی و آبخیزد کیان به برنامه

کاری در دانشگاه علوم قضایی با همکاری نیروی  اسفند مراسم نهال 00در مرقد مطهر امام، ( ره)ها تجدید میثاقی با امام  جنگل

 .شود در مراسم تلو برگزار میکاری با حضور روحانیون  اسفند مراسم نهال 04انتظامی استان و روز جمعه 

اسفند که روز جشن درختکاری است مراسمی با حضور ریاست جمهوری در سالن اجالس سران  00همچنین : وی تصریح کرد

 .شود سالگی سازمان هم در آنجا برگزار می 001شود و جشن  برگزار می

اسفند با موضوع منابع طبیعی، رسانه بازدید  06 روز یکشنبه: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

 .شود های موفق سازمان انجام می مسئولین از پروژه

اسفند هم بحث منابع طبیعی، حفاظت و قانون و مراسمی در سازمان با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار  01: کیان بیان داشت

های  کاری در یکی از اردوهای سازمان نیروی انسانی نهال اسفند با موضوع منابع طبیعی، آموزش و 05شنبه  شود و سه می

 .شود آموزی برگزار می دانش

اسفند هم با موضوع منابع طبیعی و مدیریت  21شود و  اسفند هم گردهمایی همیاران طبیعی انجام می 03روز : وی تصریح کرد

 .شود ها برگزار می ن جنگلالمللی سازما های بین های آبخیز، گردهمایی برای تبیین پروژه جامع حوزه

های دینی با حضور  اسفند هم بحث منابع طبیعی و آموزه 20روز جمعه : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .شود های مردم نهاد در منطقه تلو برگزار می سازمان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340201111600 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941210000611


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

27 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۰۱/12/1۱:  تاریخ

برابر جمعیت برابر جمعیت   11افزایش افزایش / / هکتار فضای سبز احتیاج داردهکتار فضای سبز احتیاج دارد  11لیتر بنزین به لیتر بنزین به   9191جبران آالیندگی سوخت جبران آالیندگی سوخت 

  دنیا در مقابل کاهش یک میلیارد هکتار جنگل دنیا در مقابل کاهش یک میلیارد هکتار جنگل 
اکسیدکربن  لیتر بنزین، اکسیژن بسیاری را تبدیل به دی 01معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هر خودرو با سوخت 

 . هکتار فضای سبز ایجاد شود 4برای جبران آن باید : کند، گفت می

  رم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و، خداکخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با : های نماز جمعه امروز تهران که به مناسبت هفته منابع طبیعی حضور یافته بود، اظهار داشت آبخیزداری در مراسم پیش از خطبه

شود، اهمیت منابع  اسفند آغاز می 00از و گرامیداشت هفته منابع طبیعی که ( س)عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا

 .طبیعی را تشریح خواهیم کرد

ها باید بتوانیم با حفاظت از آن و توسعه این بخش زندگی آرامی را  با توجه به نقش منابع طبیعی در زندگی آحاد ملت: وی افزود

 .ها فراهم کنیم برای تمامی انسان

: فرمایند خداوند متعال در قرآن کریم می: م درباره منابع طبیعی خاطرنشان کردای از قرآن کری جاللی همچنین با اشاره به آیه

 «طور متوازن روییده انواع روزی و معیشت مردم را تأمین کنیم ها را استوار کردیم تا گیاهان به زمین را گسترانیدیم و در آن کوه»

اند که  زی را پیرامون اهمیت منابع طبیعی فرمودهسا مقام معظم رهبری هم در مقاطع مختلفی رهنمودهای سرنوشت: وی گفت

 .اسفند خواستار ایجاد تعادل میان طبیعت و انسان طبق نظر اسالم و ادیان الهی شدند 01سال گذشته در 

خداوند : آید، گفت های انسان به وجود می معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عدم حفظ تعادل، از مجموعه خودخواهی

های اساسی برای خود به وجود  ها با برهم زدن تعادل، چالش روی مخلوقات را آفریده و انسان یم بر اساس تعادل و میانهحک

 .آورند می

آمده، تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و برهم خوردن نظام اکوسیستم و خاک  وجود های به ترین چالش یکی از مهم: جاللی تأکید کرد

 .است

در قرن بیستم : های انسانی و مسائل مربوط به طبیعت است، گفت اینکه آمارها نشانگر عدم تعادل بین فعالیتوی با اشاره به 

طور  برابر افزایش پیدا کرده است و به CO2 ،01 اکسیدکربن برابر، تولید دی 03برابر، انرژی  3برابر و مصرف آب  4جمعیت جهان 

های خالف جهت تعادل  خوبی توسعه نامتوازن و فعالیت ایم که به ارد هکتار رسیدهمیلی 4میلیارد هکتار جنگل به  0میانگین از 

 .دهد بشری مقابل منابع طبیعی را نشان می

های اقتصادی را نشان  زیست و فعالیت چالش انسان، محیط 0ها و مراتع بابیان اینکه کارکردهای جهان  رئیس سازمان جنگل

سالی جهان  کند و به این دلیل که ایران روی کمربند خشک ساکنان کره زمین را تهدید میوجودآمده  های به چالش: دهد، گفت می

 .تر مشهود خواهد شد قرار گرفته، چالش فعلی بیش

هایی را به  زیست و انسان قطعاً بحران نزوالت آسمانی هم در کشور ما پیامدهای تغییر اقلیم است و عدم تعادل بین محیط: وی گفت

های فسیلی است که در مقابل عوامل ایجاد تعادل از  اشت که این تغییر اقلیم، افزایش غلط ناشی از استفاده از انرژیدنبال خواهد د

 .اند مورد غفلت واقع شده( ها و مراتع و باغات فضای سبز، جنگل)جمله 
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انات مقام معظم رهبری هم چندین حفظ منابع پایه ازجمله آب و خاک که در بی: جاللی با اشاره به کارکردهای منابع طبیعی گفت

 .بار تأکید شده است، کارکردهای بسیاری برای جامعه دارد

که زمینی که دارای پوشش گیاهی  طوری های زمین دارد، به سیل و فرسایش خاک و نزوالت آسمانی بستگی به ویژگی: وی افزود

 .ت آسمانی خواهد داشتتر نسبت به زمینی که عدم پوشش گیاهی دارد، نزوال برابر بیش 41است، 

های ظاهری آنها برای کشور خواهد داشت و  برابر ارزش 211حفظ آب، خاک و تزریق کربن : معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت

کند و از پیشرفت ریزگردها  تن گاز کربنیک را جذب می 5مترمکعب خواهد بود و در مقابل  2.0تولید اکسیژن در هر هکتار جنگل 

 .خواهد کردنیز جلوگیری 

بر آن تلطیف هوا و حفظ ذخایر، امنیت زیست محیط و  تن ریزگرد را دارد که عالوه 61هر هکتار توانایی مقابله با بیش از : وی افزود

 .تعادل اکوسیستم در کنار تولید گیاهان دارویی و مناظر زیبا از دیگر مزایای آن است

 .صنعتی و خدماتی خواهد شد  های کشاورزی، ها منجر به توسعه فعالیت نسانزیست و منابع طبیعی با ا تعادل محیط: جاللی گفت

اگر منابع طبیعی در : وی بابیان اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو توسعه منابع انسانی و جلوگیری از تخریب آنان است، گفت

پذیر نخواهد  و دولت تدبیر و امید است، امکان مسیر تخریب قرار بگیرند، تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری

 .شد

شود و شادابی و سالمت  ها از گیاهان و درختان تأمین می بخش قابل توجهی از نیازهای انسان: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

معه و انسان را از سایر ها و مراتع دارد؛ چراکه خداوند مجموعه نیازهای جا ها رابطه مستقیم با سالمت و شادابی جنگل اکوسیستم

 .طور مستقیم و غیرمستقیم به منابع طبیعی بستگی دارند موجودات ازجمله گیاهان و جانوران قرار داد که به

و از این مسیر بهترین  بسیاری از دانشمندان درصدد جایگزینی داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی هستندهم اکنون : وی افزود

 .کنند روش درمان را دنبال می

در این باره هر . شوند صورت مستقیم و غیرمستقیم از عالم گیاهان و جانوران تأمین می های فسیلی به پوشاک، انرژی: جاللی گفت

های فسیلی، اهمیت تولید درخت  کنند و با توجه به افزایش فرآیند استفاده از سوخت درخت بالغ برای دو نفر اکسیژن تأمین می

 .شود تر می بیش

گرم  2.2کند و  گرم هوای سالم را سوخت می 00هر گرم بنزین : ا ارائه آماری از میزان تولید گازکربنیک توسط بنزین، گفتوی ب

هکتار فضای سبز  4رفته باید  لیتر بنزین مصرف کند، برای جبران اکسیژن ازدست 01شود و اگر خودرویی  گاز کربنیک تولید می

 .این آالیندگی را برطرف کند

هزار  6میلیارد هکتار است که سرانه مردم جهان از آن  4های جهان  مساحت جنگل: وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد معاون

شود و سرانه هر  درصد مساحت کشور را شامل می 5.1میلیون هکتار جنگل وجود دارد که  4.0مترمربع است، اما در کشور ایران 

 .وم سرانه جهانی استتر از یک س مترمربع جنگل است که کم 0111نفر 

هکتار سرانه  1.6شود و مردم جهان  درصد از مساحت جهان را شامل می 40میلیارد مترمربع است که  0.0مراتع جهان : وی افزود

 .ها اختصاص دارد میلیون مترمربع مرتع وجود دارد که یک ششم سرانه جهان به ایرانی 54.5اما در ایران   استفاده دارند،

مورد است که به غیر از  00تنوع اقلیمی در جهان : های ارزنده آن خاطرنشان کرد ره به شرایط اقلیمی ایران و ویژگیجاللی با اشا

کشور اول در دنیا هستیم و  0طوری که به لحاظ تنوع ژنتیکی گیاهی و جانوری جزو  زده، بقیه آنها در ایران وجود دارد، به قطب یخ

 .نظیر است ر ایران وجود دارد که کمگونه گیاه دارویی د 011هزار و  2
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 .شان به عرصه منابع طبیعی وابسته است ادامه زندگی و معیشت  از جمعیت خانوارهای عشایری ایران، 0.6 : وی گفت

های  نگری، تعادل بین انسان و فعالیت ها ازجمله جامع معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه راهبردهایی در سازمان جنگل

نگری در کشور منجر به مشکالت حوزه دریاچه  بسیاری از مشکالت موجود مربوط به عدم جامع: شود، گفت بخیزداری، دنبال میآ

 .کاهد ها می ها شده است که توجه به این امر از مشکالت این حوزه ارومیه و باتالق

ها و اجرای  ، مشارکت مردم و جلوگیری از تخریب جنگلسازی برداری متعادل از منابع، فرهنگ در حوزه آبخیزداری و بهره: وی افزود

 .زدایی و توسعه درختکاری از دیگر اقدامات این سازمان است های آبخیزداری در کنار بیابان طرح

میلیون هکتار با  0در دولت تدبیر و امید باتوجه به منویات رهبر معظم انقالب اقدامات دیگری ازجمله حفاظت از : جاللی گفت

شود و در ادامه اطفای حریق، تجهیز خودروها و ابزار انفرادی برای حفاظت از منابع  ت مردم و حضور گسترده آنان دنبال میمشارک

 .شود طور جدی دنبال می طبیعی به

ابع داری و مراقبت از من یک اتحادیه تعاونی هم برای توسعه جنگل: تعاونی در این حوزه خبر داد و گفت 411وی همچنین از ایجاد 

 .طبیعی ایجاد شده است

زیست و خاک و  برای کنترل بحران آب و جلوگیری از تخریب محیط: معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد

های منابع طبیعی باید حضور گسترده مردم و مشارکت جدی آنان وجود داشته باشد و امیدواریم دولت و مجلس توجه  عرصه

 .اشته تا نهایت ایرانی سرسبز و سربلند شاهد باشیمتری در این حوزه د بیش
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  های مواد ژنی دام سبک در سال آیندههای مواد ژنی دام سبک در سال آینده  ایجاد ایستگاهایجاد ایستگاه/ / ترکیبی برای حفظ مراتع کشورترکیبی برای حفظ مراتع کشورتولید نژادهای تولید نژادهای 

های سبک پربازده و کاهش تعداد مولدان متکی بر مراتع، شاهد حفظ و حراست بیشتر از مراتع  با تولید نژادهای ترکیبی از دام

 .کشور خواهیم بود

منظور ارتقای راندمان تولید و  هایی، به مرکز اصالح نژاد دام کشور طی برنامه، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های ژنتیکی جدید جهت پرورش  گیری از نژادهای خارجی در تولید ترکیب وری از نژادهای بومی گوسفند و بز، همچنین بهره بهره

 .ده استای را در دستور کار خود قرار دا های ویژه های غیرمرتعی، برنامه در سامانه

منظور تولید مواد ژنی  هایی به قرار است در سال آینده ایستگاه: رئیس گروه اصالح نژاد دام سبک در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

 .های بومی سبک در کشور ایجاد شود گیری و توسعه عملیات اصالح نژاد دام شامل اسپرم، جنین و دام زنده با هدف بهره

های اجرایی توسط مرکز اصالح نژاد  توان پروژه طور کلی می به: افزود 34های اجرا شده در سال  اره به طرحامیر طاهری یگانه با اش

 .بندی کرد دام کشور را به شش گروه اصلی طبقه

های  منظور پرورش با هدف ارتقای تولید و اصالح نژاد در سامانه های هسته نژادهای خالص خارجی به به گفته وی، ایجاد گله

های سبک بومی کشور با  منظور اصالح نژاد دام های تولید مواد ژنی و دام مولد به متکی به مرتع و همچنین ایجاد گلهغیر

 .اند های مهم اجرایی بوده مند ازجمله طرح های غیردولتی و عالقه گذاری بخش سرمایه

منظور تولید ترکیب ژنتیکی  ار رأس میش مولد بههز 11تحت پوشش قرار دادن : طاهری یگانه درباره دو پروژه دیگر خاطرنشان کرد

هزار بز بومی  05های غیرمتکی به مراتع و  گوسفند پربازده با استفاده از سهم خونی نژادهای گوسفند خالص خارجی در سامانه

ز اصالح نژاد محسوب های سال جاری مرک داران متقاضی از دیگر برنامه منظور تولید ترکیب ژنتیکی بز شیری با مشارکت گله مولد به

 .شوند می

ایجاد گله هسته بز شیری بومی با همکاری شرکت دانش بنیان نواندیش البرز و همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، با هدف 

 های بهبود حفظ و حراست از نژادهای بز بومی شیری کشور و ارتقای راندمان تولید شیر و دوقلوزایی، همچنین ساماندهی برنامه

هایی بود که  های متکی بر مراتع از دیگر پروژه های گوسفند و بز بومی برای پرورش در سامانه مدیریت پرورش و اصالح نژاد گله

 .رئیس گروه اصالح نژاد دام سبک از آنها نام برد

نیاز جهت پرورش در  دلیل وجود نقاط ضعف در برخی از صفات مورد از آنجا که نژادهای دام سبک بومی کشور به: وی ادامه داد

های متکی به مراتع هستند، استفاده از  ها عمدتاً مناسب پرورش در سامانه ای در این دام ویژه سامانه مزرعه مرتعی به های غیر سامانه

ر های اصالح نژادی دام سبک در دستور کار این مرکز قرا سهم خونی نژادهای خارجی باهدف رفع بعضی از این نقاط ضعف در برنامه

 .گرفته است

های سبک پربازده و کاهش تعداد مولدان متکی بر مراتع،  عمال با تولید نژادهای ترکیبی از دام: طاهری یگانه در پایان تصریح کرد

 ./کاهش فشار چرای دام در مراتع اتفاق خواهد افتاد و شاهد حفظ و حراست از مراتع کشور خواهیم بود
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  درصدی جمعیت جهانی زنبورها و پروانه ها، تهدیدی برای امنیت غذاییدرصدی جمعیت جهانی زنبورها و پروانه ها، تهدیدی برای امنیت غذایی  4949انقراض انقراض 

ها، بقای کشاورزی  کش ها با استفاده از آفت و پروانهدر مطالعات جدید ثابت شده است کشتن جمعیت جهانی زنبورهای عسل 

 .جهانی را به خطر انداخته است

افشان جهان با فشارهای زیادی که از سوی  درصد از حشرات گرده 06، حدود (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها نفر به ارزش صدها میلیارد دالر  که امرار معاش میلیونشوند، رو به انقراض هستند و این در حالی است  بشر به آنها وارد می

 .شود تهدید می

افشانی هستند  رسد و از محصوالتی که نیازمند گرده درصد می 41افشان رو به انقراض در برخی مناطق به  تعداد حشرات گرده

 .ها اشاره کرد ها، آجیل و روغن ها، سبزیجات، دانه توان به میوه می

، انواع دیگری از (چهارباالن)باالن  اند، سایر حیوانات مانند پولک ها در باالترین حد خطر انقراض قرار گرفته و پروانه اگرچه زنبورها

 .افشانی دارند رو به انقراض هستند ها و پرندگان که نقش مهمی در گرده عسل و بدزهر، سوسک زنبورهای بی

به لذت بردن از قهوه، شکالت، سیب و بسیاری از غذاهایی که جزو زندگی باید گفت بدون این حشرات بسیاری از ما دیگر قادر 

 .روزمره ما هستند، نخواهیم بود

ها وابسته است و اگر به بادام، سیب،  افشان میلیارد دالر به گرده 011میلیارد تا  200گفتنی است، هرساله تولید جهانی غذا 

 .نگران کاهش جمعیت زنبورها باشیدمند هستید، باید  اخته و هندوانه عالقه زغال

ها و  ها، پاتوژن ها، آلودگی کش افشان، انسانی هستند و شامل استفاده از آفت از آنجا که بسیاری از علل انقراض حشرات گرده

به زنده ها برای کمک  افشان حل افزایش تنوع زیستگاه گرده توان از آنها اجتناب کرد و یک راه شود، می تغییرات آب و هوایی می

 .ها است کش ماندن جمعیت آنها و همچنین کاهش مصرف آفت

 ./ها نقش بسزایی در تولید مواد غذایی جهانی و امنیت غذایی دارند و سالمت آنها مستقیماً با رفاه ما مرتبط است افشان گرده
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

جشن جشن / / های خورشیدیهای خورشیدی  های منابع طبیعی استان تهران برای ساخت نیروگاههای منابع طبیعی استان تهران برای ساخت نیروگاه  جزئیات واگذاری عرصهجزئیات واگذاری عرصه

  ها در سالن اجالس با حضور روحانیها در سالن اجالس با حضور روحانی  سالگی سازمان جنگلسالگی سازمان جنگل  441441

 601های خورشیدی  در حوزه شهرستان مالرد برای توسعه استفاده از انرژی: استان تهران گفتمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

های نو و بخش  انرژی  هکتار استعدادیابی شده است که با همکاری سازمان 211هکتار و در حوزه شهرستان ری هم بیش از 

 .خصوصی اقدامات آن در دست انجام است

، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در نشستی خبری در (ایانا)زی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاور

هزار اصله نهال برای توزیع رایگان در نظر گرفته شده و  001در هفته منابع طبیعی امسال حدود : آستانه هفته منابع طبیعی گفت

 .شود های متقاضی کاشت نهال، توزیع می بین دستگاه

شود بیش از یک میلیون اصله  هایی که امسال غرس می کل نهال: ها مثمر و غیرمثمر است، افزود با بیان اینکه این نهالعلی کیان 

 .شود هزار اصله نهال غرس می 401نهال است و البته در دامنه جنوبی البرز هم حدود 

توانند نهال را در هفته  های استان تهران، می اناداره منابع طبیعی شهرست 00البته مردم نیز با مراجعه به : وی خاطرنشان کرد

 .منابع طبیعی برای کاشت به صورت رایگان تهیه کنند

اعتبار برای تکمیل این پروژه بسیار باال است و اگر بخواهیم : کیان با اشاره به اعتبارات برای تکمیل کمربند سبز تهران ادامه داد

کاری انجام شود که این حجم از  هزار هکتار دیگر جنگل 61افزایش دهیم، حداقل باید  سرانه فضای سبز استان را به دو برابر فعلی

ای جدای از این  نهال کاری به حدود چهار میلیون تومان برای هر هکتار نیاز دارد؛ ضمن اینکه نگهداری و مراقبت آن هم هزینه

 .طلبد مبلغ را می

شود و برای سال آینده هم  اراتی که در بودجه ساالنه دولت وجود دارد، تأمین میبخشی از اعتبارات با توجه به اعتب: وی تصریح کرد

هکتار توسعه  0511میلیارد تومان برای بیش از  00ها اعتباری بیش از  ریزی و سازمان جنگل با همکاری سازمان مدیریت و برنامه

 .جنگل در دامنه جنوبی البرز در نظر گرفته شده است

ها این است که اعتبار  کاری ای از دالیل از بین رفتن جنگل بخش عمده: و آبخیزداری استان تهران یادآور شد مدیرکل منابع طبیعی

ها به حد مطلوب به  کاری شود که جنگل یابد و گاهی این عوامل باعث می مناسب در زمان مورد نیاز به دالیل مختلف تخصیص نمی

 .موفقیت نرسد

شده  های کاشته برای حفاظت از نهال( های مردم نهاد سازمان)ها  را اداره منابع طبیعی از سمنکیان در پاسخ به این پرسش که چ

ها  کاری، بین دو تا سه میلیون تومان است و این برای سمن هزینه ساالنه نگهداری از هر هکتار جنگل: گیرد، تأکید کرد کمک نمی

 .دهند بع طبیعی یارانه میدشوار است؛ در حالی که در سایر کشورهای جهان، برای منا

بنابراین برای حفاظت از منابع طبیعی باید بخش درآمدزای منابع طبیعی یا کمک مالی به این بخش کند و یا : وی اظهار داشت

 .درآمد آن به بخش منابع طبیعی برگردد

 درخواست اخذ مالیات برای دفاع از منابع طبیعی
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در اخذ مالیات ( ایانا)ران در این لحظه از پیشنهاد خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ته

های تجاری یا حفاری استفاده کننده از امکانات خدادادی  برداران منابع طبیعی، مانند شرکت برای توسعه منابع طبیعی از سایر بهره

 .طبیعت استقبال کرد

درصد اراضی  51هزار هکتار است که از این میزان بیش از  065تهران یک میلیون و حوزه استحفاظی استان : کیان همچنین گفت

 .ملی و منابع طبیعی است

هزار  010هزار هکتار مراتع،  303  کاری های طبیعی و جنگل هکتار جزء جنگل 011هزار و  03از این اراضی : وی در ادامه افزود

 .هکتار هم اراضی بیابانی استان است

های  های استان نسبت به جنگل  مترمربع و مساحت جنگل 42سهم متوسط سرانه جنگل در استان حدود : شان کردکیان خاطرن

 .درصد است 4.0کشور 

برای رفع این نقیصه : کاری در استان است، ادامه داد هان استان را کمبود سرانه فضای و جنگل وی با بیان اینکه یکی از بحران

 .نابع طبیعی از گذشته و تاکنون در بحث توسعه فضای سبز داشته استهایی را اداره کل م برنامه

 جنوبی البرز های فضای سبز در دامنه بیشترین سهم برنامه

جنوبی البرز که بیشترین سهم  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به طرحی در استان تهران به نام دامنه

های احیای در قالب پروژه  در بحث مناطق بیابانی استان برنامه: حوزه متمرکز شده است، تصریح کرد های فضای سبز در این برنامه

زدایی در مناطق جنوبی استان و حوزه شهرستان ورامین از گذشته تا به  های بیابان ترسیب کربن در حوزه شهرستان مالرد و طرح

 .حال اجرا شده و در دست اجرا است

ها در دست اقدام  هکتار احیای مناطق بیابانی را با مشارکت سایر دستگاه 161حوزه شهرستان مالرد بیش از در : کیان یادآور شد

 .است که امیدواریم، تا پایان سال مالی نهایی شود

درصد هم  00درصد متوسط و  42درصد مراتع استان جزء مراتع خوب،  20حدود : وی با اشاره به وضعیت کیفی مراتع تأکید کرد

 .شود  کاری و بذرپاشی در مراتع انجام می ء مراتع فقیر است که برای احیای مراتع اقدامات از قبیل کوپهجز

پروژه آبخیزداری که مطالعات در آن انجام شده است و  005در حوزه استان تهران : های آبخیزداری اظهار داشت کیان درباره پروژه

دهد، عملیات آبخیزداری  های آبخیز استان را تشکیل می درصد حوزه 25تقریباً هزار هکتار که  401زیر حوزه به مساحت  03در 

درصد مساحت را  00هزار هکتار که  060زیر حوزه به مساحت  06ها انجام شده و در  آب های سطحی و روان برای کنترل آب

 .دهد، عملیات آبخیزداری در دست اجرا است تشکیل می

های آبخیزداری به اجرا  هزار هکتار به صورت تقریبی هنوز فعالیت 434ر حوزه به مساحت زی 44همچنین در : وی همچنین گفت

 .در نیامده است

 هکتار 400فقره با  414اجرای احکام خلع ید از تصرف در مورد 

ری حفاظت از بردا یکی از اقدامات اصلی ما بر اساس قانون حفاظت و بهره: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

کنند برخورد  کنند و یا آن را تخریب می های ملی تجاوز می منابع طبیعی است که در این راستا وظیفه داریم به افرادی که به عرصه

فقره اجرای  040ها در سطح استان استان  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 00براساس تبصره یک ماده  34کنیم که در سال 

 .هکتار از اراضی ملی تصرف شده از ید متصرفان خارج شد 050و  حکم انجام شد
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شود و بعد از ابالغ  شود منجر به آرای قطعی محاکم تجدیدنظر می های حقوقی که پیگیری می برخی از پرونده: کیان خاطرنشان کرد

تصرفی از ید متصرفین خارج شده هکتار از اراضی  23فقره از این احکام اجرا شده و طی آن  04، 34شود که در سال  اجرا می

 .است

های مسکن که در  های گذشته اراضی واگذار شده به تعاونی طی سال: مسکن، ادامه داد  وی درباره اراضی تصرف شده توسط تعاونی

 .ها عرصه خود را گسترش داده اند نیاز به پیگیری حقوقی مراجع باالتر دارد طول سال

های حقوقی یا کیفری  وزارت راه و شهرسازی واگذار شده، تکلیف قانونی برای پیگیری پرونده آن اراضی که به: کیان تصریح کرد

 .آنها به عهده وزارت راه و شهرسازی است و آن بخشی نیز که در حریم شهرها است، بر عهده منابع طبیعی است

فقره، حوزه  02فقره، حوزه دماوند  11نات به تفکیک شهرستان در حوزه شهرستان شمیرا 00آمار تبصره یک ماده : وی یادآور شد

 .فقره بود 1فقره و ورامین  2فقره، شهریار  2فقره، پاکدشت  6فقره، مالرد  04فیروزکوه 

 درصد احکام قضایی به نفع منابع طبیعی 01

: تهران تأکید کرددر حوزه استان  34مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره عملکرد حقوقی اداره کل در سال 

فقره و احکام صادره علیه  611فقره دادخواست به محاکم ارجاع کردیم که احکام صادر شده به نفع منابع طبیعی  61هزار و  سه

 .درصد آن ها به نفع منابع طبیعی صادر شده است 51فقره بوده است که معادل  002

درصد اراضی بر اساس مدارک  32تاکنون بیش از : ذ سند، اظهار داشتکیان با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اخ

 .موجود تخصیص سند برای آن انجام شده است

اند سند  ای داشته هزار هکتار از اراضی که در گذشته سند دفترچه 61بر این اساس در سال جاری برای : وی همچنین گفت

 .تواند سند دیگری اخذ کند ای محدوده مشخص نمیکس بر برگ گرفته شده است که با این سند دیگر هیچ تک

یکی از : ، افزود"مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم است"کیان با بیان اینکه شعار امسال هفته منابع طبیعی 

 .ن مورد استهای مردم در ای ها برای حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی استفاده از پتانسیل های اصلی سازمان جنگل سیاست

 های منابع طبیعی های خورشیدی در عرصه ساخت نیروگاه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر تدابیر اداره منابع طبیعی جهت استفاده اقتصادی 

هکتار و در حوزه  601های خورشیدی  یدر حوزه شهرستان مالرد برای توسعه استفاده از انرژ: از منابع طبیعی خاطرنشان کرد

های نو و بخش خصوصی اقدامات آن در  انرژی  هکتار استعدادیابی شده است که با همکاری سازمان 211شهرستان ری هم بیش از 

 .دست انجام است

ها  لبته مالکیت این عرصها: سال برشمرد و ادامه داد 01تا  00ها را به صورت اجاره بلند مدت از  های این نوع همکاری وی واگذاری

 .خورشیدی تصویب شده است، متعلق به منابع طبیعی است 0053وری که در سال  قانون بهره( 3)و ( 5)بر اساس مواد 

اسفند با حضور رئیس  02های  برنامه: های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اشاره کرد و یادآور شد کیان به برنامه

کاری در دانشگاه علوم قضایی با همکاری  اسفند مراسم نهال 00در مرقد مطهر امام،  (ره)تجدید میثاقی با امام ها سازمان جنگل

 .شود کاری با حضور روحانیون در مراسم تلو برگزار می اسفند مراسم نهال 04نیروی انتظامی استان و روز جمعه 

 ها در حضور رئیس جمهوری سالگی سازمان جنگل 441جشن 

اسفند که روز جشن درختکاری است مراسمی با حضور  00همچنین : کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کردمدیر

 .شود سالگی سازمان هم در آنجا برگزار می 001شود و جشن  ریاست جمهوری در سالن اجالس سران برگزار می
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 .شود های موفق سازمان انجام می رسانه بازدید مسئولین از پروژهاسفند با موضوع منابع طبیعی،  06روز یکشنبه : وی تأکید کرد

اسفند هم بحث منابع طبیعی، حفاظت و قانون و مراسمی در سازمان با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار  01: کیان اظهار داشت

های  از اردوهای سازمانکاری در یکی  اسفند با موضوع منابع طبیعی، آموزش و نیروی انسانی نهال 05شنبه  شود و سه می

 .شود آموزی برگزار می دانش

اسفند هم با موضوع منابع طبیعی و مدیریت  21شود و  اسفند هم گردهمایی همیاران طبیعی انجام می 03روز : وی همچنین گفت

 .شود ها برگزار می المللی سازمان جنگل های بین های آبخیز، گردهمایی برای تبیین پروژه جامع حوزه

های مردم نهاد در منطقه تلو  های دینی با حضور سازمان اسفند هم بحث منابع طبیعی و آموزه 20روز جمعه : در پایان افزودکیان 

 ./شود برگزار می

/news/fa/ir.iana.www//:http23015D%/5% 
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طبیعی اقلیم و منابع  
 اقتصاد نیوز، سیزدهم اسفند پنجشنبه

  مدیرمدیر  سازی انتقال آب دریای خزرسازی انتقال آب دریای خزر  مدلمدل/ / وضعیت انتقال آب به دریاچه ارومیهوضعیت انتقال آب به دریاچه ارومیه
های ورودی و  نمونه برداری کیفی از آب دریاچه ارومیه، رودخانه: مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه گفت 

نمونه برداری کیفی و لیمنولوژیک دریاچه ارومیه، رودخانه های ورودی و تاالب های جنوبی : رستم آبادی گفت. ها انجام شد تاالب

 .بهمن ماه سال جاری توسط تیم میدانی از مهندسان انجام شد 01تا  20این دریاچه از تاریخ 

ولین بار نمونه برداری کیفی و لیمنولوژیک آب برای ا: مدیر مطالعات طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه اظهارداشت

پایش گسترده دریاچه ارومیه برای اولین بار . دریاچه ارومیه، رودخانه های ورودی و تاالب های جنوب دریاچه ارومیه صورت گرفت

ی مختلف از است که به صورت سیستماتیک جهت به دست آوردن تمام پارامترهای کمی و کیفی، فیزیک و شیمیایی، آالینده ها

جمله فلزات سنگین، پارامترهای لیمنولوژیک و تهیه نقشه تیپ های مختلف گیاهی و پراکنش پرندگان در دریاچه ارومیه، رودخانه 

 .های اصلی ورودی به دریاچه و تاالب های جنوبی آن مورد بررسی قرار می گیرد

تواتر ماهیانه به طور منظم انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این نمونه برداری قرار است به مدت یکسال با : آبادی ادامه داد

در نهایت گزارشی از نتایج این نمونه برداری ارائه خواهد شد که برای ارزیابی زیست محیطی مطالعات و ارومیه، در اختیار مشاوران 

 .پروژه قرار گیرد

انتقال دیگر منابع آبی برای احیای دریاچه ارومیه بسیار کاربردی به گفته رستم آبادی، نتایج این مطالعات جهت بررسی اثرات 

به طور همزمان با برنامه پایش دریاچه ارومیه، نمونه برداری و مطالعات پایش از محدوده سد کانی سیب و از محل . خواهد بود

خواهد شد تا پارامترهای کیفی این  ها و خروجی پساب فاضالب پیرانشهر منتهی به مخزن سد کانی سیب نیز انجام ورودی رودخانه

سد نیز مورد شناسایی قرار گیرد و با مدل نمودن آن، کیفیت آب انتقالی از محدوده زاب به دریاچه ارومیه وارد مدل کیفی دریاچه 

 .شود و اثرات ناشی از این قبیل طرح ها بر دریاچه ارومیه مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https003100/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 1۹/12/13۰4: تاریخ خبر

  یک میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور از گردونه تولید خارج شده است یک میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور از گردونه تولید خارج شده است 

در پنج دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور از گردونه : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت -ایرنا -کرج

 . تولید خارج شده است

به گزارش ایرنا، قباد افشار روز دوشنبه در نشست هم اندیشی سیاست ها و رویکردهای حفاظت از اراضی کشاورزی که در دانشکده 

هزار هکتار زمین کشاورزی که  21در این مدت ساالنه : دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، افزود اقتصاد و توسعه کشاورزی

 . دارای بهترین خاک بودند، از گردونه تولید کشاورزی خارج شده اند

و اظهار وی یکی از دالیل تخریب زمین به خصوص اراضی کشاورزی را استقرار اشتباه صنایع در اطراف شهرهای بزرگ دانست 

حاصل یک کار آمایشی ... استقرار صنایع در اطراف شهرهای بزرگ همچون تهران، مشهد، اراک، تبریز، اصفهان، کرج و: داشت

 . نادرست است که امکان برگشت و جابجائی آن نیز وجود ندارد

جبران این اشتباه اکنون در : وی یکی از پیامدهای این آمایش نادرست را تخریب محیط زیست، آب، خاک و هوا دانست و گفت

جوامع علمی و دانشگاهی امکان پذیر است زیرا آب و خاک موجود در کشورمان بر اثر برداشت های نادرست به وضعی رسیده که 

 . پایداری چرخه اش با مشکل مواجه شده است

 درصد مساحت کشور، خاک درجه یک دارند  0.2حدود **

میلیون هکتار از این مساحت را اراضی کشاورزی  05: میلیون هکتاری کشور، بیان داشت 040افشار در ادامه با اشاره به مساحت 

درصد مساحت کشور است، تشکیل می دهد که طرح کاداستر دقیق و نحوه پراکنش آن ها هنوز به طور کامل وجود  00که حدود 

 . ندارد

ون هکتار است را خاک درجه یک تشکیل می دهد که شامل درصد از کل کشور را که کمتر از دو میلی 0.2حدود : وی ادامه داد

جلگه های شمال و برخی دشت های کشور است که آن هم صرف ویالسازی و استفاده غیر از کشاورزی می شود و به نوعی خاک 

 . کشورمان در حال تاراج شدن است

متر مربع است که تمام غذای مورد  2411نی سرانه زمین کشاورزی برای هر ایرا: رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

نیازمان را در آن تولید می کنیم و در بررسی های انجام شده هر سه تا چهار هکتار متوسط زمین کشاورزی به اندازه دو تا سه 

 . قطعه برای حدود سه بهره بردار است

در دانشگاه ها : ک هکتار دانست و گفتوی یکی از مشکالت زمین های کشاورزی در کشورمان را قطعات کوچک حتی زیر ی

مکانیزاسیون بهره برداری از آب و خاک تدریس می شود و برای آن برنامه می دهند و مقاله می نویسند ولی باید آموزش های الزم 

 . و علمی برای بهره برداری مناسب از این گونه زمین ها نیز ارائه شود

درصد کمبود در تامین 41درصد است که  61میزان تولیدات کشاورزی داخلی حدود  امروزه ضریب تامین کالری از: افشار افزود

 . درصد بود 52این ضریب حدود  54میزان کالری مورد نیاز برای مردم داریم، در حالیکه در سال 

میزان تامین  در زمان این دولت ها: وی این کاهش تامین کالری جمعیت را حاصل عملکرد دولت نهم و دهم دانست و بیان داشت

 . ساله آن را سه تا چهار درصد افزایش داده ایم 2.0درصد رسیده بود که در طول این  05کالری به 

در حوزه زمین و مسائل اقتصادی آن نیازمند فکرهای نو هستیم تا حساسیت آن بر : رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد
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 . انشگاهی نشان داده شودروی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه و دروس د

در این سال های اخیر : وی به استفاده نامناسب از خاک های مناسب کشورمان بخصوص در مناطق شمالی کشور اشاره کرد و گفت

هزار هکتار شده ولی مقابله با آن هنوز کار سختی است و همه باید برای محدود  01میزان تغییر کاربری اراضی ساالنه کمتر از 

 . بجنگیم کردن آن

این نگاه به حدی پائین است که در دو سه دهه : افشار با اشاره به نگاه پست و پائین به خاک و کم ارزش دانستن آن، بیان داشت

 011تا  201هزار هکتار از باغ های داخل تهران تخریب شده و باغ سیب کرج را نیز در نظر داشتند به قطعات  01اخیر حدود 

 (. در دولت قبل) نه سازی تبدیل کنند که مقابل آن ها ایستادیم متری برای ویال و خا

در این زمین های : وی همچنین به از بین بردن باغ های قصرالدشت در شیراز و طرقبه و شاندیز در مشهد اشاره کرد و گفت

 . مرغوب طرح هایی همچون پدیده شاندیز همچون قارچ سبز شده اند

در اینجا از مجموعه های علمی همچون دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی خواست تا در کنار این رئیس سازمان امور اراضی کشور 

 . سازمان برای حفاظت از خاک و اراضی کشاورزی کشور پای کار بیایند

  در بخشی از این نشست پنلی با حضور اساتید و مسئولین ذیربط برای پاسخگوئی به دانشجویان و اساتید این حوزه برگزار

/News/fa/ir.irna.www//:http50354401/ 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۰۱/12/1۱:  تاریخ

  جدولجدول++تهرانتهراندهد قیمت میوه و سبزیجات در دهد قیمت میوه و سبزیجات در   فارس گزارش میفارس گزارش می
 . هزار تومان به بازار آمده است 4های شمالی، با قیمت هر کیلو  نارنگی جنوب با پایان یافتن فصل برداشت نارنگی در استان 

شده، در بازار شهرستانی ، قیمت هر کیلوگرم نارنگی جنوب که به تازگی وارد بازار خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تومان است 4تهران ( ع)میدان امام حسین 

 .شود هزار تومان عرضه می 4همچنین قیمت هر کیلو پیاز که تا دو ماه پیش حدود هزار تومان بود، در این بازار به قیمت هر کیلو 

 (ها به تومان است ه قیمتمحاسب) (ع)بازار شهرستانی میدان امام حسین  جدول قیمت میوه و سبزیجات در *

 (تومان)قیمت  میوه

 0111 سیب زرد

 0111 سیب قرمز

 0111 پرتقال

 0111 پرتقال خونی

 2011 لیموشیرین

 2111 انگور

 5111 توت فرنگی

 4111 نارنگی بندری

 0011 کیوی

 4011 انار

 01111 آناناس

 0111 نارگیل

 4111 موز

 0011 گوجه

 0011 خیار

 0011 هویج

 0111 کاهو

 2111 کلم سبز و قرمز

 2111 کرفس

http://www.farsnews.com/
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 2011 کدو مسمایی

 2111 کدو حلوایی

 04111 گوجه زیتونی

 4111 ای سبز فلفل دلمه

 1111 ای رنگی فلفل دلمه

 2111 نارنج

 4111 لوبیای سبز

 0011 بادمجان

 6111 به

    

 .تومان است 2011هزار تومان و قیمت هر کیلو سبزی خوردن  2براساس این گزارش، قیمت هر کیلو سبزی آش، کوکو، قرمز 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202110142 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۱: تاریخ

  افزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم هاافزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم ها/ / مضافتی افزایش یافتمضافتی افزایش یافتقیمت خرمای قیمت خرمای 

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی، قیمت این محصول را افزایش داده  کاهش تولید خرمای مضافتی به

 .است

ر گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان امروز د

های اجرایی در راستای مشکالت موجود شکل  فعالیت: ، اتاق بازرگانی را بازوی مشورتی بخش دولتی عنوان کرد و گفت(ایانا)ایران 

ای گامی  نهایم با تعیین بازارهای هدف برای محصوالت صادراتی استان همچون پسته، خرما و محصوالت گلخا گیرد و سعی کرده می

 .در جهت افزایش میزان صادرات برداریم

های تخصصی و در  های بازرگانی با توجه به نیازها و مشکالت موجود کمیته های مختلف اتاق مقداد تکلوزاده با بیان اینکه کمیسیون

های  درصد فعالیت 41الزم است؛  ترین مشکالت در این عرصه، نبود دانش از بزرگ: اند، افزود ها را شکل داده زیرمجموعه آنها انجمن

 .ها تقاضامحور باشد و افرادی که در این زمینه تجربه دارند، به آموزش بپردازند ما نیز در زمینه آموزش است و سعی شده آموزش

ب شرق دنبال دستیابی بازارهای شرق اروپا و جنو ها در عرصه توسعه بازار است و به درصد فعالیت 01همچنین : وی خاطرنشان کرد

 .آسیا هستیم

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی  تکلوزاده دلیل افزایش قیمت خرمای مضافتی را کاهش تولید آن به

تواند خللی در عرضه خرما  درصد کاهش پیدا کرده است، اما این میزان نمی 21تا  00تولید خرمای مضافتی : عنوان کرد و ادامه داد

 .ویژه ماه رمضان وارد کند به طی سال

توان قیمت مشخصی را  شده تولید خرما برای کشاورزان با توجه در مناطق مختلف متفاوت است و نمی وی با بیان اینکه هزینه تمام

صول را اکنون این مح هم: تومان تخمین زد و تصریح کرد 011تا دوهزار و  511هزار و  طور تقریبی یک عنوان کرد، این هزینه را به

شود و با توجه به  تومان خریداری می 011هزار و  هزار تا سه درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته سه 00تا  01از کشاورز با 

 .رسد کننده می هزار تومان به دست مصرف تومان تا هفت 011های مختلف از چهارهزار و  استان و منطقه عرضه به قیمت

ها را دلیلی برای مهیا شدن  زرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان برداشته شدن تحریمدبیر کمیسیون کشاورزی اتاق با

گیرد، ما نیز بدون شک در  های ابتدایی سال انجام می بیشترین میزان صادرات در ماه: های صادراتی دانست و یادآور شد زمینه

 .هیم بودماه سال آینده شاهد افزایش صادرات خوا فروردین و اردیبهشت

: ترین خیانت به کشور دانست و تأکید کرد های منابع آبی بزرگ تکلوزاده افزایش سطح زیر کشت خرما را با توجه به محدودیت

 .تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، بلکه جوابگوی صادرات ما نیز هست شود که نه هزار تن خرما تولید می 001ساالنه 

باید افزایش عملکرد و کیفیت را جایگزین : ما نسبت به راندمان جهانی نیز بهتر است، اظهار داشتوی با بیان اینکه راندمان تولید 

 .افزایش سطح زیر کشت کنیم

بر است و از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورزان به صرفه نیست و  ها زمان های خرما و نخلستان اصالح واریته: تکلوزاده همچنین گفت

 .گیرد یار محدود صورت میاین اصالح به تدریج و بس

: های فعال که استان کرمان متولی تشکیل آن بود، افزود عنوان یکی از بخش گیری اندیشکده تدبیر آب ایران به وی با اشاره به شکل

 .تر کند و توجه کشوری را به خود جلب کند آبی و مشکالت آب حساس این اندیشکده توانست افراد را درباره کم
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شاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان از اهداف ویژه کمیسیون کشاورزی را فعال کردن دبیر کمیسیون ک

های توسعه بازار، تعامالت با سایر کشورها و رسیدگی به معضالت آب کشور برای تولید گیاهان  های تخصصی در زمینه انجمن

های زیرزمینی را از  ای اصالح کنیم که بیالن منفی مصرف آب گونه م کشاورزی را بهباید بتوانی: خواه عنوان کرد و اظهار داشت آب کم

 ./منفی به صفر برسانیم و در نهایت این عدد را مثبت کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http23000D%/3%52%DB%5C 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  تن میوه قاچاق تا این لحظهتن میوه قاچاق تا این لحظه  0000کشف کشف 

 .بار همچنان ادامه دارد ها در میدان میوه و تره تن میوه قاچاق در گشت شبانه، بررسی 00در پی کشف 

های  درباره وضعیت میوه( ایانا)کشاورزی ایران رئیس بازرسی میدان اتاق اصناف امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 

های مشکوک به میوه قاچاق، بررسی  تا ساعت چهار بعد از ظهر روز گذشته تمامی حجره: بار تهران گفت قاچاق در میدان میوه و تره

 .و مقداری میوه قاچاق کشف و ضبط شد

حجره تحت بررسی  001رفه دارد که تا عصر روز گذشته حدود غ 061هزار و  بار تهران یک میدان میوه و تره: سعید سبزعلی افزود

 .ها باقی مانده است قرار گرفت و مابقی غرفه

 .پرونده تشکیل شد که وجود میوه قاچاق، عدم درج قیمت و فاکتور محرز شد 00های تحت بررسی  در غرفه: وی خاطرنشان کرد

 .رسید میلیون تومان می 3ها به  در برخی غرفه های قاچاق و ممنوعه ارزش ریالی میوه: سبزعلی ادامه داد

غرفه وی در اجاره شخص دیگری بود که تخلف واردشده نداشتن برگ : وی درباره اتهام واردشده به غرفه رئیس میدان تصریح کرد

 .هزار تومان بود 221سبز گمرکی میوه نارگیل بوده که کل ارزش آن نیز 

از آنجا که نارگیل کاالی قاچاق نیست؛ بنابراین اتهام واردشده به رئیس اتحادیه درست : شد رئیس بازرسی میدان اتاق اصناف یادآور

 .نیست

 .شود کل قاچاق حذف شود های شبانه باعث نمی گشت: بار تأکید کرد های قاچاق در میدان تره سبزعلی درباره وضعیت میوه

پو شده تا پس از آمدن دستور قضایی و وضعیت امحا یا نگهداری آوری و د ها جمع های قاچاق از سطح غرفه میوه: وی اظهار داشت

 .آن مشخص شود

آوری و فروش امالک تملیکی به  ها ادامه دارد و سازمان جمع بازرسی: تن اعالم کرد و گفت 00های قاچاق را  سبزعلی حجم میوه

 .شود ق امحا میها در محل میدان یا در کنار سایر کاالهای قاچا محض رسیدن دستور قضایی، میوه

رسد؛ زیرا  های قاچاق در میادین به صفر نمی صورت کامل جلوی قاچاق گرفته نشود، وجود میوه تا زمانی که به: وی در پایان افزود

 ./ها نیز الزم است تحت نظارت قرار گیرد فروشی های سطح خرده میوه عالوه بر آنکه در مبادی ورودی باید کنترل انجام شود،

/news/fa/ir.iana.www//:http23021A%DA%/3%D5%B4% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 13۰۱اسفند  1۱: تاریخ

  حال و هوای قیمت اقالم خوراکی در روزهای پایانی سالحال و هوای قیمت اقالم خوراکی در روزهای پایانی سال

 .برخی اقالم خوراکی تحت تاثیر رشد تقاضا، افزایش می یابدبا نزدیک شدن به روزهای پایانی سال قیمت 

حکایت افزایش نرخ اقالم خوراکی در اواخر اسفندماه، برای همه مصرف کننده خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

با تنظیم بازار، در این دوران صحبت از کنترل اوضاع و عدم رشد غیر منطقی و  ها آشناست، در حالیکه بیشتر مسئوالن مرتبط

 .هیجانی قیمت ها می کنند

یک یا چند بار افزایش می  بر اساس این گزارش قیمت اکثر محصوالت از جمله مواد خوراکی ،طی هر سال به طور قانونی و مصوب 

مرکز آمار به اطالع مردم می رسد اما آنچه که مصرف کننده ها را آزار می  یابد و این امر به طور رسمی از سوی بانک مرکزی و

دهد گرانی از پیش تعیین نشده و تحت تاثیر هیجانات بازار در مناسبت های مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، ماه محرم و 

 .همچنین شب عید است

درصد، حبوبات  06.0درصد، برنج  06.2تخم مرغ درصد،  5.2طبق گزارش بانک مرکزی طی یک سال گذشته نرخ لبنیات 

 .درصد افزایش یافته است02.3درصد و سبزیجات 00.0

درصدو  00.0درصد ، چای  05.0 درصد مواجه شده و نرخ قند و شکر  01.0همچنین در این مدت گوشت قرمز با رشد قیمتی 

 .درصد رشد داشته است1.2انواع روغن 

ه خبرنگاران جوان از بازار مواد خوراکی ، حاکی از رشد قیمتی برخی اقالم خارج از میزان مصوب اما رصد خبرنگار اقتصادی باشگا

 .دارد

درصدی را تجربه 00تومانی رشد حدود  211بر این اساس طی جند روز گذشته، در گروه لبنیات ، قیمت هر لیتر شیر با افزایش 

 .کرده است

هزار  3هزار تومان را هم تجربه کرد و البته با کاهش قیمت به  02ومان بود، قیمت هزارو پانصد ت 5همچنین تخم مرغ که شانه ای 

 .تومان رسید

هزار تومان رسیده و گوشت قرمز گوسفندی با هزار تومان رشد به  00هزار تومان به  5بر اساس این گزارش برنج داخلی از کیلویی 

 .هزار تومان به فروش می رسد 01قیمت هر کیلو 

این میان سبزیجات کاهش قیمت را تجربه کرد چراکه در اوایل زمستان به خاطر سرمای هوا گران شده بود و با نزدیک البته در 

 .شدن به به فصل بهار به قیمت قبلی بازگشت

بر اساس این گزارش، قند و شکر نیز همچون سال های گذشته ، با نزدیک شدن به عید نوروز و افزایش تقاضا ، با رشد قیمتی  

 .مواجه بوده است

درصدی را داشته  00تا  01رسده است و چای هم رشد قیمتی  0011به  4301همچنین روغن نباتی هم از هر قوطی با قیمت  

 .است

تومان است که نسبت به هفته  6011در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  بر پایه این گزارش

 .ن افزایش قیمت داشته استتوما 011گذشته هر کیلو 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط حساس بازار شب عید، اگر به درستی نظارت و کنترل قیمت صورت نگیرد ، شاید برخی 

 .اقالم می توانند طی چند روز رکورد افزایش قیمت یک ساله خود را بشکنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http0020310D%/5%D%AD5% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹8: اریخت

  مقصر اصلی گرانی گوشت کیست؟مقصر اصلی گرانی گوشت کیست؟

 . افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر موجب شده تا هر کسی از دیدگاه خود این مسئله را تحلیل کند

این روزها با شنیدن صدای پای بهار کارمندان و حقوق بگیران دست به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

چرتکه شدند تا دخل و خرجشان را با هم جور کنند چرا که با توجه به افزایش نجومی قیمت ها باید بیش از گذشته دست به عصا 

 .باشند

ه مسئوالن برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت ها خبر می دهند، بازار حرف دیگری برای گفتن براساس این گزارش درحالی ک

دارد بطوریکه درمیان کاروان گرانی قیمت ها طی روزهای اخیر، افزایش قیمت گوشت قرمز سر به فلک کشیده است و هرکس 

صادرات و قاچاق دام زنده را عامل این افزایش می دانند؛ این دالیل خود را برای توجیه این گرانی ها دارد اما در این بین عده ای 

 .در حالیست که برخی مسئوالن این اظهارات را قبول ندارند

براساس این گزارش وزیر جهاد کشاورزی نیز در این خصوص معتقد است طبق آمارهای موجود قیمت دام و گوشت قرمز در بخش 

سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده از افزایش قیمت دام زنده در بازار خبر  تولید افزایشی نداشته این درحالی است که

 .می دهد

، با اشاره به افزایش قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با 

افزایش قیمت گوشت قرمز به بحث عرضه مربوط نمی شود چراکه  طی روزهای اخیر: گوشت و کاهش عرضه دام زنده اظهار داشت

 .عرضه به میزان کافی وجود دارد

با کشتار دام زنده و تولید و عرضه آن در بازار به سبب وجود دالالن و واسطه گران شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در : وی افزود

 .بازار هستیم

تا یک میلیون راس دام  311ساالنه حدود : اثیر آن در افزایش قیمت گوشت قرمز گفتعزیزاللهی با اشاره به صادرات دام زنده و ت

سبک و سنگین به بازار هدف به صورت قاچاق و رسمی صادر می شود اما میزان آن زیاد نیست که بتواند تاثیری در افزایش قیمت 

ه تا کنون به سبب مشکالتی که بین ایران و برخی صادرات دام زنده از دو ماه گذشت: وی یادآورشد.گوشت در بازار داشته باشد

 .کشورهای عربی به وجود آمده متوقف شده و تنها ممکن است برخی ایام خاص تا حدودی در شرایط بازار تاثیر گذار باشد

وشت در بازار اگر دامدار قیمت دام زنده را افزایش دهد باید گفت که در افزایش قیمت گ: مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد

 .دخیل است اما باید گفت که در چندماه گذشته قیمت دام زنده تغییر چندانی نداشته که بتواند قیمت گوشت را افزایش دهد

در این خصوص علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

 .ایام پایانی سال،کمبود و قاچاق دام شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار هستیمبا نزدیک شدن به : جوان گفت

از : ملکی تصریح کرد.هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود 04تا  00هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

ماجرای افزایش قیمت ها .افزایش قیمت بیشتر نباشیمامور پشتیان امور دام درخواست کردیم ذخایر به بازار وارد کند تا شاهد 

بیشتر به کی بود کی بود من نبودم ها نزدیک است هرکس دالیل خاص خود را دارد که البته دیگری آن را نقض می کند اما آنچه 

 .که از اهمیت برخوردار است کاهش قیمت هاست
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  پیاز سوار بر االکلنگ قیمتپیاز سوار بر االکلنگ قیمت/ / قیمت موز آب رفتقیمت موز آب رفت

 .تومان رسیده است 211هزار  0قیمت موز در چند روز اخیر با کاهش هزار تومانی به : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

، در خصوص وضعیت قیمت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

تومانی در هر تومان رسیده بود که امروز با کاهش هزار  511هزار و  4در چند روز گذشته قیمت هر کیلو موز به مرز : میوه گفت

 .تومان رسیده است 511هزار و  0الی  211هزار و  0کیلو قیمت آن به 

های بسیاری داشته به طوری که اکنون با کاهش هزار  در یک ماه گذشته قیمت پیاز فراز و نشیب: وی با اشاره به قیمت پیاز گفت

تمام برداشت محصول مناطق گرمسیری قیمت این محصول هزار تومان رسیده و باید گفت که طی هفته آینده با ا 0تومانی به مرز 

 .شود متعادل می

هزار تومان است و از طرفی با توجه به اینکه  00تا  5در حال حاضر قیمت هر کیلو نارنگی بندرعباس : مهاجران در ادامه بیان کرد

 .بینی است آن برای شب عید غیرقابل پیشنظیر است باید گفت که قیمت  نارنگی بندرعباس عالوه بر محدودیت تولید در دنیا بی

تومان کاهش  011قیمت پرتقال به سبب گرمی هوا در شمال و افزایش تلفات و آفت با : رئیس اتحادیه میوه و سبزی یادآور شد

 .شود که امیدواریم با خنکی هوا به قیمت واقعی خود برسد تومان در بازار عرضه می 011کیلویی هزار و 

تومان در حالی  011هزار و  0هزار الی  0سیب سه استان دماوند، میانه و مراغه به سبب کیفیت باال بین کیلویی : وی تصریح کرد

 .هزار تومان است 2ها  که سیب سایر استان

/news/fa/ir.yjc.www//:http0006522D%/3%52%DB%5 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  جدولجدول+ + قرعه گرانی اینبار به نام بادام هندی قرعه گرانی اینبار به نام بادام هندی / / بازار آجیل و خشکبار باطعم قاچاقبازار آجیل و خشکبار باطعم قاچاق

 
 .بازار خشکبار شب عید با کاهش تقاضا رو به رو بوده است

؛ یکی از بازارهایی که نزدیک عید جیب مشتریان را خالی می کند بازار آجیل و اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار به گزارش

علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار .خشکبار است که تغییر قیمت محصوالت این بازار هم امسال غافلگیر کننده است

توان عمومی خرید مشتریان در بازار خشکبار بسیار پایین : گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کشور در گفت و گو با 

 .آمده و تقاضای بازار با کاهش قابل توجهی رو به رو شده است

زمینی و تخمه آفتابگردان که  اجازه واردات بادام: وی در خصوص وضعیت بازار واردات و قیمت خشکبار کشور نیز تصریح کرد

مشابه داخلی دارند داده شده اما ممانعت از واردات محصولی مانند بادام هندی که مشابه داخلی ندارد صورت گرفته و همین امر 

 .موجب شده تا با کمبود مواجه شود و افزایش قیمت را به دنبال داشته است

ر پس از نفت ارز آورترین صنعت کشور محسوب می شود، اگر دولت با بررسی باتوجه به اینکه بازار خشکبا: ارزانی عنوان کرد

کارشناسی فکری برای این بازار نکند کمبودها با کاالهای قاچاق جبران می شود و این امر موجب می شود تا سود آن به جای 

 .اینکه به صندوق ارزی گمرک وارد شود نصیب افراد خاصی شود

سال پیش با کمبود فندق و تخمه ژاپنی روبه رو بودیم و همین امر باعث : شکبار نوروز نیز گفتوی در خصوص وضعیت بازار خ

افزایش چشمگیر قیمتشان شده بود اما امسال این محصوالت با کمبودی همراه نیست و قیمت آنان به تعادل رسیده است ولی 

 .ختی بخاطر تولید کمشان با کمبود نسبی مواجه شوندممکن است بادام هندی به دلیل ممنوع شدن واردات و گردو و بادام در

  

 قیمت در بازار به تومان نوع آجیل

 00111-91111 تخمه ژاپنی

 49111-49111 مغز بادام زمینی

 01111-00111 تخمه کدوی گوشتی

 01111-90111 بادام هندی

 10111-70111 پسته اکبری

 97111-10111 پسته فندقی

 90111-01111 پسته احمد آقایی

 00111-90111 فندوق

 41111-49011 نخودچی گل

 49111-40111 کشمش سبز

 00111-70111 انجیر استهبان

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 07111-70111 مغز بادام درختی

 43111-00111 تخمه کدوی خوی

 00111-90111 آجیل مخلوط خوب

/news/fa/ir.yjc.www//:http0021535D%/5%A5%D5%A1 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

  جدولجدول+ + 3939ها مطابق سال ها مطابق سال   نرخنرخ/ / ثبات قیمت شیرینیثبات قیمت شیرینی

 .ایم در این خصوص نداشتهاست و تغییر و افزایش قیمتی  30قیمت شیرینی مطابق سال : رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت

، در هیاهوی خرید سال نو، بازار شیرینی سهم قابل توجهی را به خود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .صنف قنادان تهران رفتیمهای این بازار به سراغ رئیس اتحادیه  اختصاص داده است برای اطالع از آخرین قیمت

در خصوص وضعیت بازار  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مند رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت در گفتگو با  علی بهره

ها با نرخ مصوب  شکالت نخواهیم بود و قیمتشاهد افزایش قیمت در بازار شیرینی و : شیرینی و شکالت در آستانه سال نو گفت

 .شود اعمال می 30سال 

تومان،  011هزار تومان و  02قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان و پاپیونی : های پرمصرف در این روزها گفت وی درباره نرخ شیرینی

هزار تومان  3تومان و کیک یزدی  011هزار و  02هزار تومان، نان برنجی  00هزار تومان، شیرینی تر  02شیرینی گل محمدی 

 .است

 .ای برای افزایش قمیت محصوالت ندارد اتحادیه هنوز برنامه: مند، در خصوص عاقبت قیمت شیرینی در سال جدید نیز گفت بهره

بندی  دسته: های تر هستیم، اظهار داشت وی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا شاهد تفاوت قیمت در مورد شیرینی

های دسری که از  های تر معمولی و شیرینی کننده در مقایسه شیرینی های تر بسیار متفاوت است و در برخی موارد مصرف ینیشیر

 .شوند تفاهم می لحاظ مواد اولیه متفاوت هستند دچار سوء

 انواع شیرینی قیمت به تومان

 گل محمدی 02011

 شیرینی تر 00111

 تارت میوه 03111

 تنوریچیز کیک  03111

 آلمانی 03111

 مربایی 03111

 ساق عروس 06111

 کشمشی 00111

 کره ای مخصوص 05111

 زبان 02011

 پاپیون 02011

 برنجی 02011

 نارگیلی 05111

 پای سیب 04111

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 کیک یخچالی 21111

 شیرینی دسری 03111

 کیک صبحانه 06111

 مافین 03111

 
/news/fa/ir.yjc.www//:http0003615D%/5%D%AB5%A5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5519678/%D8%AB%D8%A8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

54 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  1۱: تاریخ

  حال و هوای قیمت اقالم خوراکی در روزهای پایانی سالحال و هوای قیمت اقالم خوراکی در روزهای پایانی سال

 .روزهای پایانی سال قیمت برخی اقالم خوراکی تحت تاثیر رشد تقاضا، افزایش می یابدبا نزدیک شدن به 

حکایت افزایش نرخ اقالم خوراکی در اواخر اسفندماه، برای همه مصرف کننده خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

حالیکه بیشتر مسئوالن مرتبط با تنظیم بازار، در این دوران صحبت از کنترل اوضاع و عدم رشد غیر منطقی و ها آشناست، در 

 .هیجانی قیمت ها می کنند

یک یا چند بار افزایش می  بر اساس این گزارش قیمت اکثر محصوالت از جمله مواد خوراکی ،طی هر سال به طور قانونی و مصوب 

طور رسمی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار به اطالع مردم می رسد اما آنچه که مصرف کننده ها را آزار می یابد و این امر به 

دهد گرانی از پیش تعیین نشده و تحت تاثیر هیجانات بازار در مناسبت های مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، ماه محرم و 

 .همچنین شب عید است

درصد، حبوبات  06.0درصد، برنج  06.2درصد، تخم مرغ  5.2گذشته نرخ لبنیات  طبق گزارش بانک مرکزی طی یک سال

 .درصد افزایش یافته است02.3درصد و سبزیجات 00.0

درصدو  00.0درصد ، چای  05.0 درصد مواجه شده و نرخ قند و شکر  01.0همچنین در این مدت گوشت قرمز با رشد قیمتی 

 .درصد رشد داشته است1.2انواع روغن 

ما رصد خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از بازار مواد خوراکی ، حاکی از رشد قیمتی برخی اقالم خارج از میزان مصوب ا

 .دارد

درصدی را تجربه 00تومانی رشد حدود  211بر این اساس طی جند روز گذشته، در گروه لبنیات ، قیمت هر لیتر شیر با افزایش 

 .کرده است

هزار  3هزار تومان را هم تجربه کرد و البته با کاهش قیمت به  02هزارو پانصد تومان بود، قیمت  5غ که شانه ای همچنین تخم مر

 .تومان رسید

هزار تومان رسیده و گوشت قرمز گوسفندی با هزار تومان رشد به  00هزار تومان به  5بر اساس این گزارش برنج داخلی از کیلویی 

 .ان به فروش می رسدهزار توم 01قیمت هر کیلو 

البته در این میان سبزیجات کاهش قیمت را تجربه کرد چراکه در اوایل زمستان به خاطر سرمای هوا گران شده بود و با نزدیک 

 .شدن به به فصل بهار به قیمت قبلی بازگشت

افزایش تقاضا ، با رشد قیمتی بر اساس این گزارش، قند و شکر نیز همچون سال های گذشته ، با نزدیک شدن به عید نوروز و  

 .مواجه بوده است

درصدی را داشته  00تا  01رسده است و چای هم رشد قیمتی  0011به  4301همچنین روغن نباتی هم از هر قوطی با قیمت  

 .است

هفته  تومان است که نسبت به 6011در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  بر پایه این گزارش

 .تومان افزایش قیمت داشته است 011گذشته هر کیلو 
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بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط حساس بازار شب عید، اگر به درستی نظارت و کنترل قیمت صورت نگیرد ، شاید برخی 

 .اقالم می توانند طی چند روز رکورد افزایش قیمت یک ساله خود را بشکنند
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۰۱/12/۹۰:  تاریخ

  کنندکنند  لیبرالها در سیاست اقتصاد مقاومتی توجهی به کشاورزی نمیلیبرالها در سیاست اقتصاد مقاومتی توجهی به کشاورزی نمی
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، هدف از اقتصاد مقاومتی را تامین رشد پویا و بهبود  های برنامه معاون موسسه پژوهش 

 . شاخص ها دانست

قتصاد کشاورزی و ریزی، ا های برنامه ، مجتبی پالوج معاون موسسه پژوهشدفاع اقتصادیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رشد بخش کشاورزی در تامین رشد پویا بسیار موثر است: توسعه روستایی نوشت

نیز رسید، شاهد رشد بخش کشاورزی مثبت بودیم و  1در شرایطی که در سال های گذشته کشور به رشد حداقلی و حتی به منفی 

. خص های اقتصادی کشور و تولید ناخالص داخلی استمنظور از رشد پویا در سطح کالن شا. این رشد به ما بسیار کمک کرد

مطمئنا اگر شرایط رشد بخش کشاورزی مهیا باشد آنگاه بخش کشاورزی می تواند به عنوان هسته مرکزی سایر بخش های پیشین 

 .و پسین، اقتصاد را به حرکت درآورد

درست است که اغلب بخش کشاورزی . رزی استدر اقتصاد ایران یک سوم کسب و کار کشور مرتبط با بخش کشاودر حال حاضر 

 .کشور به صورت سنتی مدیریت می شود ولی این بدان معنا نیست که مدیریت سنتی در بخش کشاورزی امری ناکارآمد باشد

بایستی در . به اعتقاد من کشاورزی سنتی نیز واجد ارزش های بسیاری است. تجربه نشان داده که کشاورزی سنتی امری الزم است

زیرا کشاورزی سنتی دانش بومی بسیاری . کشاورزی سنتی دانش، فناوری و تکنولوژی های جدید در امر تولید مشارکت نمایند

در امر تحول بخش کشاورزی مسلما باید تکنولوژی، فناوری و دانش جدید به کمک کشاورزی . دارد، بنابراین دارای ارزش است

یادآوری این نکته حائز اهمیت است . یش دهد و کشاورزی سنتی به طرف تجدد حرکت کندسنتی آید تا بهره وری و کارایی را افزا

تجربه و شرایط نشان داده که کشاورزی سنتی در شرایط صد . که کشاورزی سنتی در کنار کشاورزی مدرن مکمل همدیگر هستند

 .صددرصد این امکان را ندارددرصد مطلق می تواند به حیات خود ادامه دهد، ولی کشاورزی مدرن لزوما به طور 

در اقتصاد مقاومتی مجموع اقدامات . در ادبیات اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل مورد توجه شاخص های مقام سازی اقتصاد است

صورت گرفته بایستی منجر به ایجاد قدرت، استقالل و امنیت در بدنه اقتصاد شود و در سطح بدنه جامعه سبب گسترش عدالت 

امنیت . اتصال اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بخش کشاورزی امنیت قضایی است که خود آن مقدمه ای بر امنیت کشور است حلقه. شود

بنابراین نمی توان در معقوله امنیت . ملی مترتب شقوق مختلفی است که امنیت قضایی یکی از بخش های مهم و اساسی آن است

 .قضایی توجه نشودملی تعداد موشک ها افزایش یابد ولی به امنیت 

در امنیت قضایی نباید نگاه سود وزیان به مسئله داشت بلکه همانند صنعت نظامی کشور بایستی فارغ از محاسبات کمی در سود و 

این در حالی است که گاها . زیان نیازهای اساسی قضایی کشور در چارچوب امنیت ملی و امنیت قضایی در داخل کشور تامین گردد

در اقتصاد کشاورزی باتوجه به . د در تامین کاالهای اساسی بر مبنای اصل مزیت نسبی اقدام به واردات می شودمالحظه می شو

 .روح اقتصاد مقاومتی سیاست های ابالغیه آن اصل خود کفایی در کاالهای اساسی را باید پذیرفت

یکی از موانع بر سر توجه . خودکفایی اشاره نشده است به امنیت قضایی در اسناد باال دستی استناد شده است اما متاسفانه به واژه

 .به اصل خودکفایی تفکر لیبرالی است که در برخی از نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز نفوذ کرده است

این در حالی است که مقام معظم رهبری به عنوان مطالبه کننده اول اقتصاد مقاومتی و اولین مروج مکتب فکری اقتصاد مقاومتی 

ایشان می فرمایند بایستی زمینه های . در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی به صراحت به موضوع خودکفایی اشاره می فرمایند
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بنابراین به طور کلی بخش کشاورزی به دلیل آنکه در بعد امنیت ملی سبب امنیت سازی غذایی . کامال کفایت کننده فراهم شود

وسعت و دامنه بخش کشاورزی به گونه ای است که . مهم است و جایگاه تعیین کننده داردمی شود، در تحقق اقتصاد مقاومتی 

را پوشش می دهد و می توان عینیت این  …مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی از جمله مولد بودن، درون زایی، برون نگری و 

 .مولفه ها را در بخش کشاورزی جست و جو کرد

چرا که مولفه های . ارگزاران نظام در حال حاضر بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی جایگاهی نداردمتاسفانه در دیدگاه برخی از ک

 .نمونه بارز این مسئله بسته خروج از رکود است. اقتصاد مقاومتی برای ایشان شناخته شده نیست

کشاورزی در تامین امنیت غذایی  در حالی که اقتصاد مقاومتی چند سال است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و اقتصاد

 .نقش تعیین کننده دارد ولی در بسته های سیاستی خروج از رکود دولت هیچ اثری از بخش کشاورزی دیده نمی شود

زیربخش های . بخش کشاورزی در تقویت تولید ملی و ظرفیت های صادراتی و ایجاد ارزش افزوده در کشور بسیار مهم و موثر است

محصوالت باغی نیز به لحاظ مزیتی، دارای . راعت، دام و شیالت از جمله زیر بخش های تولیدی کشاورزی استتولیدی مانند ز

 .ظرفیت های بالفوه و بالفعل صادراتی می باشند که می تواند ارزش افزوده باالیی را در اقتصاد ملی ایجاد نمایند

ر و قابل توجهی در رشد و تقویت بخش کشاورزی در چارچوب دولت به عنوان بزرگترین عنصر فعال در اقتصاد کشور نقش موث

دولت می تواند با استفاده از تمامی ظرفیت های ممکن سخت افزاری و نرم افزاری در بدنه خود زیرساخت ها . اقتصاد مقاومتی دارد

 .و بسترهای الزم را جهت تقویت بخش کشاورزی و توسعه ظرفیت های صادراتی فراهم نماید

تا زمانی که . متری که در اولویت اول می باشد اعتقاد مسئولین به اهمیت بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی استمسئله مه

این اعتقاد در بدنه دولت به صورت یک گفتمان جاری نشود، نمی توان انتظار تدوین برنامه مدون در زمینه تقویت بخش کشاورزی 

 .داشت

 0حداقل روزانه  OECD به طور مثال کشورهای. سیار به بخش کشاورزی اهمیت داده می شوددر دنیا کشورهای توسعه یافته، ب

درصد ارزش کشاورزی،  41همچنین این کشورها به طور متوسط به میزان . میلیارد دالر از بخش کشاورزی خود حمایت می کنند

 .از بخش کشاورزی حمایت می کنند

این حمایت از بخش کشاورزی سبب شده تا محصوالت . روز امری متداول و ضروری استلذا حمایت گرایی از کشاورزی در دنیای ام

 .این کشورها در بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

کشورهای کشورهای //میلیارد دالری روسیهمیلیارد دالری روسیه  1111آمار گمرک روسیه حاکی است انفعال ایران در تصاحب بازار آمار گمرک روسیه حاکی است انفعال ایران در تصاحب بازار 

  رقیب پیشتازند رقیب پیشتازند 
دارند کشورهایی چون ترکیه، بالروس و حتی برزیل و چین که فاصله بسیار زیادی با روسیه   عملکرد منفعالنه ایران باعث شده

 . میلیارد دالری نصیب خود کنند 41بیشترین سهم را از بازار 

، کشور روسیه از دیرباز جزو واردکنندگان عمده محصوالت کشاورزی بوده و در خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

طبق آمار سایت تریدمپ از گمرک روسیه، میزان واردات محصوالت غذایی . ه استهای اخیر بر میزان واردات آن افزوده شد سال

 .دهد درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می 04میلیارد دالر بوده که حدود  41میالدی در حدود  2104روسیه در سال 

 0.0بیش از  2104طوریکه در سال در بین محصوالت غذایی وارداتی کشور روسیه، گوشت و میوه بیشترین سهم را دارند به 

 .است میلیارد دالر انواع میوه به روسیه وارد شده 0.4میلیارد دالر انواع گوشت قرمز و بیش از 

ای از  بخش عمده  .تر بیشترین محصوالت غذایی وارداتی روسیه عبارتند از گوشت گاو و پنیر همچنین در یک تقسیم بندی جزئی

تواند سهم خوبی از بازار  ها به روسیه را دارد و می یه، کاالهایی هستند که ایران امکان صادرات آنمحصوالت غذایی وارداتی روس

ای غذایی محصوالتی هستند  به عنوان نمونه انواع میوه و سبزیجات، محصوالت لبنی، انواع ماهی و فرآورده. روسیه را از آن خود کند

 .ها دارد که ایران ظرفیت باالیی در صادرات آن

میلیون دالر است  211میلیارد دالری محصوالت غذایی روسیه تنها  41اما با اینحال طبق آمار گمرک روسیه، سهم ایران از بازار 

عملکرد . این مسئله نشان از عدم برنامه صحیح برای صادرات محصوالت غذایی به روسیه دارد. که عمدتا خیار و کشمش است

رهایی چون ترکیه، بالروس و حتی برزیل و چین که فاصله بسیار زیادی با روسیه دارند از است کشو منفعالنه ایران باعث شده

 .میلیارد دالری نصیب خود سازند 41فرصت استفاده کنند و بیشترین سهم را از این بازار 

الت غذایی به روسیه های روسی مشکالت موجود بر سر صادرات محصو بنابراین الزم است جمهوری اسالمی ایران با رایزنی با طرف

 .را رفع کند و خصوصا با توجه به مناقشه ایجاد شده بین روسیه و ترکیه، سهم خود را از بازار روسیه افزایش دهد
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  / / کندکند  دولت با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب را پیگیری میدولت با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب را پیگیری می
دولت در : های مرزی رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز ملی آب اعالم کرد المللی آبی کشور و مهار آب پیگیری حقوق بین

بهبود مدیریت مصرف آب را در دستور کار خود دارد که تشکیل کمیته های ابالغی مقام معظم رهبری با جدیت  راستای سیاست

 . سازی شورای عالی آب از جمله آن است نجات دریاچه ارومیه و فعال

سبت روز ملی آب ، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پیامی را به مناخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .صادر کرد که در همایش روز ملی آب که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد این پیام قرائت شد

 :متن پیام به شرح زیر است

ن این بدیل طبیعت، بزرگداشت روز ملی آب، با حضور متخصصا های بی در آستانه فرا رسیدن بهار طرح تحول و شکوفایی زیبایی

 .های اساسی در سطح ملی است حوزه، تالشی ارزنده و فرصتی مغتنم برای پرداختن به یکی از چالش

، و در کارگاه خلقت، «وجعلنا من الماء کل شیء حی»به تعبیر دقیق و روشن کالم وحی . مایه حیات است آب؛ آبروی زمین و جان

 .مایه آفرینش انسان و دیگر مخلوقات است آب بن

بشر امروز در . آب واقعیتی است که زندگی انسان معاصر را به ویژه در خاورمیانه و از جمله ایران تحت تأثیر قرار داده استبحران 

هایی جدی به وجود  های سطحی و خودخواهانه در این عرصه نگرانی بخش، راه افراط پیموده و با نگرش مواجه با این عنصر حیات

 .آورده است

های عملی خود را، از جمله با تشکیل کمیته نجات دریاچه ارومیه آغاز  برای مدیریت این بحران از ابتدا فعالیتدولت تدبیر و امید 

آبی برخی از  های زیرزمینی و رفع کم های اساسی برای حل مشکل آب سازی شورای عالی آب تصمیم کرد و سپس با فعال

 .رود اتخاذ کرد های کشور از جمله زاینده رودخانه

های مرزی از  گذاری در مأموریت فراموش شده مهار آب المللی آبی کشور و سرمایه دولت به مسائلی همچون حفظ حقوق بین ورود

 .یافته کشور است نتایج ملموس توجه به امر مهار، ذخیره و مصرف آب به خصوص برای مناطق دورافتاده و کمتر توسعه

دولت همچنان با جدیت بهبود مدیریت مصرف آب در کشور را در دستور کار های ابالغی مقام معظم رهبری،  در راستای سیاست

 .و این اراده در مفاد الیحه برنامه ششم توسعه و اقدامات جاری دولت متجلی است. خود دارد

بر پیکره های دولت برای مدیریت بحران آب به علت فرابخشی و فرازمانی بودن آن و نیز آثاری که  بر این باورم که تحقق برنامه

 .بخش و منشأ اثر نخواهد بود ها نتیجه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست و حتی امنیت کشور دارد، بدون مشارکت مؤثر همه بحث

بخشی  ها و راهکارهای خود را برای اجرای مناسب و موفق طرح تعادل های مسئول و بخش خصوصی ایده انتظار دارم همه دستگاه

های موجود در این  برداری از ظرفیت دولت نیز با تمام توان آماده حمایت و بهره. وری آب ارائه کنند بهرههای زیرزمینی و ارتقاء  آب

 .امر مهم است

گیری گفتمانی  کنم و امیدوارم حاصل آن شکل اندرکاران و برگزارکنندگان این نشست ارزشمند تقدیر و تشکر می در پایان از دست

 .مام بیشتر همگان در کاستن از دامنه این بحران بزرگ باشدمؤثر حول بحران فراگیر آب و اهت
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در میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته اروپائیان تولید محصول تراریخته را ممنوع در میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته اروپائیان تولید محصول تراریخته را ممنوع 

  مرجع ایمنی زیستی یک کارگروه است نه یک نفر مرجع ایمنی زیستی یک کارگروه است نه یک نفر //انداند  کردهکرده
درصد تولید غذای دنیا به وسیله کشاورزان بومی و خرد تولید  11در میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته عنوان شد که 

 . دهند ن در حال کنار زدن تکنولوژی تراریخته هستند و اجازه مصرف تراریخته را در کشورهای خود نمیاروپائیا.شود می

در برخی کشورهای دنیا ( تغییر یافته ژنتیکی)سالی که محصوالت تراریخته  01طی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تولید و مصرف آن موافقان و مخالفان بسیاری در سطح دنیا داشته است و درباره مصرف این محصوالت همواره شک  شود، تولید می

افزون  ها از جمله افزایش روز اند که بروز و گسترش بسیاری از بیماری تردید وجود داشته و بسیاری از منتقدان بر این عقیده و

 .استناشی از مصرف محصوالت تراریخته   سرطان

های  از برخی محصوالت کشاورزی وارداتی از جمله سویا و ذرت و همچنین روغن در ایران نیز علیرغم اینکه بخش قابل توجهی

 .خوراکی با منشاء تراریخته است، استفاده از این محصوالت قانونی نبوده است

سازی محصوالت تراریخته  و آن گنجاندن تولید و انبوه ای در الیحه برنامه ششم توسعه مواجه شدیم اما امسال با اقدام قابل مالحظه

با اولویت برنج و پنبه تراریخته در این الیحه است که به دنبال آن موجی از مخالفان و موافقان محصوالت تراریخته به اظهار نظر در 

 .این رابطه پرداختند

از منتقدان تولید و مصرف  نفر 4حضور  با« بررسی سالمت محصوالت تراریخته»عنوان  ری میزگردی بانیز با برگزا خبرگزاری فارس

 .این محصوالت به بررسی نظرات این کارشناسان پرداخت

در این میزگرد که بخش اول آن روز گذشته منتشر شد، آقایان سید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور، آزاد عمرانی عضو 

رئیس  نیا عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و یسه انجمن ارگانیک کشور، محمد عسگریهیئت رئ

 .انجمن گیاه پزشکان استان تهران و همچنین خانم کاترین رضوی مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست حضور داشتند

درصدی به واردات  011شناسد، تولید تراریخته یعنی نیاز  واد غذایی جناح نمیسالمت م مطالبی در مورد در بخش اول این میزگرد

 .بذر و پیشگامان تراریخته، مصرف آن را محدود کردند ذکر شد

 :خوانید بخش دوم میزگرد را در ادامه می

 شود؟  چه میزان از محصوالت کشاورزی دنیا از طریق کشاورزی خرد تولید می -

دو سال پیش فائو یک سمپوزیوم  :کاترین رضوی مدیرعامل سازمان توسعه پایدار و محیط زیست گفتدر ادامه این میزگرد 

درصد از غذای مردم دنیا توسط کشاورزی خرد و  11کنندگانی از تمام دنیا تشکیل داد و در آن مطرح شد که  اکولوژیک با شرکت

 .شود بومی تولید می

 گذارند کنار میاروپاییان تولید محصوالت تراریخته را * 

های ناشی از تولید محصوالت تراریخته را امتحان کرده است و االن در حال کنار گذاشتن این تکنولوژی  جامعه اروپا زیان: وی افزود

 .است

در : درصد از سطح زیر کشت اراضی کشاورزی در دنیا زیر کشت محصوالت تراریخته است، بیان داشت 00رضوی با بیان اینکه 

پس . فقط یک درصد سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در تمام دنیا افزایش یافته است 2104تا  2100های  فاصله سال

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های آن را در نظر بگیریم و  د دست کاری ژنتیکی را مطالعه کنیم و تمام جنبهشود که با درایت و دیدگاه علمی فرآین درخواست می

 .گدار و سراسیمه کشور را به تولید و واردات بذرهای دستکاری شده ژنتیکی سوق ندهیم بی

 برای تولید محصوالت تراریخته باید چگونه عمل کرد؟ -

اندرکاران تولید این  در کشور باید کشیده شود و دست( یختهترار)کاری شده ژنتیکی  ترمز تولید محصوالت دست: وی افزود

 .محصوالت باید کمی صبر کنند تا تحقیقات بلند مدت در این زمینه کامل شود

پشتوانه نیست بلکه در اثر مشاهده نتایج اسفبار  این پیشنهاد یک پیشنهاد بی: گفت مدیرعامل سازمان توسعه پایدار و محیط زیست

 .شود کودهای شیمیایی به بهانه ریشه کن کردن گرسنگی داده می استفاده از سم و

نتیجه این شعارها تاکنون منفی بوده و گرسنگی همچنان در دنیا وجود دارد، چون عمال مشکل گرسنگی در جهان : وی بیان داشت

از مشکالت استفاده از سموم و  ها باید زحمت بکشیم تا این در حالی است که سال. های جز میزان تولید غذا در دنیا دارد جنبه

 .کاری ژنتیکی نیفتیم پس باید درایت داشته باشیم و دوباره در یک ورطه نابودی توسط دست. کودهای شیمیایی رهایی یابیم

هم واردات محصوالت تراریخته : معلوم نیست، گفت( تراریخته)کاری ژنتیکی  رضوی با بیان اینکه عواقب استفاده از محصوالت دست

شود که محصوالت تراریخته وارد سبد غذایی همه مردم  کشور و هم تولید محصوالت دستکاری شده ژنتیکی در کشور، باعث می به

نظر کنند و این موضوع نباید در  کنندگان حق دارند در رابطه به این محصوالت اظهار ها از جمله مصرف کشور شود، لذا تمام گروه

 .باشدانحصار گروهی موافق قرار داشته 

 ؟!محرمانه بودن نتایج آزمایشات تراریخته* 

وقتی ما نتایج : شود، گفت با انتقاد از اینکه نتایج آزمایشات تراریخته ارائه نمی سیدرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور

 .ت محرمانه استگویند نتایج این آزمایشا کنیم، می آزمایشات را از طرفداران تولید محصوالت تراریخته در کشور طلب می

درصد از محصوالت  02در گذشته حدود : وی با بیان اینکه در روسیه به شدت مصرف محصوالت تراریخته کاهش یافته است، گفت

 .کشاورزی تراریخته بود، اما مصرف این محصوالت در حال حاضر در این کشور به حدود یک دهم درصد رسیده است

محصولی که ( مرجع ایمنی زیستی)تراریخته است، هم زمان مرجع مصرف کننده  آیا ممکن است کسی که تولید -

 کند، باشد؟  تولید می

مرجع  فردی که چنین ادعایی دارد، :نیا عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گفت محمد عسگری

 .ایمنی زیستی نیست، بلکه فوکال پوینت است

 تراریخته میزگرد بررسی سالمت محصوالت

المللی مانند  های بین شده اشتباه است، در کنوانسیون« مرجع ایمنی زیستی»ای که برای فوکال پوینت با عنوان  ترجمه: وی افزود

شود و این فرد مدعی هم به عنوان نماینده ایران انتخاب  کنوانسیون تنوع زیستی از هر کشور یک نفر به عنوان رابط انتخاب می

 .تی را از ایران به این کنوانسیون منتقل کند و به هیچ وجه مرجعیتی برای ایمنی زیستی در یک فرد وجود نداردتا اطالعا  شده

کنند، شما  طرفداران تولید محصوالت تراریخته در کشور به اسناد و مقاالت منتشر شده در سایر کشورها استناد می* 

 کنید؟ این موضوع را چگونه ارزیابی می

اندرکاران تولید و تحقیق محصوالت تراریخته در کشور  استناد دست  :گفت ضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشورآزاد عمرانی ع

در مورد محصوالت تراریخته منتشر شده و این در حالی است که  2101بیشتر مربوط به مقاالت و گزارشاتی است که قبل از سال 
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اطالعات غلطی در مورد سالمت این محصوالت  2101ته در دنیا قبل از سال های تولید کننده محصوالت کشاورزی تراریخ کمپانی

 .اند به فائو و سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده

اما بسیاری از این اطالعات با فرض صحت خوداظهاری آزمایشات توسط ذینفعان تراریخته و یا آزمایشات کوتاه مدت : وی افزود

گزارشی در مورد خطرات محصوالت تراریخته »اند که   همواره مراجع بهداشتی گفته 2101تا سال . مراجع بهداشتی بوده است

 .، حال که گزارشاتی منتشر شده داستان فرق کرده است«اند دریافت نکرده

 المللی تحقیقات سرطان، سازمان بهداشت جهانی و فائو پس از انتشار گزارش آژانس بین 2100اما در سال   :عمرانی بیان داشت

درصد از محصوالت  51که در بیش از )زایی ماده گالیفوسیت  ای تشکیل دادند و در آن جلسه احتمال سرطان العاده جلسه فوق

 .، رسما مورد تایید قرار گرفت(تراریخته دنیا وجود دارد

آرژانتین بوده است، که اوج کشت محصول سویا تراریخته در استان چاکو  2115تا  0335های  وی با بیان اینکه در فاصله سال

 .برابر افزایش یافته است 4.0ها مرگ و میر نوزدان  طی این سال: افزود

 کشور تولید محصوالت تراریخته را ممنوع کردند 40* 

در دو دهه گذشته مطالعات زیادی در مورد اثرات منفی محصوالت تراریخته در اروپا انجام : رئیس انجمن ارگانیک کشور بیان داشت

 .دولت نسبت به تولید محصوالت تراریخته ممنوعیت ایجاد کردند 05که در نتیجه این مطالعات  شده است

کشورهای سویس، آلمان، اتریش، ژاپن، : گفت شود، عرضه می( برچسب)اروپا محصوالت تراریخته با لیبل وی با بیان اینکه در 

ارستان، لوکزامبورگ، هلند، روسیه، لهستان، اسلونی، کراوسی، فرانسه، ایتالیا، ایرلند شمالی، صربستان، مجارستان، یونان، بلغ

 .از جمله کشورهایی هستند که برای تولید محصوالت تراریخته ممنوعیت ایجاد کردند.... نیوزلند و 

ید از اینکه یک مدیر دولتی مدعی تول: اینکه دولت وظیفه دارد که بر محصوالت تولیدی نظارت کند، گفت اشاره به نورانی با

 .کند، بسیار متعجب هستم محصوالت تراریخته است و نسبت به تولید آن اصرار می

وی با بیان اینکه علیرغم ابالغیه محیط زیست مقام معظم رهبری به سران سه قوه در مورد توجه به تولید محصوالت کشاورزی 

سازی محصوالت تراریخته  ه گرفته شده و تولید و انبوهدانم چرا در الیحه ششم توسعه این موضوع نادید نمی :سالم و ارگانیک، افزود

 .جایگزین تولید محصوالت سالم و ارگانیک شده است

 .امیدواریم نمایندگانی که در مجلس آینده حضور خواهند یافت، به این موضوع توجه کنند: نورانی بیان داشت

 اشتباه آزوال تکرار نشود* 

انداز ما باید سرآمد فناوری منطقه باشیم، اما نباید هر طرح  طبق سند چشم: تصریح کردعضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور 

 .زیست و طبیعت شود تحقیقاتی لزوما وارد محیط

نامه و مقاالت منتشره در  علیرغم پایان .جلبک آزوال از فیلیپین به ایران آورده شد 11و اوایل دهه  61در اواخر دهه : وی افزود

ی بر فواید کشت توام برنج، ماهی و آزوال، متاسفانه در عمل برخالف تصور جلبک آزوال به یک پارازیت و معضل در مجامع علمی مبن

شالیزارهای شمال کشور تبدیل شده است و در عمل نه تنها عملکرد تولید برنج را افزایش نداد، بلکه در حال حاضر مثل خوره به 

 .بردن اکوسیستم مرداب است جان مرداب انزلی افتاده و در حال از بین

و تجربیات  برای استفاده از هر فناوری در کشور باید تمام جوانب در نظر گرفته شود تکرار یک اشتباه حماقت است و: عمرانی افزود

 .شناسی قرار گیرد تا شاهد فاجعه جدیدی نباشیم تلخ قبلی مانند آزوال باید مورد واکاوی و آسیب
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های آزوال باید مورد  قانون اساسی، زیان 001های اصل  با توجه به سیاست: رگانیک کشور تصریح کردعضو هیئت رئیسه انجمن ا

 .های کشاورزان و محیط زیست باید تسویه شود قرار گیرد و زیان« حسابرسی زیست محیطی»

مت و محیط زیست فراموش شده اگر ما در موارد این چنینی برخورد نکنیم، مسئولیت پذیری در قبال اقتصاد، سال: وی بیان داشت

چه اشکالی دارد که رهاسازی آزوال به عنوان یک آسیب اقتصادی و زیست محیطی جدی مورد . و بازیچه سودجویان خواهد شد

 ارزیابی کارشناسان قرار گیرد؟

عضل برای مرداب گرفت، االن این جلبک به یک م اگر قبل از رهاسازی آزوال ارزیابی دراز مدت ریسک صورت می: عمرانی گفت

دهند که این فاجعه تکرار نشود؟ آیا در برنامه ششم که دولت الزام تجاری  آیا مدافعان تراریخته تضمین می. شد انزلی تبدیل نمی

پس هنوز از . کند؟ قطعا خیر های اقتصادی، زیست محیطی و سالمتی را می ها را آورده است، تضمین و تولید انبوه تراریخته سازی

 .ایم و تکرار اشتباهات گذشته دور از انتظار نخواهد بود آزوال درس نگرفتهفاجعه 

مدال طالی کشاورزی ایران را به دانشمند بلژیکی به نام پرفسور فن مونتاگو عمرانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کشورمان 

هنوز نتوانسته در کشورش بلژیک، دولت و ملت است اما مهندسان ژنتیک دنیا   اگرچه این فرد یکی از برترین: گفتاهدا کرده است، 

 .را به تولید محصوالت تراریخته قانع کند

کشورهایی که : وی با اشاره به اینکه در اروپا نهضت پاکسازی اراضی کشاورزی از محصوالت تراریخته به راه افتاده است، گفت

های کشاورزی خود را از تولید این  اند که باید زمین تیجه رسیدهخودشان تراریخته را به عرصه تولید آوردند، اکنون به این ن

 .محصوالت پاکسازی کنند

 نامه ظریف مبنی بر هشدار به عقیم شدن نسل با مصرف محصوالت تراریخته  *

رئیس ای را به ابطحی  مقاله سال پیش دکتر ظریف وزیر امور خارجه فعلی کشورمان 06: رئیس انجمن ارگانیک کشور تصریح کرد

، اما امروز کند استفاده از محصوالت تراریخته نسل ما را عقیم می جمهور وقت ارائه کردند که در آن گفته شده بود دفتر رئیس

 .ها جرم است گویند که انتشار این نامه می

ست و کشاورز در کشت محصوالت تراریخته به معنای وابستگی به بذر آن است چرا که محصوالت تراریخته فاقد بذر ا: وی افزود

 .های آمریکایی خریداری کند صورت کشت این محصوالت سال دیگر باید بذر را از همان شرکت

 نیاز صد درصدی به بذر بر خالف استقالل کشور*

های ثبت شده خارجی برای استقالل کشور خطرناک است  وابستگی به بذرهای حاوی ژن: رئیس انجمن ارگانیک کشور تصریح کرد

 .ما نباید اجازه دهیم که دستمان برای تأمین قوت و غذا جلوی بیگانگان دراز شود. کند ذایی ما را تهدید میو امنیت غ

 اجازه ویالسازی در شالیزارها داده نشود*

با حمایت از کشاورزان و پرداخت : با اشاره به تبدیل شالیزارها به ویال گفت رضوی مدیرعامل سازمان توسعه پایدار و محیط زیست

یارانه نباید اجازه داد که اراضی کشاورزی از بین برود و به ویال تبدیل شود و از همه مهمتر این که این عده قلیل افراد به بهانه 

پایان دادن به گرسنگی یواشکی و بدون ارزیابی خطر به خود اجازه آلوده کردن بذور، منابع طبیعی، حیات وحش و محیط زیست 

 .نباید بدهند

با باال بردن تنوع رقم . باید اول امنیت غذایی و حاکمیت غذایی و بذر و استقالل کشاورز را در کشور پا برجا کرد: داشتبیان  رضوی

باید اسراف در غذا را تحت کنترل داشت و توزیع و . بذور کشاورز را مستقل نگاه داشت و نه وابسته به تک محصولی غیر قابل تکثیر

 .ه کردپخش غذا را بین اقشار عادالن
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سال  01که در آمریکا حدود )های بزرگ  سازی های غلط سد با سیاست: مدیرعامل مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست تصریح کرد

های عرفی ما را از بین بردند و امروز تشویق  های کشاورزی حقآبه زمین( کنند سازند و بلکه تخریب می است که دیگر سد بزرگ نمی

 .کنند در کشور را می به تعطیل کردن کشاورزی

! ایم کشور تولید کننده محصوالت تراریخته هست و ما در دنیا عقب مانده 23گویند  ای با ابراز نگرانی می وی با بیان اینکه عده

روی آوردند آنگاه باید نگران ( تراریخته)کاری شده ژنتیکی  کشور جهان به کشت محصوالت دست 035کشور از  030وقتی : گفت

 .اند، تا اطالع ثانوی حالی که بسیاری از کشورها چه توسعه یافته چه در حال توسعه منع آن را پیشه کردهشد، در 

 میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته

با بیان اینکه کشاورز منطق عینی دارد و اگر نتیجه انجام کاری را مشاهده کرد آن را درک  عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور

بحث محصوالت تراریخته در کشور مطرح است و حتی بصورت آزمایشی برنج در شالیزارهای  0015از سال : پذیرد، گفت می کرده و

 .کشور کشت شد

 .تن بذر برنج تراریخته استحصال شده است 011ادعا شده است که پس از کشت آزمایشی برنج تراریخته : وی افزود

هکتار زیر کشت این محصول رفته  01تن بذر برنج تراریخته حداقل باید  411برای بدست آوردن  :عمرانی بیان داشت

، بنابراین کشاورزان اگر نتیجه مطلوب این کشت را مشاهده کرده بودند، قطعا بعد از کشت آزمایشی، بذر تراریخته برنج را از باشد

رفتار کشاورزان تراریخته کار هرگز منتشر  کردند، در حالی که چنین گزارش مستندی از بررسی وزارت جهاد کشاورزی مطالبه می

 !.نشده است

 آیا پشه زیکا هم نتیجه مهندسی ژنتیک است؟ -

 .بله پشه زیکا حاصل اشتباه مهندسان ژنتیک است :عمرانی افزود

در غیاب آنتی های ماده الروهای آنها  ای را بوجود آوردند که در تالقی با پشه مهندسان ژنتیک با دستکاری ژنتیک پشه: وی افزود

های ناقل ویروس زیکا و تب دانگه به سرعت کنترل  پس انتظار آنها این بود که جمعیت پشه. رود بیوتیک تتراسایکلین از بین می

 .ولی نتیجه کامال معکوس بود. شود

ها و طیور آنتی بیوتیک  یه دامدر تغذ: بیوتیک اتفاق افتاده است، گفت ای به نام مقاومت به آنتی عمرانی با بیان اینکه در دنیا فاجعه

درصد باقیمانده، عالوه بر اخالل در سالمت  10ماند و  بیوتیک مصرف شده در بدنشان می درصد از آنتی 20تنها . شود مصرف می

 .شود ها از بدنشان دفع می دام

 ممنوعیت بارداری براثر اشتباهات ژنتیکی* 

ها بر روی  پشه. جهت کاهش جمعیت پشه در طبیعت رها شدند( تراریخته)ها پشه دستکاری شده ژنتیکی  میلیون: وی افزود

های دستکاری شده در مجاورت  بیوتیک موجود است الروهای خود را رها کردند و چون تخم این پشه ها که در آن آنتی فضوالت دام

به طوری که در . تاب وحشتناکی گرفتها به یکباره زیاد شد و سرعت انتقال ویروس زیکا ش کرد جمعیت پشه بیوتیک رشد می آنتی

 .اند از تولد نوزاد منع شده 2105های برزیل مادران تا سال  برخی استان

 دستاورد تراریخته باید در آزمایشگاه بماند؟ تا چه وقت -

در حال نسل اول مهندسی ژنتیک که در تولید تراریخته به کار گرفته شده است : عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور گفت

مانند  .های قبلی است تر از روش شود که بسیار سالم های مهندسی ژنتیک در دنیا استفاده می و اکنون تکنیک منسوخ شدن است
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مخاطرات این . اند که حتی برخی کشورها نظیر سوئد آن را تایید نموده TALEN و CRISPR Cas3 روش ویرایش ژنی

 .نیست( نسل اول)اهان تراریخته فعلی قابل قیاس با گی( نسل سوم)های جدید  روش

شود و پس از شناسایی ژن معیوب، ژن جدیدی جایگزین آن  در روش جدید ژن موجود زنده یا جنین توالی یابی می: وی افزود

 .شود می

 31دهه دار مهندسی ژنتیک  کسانی که داعیه: عمرانی با بیان اینکه توانمندی این تکنولوژی جدید در ایران وجود دارد، گفت

 .دهند گیری از ویرایش ژنی جدید را دارند، نمی میالدی هستند اجازه رشد به دانشمندانی که قصد بهره

در روش تراریخته با تزریق ژن به موجود زنده از عواقب و نتیجه شلیک ژنی یا آلودگی ژنی آگاه نیستم، اما در : وی در ادامه گفت

 .ا قلمرو دستکاری ژنتیکی بسیار محدود و کامال شناخته شده استهای جدید اطمینان بیشتر است، زیر فناوری

وقتی : ای دارد، گفت عمرانی با بیان اینکه سنگ تولید محصوالت تراریخته را به سینه زدن، سود و منفعت اقتصادی برای عده

شود و سرمایه ژنتیکی را  ود میکنیم، پس از دو یا سه سال آن محصول ناب کنیم و از آن بذری استحصال نمی محصولی را کشت نمی

 .از دست خواهیم داد

تی را به  خوار به برنج تولید کننده سم بی کنندگان برنج تراریخته که برای جلوگیری از ساقه برنج توسط کرم ساقه تولید: وی افزود

شود،  تولید و دانه برنج بیان نمی تی فقط در ساقه گیاه گویند به صرف استفاده از پروموتر خاص، سم بی اند، می محصول منتقل کرده

 .تی حتی در ارد برنج سفید هم وجود دارد دهد که سم بی در حالی که نتایج یک تحقیق در چین نشان می

 201تی حتی در دمای  ها نشان داده که سم بی نتایج این تحقیق و بررسی: عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد

ها ارزیابی که  رود، پس الزم است عدم تولید سم بی تی در دانه برنج مورزد ارزیابی قرار گرفته و ده از بین نمیگراد هم  درجه سانتی

 .باید انجام شود از جمله آنالیز پروتئومیکس و متابولومیکس

به این : دهند، گفت ارانه میها به کشاورزان ی وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، برزیل و آرژانین دولت

تراریخته از محصول تولید کشاورزان  ترتیب در رقابت جهانی قیمت محصول تولیدی آنها از جمله ذرت، سویا و کلزای

 .آید تر می پایین ایرانی

لی، آرژانتینی و با عدم پرداخت یارانه به کشاورزان داخلی و واردات محصوالت در اصل ما از کشاورزان آمریکایی، برزی: وی افزود

 .کنیم و کشاورزان خودمان را ورشکسته هندی حمایت می

 کیفیت  کنندگان چینی با واردات کود بی حمایت از تولید* 

نیا در ادامه با بیان اینکه ما با پرداخت کردن یارانه کود و سم به کشاورزان بزرگترین دشمنان کشاورزی کشور بوده و  عسگری

شود  کنندگان ذرت آمریکایی و آرژانتینی منتهی نمی کنندگان خارجی فقط به تولید ت کردن از تولیدموضوع حمای: هستیم، گفت

های  شان میکروارگانیسم کیفیت چینی که کودهای تولیدی کنندگان کودهای بی بلکه با پرداخت یارانه کود به کشاورزان ما از تولید

خاک و افزایش فلزات سنگین از جمله ارسنیک، فون و فلوار خاک ما را تغییر موجود در خاک ما را از بین برده و با افزایش سختی 

 .کنیم داده حمایت می

چرا واردات محصوالت تراریخته متوقف نمی شود؟ مدافعان تولید محصوالت تراریخته استدالشان این است که  -

خودمان تولید نکنیم، شما چه  شود، چرا این محصوالت را وقتی حجم انبوهی محصول تراریخته به کشور وارد می

 پاسخی به این موضوع دارید؟

 .ما هم مخالف واردات هستیم: : عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور گفت
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دکتر رستگار به عنوان مقام مسئول وزارت بهداشت و  آقای: آور است، افزود وی با بیان اینکه استدالل برخی مسئوالن بسیار تعجب

خواهید باید  های دنیا تراریخته است، پس اگر روغن می درصد روغن 31»گویند که  های وزارت بهداشت می رئیس کل آزمایشگاه

 .«روغن تراریخته را هم بخواهید

های موجود در دنیا تراریخته است ما هم باید روغن تراریخته مصرف  درصد روغن 31گویند که چون  اگر دکتر رستگار می: وی افزود

 .ای ندارد کنند اشاره دیگر که روغن تراریخته مصرف نمی... ورهایی مثل سوئیس، آلمان، روسیه، نروژ و کنیم، ایشان به کش

وقتی چند کشور دنیا که تعدادشان هم کم نیست قادر به تهیه روغن غیر تراریخته هستند پس ما هم : عمرانی تصریح کرد

 .تراریخته را جبری و الزامی جلوه دهیمتوانیم این کار را انجام دهیم و نباید واردات محصوالت  می

 میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته

که ( النهرین ایران و بین  سوریه، جنوب روسیه و منطقه)رضوی با بیان اینکه گندم و جو اولین بار در منطقه هالل حاصل خیز 

اطق به شکل هالل است این نام را به خود گرفته تمدن فینیقی در آن جریان داشت تکامل پیدا کرده و تولید شد، و چون این من

 .است و از هالل خاورمیانه به اقصی نقاط جهان منتقل شده است

در و  ایران تاکنون گرسنه نمانده است و در حالی که امکان تولید محصوالت کشاورزی در کشور وجود دارد واردات بی: وی افزود

ها را به کشاورزها پس  را بر پایه میراث پربار خود بنا کنیم، تنوع بذر را احیاء و حق آبهپیکر معنا ندارد، فقط باید مدیریت کشاورزی 

 .دهیم

 ترومن و طرح مارشال 1نابودی کشاورزی با اجرای اصل *

ها برای  رئیس انجمن گیاه پزشکان استان تهران با اشاره به طرح مارشال و اصل چهار که بعد از جنگ جهانی دوم توسط آمریکایی

پس از مطرح شدن این طرح سم و کود شیمیایی که تا آن زمان : نجات اقتصاد کشورها پا به منصه ظهور گذاشت اشاره کرد و گفت

 .شد برای ترغیب کشاورزان به استفاده از آن رایگان در اختیار کشاورزان قرار گرفت در کشاورزی استفاده نمی

شد،  به عنوان یک سم خوب و مؤثر غافل از عواقب و مضرات آن بسیار تاکید میوی با بیان اینکه در آن زمان روی مصرف سم ددت 

در آن زمان معلوم نبود که آن چیزی که آنها به عنوان کود و سم به مصرف آن اصرار دارند چه مضراتی در آینده بر روی : افزود

راریخته که هنوز عواقب مصرف آن مشخص توان با تولید محصوالت ت خاک و طبیعت خواهد گذاشت و دقیقا این موضوع را می

 .نیست مقایسه کرد

های موجود در آن از بین رفت و خاک فقیر شد و  با ورود سم به خاک همه موجودات مفید خاک و میکروارگانیسم: نیا افزود عسگری

 .غنای خود را از دست داد

فقر خاک مصرف کود و سم افزایش یافت و نهایتا برای  بنابراین برای جبران: رئیس انجمن گیاه پزشکان استان تهران بیان داشت

 .جبران کاهش تولیدات کشاورزی متوسل به واردات محصوالت کشاورزی شدیم

ای جز واردات  مراتع ما از بین رفته و برای تأمین علوفه چاره: وی با بیان اینکه واردات ذرت ناشی از وابستگی است، بیان داشت

 .نداریم

پرداخت : های کشاورزی و مراتع کشورمان از بین رفت، تصریح کرد های غلط در کشاورزی زمین بیان اینکه با سیاستنیا با  عسگری

یارانه به کود از زمان طرح مارشال مطرح شد و علیرغم انقالب و سرنگونی شاه هنوز سیاست استعمار پیر در مورد پرداخت یارانه 

 .کود به کشاورزان ادامه دارد
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جدول تأمین نیازی کودی خاک کشور : اینکه سال گذشته هزار میلیارد تومان یارانه به کود پرداخت شد، بیان داشت وی با بیان

نفره متشکل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، معاونت زراعت و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه  6یا  0توسط یک گروه 

بررسی واقعی نیاز کودی کشور و صرفا با باال و پایین کردن ارقام آن انجام ریزی بدون  تحقیقات خاک و آب و مدیریت برنامه

 .شود می

گوید میزان مصرف کود در کشاورزی ایران نسبت به دنیا کم است،  نیا با بیان اینکه مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی می عسگری

که زمین شرطی شده است و دیگر بدون تغذیه کود ای نادرست است، چرا که آن قدر به زمین کود داده شده  این مقایسه: گفت

 .دهد زمین کشاورزی محصول نمی

در آن زمان هشدار دادیم که طرح خودکفایی : وی با اشاره به طرح خودکفایی گندم در دوره اول وزارت محمود حجتی بیان داشت

های  شت و خودکفایی بدون در نظر گرفتن مزیتزیرا باید به خود اتکا دا. گندم را فراموش کنید و خوداتکایی آن را مطرح کنید

 .نسبی موجود در کشور جز زیان چیز دیگری نخواهد داشت

اندرکاران طرح خود کفایی گندم هشدار داده شد که با این طرح و خرید تضمینی  در آن زمان به دست: نیا اظهار داشت عسگری

آورند و این اقدام منجر به کمبود  گذارند و به کشت گندم روی می گندم کشاورزان کشت محصوالت دیگر مانند علوفه را کنار می

 .شود علوفه و واردات آن می

همچنین در آن زمان گفته شد که با کمبود علوفه باید این محصول را وارد کرد و این موضوع قطعا منجر به گران شدن : وی افزود

 .افتد و دقیقا چنین اتفاقی هم افتاد گوشت می

 زاری که عواقب آن شناخته نیست استفاده تجاری کردنباید از اب*

توان  های سالم و سازگار با محیط زیست می تا زمانی که از روش: عمرانی با بیان اینکه در فناوری باید سرآمد دنیا باشیم، گفت

، ضمن اینکه از فناوری ری کردهای پرخطر که از عواقب آنها مطلع نیستیم استفاده تجا نباید به سمت ابزارها و فناوریاستفاده کرد 

 .روز دنیا باید در تحقیق و توسعه استفاده کرد

به عنوان مردم به : شود، گفت وی با بیان اینکه برای تولید محصوالت ارگانیک حتی یک ریال هم یارانه و یا حمایتی پرداخت نمی

 .اند وردهاستفاده از محصوالت ارگانیک به عنوان یک محصول اصیل و امتحان شده روی آ

های کشاورزی ما مبتنی بر آزمون و  سیاستگذاری: های بومی گیاهی خودمان تکیه کنیم بیان داشت وی با بیان اینکه باید به ژن 

 .ای در آن دمیده شود خطا بوده و الزم است روح تازه

ماهیت مواد غذایی پافشاری خواهیم های سوداگران سالمت نخواهیم شد و با تمکین بر قانون و حق آگاهی مردم از  ما وارد بازی

 .کرد

باید مردم را آگاه کرد و اجازه : گیری از دانش دیگران به شرط بومی سازی اشکالی ندارد، گفت عسگری نیا با تاکید بر اینکه بهره

 .گیری آنها را حذف نکرد گیری را به خود آنان واگذار کرد و از تصمیم تصمیم

شناسد و همه مردم از جمله کودکان، مادران باردار و سالمندان  غذا و سبد غذایی مردم جناح نمیکه رضوی در پایان با تاکید بر این

ذخایر ژنتیکی کشور متعلق به یک عده محدود و ذینفع نیست و نباید اجازه داد که : ، گفتکننده تولیدات کشاورزی هستند مصرف

های موجود در زمینه تولید و واردات این  باید تمام نگرانی. شود گیری پشت درهای بسته برای مردم و سبد غذایی آنها تصمیم

 .باید در این زمینه درایت داشته باشیم. طرفانه نسبت به موضوع داشته باشیم محصوالت در نظر گرفته شود و بررسی دقیق و بی

=nn?php.newstext/com.arsnewsf.www//:http00340201110206 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

های ایرانی های ایرانی   شناورهای چینی تحت اجاره شرکتشناورهای چینی تحت اجاره شرکت/ / های خارجیهای خارجی  تکذیب صدور مجوز صید به شرکتتکذیب صدور مجوز صید به شرکت

  هستندهستند

وجود شناورهای ( ایانا)کشاورزی ایران مدیرکل دفتر صید و بنادر صیادی سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

هیچ شناور خارجی از چند سال گذشته اجازه صید : های ایران تکذیب کرد و گفت شود چینی هستند را در آب خارجی که گفته می

 .های کشور نداشته است از آب

ها  دارند، دلیل آن نیست که چینیهای خلیج فارس حضور  شود شناورهای چینی در آب اینکه گفته می: اصغر مجاهدی افزود علی

های  های ایرانی از کشور چین اجاره گرفته شده است و در آب قصد غارت ذخایر آبی کشور را دارند، بلکه این شناورها توسط شرکت

 .کند ماهیان می داخلی مبادرت به صید فانوس

هایی که دارای  ریم، هیچ مشکلی ندارد و شرکتدلیل ذخایر مناسبی که دا ماهیان در کشور به صید فانوس: وی خاطرنشان کرد

 .توانند از هر کشوری شناور اجاره و نسبت به صید اقدام کنند پروانه صید هستند، می

داد، اما این اقدام  ها و صید برخی ماهیان می سال گذشته، شیالت ایران مجوزهایی را برای حضور خارجی 02در : مجاهدی ادامه داد

ها خارجی هستند و در  توان حضور شناورهای چینی را دلیلی بر آن دانست که این شرکت تفی شده و نمیچند سالی است که من

های خوبی در صید و نگهداری آبزیان  حال تاراج منابع ملی، بلکه صیادان آن ایرانی بوده و تنها از شناورهای کشور چین که قابلیت

 .کنند دارد، استفاده می

کنند و پس از  ماهیان را صید می شناور صیادی در سطح کشور فعال هستند و فانوس 26ضر حدود در حال حا: وی تصریح کرد

بندی و انجام مراحل فرآوری، اقدامات الزم برای صادرات یا تبدیل  صید نیز محصول خود را در بندر تخلیه کرده و پس از بسته

 .شود شدن به پودر ماهی انجام می

 هزار تن برآورد شده است 411ساله  ه پنجماهیان در برنام ذخایر فانوس

های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی  در حال حاضر بر اساس بررسی: مدیرکل دفتر صید و بنادر صیادی سازمان شیالت یادآور شد

ر تن هزا 011ساله،  مدت پنج گذاری شده است که در برنامه میان ماهیان کشورمان بسیار مناسب است و هدف کشور، ذخایر فانوس

 .توانیم یک تا دو میلیون تن بیومس دریایی داشته باشیم ماهیان کشورمان باشد که در شرایط مختلف می ذخیره فانوس

ماهیان داشته باشیم که تاکنون  هزار تن برداشت فانوس 011تا  211گذاری شده است که  امسال هدف: مجاهدی تأکید کرد

 .ماهیان نداریم ودیتی برای برداشت فانوسهزار تن برداشت شده است؛ بنابراین محد هشت

های خلیج فارس برای برداشت  فروند شناور صیادی در آب 011شود که در سال آینده بیش از  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .ماهیان مشغول فعالیت شوند فانوس

: افتد نیز گفت اهیان در تور صیادان میم صورت ضمنی در هنگام صید فانوس فیش که به اسبی یا ریبون مجاهدی درباره ماهی یال

توانند اگر در حد متعارف و مجاز در تورشان باشد، آن را به قصد صادرات و البته  این ماهی در کشور ما مصرف ندارد و صیادان می

 .بندی و فرآری صادر کنند بعد از بسته

ریت است و هر شناور مشخص است که از کجا وارد های کشور توسط یگان حفاظت دریایی تحت مدی تمامی آب: وی همچنین افزود

 .شده و در کجا قرار است محصول خود را تخلیه کند؛ بنابراین هیچ مشکلی از لحاظ صید ماهیان دریایی وجود ندارد
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های  سازمان شیالت ایران به هیچ عنوان به شرکت: مدیرکل دفتر صید و بنادر صیادی سازمان شیالت در پایان خاطرنشان کرد

ها  های ایرانی را به حضور خارجی شده توسط شرکت دهد و نباید حضور شناورهای اجاره های ایران را نمی خارجی اجازه صید از آب

 ./در کشور نسبت داد

/news/fa/ir.iana.www//:http23006D%/5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

تنظیم حق الزمه و تنظیم حق الزمه و / / راه اندازی سامانه حسابداری نظام مهندسی کشاورزی در همه استان هاراه اندازی سامانه حسابداری نظام مهندسی کشاورزی در همه استان ها

  قراردادهای استخدامی بر اساس دستورالعمل جدید اداری و استخدامیقراردادهای استخدامی بر اساس دستورالعمل جدید اداری و استخدامی

افزایش بهره وری رتبه بندی اشخاص حقیقی و طبق قانون : رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .حقوقی برعهده نظام مهندسی کشاورزی است و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد

احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در جمع رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

طبق قانون افزایش بهره وری رتبه بندی اشخاص حقیقی و : با بیان این مطلب گفتمنابع طبیعی سراسر کشور در بندرعباس 

 .حقوقی برعهده نظام مهندسی کشاورزی می باشد و مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد

ظام به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، همایش رؤسای سازمان ن

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور با حضور رییس و معاونین سازمان مرکزی، استاندار هرمزگان، رییس سازمان 

 .استان، در محل سالن همایش مدیریت شهرستان در بندرعباس برگزار شد 00جهادکشاورزی هرمزگان و رؤسای 

منابع طبیعی هرمزگان اولویت های سازمان استان هرمزگان را حمیدرضا نصیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

افزایش تعامل و ارتباط بین دانش آموختگان جویای کار و سرمایه گذاران از اولویت های : شناسایی پتانسیل ها اعالم کرد و گفت

 .این سازمان است

زی و منابع طبیعی در نخستین روز از هفته نصیری با ابراز خرسندی از برگزاری همایش رؤسای سازمان نظام مهندسی کشاور

تالقی نخستین روز مهندس با برگزاری همایش را به فال نیک گرفته و امیدواریم این همایش در جهت : مهندسی اظهار داشت

 .مهندسی کردن کشاورزی مثمر ثمر باشد

جلسات شورای مرکزی با حضور مدیران احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به برگزاری 

حضور وزیر نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه : دستگاه های اجرایی در طول یک سال گذشته اشاره کرد و افزود

 .شورای مرکزی زمینه تعامل بیشتر سازمان را با دستگاه های مربوطه فراهم نمود

طی این دیدار که با حضور اعضای شورای مرکزی در قم : لس شورای اسالمی بیان کردکبیری با تاکید بر اهمیت دیدار با رییس مج

 .انجام شد، سازمان توانست درخواست های خود را مطرح و بر احیای ردیف بودجه سازمان نظام مهندسی کشاورزی تاکید نماید

طبق قانون افزایش بهره وری : شد و گفت وی به رسمیت شناختن رتبه بندی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی را خواستار

رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی برعهده نظام مهندسی کشاورزی می باشد که در اصالحیه قانون تاسیس نظام مهندسی 

 .کشاورزی و منابع طبیعی این بحث شفاف سازی شده است

در سال جاری چند تفاهم نامه : وان کرد و افزودکبیری ضابطه مند کردن فعالیت های کشاورزی را از اهداف تشکیل سازمان عن

امیدواریم با اجرایی شدن این توافقنامه گام موثری در بهبود وضعیت شیالت . منعقد شد که اخیرا توافق نامه شیالت منعقد شد

 .برداشته شده است

ازمانی نوبنیان تر از سایر سازمان هرچند نظام مهندسی کشاورزی س: در این همایش جاسم جادری، استاندار هرمزگان اظهار داشت

 .های مرتبط با کشاورزی است اما تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است

استاندار هرمزگان با بیان اینکه راه توسعه واقعی و پویا سازی بدنه اقتصاد کشور، حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی است، 
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و خدادادی کشور راهی جز اعتماد به بخش خصوصی و به طور واقعی  برای پویا سازی و فعال سازی ظرفیت های طبیعی: افزود

 .نداریم

منظور از بخش غیر دولتی، سازمان : وی با بیان اینکه دولت باید در بخش امنیت و سیاست خارجی نقش آفرین باشد، یادآور شد

دارایی هایشان از ده ها دولت بیشتر  های خصوصی نیست، چرا که امروز سازمان هایی از این دست در کشور وجود دارد که بعضا

 .است که این جرات و توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد که نتیجه آن عدم رشد قابل انتظار از بخش های مختلف است

: جادری با اشاره به اینکه امروز در کشور وجود چنین شرکت هایی در بخش کشت و صنعت فوالد به وضوح دیده می شود، گفت

این است مسئوالن نظام مهندسی در کشور نیز با توجه به دیدگاه های دولت به دنبال مطالبه گری برای نقش آفرینی بیشتر  انتظار

 .در این حوزه باشند

در ادامه همایش ناصر حیدری پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن تشریح ظرفیت های بخش کشاورزی استان 

 .والت خارج از فصل از جمله پیاز رتبه اول و گوجه فرنگی رتبه سوم را در کشور داردهرمزگان در تولید محص: گفت

 .در تولید محصوالت باغی از جمله انبه، خرمای پیارم و لیمو ترش در کشور رتبه اول را داریم: افزود  وی

رت بذری و نشایی از مهم ترین کیلوگرم، تولید ذ 611تن و6کشت گندم بر روی نوار تیپ با عملکرد : حیدری پور عنوان کرد

 .اقدامات سازمان جهاد کشاورزی در سال زارعی جاری است

در مورد : عبدالرحمن حقیقی، معاون مالی و اداری سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به دستورالعمل جدید استخدامی گفت

مدنظر قرار گرفت و انتقادات روسای استان ها  دستورالعمل جدید استخدامی اداری کارکنان نظرات روسای سازمان های استان

 .بررسی شد

: تاکید کرد و افزود 30در بخش دیگری از همایش سید جواد قریشی ابهری، معاون طرح و برنامه سازمان بر لزوم ارائه برنامه سال 

ح و برنامه سازمان مرکزی را جهت هماهنگی و همسویی بیشتر به معاونت طر 30تمامی استان ها برنامه عملیاتی خود در سال 

 .ارسال نمایند

در زمینه آموزش بایستی وحدت رویه در بین سازمان استان ها : محمدعلی کمالی، معاون آموزشی، فنی و پژوهشی خاطر نشان کرد

 .و مرکزی به وجود آید تا حداکثر بازدهی را شاهد باشیم

تان مرکزی به عنوان مسئول اجرا سامانه آبیاری تحت فشار توسط در ادامه جلسه حمیدرضا شمسی خانی، معاون طرح و برنامه اس

 .رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور معرفی شد

با همکاری تمام روسای : کبیری در پایان ضمن درخواست از روسای تمام سازمان های نظام مهندسی کشاورزی کشور اعالم کرد

حق الزمه و قراردادهای  30حسابداری در همه استان ها راه اندازی می شود و هم چنین در سال سازمان های استان ها، سامانه 

 .استخدامی بر اساس دستورالعمل جدید اداری و استخدامی تنظیم می گردد

/news/fa/ir.iana.www//:http23105D%/5%B0%D 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 11/12/13۰4: تاریخ خبر

میلیون هکتار اراضی کشور میلیون هکتار اراضی کشور 411411//ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست در برنامه ششم منتفی شدادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست در برنامه ششم منتفی شد

  تحت تاثیر بیابانی شدن تحت تاثیر بیابانی شدن 

خشک سالی با توجه به آمار منفی آب های زیرزمینی و : رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت -ایرنا  -تهران 

 . میلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر بیابانی شدن قرار گیرد 1۹۹های پیاپی، برآورد می شود 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا خداکرم جاللی روز سه شنبه به مناسبت آغاز هفته منابع طبیعی در نشستی خبری در پاسخ به 

سرزمین و عرصه ای که توان اکولوژیکی، افزایش بیالن منفی آب های  بر اساس تعاریف ما، هر: پرسش خبرنگار ایرنا افزود

 .زیرزمینی، شوری و قلیایی شدن آب و خشکسالی های پی در پی را داشته باشد، به یک عرصه بیابانی تبدیل می شود

 1.0حت فرسایش بادی و میلیون هکتار آن ت 21میلیون هکتار بیابان داریم که  02طبق آمار سازمان جنگل ها، : وی اظهار داشت

 .میلیون هکتار آن کانون بحران است

 ادغام سازمان جنگل ها و محیط زیست در برنامه ششم توسعه منتفی شد** 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا دربار ادغام این سازمان در سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو 

این طرح به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد شده بود اما این ادغام و مجموع تبصره : فتدر برنامه ششم توسعه گ

 .های آن در برنامه ششم توسعه منتفی شده است

 .به گفته وی، بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به شکل مستقل به کار خود ادامه خواهد داد

 و درصدی حریق در جنگل ها و مراتع کاهش د** 

هکتار از جنگل ها و مراتع کشور آتش سوزی شد که  541هزار و  05پارسال در : جاللی درباره اطفای حریق در جنگل ها نیز گفت

 . هکتار رسید که در مجموع دو درصد کاهش را نشان می دهد 410هزار و  05با اقدامات انجام شده، امسال این میزان به 

 طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی اصالح شود  **

با : رئیس سازمان جنگل ها درباره تاکید مقام معظم رهبری در جلب توجه بیشتر به طرح های حفظ کاربری اراضی کشور گفت

شناختی که از کمیسیون کشاورزی مجلس وجود دارد اطمینان داریم خروجی مجلس در این زمینه همسو با سیاست از منابع 

 . یعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرزراعی و باغی استطب

به گفته وی، پیش از تعطیلی مجلس بحث اصالح مواد طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مجلس مطرح شد که برای حفاظت 

 . ه ایممواد آن تغییر یابد به طور مثال خواستار حذف کلمه مجاور اراضی کشاورزی شد 02تا  01از منابع طبیعی باید 

 . سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار اصالح این موارد شده است: وی اضافه کرد

مجلس این طرح را به شکلی که مطرح شده، نهایی نخواهد کرد و اصالحات الزم : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد

 . در این زمینه انجام می شود

 شهرک صنعتی در عرصه های جنگلی و مرتعی احداث نشده است هیچ ** 

هیچ کدام از شهرک های صنعتی در جنگل ها و مراتع مرغوب ما حتی درجه دو و سه ایجاد نشده است، بلکه در : وی تصریح کرد

 . ی آوریممراتع فاقد پوشش گیاهی اجرا می شود و در این ارتباط ما و وزارت صنعت مراقبت های الزم را به عمل م

 مالکیت اراضی منابع طبیعی در پروژه های گردشگری حفظ می شود ** 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

73 
 

در طرح های گردشگری نیز صرف بهره برداری از این عرصه : وی با بیان این که واگذاری در عرصه های جنگلی ممنوع است، گفت

وجود دارد اما انتقال مالکیت عرصه های منابع ها امکان پذیراست به طوری که در ایجاد تله کابین نیز تنها امکان بهره برداری 

 . طبیعی برای گردشگری نیز وجود ندارد و مالکیت با سازمان جنگل هاست

اراضی که برای طرح گردشگری در نظر گرفته : این مقام مسئول به طرح گردشگری سیب در کنار جاده فیروزکوه اشاره کرد و گفت

 011هکتار طرح درختکاری و همچنین  24اراضی خریداری شده توسط مردم،  شده شامل سه بخش می شود که بخشی از آن

 . هکتار اصله به جهاد کشاورزی تخصیص یافت و مراحل قانونی آن هم طی شده بود

در مجاور طرح، بخشی از ذخیره گاه ارس قرار دارد؛ در این طرح نکات حفاظتی و مدیریتی به خوبی رعایت می شود : وی ادامه داد

هیچ وجه قطع درختی صورت نگرفته و برای عبور مسیر تله کابین نیز فقط اقدامات حفاظتی انجام شده است؛ با توجه به اینکه  و به

 . این یک پروژه گردشگری محسوب می شود با رعایت نکات حفاظتی و اقدامات قانونی مشکلی به وجود نخواهد آمد

 هزار میلیارد ریال  25از بازپس گیری اراضی منابع طبیعی به ارزش بیش ** 

امسال : هزار میلیارد ریال خبرداد و گفت 25رئیس سازمان جنگل ها از خلع ید و باز پس گیری اراضی جنگلی و مرتعی به ارزش 

هکتار اراضی خرم آباد به  61هکتار اراضی چهارمحال بختیاری، پنج هزار هکتار اراضی اصفهان و  0111دو تا سه پرونده مهم برای 

 . هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف شد 25رزش بیش از ا

به گفته وی، در سال جاری خلع ید و باز پس گیری اراضی جنگلی و مرتعی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است به طور 

ایی ارسال مثال برای ساخت و سازهای غیرمجاز روستای قدیمی اجت شهرستان سوادکوه پرونده های الزم تشکیل و به مراجع قض

 . شد که بخش وسیعی از ساخت وسازهای غیرقانونی منطقه تخریب و بقیه آن نیز در دستور کار مراجع قضایی قرار دارد

در : رئیس سازمان جنگل ها همچنین از جلوگیری ادامه ساخت وساز در روستای یان چشمه چهارمحال بختیاری خبرداد و افزود

ک که عده ای به دنبال تصرف اراضی به بهانه ساخت امامزاده بودند نیز مورد پیگیری از سوی روستای انباج و روستای لواسان کوچ

 . دستگاه قضایی قرار گرفتند و از ساخت و ساز در این منطقه جلوگیری شد

 قطع درختان در مناطق ویژه زراعت چوب ** 

قطع درختان فقط در مناطقی که برای عملیات این : رئیس سازمان جنگل ها با اشاره به قطع درختان در برخی مناطق گفت

انتخاب شده اند، انجام می شود و فاصله بین این درختان یک تا دو متر بیشتر نیست و در این عرصه ( زارعت چوب)پرورش چوب 

 . ها مشاهده می شود که کاشت یک هزار نهال در هر هکتار صورت می گیرد

ایط کاری کارشناسی و علمی برای توسعه پایدار منابع طبیعی است اما در مابقی قطع درختان جوان در این شر: وی تصریح کرد

 . اراضی درخت های افتاده، آفت زده و توخالی قطع و جمع آوری می شود

 پایگاه منطقه ای حادثه خیز  6استقرار هلیکوپتر و هواپیما در ** 

این کار منجر به : ی کوپتر و هواپیما در سال آینده خبر داد و گفتپایگاه استقرار هل 6جاللی از استقرار ناوگان امداد هوایی در 

منطقه حادثه خیز و همجوار با سایر مناطق مورد نظر عملیاتی  6دسترسی آسان به مناطق عملیاتی می شود؛ به همین منظور 

 . مشخص شده است که در استان های فارس، کرمانشاه، کردستان، گلستان و گیالن قرار داد

دستگاه زمینی در نظر گرفته است و برای دسترسی به مناطق صعب العبور نیز  011این سازمان برای اطفای حریق : زودوی اف

 . قراردادی با نیروهای مسلح و هالل احمر بسته شده تا بتوانیم همکاری های خوبی در این زمینه داشته باشیم

بوطه داشته ایم، اما الزم است با هماهنگی هرچه بیشتر و بهره سال گذشته همکاری های خوبی با ارگان های مر: جاللی گفت
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برداری مناسب از تجهیزات این سازمان ها آموزش هایی در دستور کار قرار گیرد تا در مواقع حوادث به موقع در مکان حادثه حاضر 

 . شویم

: یق در مناطق صعب العبور ندارد اظهارداشتوی با بیان این که در حال حاضر خود سازمان جنگل ها هیچ بالگردی برای اطفای حر

 . امیدواریم که در آینده برای عملکرد تخصصی تر در این بخش، سازمان جنگلها بالگردهایی برای اطفای حریق داشته باشد

این به گفته جاللی، در برخی عملیات ها برای دسترسی به مناطق صعب العبور نیاز به چند ساعت پیاده روی وجود دارد بنابر

 . گسترش ناوگان حمل هوایی در سازمان جنگل ها امری ضروری است

همچنین ما با شرکت خدمات هواپیمایی که در گذشته اقدام به سمپاشی هواپیما می کردند، قرارداد بسته ایم تا در : وی افزود

 .عملیات اطفای حریق هوایی از امکانات آنها استفاده کنیم

 
 اسفندماه متوقف شد 00عرضه نهال رایگاه برای ** 

این سیاست برای حفظ نهاده های منابع طبیعی است، زیرا این : رئیس سازمان جنگل ها از حذف نهال رایگان نیز خبر داد و گفت

اسفندماه در اختیار مردم قرار می گرفت که به دلیل طوالنی شدن زمان کاشت آن ممکن بود نهال  00نهال به شکل ریشه لخت در 

 .داز بین برو

نهال ریشه لخت پس از یک تا دو ساعت اگر کاشته نشود از : وی، پیشنهاد عرضه نهال گلدانی برای مشارکت مردم را داد و افزود

 .بین می رود بنابراین بهتر است تغییر روش دهیم و از نهال های گلدانی استفاده کنیم که مدت زمان نگهداری آن طوالنی تر است

 .ری ها اقدام به عرضه نهال در مراکز ویژه و حتی درب منازل کرده استبه گفته وی، امسال شهردا

/News/fa/ir.irna.www//:http50350012/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  11سه شنبه 

  کشاورزی تجدید نظر کندکشاورزی تجدید نظر کندمجلس آینده در قانون تفکیک وظایف مجلس آینده در قانون تفکیک وظایف 

میلیارد دالری کشاورزی روسیه در ماه های گذشته حتی یک  41ایران از بازار   رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران< کشاورزی

 .سنت هم نتوانسته استفاده کند

د کشاورزی و صنایع کاوه زرگران معتقد است عملکرد مجلس نهم در حوزه کشاورزی خروجی مناسبی نداشته و باعث پویایی اقتصا

تبدیلی کشور نشده است و برهمین اساس انتظار بخش خصوصی و فعاالن حوزه کشاورزی از نمایندگان آینده مجلس بازنگری در 

به نظرم عملکرد اقتصاد » :این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، می گوید. قوانین گذشته و حمایت از اقتصاد کشاورزی است

 .توانسته یک خروجی مناسبی باشد تا با صنایع تبدیلی و کشاورزی پویا و بالنده ای رو به رو باشیمکشاورزی مجلس نهم ن

عالرغم این که ما در ارتباطاتی که داشتیم می » :او در ادامه با اشاره به تصویب قانون تفکیک وظایف بخش کشاورزی می گوید

ندارند ولی نتوانستند مدیریت صحیح روی اجرا داشته باشند و مسئوالن دیدیم که خود نمایندگان هم از نحوه اجرای قانون رضایت 

 «.را بازخواست کنند که چرا قانون به آن نقطه ای که مد نظرشان بود نرسیده و در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نشد

ظایف بخش کشاورزی که به به نظرم در مجلس جدید باید قانون تفکیک و» :کاوه زرگران در توضیحات بیشتر در این باره می گوید

این . وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده مورد تجدید نظر و بررسی مجدد قرار گیرد و راهکارهایی برای بهبود و اصالح آن دیده شود

قانون به شدت باعث تضعیف صنایع تبدیلی در کشور شده است؛ شاهدیم که این صنایع رو به تعطیلی رفته اند و هیچ نتیجه مثبتی 

 «.ای صنایع تبدیلی و بازرگانی کشاورزی نداشته استبر

بعد از اجرای این قانون ما بزرگ ترین فرصت بازرگانی کشاورزی را بعد از انقالب در اختیار داشتیم اما نتوانستیم از » :او می گوید

ار کشاورزی ایران پیدا کرد؛ روسیه دست آن استفاده کنیم و آن اقبالی بود که روسیه باتوجه به تنش با اتحادیه اروپا و ترکیه به باز

میلیارد دالری دارد و ایران می تواند در بازار کشاورزی این کشور حضور فعال  41نیازش را به سمت ما دراز و اعالم کرد که بازار 

ل از دست دادن داشته باشد ولی ماحصل این اتفاق در ماه های گذشته برای ما حتی یک سنت هم نبوده است و ما به راحتی در حا

 «.این بازار هستیم

ما افراد متخصصی در این حوزه نداشتیم و نتوانستیم » :زرگران درباره اینکه چرا از این موقعیت نتوانسته ایم استفاده کنیم، گفت

یک زنگ  این کار را انجام دهیم، براثر قانون مصوب مجلس نهم تعامل بخش صنایع تبدیلی با دولت به صفر رسیده است و این ها

خطر بزرگ است و باید هرچه سریعتر یک اقدام عاجلی در این زمینه صورت بگیرد و انتظار از مجلس آینده این است که کم کاری 

 «.های مجلس گذشته را اصالح کند

fcb046f0d0f6bb0a1=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنج

 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

ارجحیت برنج گران محلی در بازار ارجحیت برنج گران محلی در بازار / / گیری زودهنگام شالیگیری زودهنگام شالی  شتابزدگی پر مخاطره کشاورزان در خزانهشتابزدگی پر مخاطره کشاورزان در خزانه

  ایرانیایرانی

های  پوششتواند موفق واقع شود که با  روز زودتر از زمان رایج هر سال، ریسک باالیی دارد و در صورتی می 02گیری  خزانه

 .پالستیکی انجام شود

روز زودتر از موعد  02درباره ریسک نشاء برنج ( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میشه ماه است، اما ه زمان مناسب برای نشاءگیری برنج اواخر اسفند و اوایل فروردین: های شمالی گفت مقرر در برخی استان

 .شوند کشاورزان از سرمای این دو زمان متوجه ضرر و زیان می

رو  سال گذشته، کشاورزان در بسیاری مناطق با سرمایه دیررس زمستانه و سرمای فصل بهار روبه 01از : شایق افزود جمیل علیزاده

 .بتاً ثابت است، انجام دهندماه که هوا نس گیری مجددی را در هفته دوم و سوم فروردین شوند خزانه شده و مجبور می

شوند، اما دیگر اقشار  شالیکارانی که نشاءهایشان زیر پوشش نایلونی است، کمتر متوجه ضرر و زیان می: وی خاطرنشان کرد

 .شان از بین برود بردار ممکن است در سرماهای ناگهانی، کل خزانه بهره

دهند که  گیری را در فضای باز انجام می های اخیر، کشاورزان خزانه الدلیل گران شدن پالستیک طی س به: شایق ادامه داد علیزاده

 .البته ریسک خطر بسیار باال است

چند سالی است که برخی کشاورزان برای آنکه کشتشان جلوتر بیفتند و بتوانند رتون و دوبار کشت انجام دهند، : وی تصریح کرد

 01کنند که البته این فعالیت ریسک باالیی دارد؛ چون تجربه  لی برنج اقدام میگیری شا روز زودتر از زمان مقرر نسبت به خزانه 02

 .ماه وجود خواهد داشت طور قطع سرمای زودرس فروردین دهد که به سال گذشته نشان می

د و های هواشناسی ندارن بینی متأسفانه کشاورزان ما عادت به بررسی وضعیت آب و هوایی با پیش: شایق یادآور شد علیزاده

 .ترتیب هرساله ضرر و زیان متوجه شالیکاران خواهد شد بدین

روز جلوتر  02شود، اما اگر  اسفندماه به بعد انجام می 20گیری از  های گذشته مرسوم بوده است که خزانه از سال: وی تأکید کرد

 .گیری کنند انجام شود، الزم است که حتماً زیر پوشش پالستیکی اقدام به خزانه

 ی بابت ماندگاری برنج در انبارها نداریما دغدغه

های  کاران بود، زیرا تمامی برنج امسال سال خوبی برای برنج: دبیر انجمن برنج کشور درباره وضعیت برنج در کشور اظهار داشت

 .ای بابت ماندگاری برنجشان در انبارها ندارند محلی به فروش رفته است و کشاورزان هیچ دغدغه

دهند  خوشحال هستیم که برنج همچون روغن نباتی تسلیم نشد و اگر هم گران است، هنوز مردم ترجیح می: تشایق گف علیزاده

 .برنج محلی خریداری کنند

شده بسیار باالیی دارد و مطابق آنچه که سازمان فائو  ترین مشکل برنج کشور آن است که قیمت تمام بزرگ: وی همچنین افزود

 .اش پایین بیاید شده اید کاری انجام دهد تا هزینه تمامبینی کرده، ایران نیز ب پیش

شده  توانست اجرایی شود و قیمت تمام هایی را تدوین کرده که می وزارت جهاد کشاورزی طرح: شایق خاطرنشان کرد علیزاده

 .ها مسکوت باقی مانده است محصول برنج را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، اما همچنان این طرح
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مشکل بعدی برنج، توسعه کشت دوم بوده که الزم است بیشتر ترویج شود و عالوه بر آن استفاده از تولیدات جانبی : ادامه دادوی 

 .برنج که یکی از آنها روغن از سبوس است، که نیاز به توجه بیشتری دارد

های  کنند، اما الزم است به دیگر قسمت فاده میها از سبوس برای تهیه شامپو است برخی کارخانه: شایق در پایان تصریح کرد علیزاده

ها توجه کنیم و تولیدات جانبی را در دستور کار قرار دهیم؛ زیرا برنج سفید جزیی از کل  برنج همچون ساقه، سبوس و سایر بخش

 .این گیاه است

گیری  روز جلوتر اقدام به خزانه 02ته و کشاورزان مازندرانی با توجه به کمبود زمین، کشت دوم را عاملی برای افزایش تولیدات دانس

 ./اند شالی کرده

/news/fa/ir.iana.www//:http23153D%/5%B4%D5 
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 پسته

 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  پسته آمریکا پوک شدپسته آمریکا پوک شددرصد درصد   9191/ / های ایرانهای ایران  وحشت تجار آمریکایی از پستهوحشت تجار آمریکایی از پسته

های ایرانی بودند، بار  درصدی پسته 011منظور جلوگیری از ورود پسته ایرانی، خواستار تعرفه  تجار آمریکایی که پیش از این به

 .دیگر موفق به ابقاء دیوار بلند تعرفه در مقابل طعم و مزه پسته ایرانی شدند

بورنبرگ طی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو انجمن صادرکنندگان پسته امروز در گفتگو با 

های ایران را  طعم و مزه ایرانی نوشت و افزایش رقابت پس از لغو تحریم های خوش گزارشی از وحشت کشاورزان آمریکایی از پسته

 .باعث نگرانی تولیدکنندگان پسته آمریکا و کالیفرنیا اعالم کرد

سال گذشته صنعت پسته آمریکا در شرایط دشواری قرار گرفت و با نوسانات درجه حرارت و کمبود آب نیمی از : افزودرضا نظری 

میلیارد دالری آن کاهش یافت، اما کشاورزان که امیدوار بودند با افزایش تولید بیش از  0.4محصوالت این کشور از بین رفت و سود 

رو شدند و حجم تولید خود را  درصدی محصول روبه 41تا  01را جبران کنند، با پوکی  هزار تن پسته سود سال گذشته خود 201

 .هزار تن یافتند 211زیر 

ها نشان داده است که حجم  هزار تن پسته باکیفیت بود، اما بررسی 241، 2100بینی آمریکا در سال  پیش: وی خاطرنشان کرد

 .تن رسیده است هزار 011نهایی تولید پسته این کشور با زحمت به 

ها با  پاشی و استفاده از ریزمغذی های مکانیزه و ترویج محلول با بهبود شرایط تولید در ایران و استفاده از روش: نظری ادامه داد

 .هزار تن فراتر رفت و بار دیگر رتبه نخست تولید دنیا در اختیار کشورمان قرار گرفت 211آبی، تولید ایران از  وجود کم

 یورو قیمت گرفت 0.9ن در بازارهای اروپایی تا پسته ایرا

 5.0اکنون در بازار اروپا بین  0102پسته : عضو انجمن صادرکنندگان پسته با اشاره به قیمت پسته امروز در بازار اروپا تصریح کرد

 .یورو در هر کیلوگرم به قیمت رسید 5.6تا 

 .دالر قیمت گرفت 5.6تا  5.0همچنین همین پسته در بازار چین بین : وی یادآور شد

شده برای بازارهای داخلی تأمین  بینی با افزایش تقاضا در بازارهای داخلی، پسته مورد نیاز از منبع ذخیره پیش: نظری تأکید کرد

 .شود و تغییری در روند صادراتی نخواهد داشت می

 ها خنده تابستانه پسته ایران به روس

با کاهش قیمت روبل نسبت به دالر، میزان صادرات پسته به کشور روسیه کاهش : اشتعضو انجمن صادرکنندگان پسته اظهار د

 .یافته است

وجودآمده در قیمت ارز نیز روند صادراتی چندان از سرعت باالیی برخوردار نیست، اما  هرچند با تغییرات به: وی همچنین گفت

 .های صادراتی پسته ایرانی به کشور روسیه افزایش یابد ها در تابستان، محموله شود با افزایش تقاضای روس بینی می پیش

عنوان یکی از بازارهای دائمی پسته ایران مورد توجه بوده، اما با تغییرات ایجادشده بین  از گذشته روسیه به: نظری در ادامه افزود

برجام، روند صادراتی تسهیل شده های کشورمان پس از  گیری شده درباره موضع ترکیه و این کشور و همچنین شرایط سیاسی لحاظ

 .است، اما نوسانات قیمت روبل هنوز اجازه مانور زیادی به تجار پسته در این کشور نداده است

 نگرانی کشاورزان از گرم شدن هوا در کرمان
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ان پسته هستند با افزایش دما در استان کرمان، کشاورزان نگران جوانه زدن درخت: عضو انجمن صادرکنندگان پسته خاطرنشان کرد

 .ماه با سرمازدگی درختان همراه شود تواند به تناسب سرد شدن هوا در فروردین که می

های عید آغاز نکرده و دیوار قیمت در فهرست ماه گذشته  پسته در بازار داخلی هنوز تغییرات خود را به تناسب شب: وی ادامه داد

 .قرار دارد

دالر به ازای هر کیلوگرم و برای بازارهای اروپا به  5.0تا  5.0بازارهای چین به قیمت  برای 0102پسته فندقی : نظری تصریح کرد

 .دالر به قیمت رسید 3.0تا  3قیمت 

به مقصد  2122قوچی  دالر رسید و پسته کله 5.6تا  5.0برای بازارهای چین به  2224قوچی  همچنین پسته کله: وی یادآور شد

 .گرفت دالر قیمت 01.2تا  01اروپا بین 

هزار تومان پسته اروپایی فندقی  23در ایران و در بازارهای داخلی به قیمت  0102پسته صادراتی چین، فندقی : نظری تأکید کرد

هزار تومان در بازارهای داخلی به فروش  00تا  01قوچی مناسب چین به قیمت  هزار تومان و کله 01تا  011هزار و  23به قیمت 

 .رسد می

 ./ها تفاوت دارد فروشی های با تناژ باال است و طبیعتاً با قیمت عرضه در خرده این قیمت برای محموله: اظهار داشتوی در پایان 

/news/fa/ir.iana.www//:http23140D%/3%55% 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۰۱/12/11:  تاریخ

  هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم مورد نیاز است هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم مورد نیاز است   4949عتبار عتبار اا
میلیون تن گندم خریداری شود  01مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پیش بینی شده در سال آینده حدود 

 . هزار میلیارد تومان اعالم کرد 00خرید این مقدار گندم را اعتبار الزم برای : گفت

با بیان اینکه پیش بینی شده در  این شرکت  به نقل از شرکت بازرگانی، دولتی علی قنبری مدیر عامل خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار میلیارد  00اعتبار الزم جهت خرید این مقدار گندم را  : میلیون تن گندم خریداری شود گفت 01تا  3سال آینده حدود 

در حال انجام است، تا بهای گندم ها به موقع به کشاورزان  30ها برای تامین اعتبار خرید گندم در سال  است و پیگیری تومان

 .رداخت شودپ

های غله  به منظور انجام مطلوب عملیات خرید تضمینی گندم و رفاه حال کشاورزان، مراکز خرید توسط شرکت: قنبری افزود

 .است تا با آمادگی کامل به استقبال فصل خرید جدید برویم  مناطق و استانها جانمایی و تجهیز شده

هزار میلیارد تومان اعتبار الزم داریم  00میلیون تن گندم، مبلغ 01رید حدود برای خ: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

هایی که از کشاورزان خریداری می کنیم، به  ها ی الزم برای تامین این میزان اعتبار در حال انجام است، تا بهای گندم که رایزنی

 .موقع پرداخت شود

های غله و خدمات بازرگانی  سال آتی تدوین شده و به زودی به شرکتدستور العمل خرید تضمینی گندم برای : وی تصریح کرد

العملی که مبتنی بر استاندارد های خرید است، گندم  ها ابالغ خواهد شد تا مراکز خرید این شرکتها براساس دستور مناطق و استان

 . را از کشاورزان تحویل بگیرند

 02110خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم درسال آینده، برای گندم معمولی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت 

این نرخ ها را مطلوب و در راستای حمایت از تولید داخلی  : ریال تصویب و تعیین شده است، گفت00165ریال و برای گندم دوروم 

 .و سیاست های اقتصاد مقاومتی اعالم کرد

تومان است و دولت در راستای عمل به اصل اقتصاد  511ازای هرکیلو گرم حدود نرخ جهانی گندم در حال حاضر به : وی افزود

درصد افزایش داد، تا تولید این محصول استراتژیک  01مقاومتی و حمایت از کشاورزان، نرخ خرید سال آتی را نسبت به سال جاری 

 .در کشور افزایش یابد

ساز و کارهای الزم جهت حمل و نقل داخلی گندم و واریز بهای گندم ها به مورد ایجاد  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در

های حمل   های حمل طی برگزاری جلسات مشترک انجام شده و قرارداد های الزم با شرکت هماهنگی: حساب کشاورزان تشریح کرد

بانک عامل نیز هماهنگ کرده ایم  بین این شرکت و شرکتهای حمل و نقل جهت جابجایی به موقع گندم ها منعقد شده است و با

 .تا پول گندم ها در اسرع وقت به حساب گندمکاران واریز شود

های خریداری شده در سال آینده، تصمیم گرفتیم تا  های حمل و نقل و حفظ کیفیت گندم به منظور کاهش هزینه: وی تصریح کرد

خود کشاورزان پرداخت کنیم تا گندم تولیدی را مستقیما به مراکز های حمل را به  با ساماندهی تعداد مراکز خرید، بخشی از هزینه

 .خرید اصلی گندم تحویل دهند

http://www.farsnews.com/
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معاون وزیر جهاد کشاورزی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای خرید و ذخیره سازی گندم را یکی دیگر از برنامه های 

د بلند مدت و سیلوهای فلزی و مکانیزه بخش خصوصی جهت مراکز خری: این شرکت در فصل خرید سال آینده اعالم و عنوان کرد

 .خرید و ذخیره سازی گندم در سال آینده، در اولویت خرید این شرکت قرار دارند

کنترل کیفی گندم های خریداری شده در مبادی ورودی و خروجی مراکز : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد

 .کی شرکت، که متعلق به مباشرین و بخش خصوصی است، با دقت انجام خواهد شدخرید و بخصوص مراکز غیر مل

کرده و با تجربه درمراکز خرید گندم در سال آینده، تصریح  قنبری با تأکید ویژه در زمینه بکارگیری و استفاده از نیروهای تحصیل 

موضوعات مد نظر وزارت جهاد کشاورزی و این شرکت خرید گندم بر اساس کیفیت و درجه پاکی استاندارد، یکی از مهمترین : کرد

 .است که باید به نحو احسن مورد توجه مراکز خرید قرارگیرد

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان بر پرهیز و خودداری از ایجاد مراکز خرید گندم در مناطقی که فاقد امکانات الزم از 

اسب گندم، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خرید، و نیروی انسانی ماهر و کاردان قبیل؛ فضای ذخیره سازی و نگهداری من

 .هستند، تأکید کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200111321 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  ها با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزیها با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی  کاهش سود تسهیالت احداث گلخانهکاهش سود تسهیالت احداث گلخانه

درصد  01درصد منابع اعتباری صندوق توسعه ملی با سود  01ها از تلفیق  تسهیالت پرداختی به متقاضیان احداث و توسعه گلخانه

درصد تأمین و پرداخت  05درصد منابع داخلی بانک کشاورزی با سود  01برخوردار و  درصد مناطق 04مناطق غیر برخوردار و 

 .شود می

درصد  01درصد منابع اعتباری صندوق توسعه ملی با سود  01ها از تلفیق  تسهیالت پرداختی به متقاضیان احداث و توسعه گلخانه 

درصد تأمین و پرداخت  05ع داخلی بانک کشاورزی با سود درصد مناب 01درصد مناطق برخوردار و  04مناطق غیر برخوردار و 

 .شود می

های کشور که با حضور محمود  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در نخستین جلسه ستاد عالی گلخانه

ن گلخانه ها مقرر شد در راستای حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، ضمن بررسی وضعیت گلخانه ها و روند طرح های متقاضیا

ها به خصوص در بانک کشاورزی، تسهیالت پرداختی به متقاضیان  کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و تجهیز منابع اعتباری گلخانه

 .ها با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک کشاورزی صورت گیرد احداث و توسعه گلخانه

ای حصار گلی شهرستان ورامین با استفاده  پالک از فاز یک مجتمع گلخانه 01اندازی حداقل  گذاری و راهدر این جلسه همچنین وا

 .از ظرفیت های شرکت شهرک های کشاورزی و ارگان های ذی ربط مانند استانداری تا بهار سال آینده به تصویب رسید

های  هایی که شرکت شهرک وکارها تمهید خواهد شد و هزینهبراساس تصمیم ستاد عالی گلخانه های کشور، واگذاری قطعات و ساز

های مجتمع گلخانه ای در  های قبلی اجرای زیر ساخت اند به صورت قسطی از مجریان اخذ می شود و هزینه کشاورزی انجام داده

 .شود سر جمع هزینه ها لحاظ نمی

ها در مناطق  ها برای آن که گلخانه قاضیان احداث گلخانهایجاد تقاضا توسط سازمان های جهاد کشاورزی و هدایت و راهنمایی مت

مناسب و مستعد از نظر پارامترهای اقلیمی، دسترسی به بازارهای عمده فروش یا مصرف، دسترسی به امکانات زیر بنایی به خصوص 

 .امکان تامین سوخت گاز طبیعی از تاکیدات این جلسه بود

ای که دارای اسناد مشاعی هستند  ع موانع ترهین و توثیق اراضی واحدهای گلخانهدر این جلسه همچنین مصوب شد در خصوص رف

 UTM باشند و در عین حال امکانات آب و سهم زمین مشخص دارند، در صورتی که اسناد مشاعی و فاقد سند رسمی مجزا می

ایید و اعالم کند، بانک کشاورزی اسناد داشته باشند و سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه سهم آب متقاضی احداث گلخانه را ت

 .متقاضیان را بپذیرد

ای از  بنابراین گزارش، موضوع نظام پایش و نظارت دقیق بر اعطای تسهیالت بانکی براساس پیشرفت فیزیکی طرح های گلخانه

 .د تاکید قرار گرفتهای درگیر با موضوع و به خصوص بانک کشاورزی در این جلسه به بحث گذاشته شد و مور جانب همه بخش

فتاح الجنان مشاور وزیر   طهماسبی معاون امور باغبانی،  گفتنی است در این جلسه بخشنده معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی،

ها، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، و تنی چند  جهادکشاورزی و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان

 ./ها حضور داشتند از مدیران دفاتر و سازمان
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  میلیارد تومان تاکنون جذب شدمیلیارد تومان تاکنون جذب شد  090090/ / بهبود نسبی وضعیت جذب تسهیالت مکانیزاسیونبهبود نسبی وضعیت جذب تسهیالت مکانیزاسیون

حدود ای که تاکنون  گونه روز گذشته، روند جذب تسهیالت خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون بهبود نسبی یافته، به 20طی 

 .میلیارد تومان جذب شده است 000

از بهبود نسبی جذب ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وششمین جلسه ستاد مکانیزاسیون و با  پس از تشکیل بیست: تسهیالت خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون خبر داد و گفت

 .های الزم و رصد خط اعتباری برای اعطای تسهیالت انجام شد گری ین تکلیف وزیر جهاد کشاورزی، تسهیلتعی

روز اخیر روند جذب تسهیالت مکانیزاسیون بهبود نسبی یافته است،  20های بانک کشاورزی، ظرف  با همکاری: کامبیز عباسی افزود

دستگاه تراکتور و معادل همین تعداد ادوات  11هزار و  الت و بیش از یکدستگاه کمباین غ 05به نحوی که طی این ایام بیش از 

 .کشاورزی جذب شده است

 .درصد اعالم شده است 02تا  01طور متوسط  روز گذشته به 20افزایش جذب طی : وی خاطرنشان کرد

میلیارد تومان تقاضا در  611ار و هز میلیارد تومان جذب صورت گرفته است، در حالی که بیش از یک 000حدود : عباسی ادامه داد

ماه سال آینده رفع  بانک کشاورزی ثبت شده است و چنانچه این روند بدون وقفه ادامه یابد، در فروردین و اردیبهشت

 .گذاری در حوزه مکانیزاسیون دور از دسترس نیست های گذشته در زمینه سرمایه های ماه ماندگی عقب

نک کشاورزی سراسر کشور باید در صورت وجود تقاضا نسبت به پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون شعب با: وی در پایان تصریح کرد

 ./بدون سقف و سهمیه اقدامات الزم را انجام دهند
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  ابداع روشی جدید در تولید پالستیک سازگار با محیط زیستابداع روشی جدید در تولید پالستیک سازگار با محیط زیست

های فعلی تولید این ماده پرهزینه بوده و با  روش. الکتیک اسید یک جایگزین برای مواد پتروشیمی برای تولید پالستیک است پلی

الکتیک  سازی تولید پالستیک از پلی روشی جدید برای ساده بلژیک« لوون»حال محققان در دانشگاه . ضایعات زیادی همراه است

 اند اسید و کاهش ضایعات ناشی از آن ارائه داده

های فعلی تولید این ماده پرهزینه بوده و با  روش. الکتیک اسید یک جایگزین برای مواد پتروشیمی برای تولید پالستیک است پلی

الکتیک  سازی تولید پالستیک از پلی بلژیک روشی جدید برای ساده« لوون»شگاه حال محققان در دان. ضایعات زیادی همراه است

 .اند اسید و کاهش ضایعات ناشی از آن ارائه داده

ای از  به جای استفاده از فرآیند دو مرحله»: گوید به گزارش رویترز، میشل دوسیلیه، سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه لوون، می

وری بسیار باالتر  میزان بهره. کند تر عمل می گراد پایین درجه سانتی 011فرآیند جدید در . شود ده میای استفا فرآیند یک مرحله

 .«تر است شود زیرا دما بسیار پایین طوریکه محصوالت جانبی تولید نمی  تر است به محصول نیز بسیار پاک. است

فرآیند تخمیر شکر را به اسید الکتیک . دست می آید یشکر بهالکتیک اسید از منابع تجدیدپذیر شامل شکر موجود در ذرت و ن پلی

الکتیک اسید به دلیل مراحل میانی پرهزینه است اما  فرآیند تولید پلی. الکتیک اسید است کند که ماده اولیه برای پلی تبدیل می

 .گوید که این مراحل را حذف کرده است دوسیلیه می

شود  ل یک رآکتور تزریق شده و در دمای زیاد و در شرایط خال به نوعی ماده تبدیل میدر روش سنتی تولید، الکتیک اسید به داخ

 .الکتیک اسید هستند های تشکیل دهنده پالستیک از پلی که بلوک

الکتیک اسید با کیفیت و سرعت باال و صرف هزینه به مراتب کمتری صورت  اند با استفاده از زئولیت تولید پلی محققان دریافته

 .زئولیت نوعی کاتالیست پرکاربرد است که پر از خلل و فرج است. ردگی می

بنابراین . توان آن را در صنایع بازیابی کرد رود در حالی که می های خاص پس از چند سال از بین می الکتیک اسید در محیط پلی

 .بعدی است هضمنا، یکی از چند نوع پالستیک مناسب برای چاپگرهای س. برای مصارف پزشکی مناسب است

به گفته او، . درصد است 11تا  61درصد است درحالی که این رقم برای دیگر انواع مواد بین  50گوید بازده این فرآیند  دوسیلیه می

درصد ضایعات را بازیافت کرده و  00تواند  شود؛ در حالی که روش جدید می مانده در روش سنتی ضایعات محسوب می مواد باقی

 .دوباره به رآکتور بازگرداند

تیم تحقیقاتی . کار ببرد امتیاز استفاده از این روش اخیرا به یک شرکت پتروشیمی فروخته شده است تا آن را در مقیاس صنعتی به

الستیک تولید شده پاالیشگاهی را الکتیک اسید هیچ وقت کامال جای پ گوید که پالستیک تولید شده از پلی دانشگاه لوون می

های تولید و انطباق بیشتر با استانداردهای  الکتیک اسید وجود دارد و با کم کردن هزینه اما بازار برای پالستیک پلی. گیرد نمی

 توان به اقتصاد جهانی و کاهش آلودگی کمک کرد زیست محیطی می
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

کود پروسس شده، جایگزین کود پروسس شده، جایگزین / / پروژه مشترک آلمان و ایران برای تولید بیوگاز از کود گاوی و انسانیپروژه مشترک آلمان و ایران برای تولید بیوگاز از کود گاوی و انسانی

  هاها  نیکنیک  مناسب ذغال در پیکمناسب ذغال در پیک

تولید بیوگاز از کودهای گاوی و انسانی برای استفاده در برق و همچنین گاز خانگی در طی پروژه مشترکی بین ایران و آلمان، 

محیطی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش راندمان  های زیست رود با توجه به توصیه کشور آغاز شده و انتظار می

 .ورد توجه قرار گیردگذاری م های سرمایه عنوان یکی از ظرفیت های شهری و روستایی به زباله

شرکتی از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)محقق و استاد دانشگاه کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برای ( جداکننده کود گاوی و انسانی)های سپراتور  سوی کشور آلمان طی همکاری مشترکی با طرف ایرانی در حال تأسیس دستگاه

 .ن به بیوگاز برای تبدیل برق و گاز مصرفی شهرها و روستاهای کشور هستندتبدیل آ

شود و در کشور  اکنون در شهر تگزاس از بیوگاز کودهای گاوی، برق مورد نیاز این شهر تأمین می: پور افزود پیمان شیرازی

های بسیار کمتری  تحمیل شود، با هزینههندوستان در بسیاری از روستاها به جای آنکه هزینه انتقال لوله گاز شهری به دولت 

 .امکان تبدیل فاضالب شهری و حیوانی به گاز مورد نیاز برای مصارف خانگی و گرمایشی مورد استفاده قرار گرفته است

از آنجا که برق کشاورزی در ایران از قیمت زیادی برخوردار نیست، چندان استقبال گرمی از چنین فناوری : وی خاطرنشان کرد

ها  جویی هزینه گذاری و صرفه تواند در بلندمدت در سرمایه محیطی آن و نقشی که می عمل نیامده، اما با توجه به اثرات زیست به

 .شود گذاری در بخش کشاورزی محسوب می های سرمایه توان گفت یکی از بهترین زمینه داشته باشد، می

 شده شش دالر قیمت گرفت هر کیلوگرم کود گاوی فرآوری

گرفته، برای تبدیل کود به بیوگاز خانگی، در واقع در دستگاه سپراتور آب آن گرفته شده و  در فرآوری صورت: پور ادامه داد رازیشی

بابای  شود؛ این محصول ثانویه، اکنون در سایت علی درصد رطوبت خارج می 20درصد رطوبت خود را از دست داده و با  11

 .رسد کیلوگرم به فروش میهندوستان تا شش دالر به ازای هر 

های بزرگ رقم بخورد، اما  تواند حدود یک میلیارد برای دامداری هرچند هزینه تأسیساتی تبدیل بیوگاز به برق می: وی تصریح کرد

شدت کاهش  های خانوار را به تواند هزینه برای استفاده در مصارف خانگی نظیر گرمایشی و پخت و پز با هزینه بسیار محدودی می

 .دهد

 شده استفاده کنیم های تفریحی از کود پروسس به جای ذغال در گردش

 20درصد رطوبت آن گرفته شده و  11شده که  اکنون در فرآیندهای جدید، از کود پروسس: استاد دانشگاه کشاورزی یادآور شد

 .گیرد یصورت قالبی شکل گرفته است، به جای استفاده از هیزم، مورد مصرف قرار م درصد رطوبت به

ها  گذاری مگس تواند محل تکثیر و تخم شده از رطوبت کمی برخوردار است، نمی از آنجا که کود پرسس: پور تأکید کرد شیرازی

 .های شهری قرار گیرد ها و گردش نیک تواند جایگزین ذغال مورد استفاده در پیک شمرده شود و به آسانی می

هایی که اکنون باید با قطع  تواند شبیه ذغال کند و می فته شده، بوی بدی تولید نمیاز آنجا که آمونیاک آن گر: وی اظهار داشت

 .تری داشته باشد های شهری جا گرفته و بازیافت ساده نیک درختان مورد استفاده قرار گیرد، در پیک

 ها از کود پاستوریزه بستر گاوداری
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علت آنکه از کویر استحصال  کنند که به هایی استفاده می از ماسه ها در زمان حاضر در کف گاوداری: محقق کشاورزی همچنین گفت

ها  شده، دارای نمک زیادی است که پس از خارج کردن آن از محیط گاوداری و قرار گرفتن در محیط کشاورزی باعث شوری زمین

 .شده و خاک را مورد تغییرات آنزیمی قرار دهد

ها مورد استفاده قرار گیرد  عنوان یک بستر مناسب در گاوداری تواند به توریزه شده میکودهای گاوی پاس: پور در ادامه افزود شیرازی

 .گردد و پس از آنکه مورد بازیافت دوباره نیز قرار گرفت، به عنوان یک کود با کیفیت مناسب به طبیعت بازمی

در هندوستان، بیوگازها به دو دسته دارای بار گرفته  بر اساس مطالعات صورت: وی با اشاره به چگونگی تولید بیوگاز خاطرنشان کرد

درصد گاز کربنیک، صفر تا سه  40تا  00درصد متان،  60تا  00شود که در آن  آلی ورودی زیاد و با بار آلی ورودی کم تقسیم می

یبات بیوگاز درصد نیتروژن، صفر تا یک درصد هیدروژن، صفر تا یک درصد اکسیژن و صفر تا یک درصد هیدروژن سولفره در ترک

 .وجود دارد

درجه  001گراد است که در مقایسه با دمای احتراق گازوئیل که  درجه سانتی 111دمای احتراق بیوگاز : پور ادامه داد شیرازی

گراد  درجه سانتی 111درجه است، از گرمای بیشتری برخوردار بوده و دمای شعله حاصل از آن  011گراد و نفت پروپان که  سانتی

 .شده استگزارش 

در هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن  21های گاز قابل احتراق بوده و با نسبت یک به  بیوگاز مانند سایر سوخت: وی تصریح کرد

 .باال است

ارزش حرارتی آن حدود شش کیلووات ساعت بر مترمکعب یعنی برابر ارزش حرارتی نیم لیتر : استاد دانشگاه کشاورزی یادآور شد

 .متر ستون آب است سانتی 21گازوئیل بوده و فشار الزم و مطلوب برای پخت و پز با بیوگاز بین پنج تا سوخت 

هوازی که در تثبیت  های بی هاضم: های شهری تأکید کرد های بیوگاز در تثبیت زباله پور با اشاره به استفاده از دستگاه شیرازی

هوازی با غلظت  های بی هوازی با غلظت جامدات پایین و هاضم های بی هاضم گیرند، به های شهری مورد استفاده قرار می زباله

 .شوند جامدات باال تقسیم می

درصد است که به ازای هر کیلوگرم  01هاضم غلظت جامدات مواد زائد مورد استفاده چهار تا  Low Solidدر : وی اظهار داشت

 .کند می مترمکعب گاز تولید 40تا  20شده  مواد زائد جامد تجزیه

درصد آن متان  00درصد است که  00تا  20فرآیند غلظت جامدات در داخل رئاکتور  High Solidدر : پور در پایان گفت شیرازی

 ./مترمکعب بیوگاز به ازای هر تن مواد زائد خام خواهد داشت 211تا  041روز زمان ماندگاری دارد و تولید  21بوده و بین شش تا 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به یارانه صادراتی اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به یارانه صادراتی / / های ایرانی به گرسنگان آفریقاهای ایرانی به گرسنگان آفریقا  اهدای سیباهدای سیب

  سیبسیب

گذرد، باید  های شرقی و غربی می های آذربایجان های استان های انبارشده در سردخانه از آنجا که بیش از پنج ماه از نگهداری سیب

تر برای خارج کردن آنها از سردخانه تصمیم گرفت، چرا که بعد از عید نوروز و با آمدن محصوالت سردرختی جدید در  هرچه سریع

 .یب کاهش پیدا خواهد کردبازار، تقاضا برای س

ای گردآوری شده و از این منبع برای یارانه صادراتی سیب  شده در صورتی که بخشی از درآمد واردکنندگان موز در صندوق تعریف

 .استفاده شود، صادرات سیب به جای واردات موز، سازوکار قانونی پیدا خواهد کرد

با اعالم ( ایانا)رگانی ارومیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق باز

های شرقی و غربی  های آذربایجان های استان های انبارشده در سردخانه از آنجا که بیش از پنج ماه از نگهداری سیب: این خبر گفت

رفت، چرا که بعد از عید نوروز و با آمدن محصوالت تر برای خارج کردن آنها از سردخانه تصمیم گ گذرد، باید هرچه سریع می

 .سردرختی جدید در بازار، تقاضا برای سیب کاهش پیدا خواهد کرد

هزار و  های ارومیه وجود دارد که قیمت کنونی آن یک هزار تن سیب در سردخانه 001هم اکنون بیش از : زاده افزود رحیم وهاب

تومان برای هر کیلوگرم پرداخت  011هزار و  حالی است که کشاورزان روی درخت یک تومان برآورد شده است؛ این قیمت در 211

 .کردند

خوری به صدا درآمده است و باید  ها و خارج شدن آنها از سبد غذایی تازه زنگ خطر برای از بین رفتن سیب: وی خاطرنشان کرد

 .تر کاری کرد هرچه سریع

 اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به سیب

پیشنهاد کمیسیون و همچنین اتحادیه ملی : رئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد

معنا که  تولیدکنندگان محصوالت باغی کشور مبنی بر اختصاص بخشی از درآمد واردات موز برای صادرات سیب بوده است؛ بدین

حساب صندوقی برای صادرات سیب واریز شود تا با شرایط کمبود منابع مالی دولت، شده از واردات موز، به  بخشی از درآمد حاصل

 .منابع درآمدی جدیدی برای پرداخت یارانه صادراتی به سیب تعریف شود

رود هرچه  وزیر جهاد کشاورزی نیز از صادرات سیب به ازای واردات موز سخن گفته است و انتظار می: زاده تصریح کرد وهاب

 .رو نشود های انباری اتخاذ شود تا وضعیت سیب بیشتر از این با بحران روبه ازوکاری اجرایی برای خارج کردن سیبتر س سریع

 بازار مسکو اختصاصی نیست

هرچند صادرات سیب از طریق زمینی به مسکو ادامه دارد، اما به دلیل افت ارزش روبل در مقابل دالر، عمالً منافع : وی یادآور شد

 .ادی ندارداقتصادی زی

روبل رسید که باعث  52گذاری شد، ارزش آن در این هفته به  روبل ارزش 12هفته گذشته هر دالر آمریکایی : زاده تأکید کرد وهاب

 .خارج شدن صادرات سیب از صرفه اقتصادی است

 یارانه حمل یا یارانه صادراتی؟
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رسد شرایط سیب طوری رقم خورده  نظر می به: ظهار داشترئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه ا

است که دولت بتواند با تعریف منابع درآمدی جدید یا از محل صندوق توسعه ملی، بخشی را به یارانه صادراتی سیب اختصاص 

 .دهد

جاد کند؛ چرا که انبارها پر ای برای صادرکنندگان داخلی ای تواند انگیزه در شرایط کنونی، تنها مشوق خارجی می: وی همچنین گفت

 .هایی است که تاریخ مصرف آنها به انقضای خود نزدیک شده است از سیب

 سیب به کشورهای آفریقایی اهدا شود

شوند، از  رو می بسیاری کشورها در شرایط فعلی ایران که با افزایش تولید محصوالت کشاورزی روبه: زاده در ادامه افزود وهاب

 .گیرند تا با اختصاص مشوق صادراتی بتوانند بازارهای خود را تنظیم کنند برای توسعه صادرات کمک می ای ابزارهای تعرفه

منظور جلوگیری از هدررفت و ضایع شدن محصوالت خود نظیر آنچه برای  یافته به همچنین کشورهای توسعه: وی خاطرنشان کرد

ای به کشورهای گرسنه آفریقا اهدا  را پیش از رسیدن به چنین مرحلهکنند محصوالت خود  های ایران رخ داد، تالش می زمینی سیب

 .کنند

المللی داشته باشد، در قد و قامت دولت است و در صورت ورود  تواند وجهه بین چنین اقدامی که می: زاده در پایان تصریح کرد وهاب

 ./ها و چرخه مصرف خارج شود انههای تولیدی از سردخ توان انتظار داشت بخشی از سیب دولت به این سیستم، می
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  امسال برای تامین میوه شب عید غافلگیر نخواهیم شدامسال برای تامین میوه شب عید غافلگیر نخواهیم شد

در سال جاری   با توجه به مدیریت مطلوب طرف های عرضه،  :امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردمدیرکل دفتر 

 .غافلگیر نخواهیم شد

مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره ذخیره سازی و تامین میوه شب عید و همچنین مرغ و تخم مرغ در  

 .سراسر کشور اطمینان داد

باتوجه به تجارب سال های گذشته و آسیب شناسی نظام : ایانا به نقل از صدا و سیما، مهدی کاظم نژاد اظهار داشت به گزارش

 .توزیع، در سال جاری ذخیره سازی میوه شب عید در استان های مسافر پذیر و در بازارهای هدف در سراسر کشور انجام شده است

برای تامین به موقع میوه شب عید دیگر زمان را از دست نمی دهیم و از : ورزی افزودمدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشا

 .همان ذخایر محل تقاضا برای عرضه هم اقدام خواهیم کرد

امسال تولید میوه در داخل کشور به میزان کافی است و در مراکزی که برای توزیع در نظر گرفته است بر قیمت و : کاظم نژاد گفت

 .ا و میوه ها نظارت کافی داریم و این روند را به صورت مرتب پایش و رصد می کنیمکیفیت کااله

در سال جاری   با توجه به مدیریت مطلوب طرف های عرضه،  :مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .غافلگیر نخواهیم شد

ای به غیر از موز، آناناس، نارگیل و انبه مجوز ورود به کشور  هیچ میوهبنابراین گزارش به دلیل تولید فراوان میوه در حال حاضر 

ها، واردات هرگونه میوه به کشور ممنوع است و سالمت و بهداشت این میوه ها  ندارد و بر اساس ابالغ وزیر کشور به همه استانداری

 . نیز تایید نمی شود

وه به کشور وجود ندارد و تولید داخلی انواع میوه کافی و پاسخگوی نیاز ای برای صدور مجوز واردات می در سال جاری هیچ برنامه

 ./داخلی است
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 تولیدات باغی
 آیانا - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

ورود محصوالت جامانده از بازارهای اروپایی به ورود محصوالت جامانده از بازارهای اروپایی به / / برابر سرانه جهانبرابر سرانه جهانسرانه تولید پرتقال در ایران پنج سرانه تولید پرتقال در ایران پنج 

  آسیاآسیا

 0.0هزار تومان و یا واردات سیب با وجود  31هزار تومان، گیالس هر کیلوگرم  01تا  21هایی به ارزش هر کیلوگرم  واردات میوه

زنی تولید در کشور در دست  را برای ریشه میلیون تن تولید داخلی، تنها نشان از آن دارد که برخی افراد سودجو، تیغ تیزی

 .اند گرفته

دلیل وجود آفات و باقیمانده سموم جایی در کشورهای اروپایی ندارند، وارد بازارهای آسیایی  در حال حاضر محصوالتی که به

 .شوند می

 4.0با بیان اینکه با تقسیم ( ایانا)یران مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ا

کیلوگرم خواهد بود،  01میلیون جمعیت ایران، مصرف سرانه هر ایرانی بیش از  51میلیون تن مرکبات تولیدشده در کشور بین 

سرانه کیلوگرم است، پس چگونه ممکن است در حالی که سرانه تولید هر فرد در کشور پنج برابر  01.0این عدد در دنیا : گفت

 ؟!گیرد مصرف این میوه در دنیا است، واردات میوه صورت می

قانون تنها مجوز چهار میوه : محمدرضا شعبانی با تأکید بر اینکه تنها نتیجه واردات میوه، ضربه زدن به تولید کشور است، افزود

های گیالس، گالبی، سیب، انگور،  ع میوهشامل انبه، آناناس، موز و نارگیل را صادر کرده است، در صورتی که در حال حاضر انوا

 .شوند پرتقال و نارنگی به کشور وارد می

هزار تومان و یا واردات  31هزار تومان، گیالس هر کیلوگرم  01تا  21هایی به ارزش هر کیلوگرم  واردات میوه: وی خاطرنشان کرد

زنی تولید در  رخی افراد سودجو، تیغ تیزی را برای ریشهمیلیون تن تولید داخلی، تنها نشان از آن دارد که ب 0.0سیب با وجود 

 .اند کشور در دست گرفته

شوند، غیرقابل باور است، چگونه با وجود ستاد مبارزه  صورت قاچاق وارد کشور می ها به قبول این امر که این میوه: شعبانی ادامه داد

 ترین شهرهای ما عرضه شود؟ ود و حتی در کوچکتواند به آسانی وارد کشور ش با قاچاق کاال چنین حجمی میوه می

ها نیز وجود دارد که افراد با  در قانون در کنار ورود چند رقم خاص میوه که گفته شد، یک کد با نام سایر میوه: وی تصریح کرد

تر  د و باید هرچه سریعشود، دارای مجوز هستن پردازند و تمامی بارهایی که در میادین خالی می سودجویی از آن به واردات میوه می

 .جلوی این امر به هر نحو ممکن گرفته شود

مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران با اشاره به اینکه تولید کیوی، نارنگی، پرتقال و لیموشیرین در کشور فراوان بوده است و 

هیچ ارگانی سالمت محصوالت واردشده را تأیید در این شرایط ،  :هنوز در حال برداشت پرتقال رقم والنسیا هستیم، یادآور شد

کدام گواهی بهداشت ندارند و با این روند عالوه بر قاچاق میوه، در حال واردات انواع آفات به کشور هستیم که در  کند، هیچ نمی

 .نهایت سالمت جامعه به خطر خواهد افتاد

باقیمانده سموم جایی در کشورهای اروپایی ندارند، در حال حاضر وارد دلیل آفات و  بسیاری از محصوالتی که به: شعبانی تأکید کرد

 .شوند بازارهای آسیایی می

گیرد، ما باید خود  مبادله که به اجبار صورت نمی: پذیر نیست، اظهار داشت عنوان امکان وی با بیان اینکه مبادله میوه به هیچ

 .یمکننده نوع میوه صادراتی و وارداتی به کشور باش تعیین
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 .کند کننده نیز ضربه وارد می رساند، بلکه به مصرف تنها به تولیدکننده ضرر می واردات، نه: شعبانی همچنین گفت

شود، چگونه ممکن است  ترین محصول گیالس دنیا هر کیلوگرم چهار تا پنج دالر عرضه می در حال حاضر گران: وی در ادامه افزود

؟ چطور ممکن است سیب داخلی به !رود ؟ سود این گرانی به جیب چه کسی می!می شودهزار تومانی عرضه  31در کشور گیالس 

پاسخی هستند  های بی ها پرسش هزار تومان وارد کشور شود؟ این 05قیمت دوهزار تومان عرضه شود و سیب خارجی هر کیلوگرم 

 ./که مسئوالن باید پاسخ دهند
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای / / رأسی سیمنتال اتریش در راه ایرانرأسی سیمنتال اتریش در راه ایران  41114111محموله محموله 

  بازدهبازده  های کمهای کم  دامدام

بازده در  های کم توان از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای سطح دام می: جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفتمعاون وزیر 

 .ایران استفاده کرد

درباره امضای سند ( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بخشی از قراردادی که به امضا رسید، مربوط به مبادالت ژنتیکی و دام است: اتریش و ایران گفتهمکاری بین 

این کشور به : رود، افزود شمار می نژاد دام به حسن رکنی با اشاره به اینکه اتریش یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ژنتیک و اصالح

 .یش گرفته و شاخص باالیی در این زمینه داردای در پ لحاظ بهداشتی نیز تدابیر بسیار هوشمندانه

توان از پتانسیل ژنتیکی آن برای  های مطلوبی که در سیستم دامداری این کشور وجود دارد، می دلیل وجود ظرفیت به گفته وی، به

 .بازده در ایران استفاده کرد های کم ارتقای سطح دام

در همین راستا قرار است به زودی محموله یک هزار راسی : رنشان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی خاط

های  سیمنتال از کشور نام برده وارد ایران شود که امضای سند همکاری بین وزرای دو کشور، دلیل محکمی برای ادامه همکاری

 .رود شمار می دامپروری و کشاورزی بین ایران و اتریش به

ها احساس  ن نیز گاوهای سیمنتال در برخی مناطق ایران وجود دارند و صاحبان آنها از پرورش این داماکنو البته هم: رکنی ادامه داد

 .کنند رضایت می

درصد 01چربی شیر نژاد سیمنتال، : های اقتصادی نژاد مذکور را کیفیت شیر تولیدی آن نام برد و تصریح کرد وی یکی از ویژگی

 .بی داردبیشتر از گاو بوده و کیفیت بسیار مطلو

شود، از نظر تولید و کیفیت گوشت  از آنجا که سیمنتال، یک نژاد دومنظوره محسوب می: رکنی درباره گوشت این نژاد یادآور شد

 .کننده را جلب کند تواند رضایت مصرف نیز در سطح باالیی قرار داشته و می

ای و نگهداری پایین آن است؛ بنابراین  ع بهداشتی، تغذیهکند، توق ای که سیمنتال را از هلشتاین متمایز می به گفته وی، مشخصه

ضمن اینکه واردات سیمنتال برای افزایش . توان از این نژاد برای مناطقی که امکان پرورش هلشتاین در آن نیست، استفاده کرد می

 ./وضوع استقبال خواهند کردشک دامداران نیز از این م تولید شیر و گوشت و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه بوده و بی

/news/fa/ir.iana.www//:http23001D%/3%50%D5% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/29157/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

۰6 
 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  میلیون راس دام علیه تب برفکی در کشورمیلیون راس دام علیه تب برفکی در کشور  4040واکسیناسیون بیش از واکسیناسیون بیش از 

هزار راس  511هزار راس گوسفند و بز همچنین یک میلیون و  011میلیون و  06فصل زمستان امسال تاکنون بیش از از ابتدای 

 .گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

 011هزار راس گوسفند و بز همچنین یک میلیون و  011میلیون و  49ز ابتدای فصل زمستان امسال تاکنون بیش از 

 .گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند هزار راس

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جمال الدین جاویدی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی 

شیوع تب برفکی در با وجود این میزان واکسیناسیون به علت محدودیت در تهیه واکسن، خطر : کشور با اعالم این خبر تاکید کرد

 -کشور جدی بوده، لذا ضروریست دامداران ضمن همکاری با ادارات دامپزشکی سراسر کشور نسبت به رعایت موازین بهداشتی

 :قرنطینه ای ذیل اقدام کنند

است، لذا از های انتقال بیماری تب برفکی، تماس با دام های آلوده و ترشحات دام های درگیر با بیماری  یکی از مهم ترین راه-0

 .ای نگهداری نمایید تردد و جابجایی غیرضروری دام های آلوده و بیمار خودداری نموده و آنها را در مکان جداگانه

به جهت جلوگیری از انتشار آلودگی، از جابجایی دام های تلف شده و ارسال آن ها به کلینیک ها و ادارات دامپزشکی اکیدا -2

 .د تلفات مراتب را به اطالع نزدیک ترین اداره دامپزشکی برسانندخودداری گردد و در صورت وجو

ساعت خودداری  45افرادی که با دام آلوده در تماس بوده اند از سرکشی به واحدهای دامداری غیر درگیر تا مدت حداقل -0

 .نمایند، بدیهی است که عامل بیماری از طریق افراد قابل جابجایی است

وسایط نقلیه قبل از ورود و خروج، بویژه در ضدعفونیحوضچه های ضد عفونی واحد دامداری اقدام نموده ونسبت به فعال نمودن -4

 .دامداری های درگیر الزامی است

با راهنمایی و )نسبت به ضدعفونی بستر و مکان نگهداری دام های آلوده و اطراف آنها با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب -0

 .اقدام نمایند( ای دامپزشکیه هماهنگی اکیپ

قرار نگیرد و آنها را در اسرع ( اهلی و یا وحشی )به هیچ وجه مورد تغذیه گوشتخواران ...( ها و   ها و بزغاله بره)دام های تلف شده -6

 .وقت و در مکان دور از سایر دامهای گلهبه صورت مناسب و بهداشتی دفن نمایند

ن اعالم سریع موارد بیماری به نزدیک ترین شبکه دامپزشکی منطقه، همکاری و مساعدت الزم در صورت بروز تلفات در گله، ضم-1

 .را برای انجام واکسیناسیون در واحد با اکیپ های عملیاتی دامپزشکی داشته باشند

ه واکسن از منابع غیر تهیه و توزیع واکسن تب برفکی مناسب در دستور کار ادارات کل دامپزشکی استان ها قرار دارد، لذا از تهی-5

 .رسمی و غیر معتبر خودداری نمایند

کنترل و محدود نمودن بیماری جز با حمایت و مشارکت دامداران و عشایر گرامی مقدور نیست، لذا مجدداً خواستار مشارکت و -3

 ./های کنترلی و پیشگیرانه بیماری ها با دامپزشکی هستیم همکاری آن عزیزان در برنامه
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  های مواد ژنی دام سبک در سال آیندههای مواد ژنی دام سبک در سال آینده  ایجاد ایستگاهایجاد ایستگاه/ / تولید نژادهای ترکیبی برای حفظ مراتع کشورتولید نژادهای ترکیبی برای حفظ مراتع کشور

های سبک پربازده و کاهش تعداد مولدان متکی بر مراتع، شاهد حفظ و حراست بیشتر از مراتع  نژادهای ترکیبی از دامبا تولید 

 .کشور خواهیم بود

منظور ارتقای راندمان تولید و  هایی، به ، مرکز اصالح نژاد دام کشور طی برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های ژنتیکی جدید جهت پرورش  گیری از نژادهای خارجی در تولید ترکیب نژادهای بومی گوسفند و بز، همچنین بهرهوری از  بهره

 .ای را در دستور کار خود قرار داده است های ویژه های غیرمرتعی، برنامه در سامانه

منظور تولید مواد ژنی  هایی به آینده ایستگاهقرار است در سال : رئیس گروه اصالح نژاد دام سبک در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت

 .های بومی سبک در کشور ایجاد شود گیری و توسعه عملیات اصالح نژاد دام شامل اسپرم، جنین و دام زنده با هدف بهره

کز اصالح نژاد های اجرایی توسط مر توان پروژه طور کلی می به: افزود 34های اجرا شده در سال  امیر طاهری یگانه با اشاره به طرح

 .بندی کرد دام کشور را به شش گروه اصلی طبقه

های  منظور پرورش با هدف ارتقای تولید و اصالح نژاد در سامانه های هسته نژادهای خالص خارجی به به گفته وی، ایجاد گله

های سبک بومی کشور با  ممنظور اصالح نژاد دا های تولید مواد ژنی و دام مولد به غیرمتکی به مرتع و همچنین ایجاد گله

 .اند های مهم اجرایی بوده مند ازجمله طرح های غیردولتی و عالقه گذاری بخش سرمایه

منظور تولید ترکیب ژنتیکی  هزار رأس میش مولد به 11تحت پوشش قرار دادن : طاهری یگانه درباره دو پروژه دیگر خاطرنشان کرد

هزار بز بومی  05های غیرمتکی به مراتع و  ادهای گوسفند خالص خارجی در سامانهگوسفند پربازده با استفاده از سهم خونی نژ

های سال جاری مرکز اصالح نژاد محسوب  داران متقاضی از دیگر برنامه منظور تولید ترکیب ژنتیکی بز شیری با مشارکت گله مولد به

 .شوند می

اندیش البرز و همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، با هدف ایجاد گله هسته بز شیری بومی با همکاری شرکت دانش بنیان نو

های بهبود  حفظ و حراست از نژادهای بز بومی شیری کشور و ارتقای راندمان تولید شیر و دوقلوزایی، همچنین ساماندهی برنامه

هایی بود که  مراتع از دیگر پروژه های متکی بر های گوسفند و بز بومی برای پرورش در سامانه مدیریت پرورش و اصالح نژاد گله

 .رئیس گروه اصالح نژاد دام سبک از آنها نام برد

دلیل وجود نقاط ضعف در برخی از صفات مورد نیاز جهت پرورش در  از آنجا که نژادهای دام سبک بومی کشور به: وی ادامه داد

های متکی به مراتع هستند، استفاده از  مناسب پرورش در سامانه ها عمدتاً ای در این دام ویژه سامانه مزرعه مرتعی به های غیر سامانه

های اصالح نژادی دام سبک در دستور کار این مرکز قرار  سهم خونی نژادهای خارجی باهدف رفع بعضی از این نقاط ضعف در برنامه

 .گرفته است

سبک پربازده و کاهش تعداد مولدان متکی بر مراتع،  های عمال با تولید نژادهای ترکیبی از دام: طاهری یگانه در پایان تصریح کرد

 ./کاهش فشار چرای دام در مراتع اتفاق خواهد افتاد و شاهد حفظ و حراست از مراتع کشور خواهیم بود
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ام و طیورتولیدات د  
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجمدتوزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجمد/ / خودکفایی در تولید گوشت قرمزخودکفایی در تولید گوشت قرمز

هیچ مشکل و : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت گوشت منجمد در بازار ثابت است افزود

 .ندارد کمبودی وجود در این زمینه وجود

، علیرضا ولی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت گوشت منجمد در بازار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .هیچ مشکل و کمبودی وجود ندارد: ثابت است افزود

الی بازار است و گوشت قرمز تازه و منجمد به اندازه کافی وجود دارد و گران شدن گوشت قرمز به علت تقاضای با: وی گفت

 .هیچگونه کمبودی در این زمینه نداریم و به هر میزان که نیاز باشد توزیع می شود

 .گوشت قرمز تازه را بخش خصوصی توزیع می کند: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود

 .وشت قرمز نداریم و کمبودی نیز در بخش تولید نیستهیچگونه صادراتی برای گ  :ولی گفت

تومان و گوشت قرمز منجمد با قیمت هر کیلو  0011مرغ منجمد با قیمت هر کیلو : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت

 .تومان در فروشگاه های زنجیزه ای و سازمان میادین توزیع می شود 011هیجده هزار و 

 .تومان نیز کاهش خواهد یافت 0011ایانی سال قیمت گوشت مرغ منجمد تا در روزهای پ: وی افزود

هزار تن مازاد تولید داریم که بخشی از  011تا  201در زمینه تولید گوشت مرغ ساالنه  : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت

 .این میزان صادر می شود

هزار تومان بیشتر  1تومان عرضه می شود اما اگر از قیمت هر کیلو  6011هم اکنون گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو : ولی افزود

 .شود مرغ گرم نیز عرضه خواهد شد

گوشت قرمز برزیل، از : وی در ادامه با اشاره به اینکه گوشت به اندازه مورد نیاز در تمام مراکز استان ها وجود دارد اظهار کرد

 .آید این درحالیست که که این گوشت از نظر بهداشتی و کیفی کنترل شده استکیفیت باالیی در مقایسه با مرغ به حساب می 

مرغ های منجمد با روش های علمی منجمد شده و از نظر کیفی باالتر از : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه عنوان کرد

 .گوشت گرم به حساب می آید

تا  20امروز خوشبختانه با توجه به شرایط تولید حدود : میلیون است اظهار کرد 2ا ت 0ولی در ادامه با بیان اینکه نیاز کشور حدود 

 .هزارتن مازاد بر گوشت وجود دارد و ما در گوشت قرمز خودکفا هستیم 011
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  میلیون تن گندم در کشورمیلیون تن گندم در کشور  3.03.0بینی برداشت بینی برداشت   پیشپیش/ / کشور در تولید گندم به خودکفایی رسیدکشور در تولید گندم به خودکفایی رسید
کشور با این میزان برداشت در زمینه تولید : میلیون تن گندم، گفت 3.0بینی برداشت  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با پیش 

 . رسد گندم به خودکفایی می

اصحاب رسانه سازمان حفظ نباتات را از کرمانشاه، محمدعلی باغستانی ظهر امروز در نشست خبری با  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پیش آگاهی در زمینه زنگ غالت فاکتور مهمی است که اگر به موقع صورت نگیرد : یک سازمان واکنش سریع برشمرد و اظهار کرد

 .ممکن است نوعی اپیدمی و فراگیر در کل کشور و موجب ایجاد خسارات جبران ناپذیری در کل کشور شود

اساس کار سازمان حفظ نباتات : ای مناسب در سال زراعی جاری به ویژه در منطقه غرب کشور، بیان داشته وی با اشاره به بارش

آگاهی کشاورزان برای  کارشناس در دو بخش خصوصی و عمومی با هدف پیش 611آگاهی است که در این زمینه پنچ هزار و  پیش

 .های حوزه نباتات مشغول هستند مقابله با آفات و بیماری

هزار هکتار داشته باشیم که با اجرای برنامه  011شد که زنگ غالت را در سطح  بینی می گفته باغستانی، سال گذشته پیشبه 

هزار هکتار  011هزار هکتار کاهش کرد و امسال نیز در سطح  21های به موقع شدیم این سطوح به  آگاهی و کانون کوبی پیش

 .ت انجام شده استکوبی برای مقابله با بیماری زنگ غال کانون

 گیرد امسال در سطح دو میلیون هکتار مبارزه با سن غالت صورت می*

یک از   با اقدامات انجام گرفته هیچ: زدگی گندم در سطح کشور را زیر نیم درصد عنوان کرد و گفت وی میانگین خسارت سن

دهنده اجرای مطلوب این طرح در مزارع  نشان به دلیل آفت سن گندم به سیلوها برگشت داده نشدند که  خودروهای حمل گندم

 .میلیون تن باشد 3.0بینی شده میزان برداشت گندم  کشاورزی است و امسال نیز پیش

در سال : های پیشرو در مبارزه با سن گندم عنوان کرد و افزود رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، استان کرمانشاه را از استان

شود که امسال در سطح دو میلیون هکتار مبارزه با سن غالت  بینی می سن گندم انجام شد و پیشگذشته مبارزه بسیار خوبی با 

 .دهد درصدی را نشان می 00تا  01صورت گیرد که نسبت به سال گذشته افزایش 

 رو خواهیم شد در سال زراعی جاری با بحران آفت ملخ روبه*

هزار هکتار از مزارع کشور  511های هرز تاکنون در سطح  طرح مبارزه با علف :های هرز بیان داشت باغستانی در بحث مبارزه با علف

 .های پیشرو در این زمینه بوده است انجام شده که در این زمینه نیز استان کرمانشاه یکی از استان

به دلیل بارش  در سال گذشته مشکلی خاصی در زمینه آفت ملخ نداشتیم اما طی امسال: رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 211تا  001رو شویم که سازمان حفظ نباتات برای دفع این آفت در سطح  شود با بحران آفت ملخ روبه بینی می باران مناسب پیش

 .باش قرار دارد هزار هکتار در آماده

 ورود هر نوع محصول کشاورزی به کشور ممنوع است* 

هر نوع کاالی خارجی برای : پست قرنطینه داخلی وجود دارد، گفت 41 پست قرنطینه خارجی و 12وی با بیان اینکه در کشور 

عبور کند که هدف اصلی از این کار تأیید اصالت محصول و جلوگیری از ورود آفت و   ورود به کشور باید از این معابر قرنطینه

 .ممنوع اعالم شده است محصول آلوده به کشور بوده که در حال حاضر ورود هر نوع کاالی کشاورزی از مرزهای کشور

 فقط نیم درصد سموم مصرفی کشور پرخطر هستند* 

http://www.farsnews.com/
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جاری اشاره کرد و  نوع سم در کشور طی سال 03رئیس سازمان حفظ نباتات در بخش پایانی سخنان خود به تعلیق استفاده از 

ی که در کشور مورد استفاده قرار طبق آمار منطبق بر استانداردهای سازمان محیط زیست آمریکا فقط نیم درصد از سموم: افزود

 .گیرد در زمره سموم پرخطر قرار دارند می

هر سمی که از طرف : شوند، افزود کش هستند و هرگز روی گیاه اسپری نمی وی با بیان اینکه سموم استفاده شده عمدتا جونده

 .شود کنوانسیون جهانی روتردام ممنوع اعالم شود از چرخه استفاده کشور ما نیز خارج می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202110105 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

ارجحیت برنج گران محلی در بازار ارجحیت برنج گران محلی در بازار / / گیری زودهنگام شالیگیری زودهنگام شالی  شتابزدگی پر مخاطره کشاورزان در خزانهشتابزدگی پر مخاطره کشاورزان در خزانه

  ایرانیایرانی

های  تواند موفق واقع شود که با پوشش روز زودتر از زمان رایج هر سال، ریسک باالیی دارد و در صورتی می 02گیری  خزانه

 .پالستیکی انجام شود

روز زودتر از موعد  02سک نشاء برنج درباره ری( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه است، اما همیشه  زمان مناسب برای نشاءگیری برنج اواخر اسفند و اوایل فروردین: های شمالی گفت مقرر در برخی استان

 .شوند کشاورزان از سرمای این دو زمان متوجه ضرر و زیان می

رو  سیاری مناطق با سرمایه دیررس زمستانه و سرمای فصل بهار روبهسال گذشته، کشاورزان در ب 01از : شایق افزود جمیل علیزاده

 .ماه که هوا نسبتاً ثابت است، انجام دهند گیری مجددی را در هفته دوم و سوم فروردین شوند خزانه شده و مجبور می

شوند، اما دیگر اقشار  شالیکارانی که نشاءهایشان زیر پوشش نایلونی است، کمتر متوجه ضرر و زیان می: وی خاطرنشان کرد

 .شان از بین برود بردار ممکن است در سرماهای ناگهانی، کل خزانه بهره

دهند که  گیری را در فضای باز انجام می های اخیر، کشاورزان خزانه دلیل گران شدن پالستیک طی سال به: شایق ادامه داد علیزاده

 .البته ریسک خطر بسیار باال است

سالی است که برخی کشاورزان برای آنکه کشتشان جلوتر بیفتند و بتوانند رتون و دوبار کشت انجام دهند، چند : وی تصریح کرد

 01کنند که البته این فعالیت ریسک باالیی دارد؛ چون تجربه  گیری شالی برنج اقدام می روز زودتر از زمان مقرر نسبت به خزانه 02

 .ماه وجود خواهد داشت زودرس فروردین طور قطع سرمای دهد که به سال گذشته نشان می

های هواشناسی ندارند و  بینی متأسفانه کشاورزان ما عادت به بررسی وضعیت آب و هوایی با پیش: شایق یادآور شد علیزاده

 .ترتیب هرساله ضرر و زیان متوجه شالیکاران خواهد شد بدین

روز جلوتر  02شود، اما اگر  اسفندماه به بعد انجام می 20گیری از  های گذشته مرسوم بوده است که خزانه از سال: وی تأکید کرد

 .گیری کنند انجام شود، الزم است که حتماً زیر پوشش پالستیکی اقدام به خزانه

 ای بابت ماندگاری برنج در انبارها نداریم دغدغه

های  کاران بود، زیرا تمامی برنج رای برنجامسال سال خوبی ب: دبیر انجمن برنج کشور درباره وضعیت برنج در کشور اظهار داشت

 .ای بابت ماندگاری برنجشان در انبارها ندارند محلی به فروش رفته است و کشاورزان هیچ دغدغه

دهند  خوشحال هستیم که برنج همچون روغن نباتی تسلیم نشد و اگر هم گران است، هنوز مردم ترجیح می: شایق گفت علیزاده

 .ندبرنج محلی خریداری کن

شده بسیار باالیی دارد و مطابق آنچه که سازمان فائو  ترین مشکل برنج کشور آن است که قیمت تمام بزرگ: وی همچنین افزود

 .اش پایین بیاید شده بینی کرده، ایران نیز باید کاری انجام دهد تا هزینه تمام پیش

شده  توانست اجرایی شود و قیمت تمام ین کرده که میهایی را تدو وزارت جهاد کشاورزی طرح: شایق خاطرنشان کرد علیزاده

 .ها مسکوت باقی مانده است محصول برنج را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد، اما همچنان این طرح
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مشکل بعدی برنج، توسعه کشت دوم بوده که الزم است بیشتر ترویج شود و عالوه بر آن استفاده از تولیدات جانبی : وی ادامه داد

 .که یکی از آنها روغن از سبوس است، که نیاز به توجه بیشتری دارد برنج

های  کنند، اما الزم است به دیگر قسمت ها از سبوس برای تهیه شامپو استفاده می برخی کارخانه: شایق در پایان تصریح کرد علیزاده

کار قرار دهیم؛ زیرا برنج سفید جزیی از کل  ها توجه کنیم و تولیدات جانبی را در دستور برنج همچون ساقه، سبوس و سایر بخش

 .این گیاه است

گیری  روز جلوتر اقدام به خزانه 02کشاورزان مازندرانی با توجه به کمبود زمین، کشت دوم را عاملی برای افزایش تولیدات دانسته و 

 ./اند شالی کرده

/news/fa/ir.iana.www//:http23153D%/5%B4%D5 
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 چای

 اقتصاد نیوز

در چند روز اخیر شرکت پست در چند روز اخیر شرکت پست   ها چه بود؟ها چه بود؟  ای به تهرانیای به تهرانی  میلیون چای کیسهمیلیون چای کیسه  99ماجرای پست رایگان ماجرای پست رایگان 

های تهرانی ارسال کرده، اما ماجرا های تهرانی ارسال کرده، اما ماجرا   ای به خانهای به خانه  ایران با بیش از هزار نفر پستچی، سه میلیون چای کیسهایران با بیش از هزار نفر پستچی، سه میلیون چای کیسه

  چیست؟ چیست؟ 

اند، در چند روز اخیر شرکت پست ایران با بیش از هزار نفر پستچی،  ها گزارش داده آن طور که برخی رسانه  به گزارش اقتصادنیوز،

 های تهرانی ارسال کرده، اما ماجرا چیست؟ ای به خانه چای کیسهسه میلیون 

 

در همین مورد یکی از مسووالن شرکت پست با بیان این مطلب که یکی از شرکت های بزرگ داخلی اقدام به واردات تکنولوژی 

 .خواست چای ماسوله بوده استتوزیع چای در تهران بنا به در: تولید و بسته بندی چای از سوییس کرده است به اقتصادنیوز گفت

 

با پیگیری اقتصادنیوز از این شرکت در نهایت مشخص شد که مالک برند ماسوله در حقیقت یک شرکت سوییسی بوده است که این 

شرکت به تازگی با انتقال این برند همراه با دانش فنی و تکنولوژی مورد نیاز برندسازى و بسته بندی چای به ایران موافقت کرده 

و   بندى چای به ایران وارد شده بر این اساس مسووالن این شرکت مدعی هستند در این پروسه جدیدترین تکنولوژی بسته. است

 . شرکت مذکور ارائه چاى با کیفیت در بازار داخلی و رقابت با برندهای بین المللی صنعت چای را در دستور کار قرار داده است

-DEN/Stories/Live/com.eghtesadnews.www//:https003160 
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 خرما 

 آیانا - 13۰۱اسفند  1۱: تاریخ

  افزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم هاافزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم ها/ / قیمت خرمای مضافتی افزایش یافتقیمت خرمای مضافتی افزایش یافت

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی، قیمت این محصول را افزایش داده  مضافتی بهکاهش تولید خرمای 

 .است

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

های اجرایی در راستای مشکالت موجود شکل  فعالیت: رتی بخش دولتی عنوان کرد و گفت، اتاق بازرگانی را بازوی مشو(ایانا)ایران 

ای گامی  ایم با تعیین بازارهای هدف برای محصوالت صادراتی استان همچون پسته، خرما و محصوالت گلخانه گیرد و سعی کرده می

 .در جهت افزایش میزان صادرات برداریم

های تخصصی و در  های بازرگانی با توجه به نیازها و مشکالت موجود کمیته های مختلف اتاق میسیونمقداد تکلوزاده با بیان اینکه ک

های  درصد فعالیت 41ترین مشکالت در این عرصه، نبود دانش الزم است؛  از بزرگ: اند، افزود ها را شکل داده زیرمجموعه آنها انجمن

 .اضامحور باشد و افرادی که در این زمینه تجربه دارند، به آموزش بپردازندها تق ما نیز در زمینه آموزش است و سعی شده آموزش

دنبال دستیابی بازارهای شرق اروپا و جنوب شرق  ها در عرصه توسعه بازار است و به درصد فعالیت 01همچنین : وی خاطرنشان کرد

 .آسیا هستیم

دلیل شرایط آب و هوایی و همچنین افزایش تقاضاهای صادراتی  تکلوزاده دلیل افزایش قیمت خرمای مضافتی را کاهش تولید آن به

تواند خللی در عرضه خرما  درصد کاهش پیدا کرده است، اما این میزان نمی 21تا  00تولید خرمای مضافتی : عنوان کرد و ادامه داد

 .ویژه ماه رمضان وارد کند طی سال به

توان قیمت مشخصی را  کشاورزان با توجه در مناطق مختلف متفاوت است و نمیشده تولید خرما برای  وی با بیان اینکه هزینه تمام

اکنون این محصول را  هم: تومان تخمین زد و تصریح کرد 011تا دوهزار و  511هزار و  طور تقریبی یک عنوان کرد، این هزینه را به

شود و با توجه به  تومان خریداری می 011هزار و  هزار تا سه درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته سه 00تا  01از کشاورز با 

 .رسد کننده می هزار تومان به دست مصرف تومان تا هفت 011های مختلف از چهارهزار و  استان و منطقه عرضه به قیمت

مهیا شدن  ها را دلیلی برای دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان برداشته شدن تحریم

گیرد، ما نیز بدون شک در  های ابتدایی سال انجام می بیشترین میزان صادرات در ماه: های صادراتی دانست و یادآور شد زمینه

 .ماه سال آینده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود فروردین و اردیبهشت

: ترین خیانت به کشور دانست و تأکید کرد بزرگ های منابع آبی تکلوزاده افزایش سطح زیر کشت خرما را با توجه به محدودیت

 .تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، بلکه جوابگوی صادرات ما نیز هست شود که نه هزار تن خرما تولید می 001ساالنه 

را جایگزین  باید افزایش عملکرد و کیفیت: وی با بیان اینکه راندمان تولید ما نسبت به راندمان جهانی نیز بهتر است، اظهار داشت

 .افزایش سطح زیر کشت کنیم

بر است و از لحاظ اقتصادی نیز برای کشاورزان به صرفه نیست و  ها زمان های خرما و نخلستان اصالح واریته: تکلوزاده همچنین گفت

 .گیرد این اصالح به تدریج و بسیار محدود صورت می

: های فعال که استان کرمان متولی تشکیل آن بود، افزود وان یکی از بخشعن گیری اندیشکده تدبیر آب ایران به وی با اشاره به شکل

 .تر کند و توجه کشوری را به خود جلب کند آبی و مشکالت آب حساس این اندیشکده توانست افراد را درباره کم
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ن کشاورزی را فعال کردن دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان از اهداف ویژه کمیسیو

های توسعه بازار، تعامالت با سایر کشورها و رسیدگی به معضالت آب کشور برای تولید گیاهان  های تخصصی در زمینه انجمن

های زیرزمینی را از  ای اصالح کنیم که بیالن منفی مصرف آب گونه باید بتوانیم کشاورزی را به: خواه عنوان کرد و اظهار داشت آب کم

 ./نفی به صفر برسانیم و در نهایت این عدد را مثبت کنیمم

/news/fa/ir.iana.www//:http23000D%/3%52%DB%5C 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  خرما را گرفتخرما را گرفتتلخی صادرات فله، شیرینی تلخی صادرات فله، شیرینی 

طالی شیرین سیاه ایرانی به سبب صادرات فله در بازارهای هدف به نام : عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .دیگر کشورها به ثبت می رسد

فرد و خاص که عمده تولید آن در خاورمیانه است؛ محصولی که مفت و مجانی با صادرات فله اش مانند  خرما محصول منحصر به

دیگر محصوالت کشاورزی در اختیار دیگر کشورها قرار می گیرد و همه اینها به دلیل نبود کارخانه فرآوری و جانبی است که 

 !!!موجب شده فقط زحمت تولیدش بر گردن کشاورزان باشد و سودش در حساب دیگران

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میرمراد زهی عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

خرما، طالی شیرین سیاه اگر با بسته بندی مناسب وارد بازار صادراتی شود به طور حتم ارزش :خصوص وضعیت صادرات خرما گفت

 .افزوده باالیی را برای کشورمان به ارمغان می آورد

برای افزایش اشتغال در کشور باید از صادرات فله خرما به بازارهای هدف جلوگیری کنیم چرا که این امر به نفع : ردوی تصریح ک

 .تولیدکننده و کشور نیست

فرآوری این محصول و برندسازی مناسب می تواند برای رشد ارزی غیر نفتی کشور مفید باشد چرا که : میرمراد زهی تصریح کرد

نظر تنوع و کیفیت بهترین خرما در سطح جهان است و نباید اجازه دهیم با صادرات فله این محصول به نام دیگر  خرمای ایرانی از

 .کشورها ثبت شود

هزار تن اولین تولیدکننده خرماست پس از آن عربستان سعودی با بیش از یک 011الزم به ذکر است مصر با بیش از یک میلیون و 

های دوم تا سوم قرار دارند پس از آن امارات متحده، الجزایر، عراق،  ن با بیش از یک میلیون تن در مقامهزار تن و ایرا022میلیون و 

 . اند های چهارم تا دهم تولید خرمای جهان جای گرفته پاکستان، عمان، تونس و لیبی در رتبه

/news/fa/ri.yjc.www//:http0004566D%/5%%AA 
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 زعفران

 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

ابقای مشکالت انتقال پولی ایران تا ابقای مشکالت انتقال پولی ایران تا / / آمریکای جنوبی هم به جمع رقبای نورسیده زعفران اضافه شدآمریکای جنوبی هم به جمع رقبای نورسیده زعفران اضافه شد

  دو ماه آیندهدو ماه آینده

به قوت خود باقیست و امارات  LC اند، همچنان مشکالت انتقال پول و گشایش های ایران به سوئیفت پیوسته در حالی که بانک

 .متحده اعالم کرد این مشکال حداقل تا دو ماه آینده رفع نخواهد شد

آمریکای جنوبی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس شورای ملی زعفران امروز در نایب

 .کار ایران در حوزه تولید زعفران اضافه شده است نیز به رقبای تازه

استفاده از های روز دنیا و همچنین  افغانستان، چین، یونان، مراکش، ایتالیا و اسپانیا اکنون با تکنیک: غالمرضا میری افزود

مکانیزاسیون جدید در فهرست تولیدکنندگان زعفران قرار گرفتند که با توجه به سرعت تولید باید کشاورزی ایران از وضعیت سنتی 

 .فعلی خارج شود

از آنجا که زعفران ایران چندان بر برندسازی تمرکز نداشته است و دنیا با وجود برندسازی اسپانیا، برای : وی خاطرنشان کرد

 .های اساسی برداشته شود تر گام برندسازی زعفران ایرانی الزم است در تولید صنعتی زعفران هرچه سریع

 رود زعفران ایران به عربستان و بحرین نمی

با ایجاد شرایط سیاسی بین ایران و عربستان و تحریم ورود کاالهای ایرانی توسط : رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد نایب

 .ا، کشور عربستان و کویت از فهرست خریداران مستقیم زعفران ایرانی خارج شدنده عربستانی

 .شود تن برآورد می 41گاه از مشتریان بزرگ ایران نبوده است و حجم صادرات به این کشور  عربستان هیچ: میری تصریح کرد

گیرد و بعضاً از دبی به  اسپانیا و چین صورت می بیشترین حجم صادراتی زعفران ایران از طریق امارات متحده عربی،: وی یادآور شد

 .شود که با برند ایرانی نیست سایر کشورها ترانزیت می

 های غیراستاندارد به زبازار داخلی هجوم زعفران

های  های اخیر شاهد هجوم زعفران در ماه: رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به کیفیت زعفران مصرفی کشور تأکید کرد نایب

 .های شیمیایی نیز دارد شهرها هستیم که آنالیز آزمایشگاهی آنها نشان از آلودگی ویژه کالن غیراستاندارد در بازار داخلی به

بندی زعفران در شورای ملی زعفران ثبت شده است  واحد فرآوری و بسته 01بیش از : کنندگان اظهار داشت میری خطاب به مصرف

 .چنین شناسه و کد رهگیری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت هستندکه دارای عالمت استاندارد و هم

شده که نام و نشان  بندی های بسته الزم است زعفران از مراکز معتبر خریداری شده و به هیچ وجه از زعفران: وی همچنین گفت

 .صحیحی از محل تولید و استاندار ندارند، استفاده نشود

اند، از سالمت کافی برخوردار  سازی شده های شیمیایی غنی ای تقلبی که با پودر زعفران و با رنگه زعفران: میری در ادامه افزود

 .های حاد گوارشی نظیر انواع سرطان را ایجاد کند تواند بیماری نیستند و مصرف مستمر آنها می

 هنوز اجرایی نشده است LCسازی بازگشت پول و گشایش  روان

های ایران به سوئیفت پیوستند، اما هنوز بازگشت پول به کشور  با وجود آنکه بانک: خاطرنشان کردرئیس شورای ملی زعفران  نایب

 .رو هستند با دشواری روبه LCگیرد و بازرگانان برای گشایش  آسانی صورت نمی به

 .ان حل نخواهد شدهای ایر های دبی اعالم کردند حداقل تا دو ماه آینده مسئله انتقال پول به بانک بانک: وی ادامه داد
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های دو طرف چه در ایران و چه در مجامع جهانی هنوز بسترهای الزم را  های رسیده، بانک بر اساس گزارش: میری تصریح کرد

 .ندارند

 دالری ایران در بازار جهانی 0411زعفران 

دالر در هر کیلوگرم  011تا دوهزار و  011هزار و  المللی به یک اکنون قیمت زعفران در بازارهای بین: صادرکننده زعفران یادآور شد

 .کند داری را تجربه می رسیده است که نسبت به سال گذشته رکود معنی

قیمت زعفران در بازارهای اروپا، چین و حتی امارات تفاوتی ندارد و تنها ممکن است با احتساب هزینه حمل نوسان : وی تأکید کرد

 .داشته باشد

که شرایط منفی تحریم در بازار زعفران چندان مؤثر نبوده، برجام نیز تأثیر مثبتی بر صادرات زعفران از آنجا : میری اظهار داشت

 .جا نگذاشته است به

 زعفران ارگانیک توسعه یابد

دهد که زعفران  استقبال دنیا از محصوالت ارگانیک و حضور موفق زعفران ایران در نورنبرگ آلمان نشان می: وی همچنین گفت

 .های ارگانیک در بازار عرضه شود اخذ گواهینامهبایدبا 

کند و به قواعد تولید محصوالت ارگانیک  زعفران اصوالً کاالیی است که از سم و کود زیادی استفاده نمی: میری در پایان افزود

 ./نزدیک است؛ لذا با تشکیل انجمن ارگانیک باید تولید این محصول به شکل ارگانیک دنبال شود

/news/fa/ir.iana.www//:http23040D%/5%A2%D3%50% 
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 سالمت

 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

دامداران اصول بهداشتی و دامداران اصول بهداشتی و / / برفکی جدی استبرفکی جدی است  سازمان دامپزشکی هشدار داد خطر شیوع تبسازمان دامپزشکی هشدار داد خطر شیوع تب

  قرنطینه را رعایت کنند قرنطینه را رعایت کنند 
میلیون راس دام علیه بیماری تب برفکی  05معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به واکسیناسیون حدود 

 . شیوع تب برفکی در کشور جدی استخطر : از ابتدای فصل زمستان امسال تاکنون گفت

الدین جاویدی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان  جمال به نقل از سازمان دامپزشکی کشور خبرگزاری فارسبه گزارش 

س گوسفند و بز و همچنین یک هزار را 011میلیون و  06از ابتدای فصل زمستان امسال تاکنون بیش از : دامپزشکی کشور گفت

 .هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند 511میلیون و 

تب برفکی در کشور جدی بوده، لذا   با وجود این میزان واکسیناسیون به علت محدودیت در تهیه واکسن، خطر شیوع :وی افزود

 .ای اقدام کنند قرنطینه -اسر کشور نسبت به رعایت موازین بهداشتیضروریست دامداران ضمن همکاری با ادارات دامپزشکی سر

های آلوده و ترشحات دامهای درگیر با بیماری است، لذا از  های انتقال بیماری تب برفکی، تماس با دام یکی از مهمترین راه  -0

 .ای نگهداری کنید جداگانهکرده و آنها را در مکان  های آلوده و بیمار خودداری تردد و جابجایی غیرضروری دام

ها به کلینیک ها و ادارات دامپزشکی اکیدا  برای جلوگیری از انتشار آلودگی، از جابجایی دام های تلف شده و ارسال آن  -2

 .شود و در صورت وجود تلفات مراتب را به اطالع نزدیکترین اداره دامپزشکی برسانند خودداری

ساعت خودداری کنند،  45اند از سرکشی به واحدهای دامداری غیر درگیر تا مدت حداقل  س بودهافرادی که با دام آلوده در تما  -0

 .بدیهی است که عامل بیماری از طریق افراد قابل جابجایی است

وسایط نقلیه قبل از ورود و خروج، بویژه  ضدعفونی کرده و نسبت به فعال کردن حوضچه های ضد عفونی واحد دامداری اقدام  -4

 .دامداری های درگیر الزامی است در

با راهنمایی )های آلوده و اطراف آنها با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب  نسبت به ضدعفونی بستر و مکان نگهداری دام  -0

 .اقدام نمایند( های دامپزشکی و هماهنگی اکیپ

قرار نگیرد و آنها را در ( اهلی و یا وحشی )تغذیه گوشتخواران  به هیچ وجه مورد...( ها و   ها و بزغاله بره)های تلف شده  دام  -6

 .به صورت مناسب و بهداشتی دفن کنید  اسرع وقت و در مکان دور از سایر دامهای گله

در صورت بروز تلفات در گله، ضمن اعالم سریع موارد بیماری به نزدیک ترین شبکه دامپزشکی منطقه، همکاری و مساعدت   -1

 .برای انجام واکسیناسیون در واحد با اکیپهای عملیاتی دامپزشکی داشته باشندالزم را 

تهیه و توزیع واکسن تب برفکی مناسب در دستور کار ادارات کل دامپزشکی استانها قرار دارد لذا از تهیه واکسن از منابع غیر   -5

 .رسمی و غیر معتبر خودداری کنند

خواستار مشارکت، مساعدت و  ا حمایت و مشارکت دامداران و عشایر مقدور نیست، لذاکردن بیماری جز ب کنترل و محدود  -3

 .های کنترلی و پیشگیرانه بیماری ها با دامپزشکی هستیم همکاری آنها در برنامه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200110011 
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 سالمت
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  میلیون راس دام علیه تب برفکی در کشورمیلیون راس دام علیه تب برفکی در کشور  4040واکسیناسیون بیش از واکسیناسیون بیش از 

هزار راس  511هزار راس گوسفند و بز همچنین یک میلیون و  011میلیون و  06از ابتدای فصل زمستان امسال تاکنون بیش از 

 .واکسینه شدند گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی

 011هزار راس گوسفند و بز همچنین یک میلیون و  011میلیون و  49ز ابتدای فصل زمستان امسال تاکنون بیش از 

 .هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

و پیشگیری سازمان دامپزشکی به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جمال الدین جاویدی معاون بهداشتی 

با وجود این میزان واکسیناسیون به علت محدودیت در تهیه واکسن، خطر شیوع تب برفکی در : کشور با اعالم این خبر تاکید کرد

 -کشور جدی بوده، لذا ضروریست دامداران ضمن همکاری با ادارات دامپزشکی سراسر کشور نسبت به رعایت موازین بهداشتی

 :ی ذیل اقدام کنندقرنطینه ا

های انتقال بیماری تب برفکی، تماس با دام های آلوده و ترشحات دام های درگیر با بیماری است، لذا از  یکی از مهم ترین راه-0

 .ای نگهداری نمایید تردد و جابجایی غیرضروری دام های آلوده و بیمار خودداری نموده و آنها را در مکان جداگانه

از انتشار آلودگی، از جابجایی دام های تلف شده و ارسال آن ها به کلینیک ها و ادارات دامپزشکی اکیدا  به جهت جلوگیری-2

 .خودداری گردد و در صورت وجود تلفات مراتب را به اطالع نزدیک ترین اداره دامپزشکی برسانند

ساعت خودداری  45ر درگیر تا مدت حداقل افرادی که با دام آلوده در تماس بوده اند از سرکشی به واحدهای دامداری غی-0

 .نمایند، بدیهی است که عامل بیماری از طریق افراد قابل جابجایی است

وسایط نقلیه قبل از ورود و خروج، بویژه در ضدعفونینسبت به فعال نمودن حوضچه های ضد عفونی واحد دامداری اقدام نموده و-4

 .دامداری های درگیر الزامی است

با راهنمایی و )ضدعفونی بستر و مکان نگهداری دام های آلوده و اطراف آنها با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب نسبت به -0

 .اقدام نمایند( های دامپزشکی هماهنگی اکیپ

نگیرد و آنها را در اسرع قرار ( اهلی و یا وحشی )به هیچ وجه مورد تغذیه گوشتخواران ...( ها و   ها و بزغاله بره)دام های تلف شده -6

 .وقت و در مکان دور از سایر دامهای گلهبه صورت مناسب و بهداشتی دفن نمایند

در صورت بروز تلفات در گله، ضمن اعالم سریع موارد بیماری به نزدیک ترین شبکه دامپزشکی منطقه، همکاری و مساعدت الزم -1

 .ملیاتی دامپزشکی داشته باشندرا برای انجام واکسیناسیون در واحد با اکیپ های ع

تهیه و توزیع واکسن تب برفکی مناسب در دستور کار ادارات کل دامپزشکی استان ها قرار دارد، لذا از تهیه واکسن از منابع غیر -5

 .رسمی و غیر معتبر خودداری نمایند

مقدور نیست، لذا مجدداً خواستار مشارکت و کنترل و محدود نمودن بیماری جز با حمایت و مشارکت دامداران و عشایر گرامی -3

 ./های کنترلی و پیشگیرانه بیماری ها با دامپزشکی هستیم همکاری آن عزیزان در برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http 23001D%/3%55%D5% 
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 سالمت
 آیانا - 13۰۱اسفند  13: تاریخ

  های شگفت انگیز برای آب کردن چربی با چایهای شگفت انگیز برای آب کردن چربی با چای  روشروش

کنید؟ روشی که برای همه جواب  ثرترین روش کاهش وزن در جهان را کشف کنیم، چکار میٔ  ایم مو اگر به شما بگوییم که توانسته

ریختن یا تحمل فشار  شود و نیاز به هیچ نوع عرق ها هم یافت می اش بسیار پایین است و در تمام فروشگاه خواهد داد، هزینه

 .راز این داستان، چای سبز است. مضاعف تمرینات را ندارد

کنید؟ روشی که برای همه جواب  ثرترین روش کاهش وزن در جهان را کشف کنیم، چکار میٔ  ایم مو گر به شما بگوییم که توانسته

و نیاز به هیچ نوع عرق ریختن یا تحمل فشار  شود ها هم یافت می اش بسیار پایین است و در تمام فروشگاه خواهد داد، هزینه

هاست به عنوان معجزه ای برای  یک نوشیدنی ساده که قرن –راز این داستان، چای سبز است . بله. مضاعف تمرینات را ندارد

 .سالمتی مورد توجه قرار گرفته است

برای سالمتی انجام  -موجود در برگ چای سبزهای  یعنی گروهی از آنتی اکسیدان–تحقیقات زیادی برای تثبیت مزایای کاتشین 

اما . شود که فقط در چای سبز یافت می EGCG ها ترکیبی است به نام اپیگالوکاتشین گاالت یا ترین نوع کاتشین قوی. گرفته است

شما شود؟ در تواند باعث سوزاندن چربی و کاهش وزن  کنید این ماده افزایش دهنده متابولیسم با قدرت باال چگونه می فکر می

 .کنیم های کاهش وزن با کمک چای سبز اشاره می اینجا به استراتژی

 چای سبز را برای صبحانه بنوشید

ثرترین شکل جذب می کند که حداقل آن را چهار ساعت بعد از آخرین ٔ  بدن شما، مواد مغذی موجود در چای سبز را زمانی به مو

 .ای داشته باشید صبحانه فوق العاده شود هر روز وعده غذایی خود بنوشید و باعث می

 کمی لیمو در آن بچکانید

اما . نوشید، درصد قابل توجهی از پلیفنول آنتی اکسیدان آن پیش از آنکه وارد جریان خونتان شود تجزیه خواهد شد وقتی چای می

 .شود ها می اند که اضافه کردن عصاره لیمو به این معادله باعث حفظ پلیفنول محققان کشف کرده

 سعی کنید آن را بعد از تمرینات ورزشی بنوشید

محققان برزیلی در تحقیقی دریافتند شرکت کنندگانی که به مدت یک هفته و هر روز سه فنجان چای سبز مصرف کردند، 

د به توان این بدان معناست که چای سبز می. نشانگرهای آسیب سلولی ناشی از مقاومت نسبت به ورزش در آنها کمتر دیده شد

 0تا  4در تحقیقی دیگر، شرکت کنندگانی که به طور روزانه . تر عمل بازیابی را انجام دهد بدنتان کمک کند تا بعد از ورزش، سریع

کردند در مقایسه با ورزشکارانی که اصال چای  روز ورزش می 02دقیقه و به مدت  20نوشیدند و در عین حال  فنجان چای سبز می

 .پوند بیشتر وزن کم کنند 2نوشیدند توانستند  نمی

 چای را همراه با سوشی امتحان کنید

اند که نوشیدن چای همراه  محققان دریافته. کند کمک می EGCG موجود در ماهی به افزایش کارایی 0اسیدهای چرب حاوی امگا

 .از جذب هر نوعی سم و مواد زائد از غذا خواهد شد با شام مانع

 تان باشد سعی کنید این چای، ترکیب اصلی اسموتی

دهد،  من واقعا باور دارم که این روش جواب می: گوید او می. ی کاهش وزن مارگارت مکگرئو است اسموتی چای سبز بخشی از برنامه

لیتر  میلی 021قاتی که در این زمینه انجام شده، افرادی که به طور روزانه بر اساس تحقی. پوند وزن کم کردم 0من در هفته اول 
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که میزان کمتری مصرف  در آنها نسبت به افرادی فشار خونکنند، خطر افزایش  چای و حداقل به مدت یک سال آن را مصرف می

 .درصد کمتر است 46کنند،  می

 بهبودی با ماچا

شود،  در چای پودری ماچا که از نوع خاصی از چای سبز تهیه می –ماده مغذی اصلی موجود در چای سبز– EGCG میزان تراکم

شکل )شده و آدیپوجنسیس ( تجزیه چربی) لیپولیزتواند به طور همزمان باعث افزایش  می EGCG. برابر بیشتر است 001حدودا 

را  EGCG میلیگرم 006در تحقیقی مشخص شد مردانی که چای سبز حاوی . را مختل کند( گیری سلول های چربی جدید

های  رف کردند توانستند دو برابر بیشتر وزن کم کنند و در یک بازه سه ماهه، چربینوشیدند نسبت به گروهی که دارونما مص

 .شکمی آنها چهار برابر بیشتر آب شد

 سوز درست کنید با این چای، یک سس چربی

کنند، تمایلشان برای خوردن  اشباع شده مصرف می-های تک دهد آن دسته از افرادی که هنگام ناهار چربی تحقیقات اخیر نشان می

ای را در  های چای سبز، چای کیسه برای افزودن و پررنگ شدن قدرت کاتشین. درصد کمتر است 41چیزی در ساعات بعد از آن 

 .یک سس ساالد خوشمزه درست کنید بگذارید تا بتوانید( یا سرکه)روغن 

 گیاه کوینوآ را در آن بپزید

خطر مرگ و میر در آن دسته از افرادی که بیشتر چای سبز : هر چقدر چای بیشتری مصرف کنید، برایتان بهتر خواهد بود

یزان مصرف خود، سعی کنید برای باال بردن م. زنند، به هر دلیلی کمتر است نوشند نسبت به آن افرادی که اصال به آن لب نمی می

 هنگام درست کردن برنج، کوینوآ و حتی بلغور جو دوسر به جای آب از چای استفاده کنید

/news/fa/ir.iana.www//:http23016D%/5%B0%D3%55% 
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 سالمت
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  1۹دو شنبه 

  شود شود   با این آجیل موهای سفیدتان سیاه میبا این آجیل موهای سفیدتان سیاه می

 . مصرف بادام زمینی برای کسانی که همواره آرزو دارند موهای سیاه داشته باشند مفید است< غذا و تغذیه

جایگزین دارویی استفاده  بادام زمینی در تحقیقات قبلی با ویژگی ضد افسردگی معرفی شده بود حتی در برخی موارد به عنوان

سروتونین در خلق و خو، خواب . کند میزان تریپتوفان در بادام زمینی باال است که بدن آن را به سروتونین تبدیل می. شده است

افزایش مصرف تریپتوفان با مصرف بادام زمینی مانند یک جایگزین عالی .های جنسی بدن تاثیرگذار است سالم و حتی در هورمون

همچنین از مزایای دیگر استفاده آن کمک به سالمت قلب و عروق و دستگاه گوارش . جای داروهای تجویزی روزانه است  به طبیعی

تریپتوفان نقش -در درون بدن شما، اسید آمینه اساسی ال. مشت از بادام زمینی معادل مصرف یک دوز داروی تجویزی است2.است

های عصبی مهم بدن شما را ایفا  پتوفان در تشکیل سروتونین، یکی از انتقال دهندهکاهنده اضطراب و حتی مهم تر از آن، تری

این چنین تاثیر عمیقی را داروهایی . گیرد ها را از شما می سروتونین در بدن احساس سرخوشی به وجود می آورد و نگرانی. کند می

از سروتونین یا با حفظ سطح سروتونین بدن به وجود مانند پروزاک، پاکسیل و داروهای ضد افسردگی مشابه معموال با تقلید 

تواند به شما بگویید که لوبیا، نخود  شما نیز می توانید همین کار را با مواد غذایی خود انجام دهید و هیچ کس نمی. آورند می

 .فرنگی، پنیر، آجیل و جوانه گندم را نخورید

 :ی عبارتند ازبرخی دیگر از خواص درمانی باور نکردنی از بادام زمین

 پیشگیری از سرطان.0

. کند های تومور با سرطان مبارزه می پروآنتوسیانیدین که در کالس فالونول است با متوقف کردن تقسیم بیشتر سلول

 .کند کند و از بروز سرطان روده بزرگ جلوگیری می های سرطانی مبارزه می پروآنتوسیانیدین و مس باال در بادام زمینی با سلول

 کمک به حفظ سالمت قلب. 2

همچنین به دلیل آنکه اسید اولئیک کمتری دارد آجیل   هاست بادام زمینی حاوی یک آجیل کم چربی در مقایسه با دیگر آجیل

های  های موجود در آن شما را از بیماری در این آجیل کلسترول وجود ندارد و آنتی اکسیدان. بسیار سالمی برای سالمت قلب است

 .گه می داردقلبی دور ن

 کاهش فشار خون باال.0

 .شود آجیل بادام زمینی با کمک به میزان منیزیم در بدن موجب کاهش فشار خون بدن می

 کمک به سالمت و زیبایی مو.4

موهای شما سالمت بماند بنابراین اگر کسانی که موهای سفید دارند و داشتن   کند تا رنگ دانه مس ماده معدنی است که کمک می

توانند دوباره موهایی سیاه داشته  موهای سیاه برای آنها همواره آرزو است بادام زمینی بخورند که سرشار از مس است؛ این افراد می

 .باشند و این آرزوی آنها تحقق یابد

 بهبود سالمت استخوان. 0

اصلی بادام زمینی است و شما  منیزیم تشکیل دهنده. منیزیم مانند کلسیم برای سالمت استخوان پر اهمیت و ضروری است

 .های خود را بهبود ببخشید میتوانید با مصرف این آجیل سالمت استخوان

000201002466e12=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  14جمعه 

  ی عادات غذایی ناسالمی عادات غذایی ناسالمعلت اصلعلت اصل

طبق مطالعه جدید محققان، کمبود خواب نه تنها موجب افزایش مصرف کالری می شود بلکه موجب بروز تغییراتی < مواد غذایی

 .در لذت بردن از خوردن غذا هم می شود

پرخوری و انتخاب غذاهای به گزارش شفا آنالین، مطالعه محققان دانشگاه شیکاگو نشان داد که کمبود خواب باعث شروع فرآیند 

 .نامناسب شده که در نهایت منجر به اضافه وزن می شود

بیخوابی موجب تشدید و افزایش سطح سیگنال شیمیایی خون می شود که در نتیجه حس لذت خوردن میان وعده های پرچرب، 

 .شور یا شیرین را افزایش می دهد

. زهای باالتری در زمینه گرسنگی و تمایل شدیدتر به خوردن گزارش کردندافراد تحت مطالعه که دارای خواب محدود بودند امتیا

ساعت کامل خوابیده بودند در صورت دسترسی به خوراکی  5آنها در مواقعی که بیخوابی را تجربه کرده بودند در مقایسه با زمانیکه 

 .های نظیر چیپس، آب نبات و کلوچه، دو برابر بیشتر می خوردند

محققان، تاثیرات بیخوابی بر اشتها در اواخر عصر و اوایل شب به مراتب بیشتر است و در این زمان ها خوردن اسنک ها با به گفته 

 .اضافه وزن همراه است

زندگی شان بودند را از نظر گرسنگی و عادات غذایی در دو موقعیت مورد  21زن و مرد که در دهه  04محققان در این مطالعه، 

 .ساعت خوابیدند 4.0روز بعد فقط  4ساعت در شب می خوابیدند و  5.0روز اول  4: دندبررسی قرار دا

 . بعد از گذشت دوره دارای محدودیت خواب، افراد تحت مطالعه افزایش قابل توجهی در میزان گرسنگی شان اعالم کردند
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 سالمت
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  11سه شنبه 

  با این سوپ خیلی سریع الغر شود با این سوپ خیلی سریع الغر شود 

 .تواند در نقش چربی سوز به کار رود این میوه دارای مقادیر زیادی ویتامین ث است که می< غذا و تغذیه

تحقیقات نشان داده !اهواز میگوید خیار ظالم ترین چربی سوز دور کمر و شکم است  رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

. گیرد زدایی دارد و برای درمان سوزش پوست و یبوست مورد استفاده قرار می است که خیار خواص ضددیابت، آنتی اکسیدان، سم

هایی  آموزش دهیم و پیشنهاد میکنیم با روش در این مطلب می خواهیم نوشیدنی های لذیذ چربی سوز با طعم خیار را به شما

 .چربی سوزی با خیار آشنا شوید

کنیم و  ها استفاده می ها در کنار سایر میوه برای بسیاری از ما خیار تنها یک گونه صیفی یا میوه خوشمزه است که از آن در میهمانی

این میوه دارای مقادیر زیادی ویتامین ث است که . ده بودیمشاید تا به امروز خیلی به خواص و توانایی این گیاه سبز رنگ دقت نکر

 .تواند در نقش چربی سوز به کار رود می

گرم ماست و مقداری یخ درون دستگاه مخلوط کن بریزید و  001یک عدد خیار خرد شده، مقداری تمشک و نعناع را به همراه * 

یدنی تقویتی و همچنین چربی سوز عالی برای زمان پس از تمرین تواند به عنوان یک نوش این ترکیب می. به خوبی ترکیب کنید

 .فراموش نکنید که کلسیم موجود در ماست نیز یک چربی سوز ایده آل است. عمل کند

گرم پنیر فتاخرد شده،  011توان به عنوان یک وعده غذایی کامل نیز بهره برد، ترکیب  یک ترکیب مناسب دیگر که از آن می* 

است که سوخت  2باید گفت که پنیر فتا یک منبع مناسب ویتامین ب . گرم زیتون سیاه است 011وری ماست و یک قاشق غذا خ

 .شود و ساز بدن را افزایش داده و در ترکیب با خیار و ماست به چربی سوزی بیشتر منجر می

رون دستگاه مخلوط کن بریزید و به گرم ماست و مقداری یخ د 001یک عدد خیار خرد شده، مقداری تمشک و نعناع را به همراه 

تواند به عنوان یک نوشیدنی تقویتی و همچنین چربی سوز عالی برای زمان پس از تمرین عمل  این ترکیب می. خوبی ترکیب کنید

 های خیارها را خارج کنید و آیا تا به حال در مورد سوپ خیار شنیده بودید؟ برای درست کردن این سوپ کافی است که تخم کند

این . میلی لیتر آب مرغ و یک پیاز خرد شده ترکیب کنید 011سپس خیارها را با . دقیقه تفت دهید 2ها را به مدت  سپس آن

این سوپ شدیداً متابولیسم بدن شما را فعال کرده و به شما .مخلوط را با حرارت بپزید و مقداری پودر فلفل نیز به آن اضافه کنید

اما فرمول نهایی ما برای شما یک ترکیب سالم دیگر است که بر اساس ترکیب یک خیار بزرگ  .در چربی سوزی کمک خواهد کرد

از این . این ترکیب را با مقداری نعناع ترکیب کرده و مقداری خامه ترش را نیز به آن اضافه کنید. خرد شده با سیر حب شده است

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده است که سیر نیز . دتوانید در کنار ماهی قزل آال استفاده کنی ترکیب سس گونه می

 .هایی است که چربی سوز هستند دارای ترکیب
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 زمینیسیب 

 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  مشوق صادراتی مرهم درد سیب زمینی کارانمشوق صادراتی مرهم درد سیب زمینی کاران

های صادراتی عالوه بر کشف بازارهای جدید از سوی  پرداخت مشوق: رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

 .کند صادرکنندگان، به افزایش قیمت سیب زمینی در داخل نیز کمک می

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با 

ارتباط  های صادراتی عالوه بر کشف بازارهای جدید و پرداخت مشوق: های صادراتی به صادرکنندگان اظهار داشت پرداخت مشوق

 .کند تجاری با دنیا از سوی صادرکنندگان به افزایش قیمت سیب زمینی در داخل نیز کمک می

صادرات سیب زمینی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان صرفه اقتصادی دارد، اما نباید : وی با اشاره به صادرات سیب زمینی گفت

فروشی در تمامی دنیا منسوخ است، چرا که منجر به افزایش ارزش فراموش کرد که صادرات فرآوری محصول و جلوگیری از خام 

 .شود افزوده و اشتغال در داخل و ماندگاری بیشتر محصول می

در واقع عدم تناسب مصرف و سطح زیرکشت سیب زمینی موجب کاهش بیش از پیش قیمت شده، به طوری که : نیازی بیان داشت

های سطح زیرکشت، تولید خود را به طور خودکار  بب عدم توانایی در پرداخت هزینهتولیدکنندگان برای سال زراعی آینده به س

 .دهد کاهش می

در حال حاضر قیمت سیب زمینی نسبت به هفته گذشته در بازار : رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران تصریح کرد

 .شوند تومان متضرر می 011الی  411ود از انبار کاهش پیدا کرده، به طوری که سیب زمینی کاران در هر کیلو فروش عمده خ
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 شیالت

 آیانا - 13۰۱اسفند  13: تاریخ

  پروری ایران و نروژپروری ایران و نروژ  روز آبزیروز آبزیاسفند اسفند   4949/ / روز پرورش ماهی در قفس از نروژ به ایرانروز پرورش ماهی در قفس از نروژ به ایران    انتقال تکنولوژیانتقال تکنولوژی

گذاری شد که به این بهانه، شش شرکت بزرگ نروژی در همایشی  پروری ایران و نروژ نام عنوان روز آبزی بار به امروز برای نخستین

، ویژه پرورش ماهی در قفس ترتیب داده شده بود پروری به گذاران ایرانی در بخش آبزی های خارجی و سرمایه که باحضور شرکت

 .شرکت کردند

ویژه  پروری به گذاران ایرانی در بخش آبزی های خارجی و سرمایه های سازمان شیالت ایران شاهد حضور شرکت امروز سالن همایش

 .پرورش ماهی در قفس بود

ری برای حضور های خارجی بسیا ها، شرکت ای و رفع تحریم ، بعد از توافق هسته(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های چندنفره  گذاران زیادی در قالب هیأت گذرد، سرمایه طی مدت کوتاهی که از اجرای برجام می. کنند شماری می در کشور لحظه

های مختلف اقتصادی، در مناسبات  های کشور در بخش ها و پتانسیل دولتی و خصوصی به ایران آمدند تا ضمن آشنایی با ظرفیت

 .ایرانی تعامل داشته باشند تجاری با بازرگانان

گذاری شد که به این بهانه، شش شرکت بزرگ نروژی  پروری ایران و نروژ نام عنوان روز آبزی بار به در این راستا امروز برای نخستین

و  آکوا گروپ، آکواالین، اسکرتینگ، فارماک، بوت سرویس. در همایشی که به همین مناسبت ترتیب داده شده بود، شرکت کردند

 .هایی را به زبان انگلیسی قرائت کردند هایی بودند که در این همایش حضور پررنگی داشته و مقاله آکوا پالنیوا از شرکت

گذاران ایرانی با  پروری نروژ به ایران و آشنایی سرمایه آالت و تجهیزات آبزی توان به ورود تکنولوژی، ماشین از اهداف این نمایش می

های گوناگون صنعتی و  های مختلف در بخش ه کرد که این مورد آخر به تازگی در قالب برگزاری فستیوالهمکاران خارجی اشار

 .شود تجاری در ایران برگزار می

شود درآمد دوم  کند که گفته می هزار تن انواع آبزی تولید می 011نروژ با پنج میلیون نفر جمعیت، ساالنه بیش از یک میلیون و 

فت، درآمدهای شیالتی است؛ کشوری که حداقل روزانه چهار میلیون بشکه نفت نیز به کشورهای مختلف صادر این کشور بعد از ن

 .کند می

ترین سازندگان تجهیزات و ادوات شیالتی دنیا را در اختیار داشته و کارشناسان این کشور بعد از  البته شایان ذکر است نروژ، بزرگ

هزارکیلومتر خط ساحلی 0اند که ایران با  اند به این نتیجه رسیده ساحلی ایران انجام داده ای که در نقاط مختلف تحقیقات گسترده

 .های فراوانی است که حتی در برخی موارد سطح باالتری از نروژ دارد در شمال و جنوب، برای پرورش آبزیان دارای پتانسیل
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 شیالت  
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  های شیالتی با فنالندهای شیالتی با فنالند  ی ایران برای گسترش همکاریی ایران برای گسترش همکاریتتشرکت شیالشرکت شیال  99آمادگی آمادگی 

 .های مشترک شیالتی اعالم کردند ایران و فنالند آمادگی خود را برای گسترش همکاری

روابط عمومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران و کیمو به گزارش ایانا به نقل از 

 .تیلیکاینن، وزیر کشاورزی و محیط زیست فنالند در محل سازمان شیالت ایران با هم نشست کارشناسی مشترک برگزار کردند

تجربیات و فناوری جدید کشور فنالند برای ایجاد تنوع در ایران از : در این نشست دکتر صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .های ایجاد ارزش افزوده در آبزیان به ویژه ماهیان پرورشی و تون ماهیان استفاده خواهد کرد روش

های خصوصی دو کشور، بر آمادگی ایران برای توسعه فعالیت پرورش در قفس به ویژه برای  گذاری شرکت وی با اشاره به سرمایه

 .آوری و ارائه محصوالت به بازار داخل و خارجی تاکید کرد های با ارزش از تولید بچه ماهی، عمل ونهگ

رییس سازمان شیالت ایران، با ارائه گزارشی از میزان تولید آبزیان در شمال و جنوب کشور و همچنین تولید آبزیان پرورشی، در 

های نروژی از دو سال گذشته و ادامه این فعالیت  طرح پایلوت با شرکتخصوص ورود به تولید ماهی پرورشی در قفس با اجرای 

 .های خصوصی کشور اشاره کرد توسط بخش

زی ریز از جمله ساردین، کیلکا و فانوس  صالحی، آمادگی برای همکاری مشترک در خصوص امکان صادرات میگو، ماهیان سطح

ت سازمان شیالت ایران برای توسعه پرورش آبزیان در قفس، واردات تخم ماهیان و آبزیان غیرمعمول خوراکی را اعالم و بر حمای

 .جنوب و دریای عمان تاکید کرد –های خوب در شمال  ماهی، وجود پتانسیل

های فنالندی با کشورهای روسیه، ویتنام، پرو  در این نشست، وزیر کشاورزی و محیط زیست فنالند به سابقه خوب همکاری شرکت

های ایرانی برای اجرای پروژه مشترک با انتقال تکنولوژی نوین تاکید  پروری و آمادگی همکاری با شرکت صوص آبزیو اکوادور در خ

 .کرد

های فنالندی در زمینه ماهیان سردآبی و ماهی هرینگ با وجود موضوعات  دانش و تجربه خوب شرکت: کیمیو تیلیکاینن افزود

 .تواند اثربخش باشد دیگر تجهیزات پشتیبانی می ها و محیطی و همچنین وجود آزمایشگاه زیست

های ایرانی در خصوص تولید تخم ماهی و تولید ماهی در  های فنالندی برای همکاری با شرکت بنا به این گزارش، آمادگی شرکت

های ایجاد ارزش  سیستم مدار بسته، آمادگی برای انتقال دانش، تجربیات و فناوری جدید کشور فنالند برای ایجاد تنوع در روش

 .آوری در آبزیان مورد تاکید ویژه وزیر کشاورزی فنالند قرار گرفت افزوده و عمل

، "تحفه"زاده از شرکت  در پایان این نشست، وطن دوست از شرکت گروه پلیمر بوشهر، شاهرخی از شرکت الزک بوشهر و ادیب

 .الندی در موضوعات مطروحه اعالم کردندهای فن ضمن ارائه گزارشی، آمادگی خود را برای همکاری با شرکت
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 شیالت 
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

های ایرانی های ایرانی   شرکتشرکتشناورهای چینی تحت اجاره شناورهای چینی تحت اجاره / / های خارجیهای خارجی  تکذیب صدور مجوز صید به شرکتتکذیب صدور مجوز صید به شرکت

  هستندهستند

وجود شناورهای ( ایانا)مدیرکل دفتر صید و بنادر صیادی سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هیچ شناور خارجی از چند سال گذشته اجازه صید : های ایران تکذیب کرد و گفت شود چینی هستند را در آب خارجی که گفته می

 .کشور نداشته است های از آب

ها  های خلیج فارس حضور دارند، دلیل آن نیست که چینی شود شناورهای چینی در آب اینکه گفته می: اصغر مجاهدی افزود علی

های  های ایرانی از کشور چین اجاره گرفته شده است و در آب قصد غارت ذخایر آبی کشور را دارند، بلکه این شناورها توسط شرکت

 .کند ماهیان می ت به صید فانوسداخلی مبادر

هایی که دارای  دلیل ذخایر مناسبی که داریم، هیچ مشکلی ندارد و شرکت ماهیان در کشور به صید فانوس: وی خاطرنشان کرد

 .توانند از هر کشوری شناور اجاره و نسبت به صید اقدام کنند پروانه صید هستند، می

داد، اما این اقدام  ها و صید برخی ماهیان می ت ایران مجوزهایی را برای حضور خارجیسال گذشته، شیال 02در : مجاهدی ادامه داد

ها خارجی هستند و در  توان حضور شناورهای چینی را دلیلی بر آن دانست که این شرکت چند سالی است که منتفی شده و نمی

های خوبی در صید و نگهداری آبزیان  کشور چین که قابلیتحال تاراج منابع ملی، بلکه صیادان آن ایرانی بوده و تنها از شناورهای 

 .کنند دارد، استفاده می

کنند و پس از  ماهیان را صید می شناور صیادی در سطح کشور فعال هستند و فانوس 26در حال حاضر حدود : وی تصریح کرد

آوری، اقدامات الزم برای صادرات یا تبدیل بندی و انجام مراحل فر صید نیز محصول خود را در بندر تخلیه کرده و پس از بسته

 .شود شدن به پودر ماهی انجام می

 هزار تن برآورد شده است 411ساله  ماهیان در برنامه پنج ذخایر فانوس

های مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی  در حال حاضر بر اساس بررسی: مدیرکل دفتر صید و بنادر صیادی سازمان شیالت یادآور شد

هزار تن  011ساله،  مدت پنج گذاری شده است که در برنامه میان ماهیان کشورمان بسیار مناسب است و هدف ر فانوسکشور، ذخای

 .توانیم یک تا دو میلیون تن بیومس دریایی داشته باشیم ماهیان کشورمان باشد که در شرایط مختلف می ذخیره فانوس

ماهیان داشته باشیم که تاکنون  هزار تن برداشت فانوس 011تا  211گذاری شده است که  امسال هدف: مجاهدی تأکید کرد

 .ماهیان نداریم هزار تن برداشت شده است؛ بنابراین محدودیتی برای برداشت فانوس هشت

های خلیج فارس برای برداشت  فروند شناور صیادی در آب 011شود که در سال آینده بیش از  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .ن مشغول فعالیت شوندماهیا فانوس

: افتد نیز گفت ماهیان در تور صیادان می صورت ضمنی در هنگام صید فانوس فیش که به اسبی یا ریبون مجاهدی درباره ماهی یال

توانند اگر در حد متعارف و مجاز در تورشان باشد، آن را به قصد صادرات و البته  این ماهی در کشور ما مصرف ندارد و صیادان می

 .بندی و فرآری صادر کنند از بسته بعد

های کشور توسط یگان حفاظت دریایی تحت مدیریت است و هر شناور مشخص است که از کجا وارد  تمامی آب: وی همچنین افزود

 .شده و در کجا قرار است محصول خود را تخلیه کند؛ بنابراین هیچ مشکلی از لحاظ صید ماهیان دریایی وجود ندارد
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های  سازمان شیالت ایران به هیچ عنوان به شرکت: صید و بنادر صیادی سازمان شیالت در پایان خاطرنشان کردمدیرکل دفتر 

ها  های ایرانی را به حضور خارجی شده توسط شرکت دهد و نباید حضور شناورهای اجاره های ایران را نمی خارجی اجازه صید از آب

 ./در کشور نسبت داد
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 شیالت
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  هزار تومانی را گران نکنیدهزار تومانی را گران نکنید  4141آالی آالی   قزلقزل/ / ها استها است  سازمان میادین همچنان در سیطره داللسازمان میادین همچنان در سیطره دالل

آال سود غیرمتعارف اضافه نکنند، هر  های واردات، اگر دالالن به قیمت قزل آال در داخل کشور و محدودیت قزلبا وجود تولید باالی 

 .هزار تومان امکان عرضه دارد 04آال به قیمت  کیلوگرم قزل

: ن مطلب گفتبا اعالم ای( ایانا)مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های این سازمان  ها است و تا زمانی که پول حرف اول را در سیاست بار شهرداری کماکان در اختیار دالل سازمان میادین میوه و تره

 .کنندگان را داشت توان انتظار حمایت از مصرف زند، نمی می

تا فروش آن در بازارهای تهران وجود دارد که باید علت اکنون فاصله سه تا چهارهزار تومانی بین قیمت تولید : بهروز کاکاوند افزود

 .آن را در نفوذ دالالن و سیطره آنها در بازار مصرف دانست

های خود به تولیدکنندگان محصوالت  های فراوان سازمان میادین حاضر به ارائه غرفه با وجود پیگیری: وی خاطرنشان کرد

تواند عنایت مسئوالن سازمان  ها است، البته که توان اقتصادی دالالن می هکشاورزی نیست و یکسره در خدمت دالالن و واسط

 .میادین را در پی داشته باشد

 هزار تومان 41آالی شب ،عید کیلویی  قزل

آال، رتبه نخست جهان را بر اساس گزارش سازمان  هزار تن ماهی قزل 041ایران با تولید بیش از : فعال بخش خصوصی ادامه داد

 .ور در سال گذشته داشته استشیالت کش

آبی، ماهیان خاویاری و  هزار تن انواع ماهیان سردآبی، گرم 501میزان تولید آبزیان در سال گذشته بیش از : کاکاوند تصریح کرد

 .پروری و بقیه از طریق صید از منابع دریایی بوده است هزار تن آن آبزی 411میگو گزارش شده که از این میزان 

آال بین  رود قیمت ماهی قزل ویژه انتظار می آال به با توجه به کاهش عرضه ماهیان وارداتی و افزایش تولید ماهی قزل: شدوی یادآور 

 .های پایانی سال در بازارهای مصرف عرضه شود هزار تومان در شب 04تا  011هزار و  00

های تولیدی در بازار  است کنترل و نظارتی نیز از سوی تشکل آال در اختیار دالالن از آنجا که بازار ماهی قزل: کاکاوند تأکید کرد

 .وجود ندارد

اند در صورت واگذاری غرف میادین به تولیدکنندگان نظارت صنفی را در  های تولید آبزیان بارها اعالم کرده تشکل: وی اظهار داشت

 .گیرند بازار به عهده می

ال ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد و عرضه با قیمت مناسب های پایانی س میزان مصرف شب: کاکاوند همچنین گفت

 .تواند در افزایش مصرف محصوالت آبزی مؤثر باشد می

 دهد هزار تن میگو فقط نیاز تهران را پاسخ می 40

ای مصرف داخلی آن وجودآمده در بازار صادراتی میگو باید زمینه بر های به با محدویت: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور افزود

 .های عید فراهم شود در شب

هزار تن میگو فقط پاسخوی نیاز پایتخت خواهد بود به شرط آنکه از یک فرآورده لوکس آبزی به یک  00: وی خاطرنشان کرد

 .عنصر مفید غذایی مبدل شود

 .تواند قیمت میگو را به قدرت خرید مردم نزدیک کند ها می حذف دالل: کاکاوند ادامه داد
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 تولیدکنندگان در بازار حکیمیه غرفه دارند

های وزارت تعاون و همچنین سازمان تعاون روستایی اکنون در بازار حکیمیه تعدادی از تولیدکنندگان  با پیگیری: وی تصریح کرد

 .موفق به اخذ غرفه شدند

در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است که  روز 01هزارتوان برای  211غرف واگذار شده به قیمت دو میلیون : کاکاوند یادآور شد

 .از فردا در آنجا مستقر خواهند شد و کار عرضه مستقیم محصوالت آبزی را اغاز خواهند کرد

 غفلت از بازار روسیه جایز نیست

ن در بازارهای ها از بازارهای روسیه، هنگام حضور حداکثری ایرا با حذف ترک: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان کشور تأکید کرد

 .آبزی این کشور است

میلیارد دالر واردات دارد که سهم ایران از این  252میالدی رقمی حدود  2104روسیه بر اساس آمارهای سال : وی اظهار داشت

 .میلیون دالر است که بسیار ناچیز است 001رقم حدود 

مزیت صادرات و قدرت کسب سهم از بازار این کشور را دارد، های وارداتی روسیه که ایران  ترین بخش مهم: کاکاوند در پایان گفت

های کشاورزی و غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و صنایع ساختمانی است که باید در یک بسته عملیاتی مؤثر روی  در حوزه

 .ای آن کار کنیم ای و غیرتعرفه های تعرفه تدوین راهکارهای رفع محدودیت

میلیون  00و  000میالدی سهم ایران از بازار واردات محصوالت کشاورزی و غذایی روسیه به ترتیب  2104بر اساس آمارهای سال 

 ./میلیارد دالر بوده است 26و  00دالر است در صورتی که سهم سایر کشورهای صادرکننده این اقالم به روسیه به ترتیب 
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 شیالت  
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

  ها، تاراج نیستها، تاراج نیست  اقدام چینیاقدام چینی/ / فیش به خلیج فارس آمدندفیش به خلیج فارس آمدند  فروند کشتی چینی برای صید ریبونفروند کشتی چینی برای صید ریبون  4949

اند و فعالیت آنها تنها در  خلیج فارس آمده فیش به های چینی حاضر در خلیج فارس به قصد صید فانوس ماهیان و ریبون کشتی

 .المللی قابل اجرا است های بین چارچوب کنسرسیوم

با اعالم این خبر ( ایانا)های صیادی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

که یکی از اهداف اصلی صید از سوی سازمان شیالت ( میکتوفیده)اهیان منظور صید فانوس م فروند کشتی چینی به 06این : گفت

 .های خلیج فارس حاضر شدند ایران در برنامه ششم توسعه است در آب

درصد صید هر دوره به صید میکتوفیده اختصاص  61مجوز صید ماهیان میکتوفیده به این گونه است که باید : یعقوب دوجی افزود

 .درصد سایر ماهیان را صید کنند 41توانند  نیز مییابد و در کنار آن 

فیش  فوتی، ریبون 41کانتینر  011ها از ابتدای سال جاری تاکنون  بر اساس آخرین آمار اخذشده، این کشتی: وی خاطرنشان کرد

 .اند صید کرده

ماهیان در چهار  ظور افزایش صید فانوسمن هزار تن فانوس ماهی را دارد و به 411هرمزگان ظرفیت برداشت ساالنه : دوجی ادامه داد

 .گذاری بخش خصوصی در دستور کار است فروند شناور صیادی برای صید این نوع ماهی با سرمایه 61سال آینده طرح اختصاص 

پودر هزار تن در سال و استفاده از آن در تولید  011بر اساس برنامه چهارساله با افزایش صید فانوس ماهیان به : وی تصریح کرد

 .یابد درصد نیاز کشور به واردات پودر ماهی کاهش می 01ماهی، حدود 

تنی امکان صید در  011های چینی با ظرفیت دوهزار و  کشتی: های صیادی کشور یادآور شد مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

متری  201های ریز و در عمق  ال با چشمههای مجهز به تورهای ترکیبی دِمِرس ماهیان با کشتی اعماق اقیانوس را دارند و فانوس

 .شوند های چینی صید می توسط کشتی

های قشم و جاسک و  ماهیان صیدشده برای تبدیل به پودر به دو کارخانه پودرسازی شهرستان درصد فانوس 31: دوجی تأکید کرد

 .شود های پودر ماهی خوزستان و شمال کشور منتقل می بقیه به کارخانه

شود؛ لذا نباید استفاده از ظرفیت اقتصادی  درصد نیاز کشور به پودر ماهی از طریق واردات تأمین می 61اکنون : توی اظهار داش

 .ها در اختیار سایر کشورها قرار گیرد این ماهی

لحاظ های که مصرف آن به  عنوان یکی از ماهی فیش به همچنین ریبون: های صیادی کشور گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

 .ها صید شده است المللی دارد، توسط این کشتی شرعی در ایران مجاز نیست، اما تجارت قدرتمندی در بازار بین

المللی سه دالر برآورد شده است که باید ظرفیت اقتصادی  فیش در بازار بین قیمت هر کیلوگرم ریبون: دوجی همچنین افزود

 .فعالیت در آن برای صیادان ایرانی حفظ شود

فروند کشتی چینی پاسخگوی  20یا به روایتی  06بانی سازمان شیالت باید درباره فعالیت چندماهه  دیده: وی خاطرنشان کرد

 .های خلیج فارس باشد ها از آب برداری چینی چگونگی حضور آنها و نحوه بهره

لقب داد، اما باید با در نظر گرفتن منافع ها در خلیج فارس تاراج  توان به فعالیت چینی هنوز نمی: دوجی در پایان تصریح کرد

 ./صیادان داخلی، مراقب ذخایر خلیج فارس بود

/news/fa/ir.iana.www//:http23041/06D%-3%50% 

http://www.iana.ir/fa/news/29140/16-%D9%81%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

131 
 

 شیالت

 آیانا - 0034اسفند  00: تاریخ

  کیلوگرم خاویار در فارس تولید شدکیلوگرم خاویار در فارس تولید شد  431431

در سال های اخیر در استان فارس با بهره گیری از آب و هوای مناسب و منابع آبی مستعد، : رییس اداره شیالت استان فارس گفت

 .تولید خاویار افزایش چشمگیری داشته است

آبی مستعد،  در سال های اخیر در استان فارس با بهره گیری از آب و هوای مناسب و منابع: رییس اداره شیالت استان فارس گفت

 .تولید خاویار افزایش چشمگیری داشته است

های جدید آبزیان پرورشی، شامل  توسعه پرورش گونه: از شیراز؛ سعادت افزود( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ماهیان خاویاری با موفقیت در حال انجام است

 .ن تولید و به بازارهای داخل و خارج کشور عرضه شدکیلوگرم خاویار در استا 034امسال حدود : وی گفت

به گفته وی ارزآوری حاصل از صادرات خاویار به بازارهای داخلی و بین المللی عالوه بر ایجاد اشتغال و ثروت، انگیزه افزایش تولید 

 .این محصول را در بین فعاالن اقتصادی نیز باال برده است

درصد افزایش  01هی خاویار تولید شده از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال میزان ما: مدیرکل شیالت استان گفت

 .داشته است

 0دمای مناسب و منابع آبی مستعد، زمینه پرورش ماهیان خاویاری در این استان را فراهم کرده و استان فارس با : سعادت افزود

 .تولید این ماهی در کشور تبدیل شده استمزرعه پرورش ماهیان خاویاری به یکی از قطب های 

مزرعه پرورش ماهی در شهرستان های استهبان، مرودشت، ممسنی، فراشبند و ارسنجان دارد و یکی از قطب های  0استان فارس 

 .پرورش ماهی خاویاری در کشور است

 . کشورهای اروپایی از جمله کشورهایی هستند که خاویار فارس به آنجا صادر می شود

 .سال اخیر پرورش این گونه ارزشمند در استان فارس رونق یافته است 5ر د
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http://www.iana.ir/fa/news/29109/194-%DA%A9%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

132 
 

 شیالت
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  ایای  های زنجیرههای زنجیره  شیالتی در فروشگاهشیالتی در فروشگاهدرصدی فرآورده های درصدی فرآورده های   0101تخفیف تخفیف 

کنندگان آبزیان  های شیالتی نیز با اتحادیه صادرکنندگان و فرآوری به منظور کاهش قیمت و دسترسی آسان مردم به فرآورده

درصد تخفیف پایه برای  21ای، محصوالت فرآوری شده شیالتی را با  های زنجیره ایم که در سطح فروشگاه هماهنگی کرده

 .کنندگان عرضه کنند مصرف

برای بازار شب عید، ذخیره سازی آبزیان انجام : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران اعالم کرد 

 .شده و در زمینه تولید و عرضه محصوالت شیالتی مورد نیاز مردم، کمبودی وجود ندارد

هایی که مقررات و ضوابط سازمان  محصوالت شیالتی در روزهای پایانی سال، فروشگاهدرخصوص عرضه : عیسی گلشاهی افزود 

 .کنند، ترغیب کردیم که عرضه مستقیم آبزیان انجام دهند شیالت را رعایت می

کی میلیون تومان تسهیالت بان 01ها  سازمان شیالت به منظور عرضه مستقیم آبزیان، به هر یک از این فروشگاه: وی اظهار داشت

 .دهد برای تامین بخشی از تجهیزات نگهداری این محصوالت مانند یخچال و فریزر اختصاص می

کننده و تولیدکننده آبزیان مانند تهران و شیراز را از دیگر  های عمده مصرف گلشاهی ایجاد بازارهای تخصصی آّبزیان در استان

اندازی  بازار تخصصی آبزیان راه 04ظرف دو سال اخیر، : نوان کرد و گفتهای این سازمان برای تامین آبزیان مورد نیاز مردم ع اقدام

 .بازار تخصصی دیگر اضافه می شود 00به این تعداد  30شده و طبق برآورد ما، تا پایان سال 

 .اهند شدبازار تخصصی، پنج بازار تازه تاسیس خواهد بود و شش بازار موجود نیز تجهیز و نوسازی خو 00از این : وی تصریح کرد

های  مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار شیالت ایران از توسعه عرضه محصوالت شیالتی بین راه و در مکان

هم اکنون در کشور چهار مرکز عرضه محصوالت شیالتی در بین راه ایجاد شده که : گردشگری در ایام عید خبرداد و اظهار داشت

ران و دو مورد دیگر در مسیر جاده های عمومی هستند که عالوه بر عرضه، طبخ آبزیان راهم انجام می دو مورد آن در استان مازند

 .د هند

مرکز عرضه محصوالت شیالتی در مکان های گردشگری مختلف راه اندازی شده و قرار است براساس تقاضاهای  11: وی ادامه داد

 .دیگر تداخل فروش نداشته باشندهای  موجود توسعه یابند مشروط بر آن که با فروشگاه

در قالب : گلشاهی با اذعان به این که در بازار شب عید، نمایشگاه اختصاصی عرضه آبزیان نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد

 .شود اندازی می های مختلف راه های بهاره، غرفه عرضه مستقیم آبزیان در استان نمایشگاه

های شیالتی نیز با اتحادیه صادرکنندگان و  سترسی آسان مردم به فرآوردهبه منظور کاهش قیمت و د: وی اضافه کرد

درصد  21ای، محصوالت فرآوری شده شیالتی را با  های زنجیره ایم که در سطح فروشگاه کنندگان آبزیان هماهنگی کرده فرآوری

 .کنندگان عرضه کنند تخفیف پایه برای مصرف

درصد تخفیف ریالی، بتوانند محصوالت فرآوری شده شیالتی را  21ه داده ایم که عالوه بر ما همچنین به این اتحادیه اجاز: وی گفت

 .به صورت تخفیف وزنی نیز عرضه کنند
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

میلیارد تومانی چغندرکاران از میلیارد تومانی چغندرکاران از   011011های قندوشکر به فارس خبر داد طلب های قندوشکر به فارس خبر داد طلب   دبیر انجمن کارخانهدبیر انجمن کارخانه

  میلیارد تومان از دولت طلبکارندمیلیارد تومان از دولت طلبکارند  001001ها هم ها هم   کارخانهکارخانه/ / هاها  کارخانهکارخانه
ها را  شان از کارخانه میلیارد تومان از طلب 011های قند و شکر با بیان اینکه چغندرکاران هنوز  دبیر انجمن صنفی کارخانه 

 . میلیارد تومان از دولت طلبکارند 201التفاوت قیمت شکر  ها هم بابت مابه کارخانه: اند، گفت نگرفته

با بیان اینکه امسال  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شکر در گفتهای قند و  بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

هزار تنی چغندر  111میلیون و  4با توجه به تولید : هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریداری شد، گفت 611میلیون و  0حدود 

 .این محصول رشد داشتدرصد تولید  05.1امسال  30قند در سال 

بینی ما در سال جاری  پیش: درصد رشد داشته است، افزود 61حدود  32وی با بیان اینکه تولید چغندر قند امسال نسبت به سال 

هزار تن شکر در سال جاری از چغندر قند حاصل شده و با تولید حدود  102هزار تن شکر بود که حدود  411تولید یک میلیون و 

 .هزار تن خواهیم رسید 411شکر از نیشکر به رقم یک میلیون و  هزار تن 601

 2011ها  هر کیلو شکر از کارخانه خرید اگرچه قیمت مصوب برای: دانایی با بیان اینکه بازار شکر کامال متعادل است، بیان داشت

ها به  قیمت فروش شکر توسط کارخانه تومان شکر را فروختند و 2211تا  2011ها امسال با قیمت حدود  تومان بود، اما کارخانه

 .قیمت مصوب نرسید

: هزار تنی شکر براساس آمار گمرک در سال جاری تصریح کرد 432های قند و شکر با اشاره به واردات  دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .شکر وارد کشور شد هزار تن 520 مطابق آمار گمرک سال گذشته

 .ی در سال جاری برای ذخایر استراتژیک استفاده شده استشکر واردات هزار تن از 211  :وی افزود

میلیارد تومان  0011های قند و شکر با بیان اینکه ارزش چغندر قند خریداری شده از کشاورزان امسال  دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .شد میلیارد تومان چغندرقند به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری 0011سال گذشته : است، بیان داشت

پرداخت شده و با تأمین اعتبار در تالش هستیم، تا مابقی  چغندرکاران تا پایان بهمن ماه هزار میلیارد تومان از مطالبات: وی افزود

میلیارد تومان طلب باقی مانده چغندرکاران از کارخانه ها طی چند  011مطالبات چغندرکاران پرداخت شود، ضمن اینکه بخشی از 

 .پرداخت شده است دماه گذشتهروزی که از اسفن

اند مطالباتشان را به طور کامل دریافت  التفاوت قیمت شکر از دولت نتوانسته البته کارخانجات هنوز بابت مابه: دانایی تصریح کرد

 .میلیارد تومان هم بابت امسال از دولت طلب دارند 001میلیارد تومان از سال گذشته و  026کنند، به طوری که 

تومان و قیمت آن  2001 ها در سال جاری فارس، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه به گزارش

 .شود ها پرداخت می تومانی آن توسط دولت به کارخانه 201التفاوت  تومان شد که مابه 2011برای مصرف کننده 
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 شیر و فراوردهها

 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹8: تاریخ

  فرود شمشیر دولبه سازمان حمایت بر گردن صنایع لبنیفرود شمشیر دولبه سازمان حمایت بر گردن صنایع لبنی

ناخودآگاه اهمیت و ارزش این محصوالت در ذهن تداعی شده و موضوع سالمت مردم به شود،  وقتی صحبت از شیر و مواد لبنی می

های آن دارند و تقریباً  ای درباره قیمت این ماده مغذی و فرآورده به همین دلیل مسئوالن دولتی حساسیت ویژه. آید میان می

قیمت این محصوالت در بازار را بکشند؛ زیرا در  کنند با اعمال فشار یا توسل به قوانین مختلف، ترمز افزایش همیشه سعی می

 .های درمانی جامعه چند برابر افزایش خواهد یافت چندان دور، هزینه ای نه صورت کاهش سرانه مصرف، شکی نیست که در آینده

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، ناخودآگاه اهمیت و ارزش این  وقتی صحبت از شیر و مواد لبنی می، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای درباره  به همین دلیل مسئوالن دولتی حساسیت ویژه. آید محصوالت در ذهن تداعی شده و موضوع سالمت مردم به میان می

و با توسل به قوانین مختلف، ترمز  کنند با اعمال فشار های آن دارند و تقریباً همیشه سعی می قیمت این ماده مغذی و فرآورده

چندان دور،  ای نه افزایش قیمت این محصوالت در بازار را بکشند؛ زیرا در صورت کاهش سرانه مصرف، شکی نیست که در آینده

 .های درمانی جامعه چند برابر افزایش خواهد یافت هزینه

فروشند از سال گذشته منتظرند تا قیمت خرید این  به صنایع لبنی می های تولید باال، اما از طرفی، دامدارانی که شیرخام را با هزینه

بدیهی است که در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت . محصول افزایش یافته و از ضررهای مالی این قشر تاحدودی کاسته شود

کننده را متضرر   رفته و مصرفباال( دهد درصد آن را شیرخام تشکیل می 11که )های اولیه  محصوالت نهایی نیز متاثر از هزینه

 .کند می

کننده برای جانبداری از هر سه ضلع مثلث، وظیفه خطیر و البته سختی را بر  به همین دلیل سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف

ی اجرایی تا جایی که در نیمه دوم سال جاری، پس از جلسات مکرری که با متولیان بخش برگزار کرد، مقرر شد تا برا. عهده دارد

های شیردوشی بفرستد و با این کار از اجرای  بازرسانی را به سالن( تومان به ازای هر کیلوگرم 441هزار و  یک)شدن قیمت مصوب 

البته وضعیت . طرح مذکور اطمینان حاصل کند، اما بنا به دالیلی این کار نیز صورت نگرفت و دامداران همچنان متضرر بازار بودند

ز در این مدت تعریفی نداشت و به خاطر عدم کشش بازار و کاهش قدرت خرید مردم، آنها هم در دام مشکالت صنایع لبنی نی

شاید یکی از علل پا پس . تر و دشوارتر باشد ای افتاده بودند که در مقایسه با وضعیت دامداران، شاید در برخی مراحل وخیم عدیده

طوری که برخی کارشناسان معتقد بودند سازمان حمایت به  همین موضوع بود؛ بهکشیدن سازمان برای اعمال فشار به صنایع نیز 

ها منصرف شده و از  خاطر اشراف کامل بر بازار و اطالع کافی از وضعیت خرید و فروش محصوالت لبنی، از تحمیل قیمت به کارخانه

 .عواقب اقتصادی و متعاقباً اجتماعی آن آگاه است

 صنایع تسلیم شدند؟

البته . کدام از آنها به نتیجه نهایی نرسید ترتیب، در این مدت، جلسات بسیاری بین دامداران و صنایع لبنی برگزار شد که هیچبه هر 

گفتنی است دولت برای حل مشکل، از سال گذشته وارد بازار شد و مقداری از شیرخام تولیدی دامداران را به قیمت مصوب و به 

این موضوع هم نتوانست گرهی از مشکالت دامداران حل کند؛ زیرا بنا به استدالل کارشناسان،  صورت تضمینی خریداری کرد، اما

این در . شد درصد شیرخام تولیدی از طرف دولت خریداری می 01اگر قرار بود این خرید تضمینی ختم به خیر شود، حداقل باید 
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تنها دردی از  رخام کشور سهم دولت شده که این مقدار نهدهد حداکثر سه درصد از تولید شی حالی است که آنالیزها نشان می

 .ها سیر نزولی به خود گرفتند جامعه دامداری دوا نکرد، بلکه در برخی مناطق، نرخ

البته از نظر . تومان در هر کیلوگرم نرخ خرید خود را افزایش دهند 011صنایع حاضرند حال رئیس سازمان حمایت اعالم کرده که 

ل، صنایع به خاطر فرار از تعزیرات و جلوگیری از محاکمه شدن، زیر بار این قیمت رفته و سرانجام تا حدودی تسلیم این مقام مسئو

 .اند نرخ مصوب شده

مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز آن را تأیید کرد و چنین اقدامی را یکی از تدبیرهای مطلوب  این خبری بود که رئیس هیأت

شود و هنوز ضررهای این قشر در  ست؛ هرچند که با این عمل، تنها بخش کوچکی از مشکالت دامداران حل میسازمان حمایت دان

 .بازار ادامه دارد

 ...خبریم ما بی

اطالعی کرده و نسبت به ادعای توافق افزایش قیمت  اما تقریباً همه مسئوالن بخش خصوصی صنایع لبنی از این اتفاق اظهار بی

ها در  طور مستقیم با کارخانه سازمان حمایت به: گوید البته دبیر انجمن صنایع لبنی در این ارتباط به ایانا می. ندمذکور ناآگاه بود

 .ارتباط است؛ بنابراین انجمن در توافق مذکور، هیچ دخالتی نداشته است

گیری کنند،  انند در این ارتباط تصمیمتو ها آزادی عمل دارند و با احتساب سود و زیان خود می رضا باکری معتقد است که کارخانه

 .گذشته از اینها مسائل مالی به انجمن ربطی ندارد

 !آقایان، مسائل اولیه اقتصادی را مرور کنند

ها آن هم در شرایط اقتصادی حال  از سوی دیگر، یکی از کارشناسان صنعت شیر در گفتگو با ایانا با اشاره به اینکه افزایش قیمت

ای، مانند این است که آن بنگاه  پذیرش افزایش قیمت توسط هر کارخانه: کند نطقی سازگار نیست، عنوان میحاضر، با هیچ م

 .اقتصادی، خودزنی کرده باشد

ها زیر سؤال است و دامداران و  اصل این دخالت: کند حسین چمنی، با انتقاد از سخنان غیرکارشناسی سازمان حمایت اظهار می

این در حالی است که هیچ مناقشه یا اختالفی بین دو گروه مذکور وجود نداشته و هر دو . دهد ی هم قرار میرو صنایع لبنی را روبه

 .به هم وابسته هستند

های ابتدایی مسائل اقتصادی بزنند و قانون عرضه و تقاضا را  آقایان بهتر است به جای این اظهارنظرها سری به جزوه": افزاید وی می

توان با اعمال فشار برای خرید مواد  وقتی بازار مصرف، کشش کافی برای عرضه محصوالت را ندارد، چگونه می. دوباره مرور کنند

 "ها را در منگنه قرار داد؟ اولیه، کارخانه

های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و از حق مردم دفاع کند؛ البته  چمنی اعتقاد دارد که سازمان حمایت باید کارخانه

تولید محصولی که ارزش افزوده بیشتری دارد، کارخانه مختار است قیمت خود را افزایش دهد که این مسئله، اجحاف در حق 

 .کننده نیست مصرف

ها را  خرند و به این ترتیب کاسه کوزه ها شیرخام را ارزان می اند که کارخانه از نظر وی، شوربختانه امروز همه مسئوالن بانگ برداشته

های  شده شیرخام در ایران از قیمت دهند که چرا قیمت تمام کنند، اما هیچ کدام به این پرسش پاسخ نمی صنایع خرد میبر سر 

 3درصد بیشتر از قیمت جهانی است یا نرخ شیرخشک در بازار  61عنوان مثال، قیمت کره در ایران  ؟ به!جهانی بسیار باالتر است

تومان تخمین زده  011هزار و  رسد، در حالی که ارزش جهانی آن حدود شش فروش میتومان در هر کیلوگرم به  011هزار و 
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های تولید و تأمین مواد اولیه است؛ بنابراین انتقال مشکل از زمین دامداران به صنایع  این نوسانات به دلیل باال بودن هزینه. شود می

 .کند لبنی، منطقی نیست و اصل تولید ملی را تهدید می

 ها هستند ظر کاهش قیمتمردم منت

اکنون که برجام به تایید رسیده و امیدها برای بهتر شدن وضع اقتصادی باال رفته است، مردم انتظار کاهش : گوید این کارشناس می

یابد، حداقل باید تثبیت شود؛ چرا مردم باید  بنابراین در چنین شرایطی اگر نرخ محصوالت نهایی کاهش نمی. ها را دارند قیمت

 های اضافی را بپردازند؟ زینهه

ای از تمامی افراد دخیل در امر لبنیات تشکیل شود تا در مواقع ضروری از حقوق  در صورت امکان، کمیته: کند چمنی پیشنهاد می

 .این بخش حمایت و خود را با بازارهای جهانی منطبق کند

چه در بخش خرید مواد اولیه و چه در نرخ محصول )ها  متها توانایی افزایش قی با توجه به سخنان وی، اگرچه اکنون کارخانه

 .ها هستند را ندارند، اما چنانچه امکان این افزایش برای صنایع فراهم باشد، این قشر موافق باال بردن نرخ( نهایی

توانند سهم خود  ونه میبه هر ترتیب، باید دید که صنایع لبنی و دامداران برای کسب سود و البته فرار از ضرر و زیان احتمالی، چگ

شاید استثنائاً در . کننده و خودشان تمام شود ای رقم بزنند که در نهایت به نفع مصرف را از بازار تعیین کرده و اتفاقات را به گونه

خط  این مسئله احتیاج به حمایت مجدد دولت الزم به نظر برسد؛ دولتی که از نظر مالی، پتانسیل اجرای چنین طرحی را ندارد و

 ./قرمزی پررنگ به دور اعطای یارانه به لبنیات کشیده است

/news/fa/ir.iana.www//:http23162D%/3%50% 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۰۱/12/13:  تاریخ

  های قرقیزستانهای قرقیزستان  گزینه برای تکمیل نیروگاهگزینه برای تکمیل نیروگاهتهران بهترین تهران بهترین / / تن گوشت به ایرانتن گوشت به ایران  011011صادرات صادرات 
با توجه به انصراف : آبی گفت-های برق گذاری قرقیزستان با اشاره به تجربه ایران در ساخت نیروگاه رئیس آژانس توسعه سرمایه 

 . رساند ها را به اتمام تواند از این ظرفیت استفاده کند و این پروژه آبی، تهران می-های برق روسیه از ساخت نیروگاه

در بیشکک  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  گذاری وزارت اقتصاد قرقیزستان در گفت رئیس آژانس سرمایه «الماس سازباکاو»

  .تشریح کردگذاری قرقیزستان به ایران را  وکار و آژانس سرمایه نتایج سفر کاری مقامات دولتی، نمایندگان حوزه کسب

ترین کشورهای منطقه است که دارای ظرفیتهای  ایران یکی از بزرگ: سازباکاو در خصوص دالئل سفر رسمی به تهران گفت

های بین  شود تا همکاری های ظالمانه علیه این کشور باعث می های مختلف از جمله اقتصاد است، برداشتن تحریم همکاری در زمینه

  .ین نحو افزایش یابدو تهران به بهتر« بیشکک»

گذاری قرقیزستان عالقمند به همکاری بیشتر در زمینه  در قالب این سفرکاری مقامات دولت و آژانس توسعه سرمایه: وی گفت

  .اقتصادی با طرف ایرانی شدند و به دنبال اجرای اهداف خود در این سفر خواهند بود

های ایران بود و هدف اساسی ما جذب  این سفر افزایش آشنایی با توانمندییکی از دستاوردهای : گذاری گفت رئیس آژانس سرمایه

  .باشد کشور می 2های مشترک  سرمایه از ایران برای تأسیس شرکت

باشد که طبق توافق  یکی دیگر از قراردادهای صورت گرفته صادرات دام به ایران می: این مقام دولتی قرقیزستان خاطر نشان کرد

  .تن گوشت به ایران صادر شود 011ار رأس گوسفند و هز 011قرار است 

عالوه بر مواردی که ذکر شد بیشکک در نظر دارد مبادالت اقتصادی و : گذاری قرقیزستان عنوان کرد رئیس آژانس توسعه سرمایه

  .ترین حد افزایش دهد تجارتی با تهران به باال

ها را برای سرمایه گذاری در قرقیزستان دیدیم،  ایرانی عالقمندی آن های مختلف در سفر به ایران و بازدید از شرکت: وی گفت

  .ها برای آشنا شدن با فضای اقتصادی قرقیزستان به این کشور سفر کنند همچنین قرار شد تا این شرکت

البته : ن کشور ادامه داداین مقام اقتصادی قرقیزستان با اشاره به بازدید از شرکت سایپا و مذاکراتی برای تولیدات این خودرو در ای

های سواری در بازار قرقیزستان با همکاری آژانس  برای آزمایش ظرفیت تولید و فروش ماشین« سایپا»قبل از این هم نمایندگان 

  .گذاری تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند اما آن زمان موافقتی در این خصوص صورت نگرفت توسعه سرمایه

های مشترک  طرف قرقیزی در این زمینه پیشنهاد تأسیس شرکت: بازدید از کارخانه های لبنی، تصریح کرد سازباکاو با اشاره به

کشور محصوالت بتوانند به راحتی وارد فضای تجاری اتحادیه  2همراه با دهقانان در قرقیزستان را مطرح کرد تا با همکاری 

  .باال است اقتصادی اوراسیا شود ضمن آنکه ظرفیت در این حوزه بسیار

محصوالت ایرانی نسبت به تولیدات چین بسیار باکیفیت هستند ولی عدم شناخت کافی از این محصوالت باعث : وی اظهار داشت

مقام اقتصادی قرقیزستان با اشاره به تجربه ایران در ساخت .شده است تا بازاری کمی در اختیار این تولیدات قرار داشته باشد

تواند از این ظرفیت استفاده کند و  آبی، تهران می -های برق با توجه به انصراف روسیه از ساخت نیروگاه: گفت آبی -های برق نیروگاه

های مختلف با  تهران ظرفیت باالیی برای همکاری در زمینه: الماس سازباکاو در پایان عنوان کرد .این پروژه را به اتمام رساند

  .این کشور هستیم بیشکک دارد و ما نیز مصمم به همکاری با

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200111105 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

کشورهای کشورهای //میلیارد دالری روسیهمیلیارد دالری روسیه  1111آمار گمرک روسیه حاکی است انفعال ایران در تصاحب بازار آمار گمرک روسیه حاکی است انفعال ایران در تصاحب بازار 

  رقیب پیشتازند رقیب پیشتازند 
کشورهایی چون ترکیه، بالروس و حتی برزیل و چین که فاصله بسیار زیادی با روسیه دارند   عملکرد منفعالنه ایران باعث شده

 . ب خود کنندمیلیارد دالری نصی 41بیشترین سهم را از بازار 

، کشور روسیه از دیرباز جزو واردکنندگان عمده محصوالت کشاورزی بوده و در خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

اردات محصوالت غذایی طبق آمار سایت تریدمپ از گمرک روسیه، میزان و. های اخیر بر میزان واردات آن افزوده شده است سال

 .دهد درصد از کل واردات این کشور را تشکیل می 04میلیارد دالر بوده که حدود  41میالدی در حدود  2104روسیه در سال 

 0.0بیش از  2104در بین محصوالت غذایی وارداتی کشور روسیه، گوشت و میوه بیشترین سهم را دارند به طوریکه در سال 

 .است میلیارد دالر انواع میوه به روسیه وارد شده 0.4وشت قرمز و بیش از میلیارد دالر انواع گ

ای از  بخش عمده  .تر بیشترین محصوالت غذایی وارداتی روسیه عبارتند از گوشت گاو و پنیر همچنین در یک تقسیم بندی جزئی

تواند سهم خوبی از بازار  روسیه را دارد و میها به  محصوالت غذایی وارداتی روسیه، کاالهایی هستند که ایران امکان صادرات آن

ای غذایی محصوالتی هستند  به عنوان نمونه انواع میوه و سبزیجات، محصوالت لبنی، انواع ماهی و فرآورده. روسیه را از آن خود کند

 .ها دارد که ایران ظرفیت باالیی در صادرات آن

میلیون دالر است  211میلیارد دالری محصوالت غذایی روسیه تنها  41ازار اما با اینحال طبق آمار گمرک روسیه، سهم ایران از ب

عملکرد . این مسئله نشان از عدم برنامه صحیح برای صادرات محصوالت غذایی به روسیه دارد. که عمدتا خیار و کشمش است

بسیار زیادی با روسیه دارند از  است کشورهایی چون ترکیه، بالروس و حتی برزیل و چین که فاصله منفعالنه ایران باعث شده

 .میلیارد دالری نصیب خود سازند 41فرصت استفاده کنند و بیشترین سهم را از این بازار 

های روسی مشکالت موجود بر سر صادرات محصوالت غذایی به روسیه  بنابراین الزم است جمهوری اسالمی ایران با رایزنی با طرف

 .ناقشه ایجاد شده بین روسیه و ترکیه، سهم خود را از بازار روسیه افزایش دهدرا رفع کند و خصوصا با توجه به م

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202111000 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۰۱/12/11:  تاریخ

  قوانین گمرکی برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه تسهیل شد قوانین گمرکی برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه تسهیل شد 
کند تا روند صادرات محصوالت کشاورزی از ایران به  های گمرکی را برای محصوالت کشاورزی ایران تسهیل می مسکو دستورالعمل

 . روسیه با سرعت بیشتری ادامه یابد

، وزیر کشاورزی روسیه طی سفر دو روزه خود به راشا تودیبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

 .های ایرانی رسیده است طرفتهران به دستاوردهای مناسبی درباره مبادالت کشاورزی و تسهیالت گمرکی با 

بنادر جنوبی روسیه آستاراخان و ماخاچه کاال در دریای خزر محصوالت کشاورزی ایران را با حداقل : وزیر کشاورزی روسیه گفت

 .شود موانع گمرکی دریافت خواهند کرد و این کاالها در منطقه داغستان روسیه توزیع می

کنیم تا به نحو  حصوالت ایرانی یک نوآوری خوبی است و از این اقدام حمایت کامل میتفکر ایجاد کرویدور سبز برای م: وی گفت

 .مناسبی اجرایی شود

های نگهداری بسیار مناسب است و هر حجم از محصوالت ایرانی را  ای و محل به گفته وی این بنادر از نظر امکانات سردخانه

 .ی و به روسیه منتقل کندتواند بدون خسارت و تلفات و به هر میزانی نگهدار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200111356 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۰۱اسفند  12: تاریخ

استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای   //رأسی سیمنتال اتریش در راه ایرانرأسی سیمنتال اتریش در راه ایران  41114111محموله محموله 

  بازدهبازده  های کمهای کم  دامدام

بازده در  های کم توان از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای سطح دام می: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت

 .ایران استفاده کرد

درباره امضای سند ( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در گفت

 .بخشی از قراردادی که به امضا رسید، مربوط به مبادالت ژنتیکی و دام است: همکاری بین اتریش و ایران گفت

این کشور به : رود، افزود میشمار  نژاد دام به حسن رکنی با اشاره به اینکه اتریش یکی از کشورهای پیشرو در زمینه ژنتیک و اصالح

 .ای در پیش گرفته و شاخص باالیی در این زمینه دارد لحاظ بهداشتی نیز تدابیر بسیار هوشمندانه

توان از پتانسیل ژنتیکی آن برای  های مطلوبی که در سیستم دامداری این کشور وجود دارد، می دلیل وجود ظرفیت به گفته وی، به

 .زده در ایران استفاده کردبا های کم ارتقای سطح دام

در همین راستا قرار است به زودی محموله یک هزار راسی : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی خاطرنشان کرد

های  سیمنتال از کشور نام برده وارد ایران شود که امضای سند همکاری بین وزرای دو کشور، دلیل محکمی برای ادامه همکاری

 .رود شمار می و کشاورزی بین ایران و اتریش به دامپروری

ها احساس  اکنون نیز گاوهای سیمنتال در برخی مناطق ایران وجود دارند و صاحبان آنها از پرورش این دام البته هم: رکنی ادامه داد

 .کنند رضایت می

درصد 01چربی شیر نژاد سیمنتال، : تصریح کردهای اقتصادی نژاد مذکور را کیفیت شیر تولیدی آن نام برد و  وی یکی از ویژگی

 .بیشتر از گاو بوده و کیفیت بسیار مطلوبی دارد

شود، از نظر تولید و کیفیت گوشت  از آنجا که سیمنتال، یک نژاد دومنظوره محسوب می: رکنی درباره گوشت این نژاد یادآور شد

 .را جلب کند کننده تواند رضایت مصرف نیز در سطح باالیی قرار داشته و می

ای و نگهداری پایین آن است؛ بنابراین  کند، توقع بهداشتی، تغذیه ای که سیمنتال را از هلشتاین متمایز می به گفته وی، مشخصه

ضمن اینکه واردات سیمنتال برای افزایش . توان از این نژاد برای مناطقی که امکان پرورش هلشتاین در آن نیست، استفاده کرد می

 ./شک دامداران نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد و گوشت و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه بوده و بی تولید شیر

/news/fa/ir.iana.www//:http23001D%/3%50%D5% 
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 صادرات و واردات
 ناآیا - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  انباشتگی دام نداریمانباشتگی دام نداریم/ / واردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیستواردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیست

طی روزهای اخیر، خبرهای جدید از واردات گوشت به ایران منتشر شده که نام استرالیا و روسیه در این میان بیشتر خودنمایی 

 .کند می

استرالیا و روسیه در این میان بیشتر خودنمایی  طی روزهای اخیر، خبرهای جدید از واردات گوشت به ایران منتشر شده که نام

 .کند می

واردات گوشت از روسیه و استرالیا به هیچ عنوان منطقی : وگو با ایانا گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفت

 .توان روی آن حساب کرد نیست و نمی

امکان واردات : ی تامین نیاز داخلی به مقداری واردات گوشت نیاز دارد، افزودعلیرضا عزیزالهی با اشاره به اینکه کشور هر ساله برا

توان توجیهی برای آن  این محصول از روسیه وجود ندارد، زیرا گوشت قرمز در این کشور بسیار گران بوده و از نظر اقتصادی نمی

 .پیدا کرد

های موجود در این کشور از نوع پشمی  به دلیل اینکه اغلب دام: دادهای تولید شده در استرالیا توضیح  عزیزالهی در ارتباط با گوشت

 .و کرکی هستند، کیفیت بسیار پایینی دارند و برای ذائقه مردم ایران مناسب نیست

معلوم اند، اما  به گفته وی، واردات گوشت قرمز از کشورهایی که توجیه نداشته بارها اتفاق افتاده و مردم نیز از آن استقبال نکرده

هاست این محصول را به ایران صادر کرده  در حالی که هند و برزیل سال. نیست که چرا باز هم این اتفاق در حال شکل گیری است

 .کنند کنندگان داخلی هم کماکان از آن استفاده می و مصرف

ر، امکان خودکفایی در این زمینه در صورت حمایت دولت از صنعت دامپروری کشو: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت

بنابراین . شود وجود دارد، اما متاسفانه از ظرفیت بالقوه دامپروری به خصوص واحدهای پرواربندی به درستی در کشور استفاده نمی

 .ای جز واردات نداریم با این شرایط، چاره

صورت واقعیت داشتن انباشتگی، دیگر واردات گوشت  در: عزیزالهی موضوع انباشتگی در واحدهای دامداری را تکذیب و عنوان کرد

شان مانده، به خاطر راضی نبودن به قیمتی است که کشتارگاه تعیین  شان روی دست های اگر تعدادی نیز دام. معنایی نداشت

بنابراین خبر . تبه اعتقاد وی، اکنون کمبودی از نظر گوشت قرمز در بازار نیست و قیمت فروش دام زنده ثابت مانده اس .کند می

 .کاهش نرخ دام زنده در برخی مناطق کشور، بیشتر به یک جوسازی شبیه است تا یک خبر صحیح

شود که رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران  سخنان مدیرعامل بزرگ ترین تشکل صنفی دامداران کشور در حالی مطرح می

تومان 111تا  011ها به ویژه دام سبک، قیمت این محصول بین  در دامداری به دلیل انباشتگی و تراکم زیاد: پیش از این گفته بود

 .در هر کیلوگرم طی دو ماه گذشته کاهش داشته است

V-340213-10 

واردات : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .توان روی آن حساب کرد روسیه و استرالیا به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی گوشت از
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امکان واردات : علیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه کشور هرساله برای تأمین نیاز داخلی به مقداری واردات گوشت نیاز دارد، افزود

توان توجیهی برای آن  گران بوده و از نظر اقتصادی نمیاین محصول از روسیه وجود ندارد، زیرا گوشت قرمز در این کشور بسیار 

 .پیدا کرد

های موجود در این کشور از نوع پشمی و  دلیل اینکه بیشتر دام به: های تولید شده در استرالیا خاطرنشان کرد وی درباره گوشت

 .کرکی هستند، کیفیت بسیار پایینی دارند و برای ذائقه مردم ایران مناسب نیست

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، واردات گوشت قرمز از کشورهایی که توجیه نداشته بارها اتفاق افتاده و مردم نیز  به گفته

ها است  گیری است؛ در حالی که هند و برزیل سال اند، اما معلوم نیست که چرا باز هم این اتفاق در حال شکل از آن استقبال نکرده

 .کنند کنندگان داخلی هم کماکان از آن استفاده می صادر کرده و مصرفاین محصول را به ایران 

در صورت حمایت دولت از صنعت دامپروری کشور، امکان خودکفایی در این زمینه وجود دارد، اما متأسفانه از : عزیزاللهی ادامه داد

ای جز  شود؛ بنابراین با این شرایط، چاره نمیویژه واحدهای پرواربندی به درستی در کشور استفاده  ظرفیت باالقوه دامپروری به

 .واردات نداریم

در صورت واقعیت داشتن انباشتگی، دیگر واردات گوشت : وی موضوع انباشتگی در واحدهای دامداری را تکذیب کرد و یادآور شد

است که کشتارگاه تعیین  شان مانده، به خاطر راضی نبودن به قیمتی شان روی دست های معنایی نداشت؛ اگر تعدادی نیز دام

 .کند می

به اعتقاد عزیزاللهی، اکنون کمبودی از نظر گوشت قرمز در بازار نیست و قیمت فروش دام زنده ثابت مانده است؛ بنابراین خبر 

 .کاهش نرخ دام زنده در برخی مناطق کشور، بیشتر به یک جوسازی شبیه است تا یک خبر صحیح

شود که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران  ل صنفی دامداران کشور در حالی مطرح میترین تشک سخنان مدیرعامل بزرگ

تومان  111تا  011ها به ویژه دام سبک، قیمت این محصول بین  دلیل انباشتگی و تراکم زیاد در دامداری به: پیش از این گفته بود

 ./در هر کیلوگرم طی دو ماه گذشته کاهش داشته است

/news/fa/ir.iana.www//:http23110D%/3%55% 
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 صنایع غذایی

 فارس - ۰۱/12/11:  تاریخ

تولید تولید //شناسدشناسد  در میزگرد بررسی محصوالت تراریخته عنوان شد سالمت مواد غذایی جناح نمیدر میزگرد بررسی محصوالت تراریخته عنوان شد سالمت مواد غذایی جناح نمی

  درصدی به واردات بذردرصدی به واردات بذر  411411تراریخته یعنی نیاز تراریخته یعنی نیاز 
مواد غذایی به همه : پیشگامان تراریخته، مصرف آن را محدود کردند در میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته عنوان شد/

گیری در مورد محصول غذایی تراریخته پشت درهای بسته باشد، بلکه همه منتقدان و کارشناسان  مردم مربوط است و نباید تصمیم

 . مشارکت داشته باشنددر آن امکان 

شود، تولید و  سالی که محصوالت تراریخته در برخی کشورهای دنیا تولید می 01طی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تردید وجود داشته و  اره شک ومصرف آن موافقان و مخالفان بسیاری در سطح دنیا داشته است و درباره مصرف این محصوالت همو

ناشی از مصرف   افزون سرطان ها از جمله افزایش روز اند که بروز و گسترش بسیاری از بیماری بسیاری از منتقدان بر این عقیده

 .محصوالت تراریخته است

های  ت و همچنین روغناز برخی محصوالت کشاورزی وارداتی از جمله سویا و ذر در ایران نیز علیرغم اینکه بخش قابل توجهی

 .خوراکی با منشاء تراریخته است، استفاده از این محصوالت قانونی نبوده است

سازی محصوالت تراریخته  ای در الیحه برنامه ششم توسعه مواجه شدیم و آن گنجاندن تولید و انبوه اما امسال با اقدام قابل مالحظه

ه ششم توسعه است که به دنبال آن موجی از مخالفان و موافقان محصوالت تراریخته با اولویت برنج و پنبه تراریخته در الیحه برنام

 .به اظهار نظر در این رابطه پرداختند

و از منتقدان تولید  نفر 4حضور  با «بررسی سالمت محصوالت تراریخته»عنوان  نیز با برگزاری میزگردی با خبرگزاری فارس

 .مصرف این محصوالت به بررسی اظهارات این کارشناسان پرداخت

آقایان سید رضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور، آزاد عمرانی عضو شود  متن آن در دو بخش منتشر میدر این میزگرد که 

رئیس  ی ریاست جمهوری ونیا عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی فناور هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور، محمد عسگری

 .انجمن گیاه پزشکان استان تهران و همچنین خانم کاترین رضوی مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست حضور داشتند

سازی آن در الیحه  و مطرح شدن تولید و انبوه تولید گیاهان تراریخته در کشور  نظرتان راجع به مسائلی که درباره -

 شود چیست؟ میبرنامه ششم مطرح 

غذا و ذخایر ژنتیکی خدادادی است و موضوع غذا جنبه : رضوی مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست گفت کاترین

کنند،  شناسد و نباید سیاسی شود؛ مردم کشور به طور یکسان از غذا و ذخایر ژنتیکی استفاده می همگانی دارد، بنابراین جناح نمی

 .ن تراریخته به کل ملت و حتی به نوزادی که هنوز به دنیا نیامده مربوط استپس موضوع تولید گیاها

مگر ما باید هر کاری که غرب انجام داد، الزاما و : های جمهوری اسالمی ایران نیست، افزود وی با بیان اینکه غربزدگی از شاخص

 !بدون ارزیابی مشارکتی و سراسیمه انجام دهیم

 باشد محصوالت تراریخته انحصاری نباید دگیری در مورد تولی تصمیم* 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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در صورت تولید از سبد ( تراریخته) گیاهان دستکاری شده ژنتیکی مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست با بیان اینکه

سازی آن در  یگیری در ارتباط با تولید و رهاسازی و تجار بنابراین نباید تصمیم: غذایی همه مردم سر در خواهد آورد، اظهار داشت

 .رسانی به مردم انجام شود کشور عزیزمان ایران توسط یک یا چند نفر و پشت درهای بسته و بدون اطالع

 کاترین رضوی مدیرعامل مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست

دم کشور رسانی شفاف به کل مر طبق پروتکل ایمنی زیستی که مصوبه مجلس شورای اسالمی است، شرط اول اطالع :رضوی گفت

 .انگاری شده است در ارتباط با ایمنی زیستی و دستکاری ژنتیکی است، که متاسفانه در این زمینه کامال سهل

ساله پشت سر دارد و برای  411است، سابقه کشاورزی کمتر از  (تراریخته)کاری ژنتیکی  آمریکا که مظهر دست کشور: وی افزود

ها و دانش چندین هزار ساله و نظام مدیریت کشاورزی کشور ما باید مسیر بسیار طوالنی را طی کند، بنابراین چرا  رسیدن به تجربه

ای اجازه دهیم که به عنوان  به عدهمان و گذشته غنی دانش و علم عرفی و بومی کشاورزی خود را ارزان بفروشیم و  ما باید هویت

های منفی آن در ابعاد مختلف مشخص شده و هنوز  که بسیاری از جنبه( تراریخته)کاری شده ژنتیکی  منتقد تولید گیاهان دست

 .فناوری هراس بنامندبسیاری از ابعاد ناشناخته باقی مانده دارد که برای کسی مشخص نیست، 

کشور ما دارای تنوع زیستی بسیار غنی است و مسئولیت هر یک از ما : و محیط زیست بیان داشتمدیرعامل موسسه توسعه پایدار 

بهای کشورمان و  نگهداری از این منابع و ذخایر ژنتیکی است نه آلوده کردن آنها و نه از بین بردن تنوع رقم و بذور بسیار گران

 .وابسته شدن به غرب برای غذا و بذر

نوید دادند که با انقالب سبز گرسنگی را (  آمریکایی)چند ملیتی  های شرکت همین گروه،: الب سبز تصریح کردبا اشاره به انق رضوی

در جهان برطرف کنند، ولی این انقالب سبز به چیزی جز بدبختی و آلودگی آب، خاک و بذور منتهی نشد و نتوانست گرسنگی را 

انگیزتر اینکه کنترل بذر جهانی در دست تعدادی  ر شد و از همه تاسفهای چند ملیتی پ جیب شرکتدر جهان رفع کند و فقط 

 .جو قرار گرفت وجدان و سود های چند ملیتی بی قلیل شرکت

اندرکاران کشاورزی کشور  نظر برخی از دست اظهار: وی با بیان اینکه ما در تأمین بذر مستقل بودیم و باید مستقل بمانیم گفت

 .اندازد میلیون نفر وجود دارد همه ما را به وحشت می 02ط توان تأمین غذای مبنی بر اینکه در ایران فق

باید به خاطر بسپاریم کشوری که استقالل و حاکمیت بذر و غذای : مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست بیان داشت

چرا باید به سراغ و جو بوده است  کشور ما خاستگاه گندم. خود را از دست بدهد، همیشه دست دراز به دیگران خواهد بود

 کشورهای دیگر برای خرید بذر مثال مقاوم به خشکی برویم و این بذور را از فرانسه وارد کنیم، آیا این ننگ نیست؟

 میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته

اگر تنوع زیستی احیا ! طیل کنیمچرا باید به اسم کم آبی و خشکسالی پیشنهاد داده شود که کشاورزی کشور را تع: رضوی افزود

 .گردد ها به سرجایش بازگردد، همه چیز دوباره سرجایش برمی آبه شود و نظام مدیریت آب اصالح شود و حق

ایم و با باال بردن تنوع رقم بذر حتی  سال است که در کشور کار تحقیقاتی اجرایی با کشاورزان انجام داده 01حدود  :وی تصریح کرد

روز باران نبوده است عملکرد مقبولی از کشت گندم و جو به دست آوردیم و از همه مهمتر به  31دور افتاده که  در نقاط دیم

 .ارقامی رسیدیم که با خشکسالی و کم آبی سازگار هستند و توانایی انطباق با تغییراب آب و هوایی را دارند

اینجاست که با باال بردن تنوع رقم در مزارع کشاورزان، علف جالب : مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست بیان داشت

اش  داند و استقالل کند، کشاورز نیز خود را صاحب بذر می هرز و آفات کنترل شدند و کشاورز از سم و کود شیمیایی استفاده نمی

 .اری شده ژنتیکی باشدکنندگان بذور دستک شود و هر سال نیازی ندارد که برای خرید بذر دست به دامن تولید حفظ می
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 درصد ضایعات غذایی 90درصد چاقی و  00کمبود غذا نیست، *

در ارتباط هستیم، و برای اثبات   در علوم نظری با علت و معلول: در ادامه آزاد عمرانی عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک ایران گفت

جوشد، ولی متناسب با تغییر فشار هوا  درجه می 011آب در  فرضیات باید آزمایشاتی انجام دهیم تا به یک اصل علمی برسیم، مثال

توان به یک نظریه استناد  ها زیاد است نمی شود، اما در در علوم اجتماعی و علومی که متغیرها در آن نقطه جوش آب کم و زیاد می

 .تاثیرات متقابل چندین متغییر لحاظ شود است کرد و الزم

های آن در حوزه غذا و دیگری مرزهای فرهنگی  ن کامال شکست خورده است و یکی از شکستوی با بیان اینکه نظریه جهانی شد

اتحادیه اروپا به عنوان یک مرجع مشترک و بعنوان عضوی از سازمان تجارت جهانی در مورد واردات محصوالت : بوده است، گفت

محصوالت تراریخته  ین سازمان تجارت جهانی وارداتچنانچه در اتحادیه اروپا بر مبنای قوان. تراریخته تصمیم گیری کرده است

 !این یعنی شکست گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن. اند ضروری است، اما کشورهای عضو با این موضوع موافقت نکرده

یکی از توجیهات طرفداران کشت محصوالت تراریخته در کشور این است که تولید محصوالت تراریخته یکی از * 

اند، نظرتان راجع به  با کمبود غذاست که برخی از کشورها هم برای جبران این مسئله به آن روی آورده های مقابله راه

 این مسئله چیست؟

میلیون نفر مبتال به چاقی و اضافه وزن  20با توجه به آماری که اخیرا توسط وزارت بهداشت اعالم شده است، وجود : گفت عمرانی

 !.شود و توزیع آن عادالنه نیست اندازه کافی هست، اما مدیریت نمیدر کشور بدین معناست که غذا به 

شود نیست  مشکل تامین غذا، آن چیزی که مطرح می: گفت درصدی در تولید محصوالت کشاورزی 00ضایعات وی با اشاره به 

 .شود کیفیتی است که عرضه و مصرف می بلکه مشکل سبک زندگی ناصحیح و غذای ناسلم و بی

شود که با کشت بذر عملکرد در  مدام گفته می: کند، بیان داشت تغذیه از سیری سلولی صحبت می بیان اینکه علم نوینعمرانی با 

یابد، اما سوال اینجاست که آیا بازدهی اقتصاد فقط عملکرد در هکتار است؟ آیا میزان ماده مؤثره غذایی تولید  هکتار افزایش می

 ید مالک ارزیابی قرار گیرد؟های بدن نبا شده جهت سیر کردن سلول

در محاسبه بازدهی اقتصاد نباید فقط بر پارامترهای کمی نظیر عملکرد در هکتار تاکید کنیم و از پارامترهای اصلی : وی افزود

 .دیگری نظیر هزینه بذر، خدمات، مواد و ادوات جنبی، مخاطرات و حسابرسی زیست محیطی غافل شویم

شود که  وقتی یک بذر تراریخته کاشته می: کند، گفت هایی ایجاد می محصوالت تراریخته محدودیتعمرانی با بیان اینکه کشت 

 .توان تناوب کشت را در آن مزرعه اعمال کرد کش است نمی مقاوم به علف

ت طرفداران تولید محصوال: وی با بیان اینکه وقتی سالمت محصولی به اثبات نرسیده است باید به آن شک کرد، بیان داشت

تر است، اما این افراد حتی یک سند هم از  خورند که محصوالت تراریخته از محصوالت ارگانیک سالم تراریخته در کشور قسم می

 .سالمت این محصوالت ندارند

 نیا، نورانی در میزگرد بررسی سالمت محصوالت تراریخته عمرانی، عسگری

لزامات به ظاهر قانونی محصوالت تراریخته را عجوالنه وارد سفره غذایی مردم موافقان تراریخته قصد دارند با ایجاد ا: عمرانی گفت

اند و تنها با  کنند، در حالی که ارزیابی مصداقی طوالنی مدت را جهت بررسی مخاطرات سالمتی و زیست محیطی انجام نداده

نظیر )نجام شده و بعضا صحت برخی از نتایج هایی که با هزینه ذینفعان تجاری ا های دیگران و آن هم آزمایش استناد به آزمایش

 .کنند که این محصوالت کامال سالم است مردود شده، ادعا می( ارزیابی برنج طالیی
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مستقل با شعار نه شرقی، نه غربی، بنابراین موضعی که در مورد تولید محصوالت تراریخته در پیش  ایران کشوری است: وی گفت

 .ما نیست های گرفته شده متناسب با آرمان

 اند، به همه کشور قابل تعمیم نیست؟ ای از مردم به دلیل مصرف زیاد غذا دچار چاقی شده فرمایید عده اینکه می* 

یکی از دالیل چاقی عدم سیری سلولی و دیگری سبک غلط زندگی و ورود . بله قابل تعمیم نیست، دالیل مختلفی هست: عمرانی

کند که ما باید به سمت  ردم است، اما اینکه بگوییم تراریخته راه نجات ما است و الزام میارزش در جیره غذایی م های بی کالری

 .تولید محصوالت تراریخته برویم نیز کامال غلط و خالف عقالنیت است

بررسی تجربیات  اما این کار باید با آگاهی و: تولید محصوالت کشاورزی بود، افزود وی با تأکید بر اینکه باید به فکر افزایش راندمان

 .جهانی انجام شود

درصد نیاز غذایی از طریق تحقیقات و پژوهش انجام شود، آیا علیرغم این  31سال آینده باید  11طبق اعالم فائو تا * 

 موضوع شما باز هم به تولید محصوالت کشاورزی از طریق تکنولوژی تراریخته مخالف هستید؟

دانم به این پرسش  مه عجله برای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی در کشور را نمیعمرانی با طرح این سوال که دلیل این ه

کند؟  مگر تحقیقات و پژوهش کشاورزی و تغذیه فقط با مهندسی ژنتیک و تولید گیاهان تراریخته معنی پیدا می: پاسخ داد و گفت

 .سطحی و تجارت محور است این نگرش که هر تحقیق و پژوهشی را با مهندسی ژنتیک مرتبط کنیم، بسیار

نباید ابعاد این فناوری . مهندسی ژنتیک یک فناوری فانتزی ولی بسیار پرمنفعت است و کارکردهای خودش را دارد: وی افزود

 .اشتباه ترسیم شود

و توسعه و  وقتی که ما قبول داریم که برخی کشورها زودتر از ما به تحقیق: عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد

اند که باید کشت محصولی مانند برنج تراریخته را  اند، پس چرا همان کشورها به این نتیجه نرسیده تولید تراریخته پرداخته

 ایم؟ سازی کنند و ما بالفاصله به این نتیجه رسیده انبوه

اند تولید و مصرف  بوده( تراریخته)ژنتیکی چرا فرانسه، سوئیس و آلمان که از پیشگامان تولید گیاهان دستکاری شده : عمرانی گفت

فهمند و  اند؟ آیا نباید دلیل این رویکرد بررسی و واکاوی شود؟ آیا آنها نمی این محصوالت را به شدت محدود و تقریبا ممنوع کرده

 ما عالم مطلق هستیم؟ 

های  اشتغال کارمندان دولت در شرکت منع)قانون اساسی  040به تغییر ناگهانی اصل  عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک کشور

اشاره کرد  0030در انتهای سال ( 2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  22طی ماده ( خصوصی

های  رکتها و مراکز پژوهشی مشروط بر اینکه عضو ش های علمی دانشگاه نامه بدین گونه تغییر کرد که اعضا هیات این آئین: و گفت

 .شوند نامه نمی دانش بنیان باشند، شامل این آئین

نامه  قانون اساسی و آیین 040خواهم که این قانون را رویت کنند و تناقض آشکار آن را با اصل  من از نمایندگان ملت می: وی افزود

 .های دانش بنیان مطابقت دهند اجرای تاسیس شرکت

قانون الحاقیه مقررات مالی »به محض تهیه الیحه در دولت و پیش از تصویب : صریح کردعضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک ایران ت

. های به اصطالح دانش بنیان گوی سبقت را از دیگران ربودند بسیاری از ذینفعان دانشگاهی و پژوهشی برای ثبت شرکت« دولت

نامه جایگاه حقوقی  ای تدوین شده که در این شیوه نامه شیوهشود که برای صدور تولید محصوالت تراریخته  االن هم شنیده می

 .برخی از افراد ذینفع در صدور مجوز تولید محصوالت تراریخته تعیین کننده خواهد بود
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های مصداقی و یافتن نقاط کور  ای، تخریب منتقدان، عدم انجام ارزیابی عجله زاید الوصف، غوغاساالری رسانه: عمرانی بیان داشت

 .ن برای دستیابی به تولید یک محصول جای بسی ابهام استقانو

دهند تولید  منظور شما این است که یک سری به دنبال منافع شخصی هستند؟ به نظرتان چرا بعضی اجازه نمی *

 محصوالت تراریخته مسیر علمی خود را طی کند؟

 .ورزی در کشور به دنبال منافع شخصی هستندای با عجله کردن در تولید محصوالت تراریخته کشا قطعا عده گفت عمرانی

. روشی که برای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی در کشور پیش گرفته شده علمی نیست و تجارت محور است: وی بیان داشت

 !طرف و مرجع رسمی است نه رسانه جایگاه دفاع از سالمت یک محصول آزمایشگاه بی

شود، تا  طرف نمی چرا دستاوردهای دستکاری ژنتیک تحویل یک آزمایشگاه بی: گفتعضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران 

های دراز مدت انجام شود اخیرا وزارت بهداشت اتریش یک گزارش تفصیلی را در مورد ارزیابی مخاطرات ذرت دستکاری  ارزیابی

به جای پس بهتر است . بهداشت کشور ما نیز باشدتواند الگوی مناسبی برای وزارت  ارائه کرده است که می( تراریخته)شده ژنتیکی 

 .های اروپایی انجام شود ها مطابق پروتکل کارتاهنا و دستورالعمل و ارزیابیای به قانون تمکین کرد  زورآزمایی رسانه

 سازی محصوالت تراریخته گنجانده شده است؟ چرا در الیحه برنامه ششم تولید و انبوه  *

زیرا مطابق قانون ایمنی زیستی جایگاه . شود، نرمال نیست طه با تولید این محصوالت در کشور مشاهده میآنچه که در راب  :عمرانی

 .تواند الزام ایجاد کند دولت تعریف شده است و نمی

ای  در حالی که در کشور سازمان بازرسی و قوه قضائیه وجود دارد برایم عجیب است که چرا به اصرار و پافشاری عده: عمرانی گفت

 .گیرد شود و این موضوع مورد بررسی قرار نمی معدود موضوع محصوالت تراریخته توجه نمی

های  ها غیرقانونی است و تصویب طرح های ایجاد شده توسط دولتی اساس شرکت :عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک تصریح کرد

زایی مولد و اهداف اقتصاد  زیرا در تضاد آشکار با اشتغال. ردهای دولتی باید مورد واکاوی قرار گی آنها و تخصیص اعتبارات و یا کمک

 .استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد منافع شخصی جایز نیست. مقاومتی است

خواسته طرف مقابل همین است تا این : رود، افزود ها پیش می وی با بیان اینکه موضوع تولید محصوالت تراریخته روی موج رسانه

 .ای شود ق مورد توجه قرار نگرید و وارد بازی رسانهموضوع در عم

 کمیته بازبینی بذرهای تراریخته تشکیل شود* 

به عنوان یکی از : سازی محصوالت تراریخته در الیحه برنامه ششم گفت رضوی در ادامه با اشاره به گنجاندن موضوع تولید و انبوه

اندازی کمیته بازبینی بذرهای  دی از جمهوری اسالمی ایران مسئولیت راهنهاشهروندان این کشور، تقاضا دارم تا در اسرع وقت 

های مربوط به این  اعم از وارداتی و تولید شده در داخل را بر عهده بگیرد و تمام جنبه( تراریخته)کاری شده ژنتیکی  دست

طرفانه، دقیق و مو شکافانه قرار  رسی بیمورد بر( موافقان و مخالفان تراریخته)محصوالت در این کمیته با حضور تمام ذینفعان 

 .گیرد

گذاری این  همچنین برچسب: کنندگان اطالع داده شود، بیان داشت وی با بیان اینکه نتایج حاصل از این تحقیقات به مصرف

و این موضوع همانطور که قبال گفتم مسئله همه مردم ایران اسالمی است . محصوالت به طور جدی پیگیری و اجرایی شود

از سبد غذایی کل  گیری در این زمینه نباید بر عهده یک عده افراد قلیل و ذینفع باشد، زیرا قرار است که این محصوالت تصمیم

 .مردم کشور سر در بیاورد
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سازی محصوالت تراریخته در پشت  مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست با تأکید بر اینکه نباید موضوع تولید و انبوه

گیرند که یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را به زیر کشت محصوالت تراریخته  تصمیم می: های بسته بررسی شود، گفت بدر

ها و  ها از جمله مردم کشور، کشاورزان، شورای عالی ایمنی زیستی، دانشگاه ببرند در حالی که در این این زمنه باید تمام گروه

 .اظهار نظرکنند... ت، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی امنیت ملی، محیط زیس

توجه به محصوالت سالم و ارگانیک  5های محیط زیستی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در بند  خوشبختانه سیاست: وی افزود

با اولویت ( تراریخته)ه ژنتیکی کاری شد اما در برنامه ششم توسعه با تولید و تجاری سازی انبوه محصوالت دست. مبذول شده است

 .برنج و پنبه مواجه هستیم که این دوگانگی به سود کشور نیست

 کشت محصوالت تراریخته در برخی کشورهای توسعه یافته ممنوع است* 

را طی ( تراریخته)قبال مسیر تحقیق و کشت محصوالت دستکاری شده ژنتیکی کشورهای توسعه یافته رضوی با بیان اینکه 

در حال حاضر بسیاری از این کشورها به این نتیجه رسیدند که در کشت و واردات محصوالت دستکاری شده : اند؛ گفت کرده

ژنتیکی باید شرط احتیاط را جدی بگیرند و ارزیابی خطر کنند و حتی برخی از آنها واردات و کشت این محصوالت را در کشور خود 

 . به طور کامل ممنوع اعالم کردند

هر کس با موافقان تولید محصوالت  :بینی و وارداتی مخالف هستیم، گفت با بیان اینکه ما با فناوری غیر پایدار و غیرقابل پیش وی

های علمی چه شد؟ آیا نباید نسبت  پس درایت و دیدگاهشود،  تراریخته کشاورزی در کشور مخالفت کند، فناوری هراس نامیده می

های این محصوالت در دنیا است با دید متعادل و همه جانبه نگاه کنیم و  رابطه با خطرات و چالشبه مقاالت علمی جدید که در 

 !آنها را غیر علمی و غیرکارآمد مطرح نکنیم؟

 هدف شرکت آمریکایی مونسانتو از تولید بذر تراریخته در دنیا چیست؟* 

شرکتی مانند . سی زیادی پشت این موضوع وجود دارداهداف اقتصادی و سیا: مدیرعامل موسسه توسعه پایدار و محیط زیست 

خواهند که کشاورزان و کشورهای  در واقع این کشورها می دهد، مونسانتو با هدف کنترل بذر و غذا در دنیا این فعالیت را انجام می

سود حاصل از فروش فراموش کنیم که البته نباید دیگر را در امر تامین غذا به خود وابسته کنند و از این راه بر دنیا حکمرانی کنند، 

های خاص در دنیا  کنیم که منافع زیادی برای گروه و ما در مورد یک تجارت بزرگ صحبت می این بذرها در دنیا بسیار زیاد است

 .ایجاد کرده است

سال قدمت  011که تنها   هزار ساله در کشاورزی نباید سکان کشاورزی خود را به آمریکایی 02وی با بیان اینکه کشوری با قدمت 

 .البد هر علمی مال ما نیست: دارد، بدهد و بیان داشت

امروز با : کرد، گفت رضوی با بیان اینکه در گذشته هیچ روستایی در کشور مایحتاج غذایی خود را از خارج روستا تأمین نمی

 .کند روستائیان نیازشان را از بیرون تأمین میای رقم خورده که  های غلط، اگر روستایی مانده باشد، شرایط به گونه  روش

شود بنابراین وقتی کشت این محصوالت توسعه یابد کشاورز  از محصوالت کشاورزی تراریخته بذری گرفته نمی: افزود مدیرعامل 

 .شود برای کشت سال بعدش وابسته به تأمین بذر می

: ریخته به فکر وابسته کردن تولیدات کشاورزی به خودشان هستند، گفتهای آمریکایی تولید کننده بذر ترا وی با بیان اینکه شرکت

کنندگان بذر تراریخته اراده کنند که  شود و هر وقت که آمریکا و تولید با گسترش کشت گیاهان تراریخته استقالل از ما گرفته می

 .کنند به ما بذر ندهند، این کار را می

 خته نیستمحدودیت زمین دلیل خوبی برای کشت تراری*
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ای  با طرح این سوال که چرا عده نیا عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی فناوری ریاست جمهور در ادامه محمد عسگری

این افراد برای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی دالیلی از : کنند گفت موضوع تولید محصوالت کشاورزی تراریخته را دنبال می

 .کنند که درست نیست کشاورزی و محدودیت بارش را عنوان میجمله محدودیت زمین 

اینان می گویند زمین کم و غذا مورد نیاز است : بینی کرد، گفت توان پیش وی با تأکید بر اینکه طبیعت را اینگونه مطلق نمی

 .بنابراین برای اینکه مردم گرسنه نمانند باید به سمت کشت محصوالت تراریخته رفت

 به کشت محصوالت کشاورزی تراریخته وارد است؟چه اشکالی * 

 .زا نبودن آن اطمینان حاصل نشده است سالمتی محصوالت تراریخته به اثبات نرسیده و هنوز از سرطان: نیا عسگری

قاتی در مگر اینکه این کار تحقی: دهند، گفت وی با بیان اینکه یک ماده غذایی با کار تحقیقاتی نصفه و نیمه را به خورد مردم نمی

 .یک کشور استعمارگر درست شده باشد و بخواهند از ما به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کند

در اوایل انقالب که ( ره)فرمایشات امام خمینی  عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی فناوری ریاست جمهور با اشاره به

های ورود استعمار و استثمار است و هر  یص داده بودند که غذا یکی از راهایشان تشخ: ، افزود«کشاورزی از اهم امور است»فرمودند 

 .فشارد دهد و بعد گلو را می شود و ابتدا غذا می جا که کمبود غذا وجود داشته باشد استعمار وارد می

ت تحقیقاتی چیزی برای چرا هنوز از این مؤسسا: وی با بیان اینکه مؤسسات تحقیقاتی توانمند و مختلف در ایران زیاد است، گفت

 .کند یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی برای اینکه ما گرسنه نمانیم تحقیق میایم و  تأمین غذا سالم بدست نیاورده

در آن زمان برای کنترل این : با اشاره به اینکه در اواخر دولت پهلوی بیماری ماالریا در جنوب کشور شیوع یافت، گفت نیا عسگری

بدین ترتیب که کلروکین به عنوان یک داروی موثر ضد ماالریا را برای مبارزه . ح تحقیقاتی آمریکایی استفاده شدبیماری از یک طر

های جنوبی کشور یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان، کرمان، بوشهر و خوزستان  با این بیماری به نمک مصرفی مردم در استان

 .تأثیری کلروکین نبود بدن در مقابل ویروس ماالریا و بی اضافه کردند و نتیجه این کار چیزی جز مقاومت

خوار  دانشمندان برای از بین بردن کرم ساقه: افتد، گفت وی با بیان اینکه در مورد محصوالت تراریخته نیز دقیقا چنین اتفاقی می

خوار برنج با خوردن  ین ترتیب کرم ساقهتی را با تفنگ ژنی به دی ان ای برنج شلیک کردند و بد برنج از روش تراریخته، پروتئین بی

تی یعنی حداقل دز در مقابل این  پروتئین بی خوار برنج با خوردن ذره ذره اما در این فرآیند کرم ساقه. رود برنج بالفاصله از بین می

 .شود شود و این اتفاق منجر به افزایش مصرف سم می سم مقام می

سال کار تحقیقاتی و بیوتکنولوژی برای مبارزه  00فناوری ریاست جمهور با بیان اینکه عضو کانون کنترل بیولوژیک معاونت علمی 

تحقیقاتی را در بابل و در مزرعه بانک جهانی انجام دادیم که گزارشات آن موجود : خوار برنج انجام داده است، گفت با کرم ساقه

 .است

های تراریختگی راهکار این است که اواخر اسفند ماه که  نیاز به روش خوار برنج بدون برای کنترل کرم ساقه: نیا بیان داشت عسگری

رسد و زمان آن رسیده که الروهای برنج از زیر کاه و کلش بیرون بیایند و خود را به ساقه برسانند  درجه می 01دمای هوا به حدود 

ز زنبورهای تریکوگراما و براکن که پارازیت های زیستی استفاده شود و سپس برای پارازیت کردن الرو و تخم حشره ا کش از آفت

 .خوار برنج است استفاده شود کننده تخم و الرو و حشره کرم ساقه

با این کارها هیچ نیازی به استفاده از دانش : توان غذای مردم را تأمین کرد، افزود وی با بیان اینکه با کمی اصالح ساختار خاک می

 .زی نیستتراریخته برای تولید محصوالت کشاور

 یعنی شما با تراریخته مخالف هستید؟* 
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گی نیستم، تحقیقات قطعا باید در هر مورد  من مخالف دستیابی به دانش تراریخته: رئیس انجمن گیاه پزشکان استان تهران گفت

 .ناپذیری دارد انجام شود، اما استفاده از یک دانش ناقص قطعا مضرات جبران

توان استفاده کرد و هم در تولید انرژی سالم اما به شرط اینکه  ای می ای هم در تولید بمب هسته هاز دانش هست: نیا افزود عسگری

 .دانش کامل آن را بدست آورده باشید

سال است که در کشور سابقه دارد، اما به دلیل  01های کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی آفات قریب به  البته روش: تصریح کرد وی

دگان سموم کشاورزی که بعضا از آشنایان یا اقوام مسئولین سازمان حفظ نباتات هستند اجازه رشد و توسعه این منافعی که فروشن

 .روش طبیعی و ارزنده داده نشده است

 های شیمیایی کننده بمب تولید بذر تراریخته توسط شرکت تولید* 

ر بررسی کنیم که چه کسی پشت پرده داستان تراریخته اگدر ادامه سیدرضا نورانی رئیس انجمن ارگانیک کشور با بیان اینکه 

 .رسیم کننده بذر تراریخته یعنی مونستانتو می قطعا در این مسیر به غول بزرگ تولید: است، گفت

اما از آنجا که جنگ آینده، جنگ غذا است : های شیمیایی بوده، اظهار داشت وی با بیان اینکه مونسانتو در گذشته تولید کننده بمب

 .ین شرکت با تغییر رویکرد به سمت تولید بذرهای تراریخته برای ایجاد وابستگی کشورها به خود روی آورده استا

با : کنندگان محصوالت کشاورزی رفع گرسنگی در دنیا است، گفت رئیس انجمن ارگانیک کشور با بیان اینکه یکی از ادعاهای تولید

ریخته در برخی از کشورهای دنیا هنوز به این هدف یعنی رفع گرسنگی در جهان گذشت دو دهه از تولید محصوالت کشاورزی ترا

 .ایم دست نیافته

های نه چندان  و این رقم در سال برند میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می 011براساس اعالم فائو : نورانی بیان داشت

 .میلیارد نفر دچار اضافه وزن و چاقی هستند 2.2ولی در نقطه مقابل . رسد دور به یک میلیارد نفر می

وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، فرانسه و یونان به دلیل عوارض قطعی مصرف محصوالت کشاورزی 

 این کشورها با فشار بر روی سازمان: گرفتند تا واردات این محصوالت را به کشور قطع کنند، گفت صمیمت 2116تراریخته در سال 

WTO مقرر کردند، تا واردات محصوالت تراریخته به کشورشان با برچسب تراریخته انجام شود. 

ن بدون برچسب گذاری و بدون اینکه در کشورما در حال حاضر محصوالت تراریخته طرفدار زیادی در اروپا ندارد و :گفت نورانی

 .دهند کند، مطلع باشد محصول تراریخته را به مردم عرضه و به خورد مردم می کننده از نوع محصولی که مصرف می مصرف

تولد های سرطان، اوتیسم،  افزایش روز افزون بیماری: میلیارد دالر محصوالت تراریخته گفت 0.0نورانی با اشاره به واردات ساالنه 

 .تواند با محصوالت تراریخته ارتباط داشته باشد نوزادان معلول می

اگر علمی با : گویند، بیان داشت با بیان اینکه موافقان تولید محصوالت تراریخته به ما علم ستیز می رئیس انجمن ارگانیک کشور 

معه را به هراس بیاندازد، حتما ما فناوری هراس سالمت جامعه بجنگد، حتما ما علم ستیز خواهیم بود و اگر یک فناوری سالمت جا

 .کنیم هستیم و به آن افتخار می

ها  چینی: سازی کنیم، افزود خواهیم تولید برنج تراریخته را انبوه دانم براساس چه آزمایشاتی در کشورمان می وی با بیان اینکه نمی

 .اند هنوز تحقیقات خود را به مزارع نبردهکنند اما  سال است که روی تولید برنج تراریخته کار می 00حدود 

خواهید در مورد تولید  و چرا از وزارت بهداشت نمی کشد؟ به نظر شما تکمیل تحقیقات تراریخته چقدر طول می

 محصوالت تراریخته اظهار نظر کند؟

 .خواهد یسال زمان م 41تا  20های ارزیابی فعلی  با دانش کنونی و روش: رئیس انجمن ارگانیک بیان داشت
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هایی به وزیر بهداشت، رئیس مجلس شورای اسالمی درباره تولید محصوالت تراریخته نوشته است  انجمن ارگانیک کشور نامه: نورانی

 .ای در این رابطه به رئیس جمهور بنویسیم و در حال حاضر هم در تالش هستیم، تا نامه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340001111020 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  11سه شنبه 

  سازمان جهانی صنعت بسته بندی شدسازمان جهانی صنعت بسته بندی شد00ایران عضو ایران عضو 

 جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی بسته بندیدبیر جشنوار برترین ها در صنعت بسته بندی، ازعضویت < غذایی  صنایع

(WPO ) و اتحادیه بسته بندی آسیا(APF )خبر داد. 

سازمان جهانی بسته بندی از نیم قرن : افشین فخر در جشنواره برترین ها در صنعت بسته بندی در دانشگاه صنعتی شریف، افزود

ی، توسعه تجارت بین الملل و توسعه آموزش و پرورش در بسته پیش با سه هدف توسعه دانش، مهندسی و فن آوری بسته بند

 .بندی، در ژاپن تاسیس شد

 01در مدت، سازمان جهانی بسته بندی توانسته به حلقه اتصال سازمان ها و تشکل های بسته بندی بیش از : وی اظهار داشت

نیروی انسانی کارآزموده در صنایع بسته بندی این  کشور دنیا تبدیل شود و نقش سازنده ای در ترویج فرهنگ بسته بندی و تربیت

 .کشورها ایفا کند

در صنعت بسته بندی مترادف با کیفیتی ممتاز و استانداردی بی همتاست که موسسه ها و  WPO به گفته وی، امروزه نام و نشان

 .می گیرندتشکل های بسته بندی در سراسر دنیا برای پیوستن به آن در رقابتی سخت از یکدیگر پیشی 

در طول سال های متمادی، به دلیل فقدان تشکلی جامع در صنایع بسته بندی ایران، ایجاد ارتباطات بین : این کارشناس گفت

المللی و استفاده از تجربیات و دانش دیگر کشورها در تدوین برنامه های راهبردی بسته بندی، از اهمیت کافی نزد متولیان 

 .برخوردار نبوده است

از آنجا که بسته بندی هرگز اولویت اصلی صنایع مهم نبوده و صنعتی تجملی و غربی به حساب آمده، هر روز بیشتر در : فزودوی ا

 .الک خود فرو رفته و داخل مرزهای کشور اسیر شده است

صادرات کاالهای در طول سال های اخیر به ویژه پس از تحریم های اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی، توسعه : فخر ادامه داد

غیرنفتی در اولویت قرار می گیرد و ضرورت نخست این توسعه یعنی صنعت بسته بندی، به کانون توجه متولیان، صادرکنندگان و 

 .دولت مردان تبدیل می شود

بیت نیروی در این شرایط، انتقال دانش روز، ایجاد زیرساخت های الزم، تر: دبیر جشنوار برترین ها در صنعت بسته بندی افزود

انسانی و تجهیز واحدهای تولیدی و صادراتی به فن آوری های نوین بسته بندی، نیازهای انکارناپذیر در فرآیند توسعه صنعت بسته 

 .بندی است

. بدیهی است یکی از مولفه های موثر برای موفقیت صنایع در دوران پساتحریم، توجه به صنایع بسته بندی است: فخر اظهار داشت

 .شنواره برترین های صنعت بسته بندی، تسریع فرآیند توسعه این صنعت در کشور استهدف ج

با تدوین برنامه ای جامع برای نیل به توسعه و تعالی صنعت بسته بندی، تالش های فراگیری صورت پذیرفت که : وی تاکید کرد

امل با این سازمان ها ضمن انتقال دانش و بود تا از طریق تع APF و WPO خروجی این تالش های سازمان یافته، عضویت در

علم روز، بتوان از تجربیات تشکل ها، سازمان ها و موسسه های عضو سازمان جهانی بسته بندی از سراسر دنیا به بهترین شیوه بهره 

 .برداری کرد

ود افراد تحصیلکرده و فقدان دانش روز، کمب: فخر با اشاره به برطرف ساختن ضعف های بزرگ صنعت بسته بندی ایران، گفت

به شیوه  APF و WPO کارآزموده در زمینه بسته بندی و محدود بودن صنعت بسته بندی در مرزهای کشور، با عضویت ایران در
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 .ای شایسته و عملی برطرف می شود

جشنواره های داخلی دومین دوره جشنواره برترین های صنعت بسته بندی با ساختاری بسیار متفاوت از آن چه در : وی ادامه داد

 .برگزار خواهد شد 30به چشم می خورد، در بخش های متنوع در خردادماه 

این جشنواره بین المللی با حضور سازمان ها و تشکل های بسته بندی : دبیر جشنوار برترین ها در صنعت بسته بندی اضافه کرد

امرزی و فرصت مغتنمی است برای طرح مسائل و معضالت و کشورهای منطقه ای و بین المللی، دروازه ای است به سوی تجارت فر

یافتن پاسخ های عملی و کاربردی تا با مشارکت و حضور موثر، از دنیای مدرن و فن آوری های نوین بسته بندی و ارتباط با 

 .سازمان های بسته بندی به بهترین شیوه بهره برداری کرد

a114e3e0f3e030=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  لزوم اصالح روش تولید ابسلوت در ایرانلزوم اصالح روش تولید ابسلوت در ایران/ / 41114111تا سال تا سال افزایش دوبرابری تولید گل محمدی افزایش دوبرابری تولید گل محمدی 

های  ترین تولیدکننده گالب در جهان، هیچ استانداردی برای تولید گالب ندارد و با وجود تولید این حجم گالب، از روش ایران بزرگ

ن امر برای کشور ما شکست کنیم که ای های اقتصادی گل محمدی استفاده نمی گیری برای تولید ابسلوت و سایر فرآورده اسانس

 .شود بزرگی محسوب می

( ایانا)ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل

های مصنوعی از  اسانسکیفیت و ورود قاچاق این  های وارداتی برای ساختن گالب بی با اشاره به شیوه رایج استفاده از اسانس

هزار هکتار گل محمدی و تولید دو تن گل در هکتار  04اکنون با سطح زیر کشت  هم: کشورهای مختلف و با مبداء نامعلوم، گفت

 .نتوانستیم به سطح مورد نیاز دست تولید پیدا کنیم و این یکی از دالیل تولید گالب تقلبی است

ما باید تا سال : گرفته روی گل محمدی و معرفی ارقام جدید آن اشاره کرد و افزود صورتسیدرضا طبایی به کارهای تحقیقاتی 

طور که باید از  تولید گل محمدی را به دوبرابر برسانیم، اما تا زمانی که به کشت با شیوه سنتی ادامه دهیم و حمایت الزم آن 0414

 .تولیدکننده صورت نگیرد، کاری از پیش نخواهیم برد

های کشاورزی در این  حمایت دولت ترکیه از صنعت گل این کشور و استفاده رایگان تولیدکنندگان از نهاده: نشان کردوی خاطر

های تولید گل تبدیل کرده است، این  کشور، باعث تولید محصول ارزان و باصرفه شده است که در نهایت ترکیه را به یکی از قطب

 .را برای این صنعت درآمدزا قائل هستند مردان ما کمترین اهمیت در حالی که دولت

ها در ظروف  طبایی در پایان با اشاره به اینکه تمامی مراحل برداشت گل محمدی از زمان برداشت گرفته تا قرار ندادن گل

ایران : های مناسب حمل و نقل همگی در تولید گالب از اهمیت خاصی برخوردار هستند، تصریح کرد پالستیکی و استفاده از ماشین

های  ترین تولیدکننده گالب در جهان، هیچ استانداردی برای تولید گالب ندارد و با وجود تولید این حجم گالب، از روش بزرگ

کنیم که این امر برای کشور ما شکست  های اقتصادی گل محمدی استفاده نمی گیری برای تولید ابسلوت و سایر فرآورده اسانس

 ./شود بزرگی محسوب می

/news/fa/ir.iana.www//:http23163D%/5%A1%D3% 
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 گندم

 فارس - ۰۱/12/۹۰:  تاریخ

  تومان تعیین شدتومان تعیین شد  001001قیمت هر کیلو گندم وارداتی قیمت هر کیلو گندم وارداتی 
قیمت گندم وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متوسط قیمت گندم خوراکی : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . تومان است 501تا  511درصد، حدود  00وارداتی با احتساب سود 

رد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی امروز در حاشیه علی اکبر مهرف خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: نشست وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد تعیین قیمت گندم وارداتی گفت

 .تعیین قیمت گندم وارداتی بر عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان است

گندم جزء کاالهای : میلیون تن گندم ثبت سفارش شده برای واردات به کشور وارد نشده است، افزود 2وی با بیان اینکه هنوز 

کننده آن  درصد هم برای وارد 06گیرد، بنابراین باید تعیین قیمت شود و حدود  اولویت اول است و مشمول تنظیم بازار قرار می

 .شود سود، در نظر گرفته می

قیمت گندم  :زی با بیان اینکه سازمان حمایت باید بر روی قیمت گندم وارداتی نظارت کند، گفتقائم مقام وزیر جهاد کشاور

 .تومان است 501تا  511وارداتی بر حسب نوع گندم متفاوت است، اما متوسط قیمت گندم خوراکی وارداتی حدود 

اند، ثبت سفارش خود  ردات گندم انجام دادهشود، واردکنندگانی که ثبت سفارش برای وا وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

در هر کاالیی که محدودیت به وجود آید، ممکن است چنین مشکالتی : کنند، افزود با هر کیلو افزایش قیمت به غیر واگذار می را

 .های نظارتی بر آن نظارت کنند نیز مشاهده شود، بنابراین باید دستگاه

باالخره هر  :ای در تالش برای ملغی کردن قانون انتزاع هستند، اظهار داشت شود عده میمهرفرد در پاسخ به این سوال که گفته 

ساله ششم در دولت مطرح شد و در دولت رد شد،  شکل دیگری در برنامه پنج ای موافق و مخالف دارد، همین ایده به عده ای ایده

وع یک طرح بنویسند و آن را به جریان بیندازند، خوب ما هم توانند دور هم جمع شوند و برای این موض نماینده می 00حاال هم هر 

 .کنیم دهیم و از قانون انتزاع دفاع می پاسخ می

کم جزئیات آن  قانون انتزاع سیستمی است که باید کم: قائم مقام وزیر بازرگانی با بیان اینکه به قانون انتزاع اعتقاد دارد، تصریح کرد

و صورت جلساتی وجود داشته که  نامه اجرایی آن تصویب شده است آئین و پس از قانون هم تعریف شود، قانون آن تصویب شده

ها به دنبال آن  شرکت  صورت جلسات آن توسط وزرای جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن به امضا رسیده است و

بخش خیلی جزئی از این موضوع تعیین تکلیف نشده منتقل شد و بنابراین اقدامات مختلف بعد از آن انجام شده است و فقط یک 

 .است

البته در موضوعاتی از جمله تنظیم بازار محصوالت کشاورزی براساس تعریف معاونت اجرایی رئیس جمهور که موضوعات : وی افزود

غام شده است و آنها ها، همان سازمان بازرسی و نظارت سابق که االن در صنعت و معدن اد مربوط به خرده فروشی در سطح استان

 .نظارت کنند

ها بفرستد ندارد، ولی در سطح تراز  طبیعتا وزارت جهاد کشاورزی اهرم و ابزاری برای اینکه بازرس به مغازه: مهرفرد بیان داشت

 .گندم، برنج، شکر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است تجاری میزان تولید و واردات

اما در بخش توزیع محصوالت کشاورزی و ورود آن به دست اصناف نظارت بر عهده : کرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح

 .صنعت، معدن و تجارت است که این موضوع به روشنی در بخشنامه معاون اجرایی قید شده است

http://www.farsnews.com/
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شود،  ی تبدیل میمهرفرد در پاسخ به سوالی که خیلی از کارشناسان معتقدند ایران در دوران پسا تحریم به بهشت کاالهای خارج

بیفتد، ولی  شاید این اتفاق صفر و واردات کاالهای کشاورزی هم آزاد شود، محصوالت کشاورزی های واردات اگر همه تعرفه: گفت

وزارت جهاد کشاورزی چنین  باید بگویم نه این دولت چنین دولتی است که اجازه واردات همه کاالها را بدهد و نه تیم فعلی

 .ای دارد رویه

هم دولت و هم وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل در مورد واردات محدویت ایجاد کرده است و ما : ی افزودو

 .باشیم  رویه در محصوالت کشاورزی نداشته دهیم که واردات بی به کشاورزان این اطمینان را می

 .تا آخر تیرماه و آغاز فصل برداشت برنج ادامه دارد سفارش برنجثبت : مهرفرد در مورد میزان ثبت سفارش برنج نیز اظهار داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340213111350 
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 گندم
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  میلیون تن گندم در کشورمیلیون تن گندم در کشور  3.03.0بینی برداشت بینی برداشت   پیشپیش/ / به خودکفایی رسیدبه خودکفایی رسیدکشور در تولید گندم کشور در تولید گندم 
کشور با این میزان برداشت در زمینه تولید : میلیون تن گندم، گفت 3.0بینی برداشت  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با پیش 

 . رسد گندم به خودکفایی می

از کرمانشاه، محمدعلی باغستانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سازمان حفظ نباتات را  فارسخبرگزاری به گزارش 

پیش آگاهی در زمینه زنگ غالت فاکتور مهمی است که اگر به موقع صورت نگیرد : یک سازمان واکنش سریع برشمرد و اظهار کرد

 .اد خسارات جبران ناپذیری در کل کشور شودممکن است نوعی اپیدمی و فراگیر در کل کشور و موجب ایج

اساس کار سازمان حفظ نباتات : های مناسب در سال زراعی جاری به ویژه در منطقه غرب کشور، بیان داشت وی با اشاره به بارش

برای آگاهی کشاورزان  کارشناس در دو بخش خصوصی و عمومی با هدف پیش 611آگاهی است که در این زمینه پنچ هزار و  پیش

 .های حوزه نباتات مشغول هستند مقابله با آفات و بیماری

هزار هکتار داشته باشیم که با اجرای برنامه  011شد که زنگ غالت را در سطح  بینی می به گفته باغستانی، سال گذشته پیش

هزار هکتار  011در سطح هزار هکتار کاهش کرد و امسال نیز  21های به موقع شدیم این سطوح به  آگاهی و کانون کوبی پیش

 .کوبی برای مقابله با بیماری زنگ غالت انجام شده است کانون

 گیرد امسال در سطح دو میلیون هکتار مبارزه با سن غالت صورت می*

یک از   با اقدامات انجام گرفته هیچ: زدگی گندم در سطح کشور را زیر نیم درصد عنوان کرد و گفت وی میانگین خسارت سن

دهنده اجرای مطلوب این طرح در مزارع  به دلیل آفت سن گندم به سیلوها برگشت داده نشدند که نشان  ی حمل گندمخودروها

 .میلیون تن باشد 3.0بینی شده میزان برداشت گندم  کشاورزی است و امسال نیز پیش

در سال : سن گندم عنوان کرد و افزودهای پیشرو در مبارزه با  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، استان کرمانشاه را از استان

شود که امسال در سطح دو میلیون هکتار مبارزه با سن غالت  بینی می گذشته مبارزه بسیار خوبی با سن گندم انجام شد و پیش

 .دهد درصدی را نشان می 00تا  01صورت گیرد که نسبت به سال گذشته افزایش 

 رو خواهیم شد در سال زراعی جاری با بحران آفت ملخ روبه*

هزار هکتار از مزارع کشور  511های هرز تاکنون در سطح  طرح مبارزه با علف: های هرز بیان داشت باغستانی در بحث مبارزه با علف

 .های پیشرو در این زمینه بوده است انجام شده که در این زمینه نیز استان کرمانشاه یکی از استان

در سال گذشته مشکلی خاصی در زمینه آفت ملخ نداشتیم اما طی امسال به دلیل بارش : رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 211تا  001رو شویم که سازمان حفظ نباتات برای دفع این آفت در سطح  شود با بحران آفت ملخ روبه بینی می باران مناسب پیش

 .باش قرار دارد هزار هکتار در آماده

 شور ممنوع استورود هر نوع محصول کشاورزی به ک* 

هر نوع کاالی خارجی برای : پست قرنطینه داخلی وجود دارد، گفت 41پست قرنطینه خارجی و  12وی با بیان اینکه در کشور 

عبور کند که هدف اصلی از این کار تأیید اصالت محصول و جلوگیری از ورود آفت و   ورود به کشور باید از این معابر قرنطینه

 .بوده که در حال حاضر ورود هر نوع کاالی کشاورزی از مرزهای کشور ممنوع اعالم شده است محصول آلوده به کشور

 فقط نیم درصد سموم مصرفی کشور پرخطر هستند* 
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جاری اشاره کرد و  نوع سم در کشور طی سال 03رئیس سازمان حفظ نباتات در بخش پایانی سخنان خود به تعلیق استفاده از 

بر استانداردهای سازمان محیط زیست آمریکا فقط نیم درصد از سمومی که در کشور مورد استفاده قرار  طبق آمار منطبق: افزود

 .گیرد در زمره سموم پرخطر قرار دارند می

هر سمی که از طرف : شوند، افزود کش هستند و هرگز روی گیاه اسپری نمی وی با بیان اینکه سموم استفاده شده عمدتا جونده

 .شود ی روتردام ممنوع اعالم شود از چرخه استفاده کشور ما نیز خارج میکنوانسیون جهان

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202110105 
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 گندم
 فارس - ۰۱/12/11:  تاریخ

  هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم مورد نیاز است هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم مورد نیاز است   4949عتبار عتبار اا
میلیون تن گندم خریداری شود  01مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پیش بینی شده در سال آینده حدود 

 . هزار میلیارد تومان اعالم کرد 00اعتبار الزم برای خرید این مقدار گندم را : گفت

با بیان اینکه پیش بینی شده در  این شرکت  به نقل از شرکت بازرگانی، دولتی علی قنبری مدیر عامل خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد هزار  00اعتبار الزم جهت خرید این مقدار گندم را  : میلیون تن گندم خریداری شود گفت 01تا  3سال آینده حدود 

در حال انجام است، تا بهای گندم ها به موقع به کشاورزان  30ها برای تامین اعتبار خرید گندم در سال  است و پیگیری تومان

 .پرداخت شود

های غله  به منظور انجام مطلوب عملیات خرید تضمینی گندم و رفاه حال کشاورزان، مراکز خرید توسط شرکت: قنبری افزود

 .است تا با آمادگی کامل به استقبال فصل خرید جدید برویم  ا جانمایی و تجهیز شدهمناطق و استانه

هزار میلیارد تومان اعتبار الزم داریم  00میلیون تن گندم، مبلغ 01برای خرید حدود : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

هایی که از کشاورزان خریداری می کنیم، به  است، تا بهای گندمها ی الزم برای تامین این میزان اعتبار در حال انجام  که رایزنی

 .موقع پرداخت شود

های غله و خدمات بازرگانی  دستور العمل خرید تضمینی گندم برای سال آتی تدوین شده و به زودی به شرکت: وی تصریح کرد

عملی که مبتنی بر استاندارد های خرید است، گندم ال ها ابالغ خواهد شد تا مراکز خرید این شرکتها براساس دستور مناطق و استان

 . را از کشاورزان تحویل بگیرند

 02110معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم درسال آینده، برای گندم معمولی 

ها را مطلوب و در راستای حمایت از تولید داخلی این نرخ  : ریال تصویب و تعیین شده است، گفت00165ریال و برای گندم دوروم 

 .و سیاست های اقتصاد مقاومتی اعالم کرد

تومان است و دولت در راستای عمل به اصل اقتصاد  511نرخ جهانی گندم در حال حاضر به ازای هرکیلو گرم حدود : وی افزود

درصد افزایش داد، تا تولید این محصول استراتژیک  01ری مقاومتی و حمایت از کشاورزان، نرخ خرید سال آتی را نسبت به سال جا

 .در کشور افزایش یابد

مورد ایجاد ساز و کارهای الزم جهت حمل و نقل داخلی گندم و واریز بهای گندم ها به  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در

های حمل   ری جلسات مشترک انجام شده و قراردادهای حمل طی برگزا های الزم با شرکت هماهنگی: حساب کشاورزان تشریح کرد

بین این شرکت و شرکتهای حمل و نقل جهت جابجایی به موقع گندم ها منعقد شده است و با بانک عامل نیز هماهنگ کرده ایم 

 .تا پول گندم ها در اسرع وقت به حساب گندمکاران واریز شود

های خریداری شده در سال آینده، تصمیم گرفتیم تا  ل و حفظ کیفیت گندمهای حمل و نق به منظور کاهش هزینه: وی تصریح کرد

های حمل را به خود کشاورزان پرداخت کنیم تا گندم تولیدی را مستقیما به مراکز  با ساماندهی تعداد مراکز خرید، بخشی از هزینه

 .خرید اصلی گندم تحویل دهند
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بخش خصوصی برای خرید و ذخیره سازی گندم را یکی دیگر از برنامه های معاون وزیر جهاد کشاورزی، استفاده از ظرفیت های 

مراکز خرید بلند مدت و سیلوهای فلزی و مکانیزه بخش خصوصی جهت : این شرکت در فصل خرید سال آینده اعالم و عنوان کرد

 .خرید و ذخیره سازی گندم در سال آینده، در اولویت خرید این شرکت قرار دارند

کنترل کیفی گندم های خریداری شده در مبادی ورودی و خروجی مراکز : شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کردمدیر عامل 

 .خرید و بخصوص مراکز غیر ملکی شرکت، که متعلق به مباشرین و بخش خصوصی است، با دقت انجام خواهد شد

کرده و با تجربه درمراکز خرید گندم در سال آینده، تصریح  لقنبری با تأکید ویژه در زمینه بکارگیری و استفاده از نیروهای تحصی 

خرید گندم بر اساس کیفیت و درجه پاکی استاندارد، یکی از مهمترین موضوعات مد نظر وزارت جهاد کشاورزی و این شرکت : کرد

 .است که باید به نحو احسن مورد توجه مراکز خرید قرارگیرد

ن در پایان بر پرهیز و خودداری از ایجاد مراکز خرید گندم در مناطقی که فاقد امکانات الزم از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایرا

قبیل؛ فضای ذخیره سازی و نگهداری مناسب گندم، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خرید، و نیروی انسانی ماهر و کاردان 

 .هستند، تأکید کرد
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  قیمت گندم وارداتی نیازمند نظارت استقیمت گندم وارداتی نیازمند نظارت است

درصد سود برای واردکننده  06الی  00احتساب  کننده با ف سازمان حمایت از تولید و مصر: کشاورزی گفت -قائم مقام بازرگانی

 .بایستی نظارت بر قیمت فروش گندم وارداتی داشته باشد

کشاورزی در جمع خبرنگاران اظهار  -، علی اکبر مهرفرد قائم مقام بازرگانیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

شود که از طرفی چون جزء  میلیون تن گندم ثبت سفارش معتبر وجود دارد که همواره وارد کشور می 2در حال حاضر برای : تداش

 .کاالهای اولویت اول و مشمول تنظیم بازار است باید تعیین قیمت شود

ظر گرفته شود و همواره سازمان درصد سود برای واردکننده در ن 06الی  00در واقع بایستی : وی با اشاره به قیمت گندم گفت

کننده و تولیدکننده بایستی نظارت بر این امر داشته باشد تا گندم وارداتی به فروش رسد و گفتنی است قیمت  حمایت از مصرف

 .تومان بماند 501الی  511گندم متناسب با کیفیت متفاوت است اما قیمت گندم معمولی برای خوراک حدود 

التفاوت و  ایم که ثبت سفارش با توجه به مابه بعد از اتمام فصل برداشت اعالم کرده: ثبت سفارش برنج بیان کردمهرفرد با اشاره به 

 .سال آینده آزاد است 0ای که وجود دارد تا برج  تعرفه

سفارش را توانند ثبت  ها و اینکه نمی در واقع به سبب محدودیت: مهرفرد در خصوص خرید و فروش ثبت سفارش گندم بیان داشت

 .های نظارتی بر این امر نظارت داشته باشند اصالح کنند ممکن است چنین مشکالتی رخ دهد که بایستی دستگاه
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - ۰۱/12/13:  تاریخ

  های قرقیزستانهای قرقیزستان  تهران بهترین گزینه برای تکمیل نیروگاهتهران بهترین گزینه برای تکمیل نیروگاه/ / تن گوشت به ایرانتن گوشت به ایران  011011صادرات صادرات 
با توجه به انصراف : آبی گفت-های برق گذاری قرقیزستان با اشاره به تجربه ایران در ساخت نیروگاه رئیس آژانس توسعه سرمایه 

 . ها را به اتمام رساند تواند از این ظرفیت استفاده کند و این پروژه آبی، تهران می-های برق روسیه از ساخت نیروگاه

در بیشکک  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  گذاری وزارت اقتصاد قرقیزستان در گفت مایهرئیس آژانس سر «الماس سازباکاو»

  .گذاری قرقیزستان به ایران را تشریح کرد وکار و آژانس سرمایه نتایج سفر کاری مقامات دولتی، نمایندگان حوزه کسب

ترین کشورهای منطقه است که دارای ظرفیتهای  ایران یکی از بزرگ: به تهران گفت سازباکاو در خصوص دالئل سفر رسمی

های بین  شود تا همکاری های ظالمانه علیه این کشور باعث می های مختلف از جمله اقتصاد است، برداشتن تحریم همکاری در زمینه

  .و تهران به بهترین نحو افزایش یابد« بیشکک»

گذاری قرقیزستان عالقمند به همکاری بیشتر در زمینه  رکاری مقامات دولت و آژانس توسعه سرمایهدر قالب این سف: وی گفت

  .اقتصادی با طرف ایرانی شدند و به دنبال اجرای اهداف خود در این سفر خواهند بود

بود و هدف اساسی ما جذب  های ایران یکی از دستاوردهای این سفر افزایش آشنایی با توانمندی: گذاری گفت رئیس آژانس سرمایه

  .باشد کشور می 2های مشترک  سرمایه از ایران برای تأسیس شرکت

باشد که طبق توافق  یکی دیگر از قراردادهای صورت گرفته صادرات دام به ایران می: این مقام دولتی قرقیزستان خاطر نشان کرد

  .ودتن گوشت به ایران صادر ش 011هزار رأس گوسفند و  011قرار است 

عالوه بر مواردی که ذکر شد بیشکک در نظر دارد مبادالت اقتصادی و : گذاری قرقیزستان عنوان کرد رئیس آژانس توسعه سرمایه

ها را  های مختلف ایرانی عالقمندی آن در سفر به ایران و بازدید از شرکت: وی گفت .ترین حد افزایش دهد تجارتی با تهران به باال

ها برای آشنا شدن با فضای اقتصادی قرقیزستان به این  در قرقیزستان دیدیم، همچنین قرار شد تا این شرکتبرای سرمایه گذاری 

این مقام اقتصادی قرقیزستان با اشاره به بازدید از شرکت سایپا و مذاکراتی برای تولیدات این خودرو در این  .کشور سفر کنند

های سواری در بازار  برای آزمایش ظرفیت تولید و فروش ماشین« سایپا»ان البته قبل از این هم نمایندگ: کشور ادامه داد

گذاری تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند اما آن زمان موافقتی در این خصوص صورت  قرقیزستان با همکاری آژانس توسعه سرمایه

  .نگرفت

های مشترک  رقیزی در این زمینه پیشنهاد تأسیس شرکتطرف ق: سازباکاو با اشاره به بازدید از کارخانه های لبنی، تصریح کرد

کشور محصوالت بتوانند به راحتی وارد فضای تجاری اتحادیه  2همراه با دهقانان در قرقیزستان را مطرح کرد تا با همکاری 

  .اقتصادی اوراسیا شود ضمن آنکه ظرفیت در این حوزه بسیار باال است

ت به تولیدات چین بسیار باکیفیت هستند ولی عدم شناخت کافی از این محصوالت باعث محصوالت ایرانی نسب: وی اظهار داشت

مقام اقتصادی قرقیزستان با اشاره به تجربه ایران در ساخت .شده است تا بازاری کمی در اختیار این تولیدات قرار داشته باشد

تواند از این ظرفیت استفاده کند و  آبی، تهران می -های برق با توجه به انصراف روسیه از ساخت نیروگاه: آبی گفت -های برق نیروگاه

های مختلف با  تهران ظرفیت باالیی برای همکاری در زمینه: الماس سازباکاو در پایان عنوان کرد .این پروژه را به اتمام رساند

  .بیشکک دارد و ما نیز مصمم به همکاری با این کشور هستیم
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 گوشت قرمز
 آیانا - 13۰۱اسفند  ۹۰: تاریخ

  انباشتگی دام نداریمانباشتگی دام نداریم/ / واردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیستواردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیست

منتشر شده که نام استرالیا و روسیه در این میان بیشتر خودنمایی طی روزهای اخیر، خبرهای جدید از واردات گوشت به ایران 

 .کند می

طی روزهای اخیر، خبرهای جدید از واردات گوشت به ایران منتشر شده که نام استرالیا و روسیه در این میان بیشتر خودنمایی 

 .کند می

واردات گوشت از روسیه و استرالیا به هیچ عنوان منطقی : توگو با ایانا گف مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفت

 .توان روی آن حساب کرد نیست و نمی

امکان واردات : علیرضا عزیزالهی با اشاره به اینکه کشور هر ساله برای تامین نیاز داخلی به مقداری واردات گوشت نیاز دارد، افزود

توان توجیهی برای آن  ر این کشور بسیار گران بوده و از نظر اقتصادی نمیاین محصول از روسیه وجود ندارد، زیرا گوشت قرمز د

 .پیدا کرد

های موجود در این کشور از نوع پشمی  به دلیل اینکه اغلب دام: های تولید شده در استرالیا توضیح داد عزیزالهی در ارتباط با گوشت

 .ایران مناسب نیستو کرکی هستند، کیفیت بسیار پایینی دارند و برای ذائقه مردم 

اند، اما معلوم  به گفته وی، واردات گوشت قرمز از کشورهایی که توجیه نداشته بارها اتفاق افتاده و مردم نیز از آن استقبال نکرده

هاست این محصول را به ایران صادر کرده  در حالی که هند و برزیل سال. نیست که چرا باز هم این اتفاق در حال شکل گیری است

 .کنند کنندگان داخلی هم کماکان از آن استفاده می مصرفو 

در صورت حمایت دولت از صنعت دامپروری کشور، امکان خودکفایی در این زمینه : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت

بنابراین . شود استفاده نمی وجود دارد، اما متاسفانه از ظرفیت بالقوه دامپروری به خصوص واحدهای پرواربندی به درستی در کشور

 .ای جز واردات نداریم با این شرایط، چاره

در صورت واقعیت داشتن انباشتگی، دیگر واردات گوشت : عزیزالهی موضوع انباشتگی در واحدهای دامداری را تکذیب و عنوان کرد

دن به قیمتی است که کشتارگاه تعیین شان مانده، به خاطر راضی نبو شان روی دست های اگر تعدادی نیز دام. معنایی نداشت

بنابراین خبر . به اعتقاد وی، اکنون کمبودی از نظر گوشت قرمز در بازار نیست و قیمت فروش دام زنده ثابت مانده است .کند می

 .کاهش نرخ دام زنده در برخی مناطق کشور، بیشتر به یک جوسازی شبیه است تا یک خبر صحیح

شود که رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران  تشکل صنفی دامداران کشور در حالی مطرح می سخنان مدیرعامل بزرگ ترین

تومان 111تا  011ها به ویژه دام سبک، قیمت این محصول بین  به دلیل انباشتگی و تراکم زیاد در دامداری: پیش از این گفته بود

 .در هر کیلوگرم طی دو ماه گذشته کاهش داشته است

V-340213-10 

واردات : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .توان روی آن حساب کرد گوشت از روسیه و استرالیا به هیچ عنوان منطقی نیست و نمی
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امکان واردات : تأمین نیاز داخلی به مقداری واردات گوشت نیاز دارد، افزودعلیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه کشور هرساله برای 

توان توجیهی برای آن  این محصول از روسیه وجود ندارد، زیرا گوشت قرمز در این کشور بسیار گران بوده و از نظر اقتصادی نمی

 .پیدا کرد

های موجود در این کشور از نوع پشمی و  ل اینکه بیشتر دامدلی به: های تولید شده در استرالیا خاطرنشان کرد وی درباره گوشت

 .کرکی هستند، کیفیت بسیار پایینی دارند و برای ذائقه مردم ایران مناسب نیست

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران، واردات گوشت قرمز از کشورهایی که توجیه نداشته بارها اتفاق افتاده و مردم نیز 

ها است  گیری است؛ در حالی که هند و برزیل سال اند، اما معلوم نیست که چرا باز هم این اتفاق در حال شکل ستقبال نکردهاز آن ا

 .کنند کنندگان داخلی هم کماکان از آن استفاده می این محصول را به ایران صادر کرده و مصرف

شور، امکان خودکفایی در این زمینه وجود دارد، اما متأسفانه از در صورت حمایت دولت از صنعت دامپروری ک: عزیزاللهی ادامه داد

ای جز  شود؛ بنابراین با این شرایط، چاره ویژه واحدهای پرواربندی به درستی در کشور استفاده نمی ظرفیت باالقوه دامپروری به

 .واردات نداریم

ر صورت واقعیت داشتن انباشتگی، دیگر واردات گوشت د: وی موضوع انباشتگی در واحدهای دامداری را تکذیب کرد و یادآور شد

شان مانده، به خاطر راضی نبودن به قیمتی است که کشتارگاه تعیین  شان روی دست های معنایی نداشت؛ اگر تعدادی نیز دام

 .کند می

مانده است؛ بنابراین خبر به اعتقاد عزیزاللهی، اکنون کمبودی از نظر گوشت قرمز در بازار نیست و قیمت فروش دام زنده ثابت 

 .کاهش نرخ دام زنده در برخی مناطق کشور، بیشتر به یک جوسازی شبیه است تا یک خبر صحیح

شود که رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ایران  ترین تشکل صنفی دامداران کشور در حالی مطرح می سخنان مدیرعامل بزرگ

تومان  111تا  011ها به ویژه دام سبک، قیمت این محصول بین  اکم زیاد در دامداریدلیل انباشتگی و تر به: پیش از این گفته بود

 ./در هر کیلوگرم طی دو ماه گذشته کاهش داشته است

/news/fa/ir.iana.www//:http23110D%/3%55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/29075/%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

16۰ 
 

 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  ۹8: اریخت

  مقصر اصلی گرانی گوشت کیست؟مقصر اصلی گرانی گوشت کیست؟

 . افزایش قیمت گوشت در روزهای اخیر موجب شده تا هر کسی از دیدگاه خود این مسئله را تحلیل کند

این روزها با شنیدن صدای پای بهار کارمندان و حقوق بگیران دست به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

چرتکه شدند تا دخل و خرجشان را با هم جور کنند چرا که با توجه به افزایش نجومی قیمت ها باید بیش از گذشته دست به عصا 

 .باشند

خبر می دهند، بازار حرف دیگری برای گفتن براساس این گزارش درحالی که مسئوالن برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمت ها 

دارد بطوریکه درمیان کاروان گرانی قیمت ها طی روزهای اخیر، افزایش قیمت گوشت قرمز سر به فلک کشیده است و هرکس 

انند؛ این دالیل خود را برای توجیه این گرانی ها دارد اما در این بین عده ای صادرات و قاچاق دام زنده را عامل این افزایش می د

 .در حالیست که برخی مسئوالن این اظهارات را قبول ندارند

براساس این گزارش وزیر جهاد کشاورزی نیز در این خصوص معتقد است طبق آمارهای موجود قیمت دام و گوشت قرمز در بخش 

ایش قیمت دام زنده در بازار خبر تولید افزایشی نداشته این درحالی است که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده از افز

 .می دهد

، با اشاره به افزایش قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفتگو با 

د چراکه طی روزهای اخیر افزایش قیمت گوشت قرمز به بحث عرضه مربوط نمی شو: گوشت و کاهش عرضه دام زنده اظهار داشت

 .عرضه به میزان کافی وجود دارد

با کشتار دام زنده و تولید و عرضه آن در بازار به سبب وجود دالالن و واسطه گران شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز در : وی افزود

 .بازار هستیم

تا یک میلیون راس دام  311ود ساالنه حد: عزیزاللهی با اشاره به صادرات دام زنده و تاثیر آن در افزایش قیمت گوشت قرمز گفت

سبک و سنگین به بازار هدف به صورت قاچاق و رسمی صادر می شود اما میزان آن زیاد نیست که بتواند تاثیری در افزایش قیمت 

صادرات دام زنده از دو ماه گذشته تا کنون به سبب مشکالتی که بین ایران و برخی : وی یادآورشد.گوشت در بازار داشته باشد

 .ورهای عربی به وجود آمده متوقف شده و تنها ممکن است برخی ایام خاص تا حدودی در شرایط بازار تاثیر گذار باشدکش

اگر دامدار قیمت دام زنده را افزایش دهد باید گفت که در افزایش قیمت گوشت در بازار : مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد

 .گذشته قیمت دام زنده تغییر چندانی نداشته که بتواند قیمت گوشت را افزایش دهد دخیل است اما باید گفت که در چندماه

در این خصوص علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

 .یمت گوشت قرمز در بازار هستیمبا نزدیک شدن به ایام پایانی سال،کمبود و قاچاق دام شاهد افزایش ق: جوان گفت

 .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود 04تا  00هر کیلو گوشت شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

 .از امور پشتیان امور دام درخواست کردیم ذخایر به بازار وارد کند تا شاهد افزایش قیمت بیشتر نباشیم: ملکی تصریح کرد

بیشتر به کی بود کی بود من نبودم ها نزدیک است هرکس دالیل خاص خود را دارد که البته دیگری آن ماجرای افزایش قیمت ها 

 .را نقض می کند اما آنچه که از اهمیت برخوردار است کاهش قیمت هاست

/news/fa/ir.yjc.www//:http0000102D%/3%50%D3%52 
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 ماشین آالت

 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  میلیارد تومان تاکنون جذب شدمیلیارد تومان تاکنون جذب شد  090090/ / بهبود نسبی وضعیت جذب تسهیالت مکانیزاسیونبهبود نسبی وضعیت جذب تسهیالت مکانیزاسیون

حدود ای که تاکنون  گونه روز گذشته، روند جذب تسهیالت خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون بهبود نسبی یافته، به 20طی 

 .میلیارد تومان جذب شده است 000

از بهبود نسبی جذب ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وششمین جلسه ستاد مکانیزاسیون و با  پس از تشکیل بیست: تسهیالت خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون خبر داد و گفت

 .های الزم و رصد خط اعتباری برای اعطای تسهیالت انجام شد گری تعیین تکلیف وزیر جهاد کشاورزی، تسهیل

روز اخیر روند جذب تسهیالت مکانیزاسیون بهبود نسبی یافته است،  20های بانک کشاورزی، ظرف  با همکاری: کامبیز عباسی افزود

دستگاه تراکتور و معادل همین تعداد ادوات  11هزار و  ن غالت و بیش از یکدستگاه کمبای 05به نحوی که طی این ایام بیش از 

 .کشاورزی جذب شده است

 .درصد اعالم شده است 02تا  01طور متوسط  روز گذشته به 20افزایش جذب طی : وی خاطرنشان کرد

میلیارد تومان تقاضا در  611هزار و  میلیارد تومان جذب صورت گرفته است، در حالی که بیش از یک 000حدود : عباسی ادامه داد

ماه سال آینده رفع  بانک کشاورزی ثبت شده است و چنانچه این روند بدون وقفه ادامه یابد، در فروردین و اردیبهشت

 .گذاری در حوزه مکانیزاسیون دور از دسترس نیست های گذشته در زمینه سرمایه های ماه ماندگی عقب

بانک کشاورزی سراسر کشور باید در صورت وجود تقاضا نسبت به پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون  شعب: وی در پایان تصریح کرد

 ./بدون سقف و سهمیه اقدامات الزم را انجام دهند

/news/fa/ir.iana.www//:http23133D%/5%A 
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

  شودشود  روزرسانی میروزرسانی می  ادوات کشت و صنعت چای ایران بهادوات کشت و صنعت چای ایران به

های چای شمال و با  آالت کشت و صنعت چای توسط کارشناسان ژاپنی به همت سندیکای کارخانه دوره آموزشی آشنایی با ماشین

 .همکاری مرکز تحقیقات چای کشور برگزار شد

های آموزشی  با اشاره به برگزاری دوره( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز تحقیقات چای کشور امروز در 

های چای شمال و با همکاری مرکز  آالت کشت و صنعت چای توسط کارشناسان ژاپنی به همت سندیکای کارخانه آشنایی با ماشین

های روز و تمرکز بر ارتقاء سطح مکانیزاسیون  ش، تکنولوژیتحقیقات چای کشور، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را انتقال دان

 .در این حوزه عنوان کرد

کنند،  دلیل وضعیت نامناسب مالی چایکاران از ابزار قیچی برای برداشت استفاده می در حال حاضر، متأسفانه به: رضا آزادی افزود

 .کند و تعداد برداشت را کمتر می زند این ابزار نیز در صورت نداشتن تیغه مناسب به درختچه آسیب می

اند،  سال پیش خریداری شده 21هایی که  دنبال واردات تجهیزات دستگاه برای ارتقاء صنعت چای کشور به: وی خاطرنشان کرد

 های روز دنیا به رسانی بهتر به کشاورزان در تالش برای واردات دستگاه ها برای خدمات هستیم؛ همچنین با برداشته شدن تحریم

 .کشور هستیم

بر باشد، اما برای چایکارانی که سطح استانداردی را در دست  پا هزینه های جدید شاید برای چایکاران خرده دستگاه: آزادی ادامه داد

 .شود ها عالوه بر آن که توجیه اقتصادی دارد، باعث افزایش عملکرد می دارند با توجه به هزینه باالی کارگر خرید دستگاه

ان استفاده از جدیدترین ادوات کشت و صنعت چای را بسیار تأثیرگذار در کاهش مصرف انرژی، افزایش تعداد دفعات وی در پای

 ./برداشت، افزایش کیفیت و افزایش عملکرد عنوان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http23020D%/5%A1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/29123/%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

173 
 

 متفرقه

 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

  توسط یک جوان فیروزآبادی انجام شد درآمدزایی از زیرزمین خانه با پرورش قارچ زارعیتوسط یک جوان فیروزآبادی انجام شد درآمدزایی از زیرزمین خانه با پرورش قارچ زارعی
یکی از افراد برتر ایجاد طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان فیروزآباد در گفت وگو با خبرنگار بسیج سازندگی، مهمترین عامل  

 موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج می داند 

، میالد زارعی یکی از افراد برتر ایجاد طرح های اقتصاد مقاومتی در سازمان بسیج سازندگینقل از  به خبرگزاری فارسبه گزارش 

را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های  شهرستان فیروزآباد در گفت وگو با خبرنگار بسیج سازندگی، مهمترین عامل موفقیت خود

الزم است که با وجود تحریم های ظالمانه غرب و حکومت های استکبار با اهمیت به : اقتصاد مقاومتی بسیج می داند و می گوید

 .پروژه های داخلی رونق اقتصادی خانواده و کشور خود را افزایش دهیم

، توجه به ترویج و توسعه طرح های اقتصاد مقاومتی عالوه بر اینکه به تقویت به گزارشروابط عمومی بسیج سازندگی استان فارس

از این . رویه خودکفایی در روستاها کمک می کند از سویی حالل مشکالت اقتصادی کشور و راهکار برون رفت از رکود تورمی است

ترین زمان به بازدهی  ینگی را ایجاد و در سریعرو باید از روشی تولید را توسعه و رونق داد که کمترین میزان وابستگی به نقد

 .مطلوب برسد

 

میالد زارعی یکی از افراد برتر ایجاد طرح های اقتصاد مقاومتی در شهرستان فیروزآباد در گفت وگو با خبرنگار بسیج سازندگی، 

الزم است که با : اند و می گویدمهمترین عامل موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج می د

وجود تحریم های ظالمانه غرب و حکومت های استکبار با اهمیت به پروژه های داخلی رونق اقتصادی خانواده و کشور خود را 

 .افزایش دهیم

ما به سراغ وی  فعالیت این جوان که با تکیه بر توان خود و با عینیت بخشیدن به اقتصاد مقاومتی انجام شده باعث شد تا خبرنگار

 .رفته و از روند فعالیت او بپرسد

 لطفا در ابتدا خود را معرفی و توضیحاتی در رابطه با کلیات فعالیت خود بدهید؟ -0

سال هست که در زمینه پروش قارچ در زیرزمین منزلمان به مساحت  2باسالم و عرض ادب و احترام میالد زارعی هستم، حدود 

 .هستممتر مشغول به فعالیت  01

 چه انگیزه ای برای شروع این کار داشتید؟ -2

عالقه به کار کشاورزی و تولیدی، تعهد وجدانی به طرح اقتصاد مقاومتی و همچنین کسب درآمد باعث شد تا چنین فعالیت را آغاز 

 .کنم

 میزان سرمایه اولیه شما برای شروع کار چقدر بود؟ -0

 .شروع کردم میلیون تومان سرمایه 6برای شروع کار با 

 میزان تولید و بازدهی طرح چه قدر بوده؟ -4

سال است که فعالیت دارد و بالغ  2میزان تولید و بازدهی بستگی به شرایط بازار و قیمت کمپوست دارد اما بطور کلی این کارگاه 

و ساالنه حدود . انه تولید می شودکیلو قارچ خوراکی برداشت نموده ام و هنوز هم قارچ درجه یک در این کارگاه بصورت روز 611بر 

 .میلیون تومان سود دهی دارد 2تا  0.0

http://www.farsnews.com/
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 این طرح چه میزان اشتغال زایی داشته است؟ -0

 .نفر نیز بطور غیر مستقیم کار آفرینی شده است 0نفر بطور مستقیم و برای  4بجز خودم برای 

 آیا تسهیالت دریافتی از سازمان بسیج سازندگی داشتید؟ -6

 .میلیون تومان از بسیج سازندگی وام دریافت کرده ام 01مدت  طی این

 مشکالتی که االن در طرح با آن مواجه هستید؟ -1

 ..برای گسترش فعالیت و بهره وری باالتر به تجهیزات به روزتر و بیشتری احتیاج داریم که نیازمند به داشتن شرایط مالی است

 به چه صورت بوده است؟...( موزشی و مالی، آ)های بسیج  در اجرای طرح حمایت -5

بسیج سازندگی در تمام مراحل از جمله آموزش و ایجاد جشنواره ها و گرد همایی و معرفی محصوالت پیش قدم و همراه و همگام 

 .با ما بوده و حق بزرگی به گردن کشاورزی دارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340201111366 
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 متفرقه
 فارس - ۰۱/12/1۱:  تاریخ

  نفر با پرورش ملکه زنبور عسلنفر با پرورش ملکه زنبور عسل  4040زایی برای زایی برای   ای انجام شد اشتغالای انجام شد اشتغال  توسط یک جوان قرهتوسط یک جوان قره
ای در کردستان با ابتکار خود و کمک سازمان بسیج سازندگی با پرورش ملکه زنبور عسل، عالوه بر ایجاد درامد  یک جوان قروه 

 . نفر دیگر نیز اشتغال و درامد ایجاد کرده است 02برای خود، برای 

پرورش ملکه زنبور عسل یکی از پیچیده ترین فعالیت  روابط عمومی سازمان بسیج سازندگی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شده استهایی است که موسی شریفی با استفاده از تسهیالت اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی موفق به اجرای آن 

شریفی یکی از جوانان با انگیزه شهرستان قروه است که با استفاده از تسهیالت اقتصاد مقاومتی و پرورش ملکه زنبور عسل کسب و 

 .کار پر رونقی را در قروه و دزفول برای خود ایجاد کرده است

ل هستم اما در طی سال جاری با حمایت سال است که در کار پرورش زنبور عس 01من بیش از : وی در ارتباط با شغل خود گفت

 .بسیج سازندگی رونق بیشتری به کسب و کار خود داده ام

میلیون ریال وام اقتصاد مقاومتی از محل بسیج سازندگی دریافت نمودم  211در سال جاری : این زنبوردار قروه ای خاطر نشان کرد

زخم بستر، کرم های الیه بردار، عصاره بره موم،زل رویال، زهر زنبور عسل  که با استفاده از ان و با استفاده از فرآوری عسل داروهای

 .و گرده گل تولید نموده ام

 .عسل طبیعی آویشن دیگر محصول ارزشمندی است که در سال جاری موفق به تولید آن بوده ام: شریفی بیان داشت

از سویی به عنوان مادر تمام داروها محسوب می شود موفق  به واسطه آنکه آویشن در منطقه کردستان فراوان است و: وی ادامه داد

 .به تولید عسل طبیعی ان بوده ام که خاصیت دارویی فراوانی دارد

در نخستین ماه از سال آینده و با گرم شدن هوا به : کندو اماده فروش در اختیار دارد گفت 201شریفی با بیان اینکه هم اکنون 

 .ستان قروه کار فروش عسل را از سر می گیرمکردستان بازمی گردم و در شهر

هم اکنون و به دلیل برودت هوا در استان کردستان کار پرورش زنبور عسل خود را به جنوب کشور و شهر دزفول انتقال : وی افزود

 .داده ام که از شرایط مناسبی برخوردار است

سید صالح الدین میهمی یکی از افرادی است که با وجود : اشتنفر در پروژه زنبودر داری بیان د 02شریفی با اشاره به اشتغال 

 .معلولیت در این پروژه سهیم است و در کنار ما اشتغال دارد

سید صالح با فعالیت های خود به ما ثابت نموده : وی با بیان اینکه پشتکار الزمه زندگی انسان های سالم است خاطر نشان کرد

 .انسان ها نهفته است و پشتکارهای اوست که ما را در کار خود مصمم تر می سازد است که معلولیت در محدودیت افکار

در کشور افراد معدودی موفق : این زنبوردار قروه ای با بیان اینکه پیوند و پرورش ملکه زنبور عسل کار بسیار پیچیده ای است افزود

 .ست قرار گرفته ایمبه پرورش ملکه زنبور عسل می شوند که خوشبختانه ما نیز در این لی

 پشتکار و فعالیت الزمه زندگی یک انسان است

معلولیت هیچگاه نباید باعث شود که انسان توانایی : سید صالح الدین میهمی نیز در ارتباط با فعالیت خود در این زنبور داری گفت

 .های خود را نادیده بگیرد

 .و با خودباوری در پی خلق موقعیت های جدیدی برای خود باشد انسان باید به توانایی خود ایمان داشته باشد: وی افزود

پرورش زنبور عسل و ایجاد اشتغال در این زمینه با استفاده از تسهیالت اقتصاد مقاومتی راهکاری برای : میهمی خاطر نشان کرد
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 .خروج از بیکاری جوانان کشور است

 .ی به دنبال کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار برای خود باشندباید جوانان با استفاده از چنین تسهیالت: وی ادامه داد
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 متفرقه
 آیانا - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به یارانه صادراتی اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به یارانه صادراتی / / های ایرانی به گرسنگان آفریقاهای ایرانی به گرسنگان آفریقا  سیبسیباهدای اهدای 

  سیبسیب

گذرد، باید  های شرقی و غربی می های آذربایجان های استان های انبارشده در سردخانه از آنجا که بیش از پنج ماه از نگهداری سیب

گرفت، چرا که بعد از عید نوروز و با آمدن محصوالت سردرختی جدید در  تر برای خارج کردن آنها از سردخانه تصمیم هرچه سریع

 .بازار، تقاضا برای سیب کاهش پیدا خواهد کرد

ای گردآوری شده و از این منبع برای یارانه صادراتی سیب  شده در صورتی که بخشی از درآمد واردکنندگان موز در صندوق تعریف

 .دات موز، سازوکار قانونی پیدا خواهد کرداستفاده شود، صادرات سیب به جای وار

با اعالم ( ایانا)رئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شرقی و غربی  انهای آذربایج های استان های انبارشده در سردخانه از آنجا که بیش از پنج ماه از نگهداری سیب: این خبر گفت

تر برای خارج کردن آنها از سردخانه تصمیم گرفت، چرا که بعد از عید نوروز و با آمدن محصوالت  گذرد، باید هرچه سریع می

 .سردرختی جدید در بازار، تقاضا برای سیب کاهش پیدا خواهد کرد

هزار و  ای ارومیه وجود دارد که قیمت کنونی آن یکه هزار تن سیب در سردخانه 001هم اکنون بیش از : زاده افزود رحیم وهاب

تومان برای هر کیلوگرم پرداخت  011هزار و  تومان برآورد شده است؛ این قیمت در حالی است که کشاورزان روی درخت یک 211

 .کردند

صدا درآمده است و باید خوری به  ها و خارج شدن آنها از سبد غذایی تازه زنگ خطر برای از بین رفتن سیب: وی خاطرنشان کرد

 .تر کاری کرد هرچه سریع

 اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به سیب

پیشنهاد کمیسیون و همچنین اتحادیه ملی : رئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد

معنا که  موز برای صادرات سیب بوده است؛ بدینتولیدکنندگان محصوالت باغی کشور مبنی بر اختصاص بخشی از درآمد واردات 

شده از واردات موز، به حساب صندوقی برای صادرات سیب واریز شود تا با شرایط کمبود منابع مالی دولت،  بخشی از درآمد حاصل

 .منابع درآمدی جدیدی برای پرداخت یارانه صادراتی به سیب تعریف شود

رود هرچه  رزی نیز از صادرات سیب به ازای واردات موز سخن گفته است و انتظار میوزیر جهاد کشاو: زاده تصریح کرد وهاب

 .رو نشود های انباری اتخاذ شود تا وضعیت سیب بیشتر از این با بحران روبه تر سازوکاری اجرایی برای خارج کردن سیب سریع

 بازار مسکو اختصاصی نیست

به مسکو ادامه دارد، اما به دلیل افت ارزش روبل در مقابل دالر، عمالً منافع  هرچند صادرات سیب از طریق زمینی: وی یادآور شد

 .اقتصادی زیادی ندارد

روبل رسید که باعث  52گذاری شد، ارزش آن در این هفته به  روبل ارزش 12هفته گذشته هر دالر آمریکایی : زاده تأکید کرد وهاب

 .خارج شدن صادرات سیب از صرفه اقتصادی است

 یارانه حمل یا یارانه صادراتی؟
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رسد شرایط سیب طوری رقم خورده  نظر می به: رئیس کمیسیون اقتصادی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ارومیه اظهار داشت

است که دولت بتواند با تعریف منابع درآمدی جدید یا از محل صندوق توسعه ملی، بخشی را به یارانه صادراتی سیب اختصاص 

 .دهد

ای برای صادرکنندگان داخلی ایجاد کند؛ چرا که انبارها پر  تواند انگیزه در شرایط کنونی، تنها مشوق خارجی می: همچنین گفتوی 

 .هایی است که تاریخ مصرف آنها به انقضای خود نزدیک شده است از سیب

 سیب به کشورهای آفریقایی اهدا شود

شوند، از  رو می رایط فعلی ایران که با افزایش تولید محصوالت کشاورزی روبهبسیاری کشورها در ش: زاده در ادامه افزود وهاب

 .گیرند تا با اختصاص مشوق صادراتی بتوانند بازارهای خود را تنظیم کنند ای برای توسعه صادرات کمک می ابزارهای تعرفه

ایع شدن محصوالت خود نظیر آنچه برای منظور جلوگیری از هدررفت و ض یافته به همچنین کشورهای توسعه: وی خاطرنشان کرد

ای به کشورهای گرسنه آفریقا اهدا  کنند محصوالت خود را پیش از رسیدن به چنین مرحله های ایران رخ داد، تالش می زمینی سیب

 .کنند

است و در صورت ورود المللی داشته باشد، در قد و قامت دولت  تواند وجهه بین چنین اقدامی که می: زاده در پایان تصریح کرد وهاب

 ./ها و چرخه مصرف خارج شود های تولیدی از سردخانه توان انتظار داشت بخشی از سیب دولت به این سیستم، می

/news/fa/ir.iana.www//:http23002D%/5%A1%D3%51 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  گرانی یا ارزانی کدامیک دامن گیر نوروز می شود؟گرانی یا ارزانی کدامیک دامن گیر نوروز می شود؟

سودجویانی که از افزایش تقاضای بازار نهایت استفاده را می برند و اقدام به توزیع و عرضه محصوالت با قیمت دلخواه می کنند این 

 .روزها منتظر آمدن نوروز هستند

؛ هر سال مغازه داران در اسفند ماه با هم قرار می گذارند تا رکود فروش خود خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .را درماه پایانی سال جبران کنند و اینجاست که وقتی بوی نورزو می آید در بازار ول وله می شود

الت ثابت مانده اما قیمت برخی اقالم به گفته فعاالن بازار روند صعودی به خود گرفته تا از در این میان اگرچه قیمت برخی محصو

قافله گرانی ها عقب نماند؛ البته در این میان هستند سودجویانی که از افزایش تقاضای بازار نهایت استفاده را می برند و اقدام به 

ر مقابل قدرت خرید مردم قد علم کنند و شاید حضور پررنگ سازمانهای توزیع و عرضه محصوالت با قیمت دلخواه می کنند تا د

 .نظارتی بتواند شرایط متالطم موجود در بازار را کمی آرام کند

 دالالن دست از بازار شب عید بر نمی دارند*** 

، اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

 :داشت

درصدی افزایش پیدا  01تا  20در روزهای اخیر سیستم نامناسب توزیع و عرضه داللی آبزیان موجب شده تا قیمت ها تا سقف 

 .کند

کنترل بر بازار شاهد افزایش بیش از پیش قیمت ماهی در شب با توجه به وضعیت آشفته بازار و جوالن دالالن و نبود : وی افزود

 .عید خواهیم بود

 قاچاق گوشت را گران کرد***

هر : بیان کردخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود 04تا  00لو شقه گوسفندی بدون دنبه به قیمت کی

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال باید گفت که کمبود دام، قاچاق و افزایش قیمت دالر منجر به افزایش قیمت گوشت : وی افزود

 .شده است

یم که ذخایر خود را به بازار عرضه کنند تا شاهد افزایش مجدد قیمت از امور پشتیبانی امور دام درخواست کرد:ملکی تصریح کرد

 .نباشیم

 مرغ ارزانترین پروتئین در دسترس مردم***

تولید : تاظهار داش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با 

درحال طی کردن روند عادی خود است به گونه ای که برای تامین مرغ گرم شب عید در بازار مشکلی وجود ندارد اما باید گفت که 

 .تنها نگرانی تولید کنندگان مبنی بر عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی است که قیمتها را دچار چالش میکند

هزار تومان و مرغ آماده به طبخ  4الی  311هزار و  0کیلو مرغ زنده درب مرغداری بین کیلویی  در حال حاضر قیمت هر: وی افزود

هزار تومان در مراکز مختلف متغییر است که امیدواریم در ایام پایانی سال با  6الی  511هزار و  0برای مصرف کننده بین کیلویی 

 .افزایش تقاضا قیمت مرغ به قیمت واقعی خود برسد
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 فزایش نامحسوس قیمت میوه در شب عیدا*** 

هرچند که برخی مسئوالن بازارقیمت میوه در شب عید به سونامی و زلزله تشبیه کرده اند در این میان اظهار نظرها متفاوت است 

هستند از هزار تومانی برخی اقالم میوه را قابل پیش بینی و عده دیگری که جزء مسوالن هم  00تا  01بطوریکه عده ای افزایش 

 .ثبات قیمت میوه در شب عید خبر می دهند

اصلی ترین میوه های شب : گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

ها ذخیره سازی شده است و به همین خاطر بنده معتقدم که افزایش  عید سیب، پرتقال و کیوی است که به وفور در سردخانه

 .محسوسی نخواهیم داشت

میوه های داخلی در برابر میوه های قاچاق موجود در بازار هم ارزانتر هستند و هم کیفیت آنها با میوه های خارجی قابل : وی افزود

 .ای خارجی پای آنها را به مغازه ها باز کرده استقیاس نیست اما عدم فرهنگ سازی و افزایش تقاضا برای میوه ه

الزم به ذکر است که هنوز نوروز نرسیده قیمت موز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده در حالیکه قیمت آن در طول سال جاری 

: جوان اعالم کردثابت بوده است؛ حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارن 

تومان  4211تومان بوده که در چند روز اخیر در میدان میوه و تره بار به مرز  0211تا  2511قیمت موز در طول سال جاری بین 

 .رسیده است

حال این روزها که برخی فروشندگان سودجو تمام توجه خود را به این روزها معطوف کردند نباید فراموش کرد که در صورت 

 .دن نظارت ها فقط مردم هستند که ضرر می کنندکمرنگ ش

/news/fa/ir.yjc.www//:http0006203%/ 
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 متفرقه
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  11سه شنبه 

  های قاچاقی که با هواپیما به بازار تهران رسیدند های قاچاقی که با هواپیما به بازار تهران رسیدند   ماجرای گیالسماجرای گیالس

های  هزار تومان فروش رفت اما جنجال 021تا  011ای که کیلویی  شان پیدا شد، میوه ها قبل از بهار سروکله گیالس <کشاورزی

داد که زمان زیادی از  ها نشان می تازگی گیالس. زیادی را در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان برپا کرد

اما چند و چون ماجرا هرگز  مال که با پرواز به تهران رسیده باشند قوت گرفت، شان از درخت نگذشته و این احت چیده شدن

 . مشخص نشد

پیوندد، براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت، ساالنه حدود  وقوع می صورت معمول همه ساله در کشور به قاچاق میوه البته به

شوند اما سهم میوه در این بازار قاچاق هنوز  ه کشور واردمیمیلیارددالر کاالی قاچاق که میوه هم یکی از این کاالهاست ب21

 .مشخص نشده است

های خارجی با وجود  هایی هستند که به میزان معینی اجازه ورود به کشور دارند و سایر میوه انبه، آناناس و نارگیل میوه موز، 

های خارج از فصل وارداتی  مزمان با فروش انواع میوهممنوعیت واردات میوه، ه. شوند ممنوعیت واردات به بازارهای کشور وارد می

مسئوالن وزارت جهاد . های نظارتی دارد های کشور، نشان از ضعف عملکرد دستگاه قیمت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه گران

 .تاکید دارندهای مرزی  کشاورزی و تولیدکنندگان، جملگی بر ضعف نهادهای مربوط در کنترل واردات کاال و بازرسی

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نشست اخیر خود بر سازمان یافته بودن قاچاق میوه به کشور تاکید کرده و افزوده 

قاچاق میوه به کشور به دلیل نابسامانی در مرزهاست و آنهایی که مسئول مبارزه با قاچاق و حفظ مرزها هستند باید در این : است

 .انجام دهندرابطه اقداماتی 

 ای ندارند مسئوالن دغدغه

قوانین کشور بر : کند ، اظهار می«فرصت امروز»مجتبی شادلو، باغدار نمونه و رئیس اتحادیه باغداران ایران، در گفت و گو با 

باید کلمه برای این مورد ن. شود های ممنوعه وارد کشور می ممنوعیت واردات میوه صراحت دارد اما آشکارا و در حجم زیاد میوه

پذیر هستند،  هایی مانند گیالس و آلو که بسیار آسیب های پنهانی، واردات میوه قاچاق را اطالق کرد چون بدون هماهنگی و ارتباط

 .امکان ندارد

هایی باید با  چنین میوه. واردات گیالس مانند مرکبات و سیب نیست که بتوان با کشتی یا کانتینر وارد کرد: دهد وی ادامه می

بنابراین ردیابی و کنترل آن . های هوایی با پروازهای مستقیم یا از طریق کشورهای همسایه وارد شوند امکانات خاص و سیستم

جای تاسف است که تولیدکنندگان ما با مشکل فروش . البته اگر مسئوالن مربوط بخواهند جلو آن را بگیرند. تر است آسان

 .رج از فصل نیمکره جنوبی از فاصله هزاران کیلومتری وارد بازارهای ما شوندهای خا محصوالت مواجه باشند اما میوه

ای در این زمینه ندارند و  های نظارتی دغدغه گویا مسئوالن دستگاه: گوید این باغدار نمونه کشوری با انتقاد از مسئوالن مربوط می

شاکله اقتصاد مقاومتی بر . تاکیدات اقتصاد مقاومتی استاین مغایر قوانین و . دهند برای کنترل قاچاق جدیتی از خود نشان نمی

 .پذیری قرار دارند تولید محصوالت کشاورزی استوار است، در حالی که کشاورزان در معرض تهدید و آسیب

 ساختار بازار نیازمند اصالحات

در « فرصت امروز»نیز در گفت و گو با  مقام خانه کشاورز و رئیس اتحادیه باغداران شمال اهلل بیابانی، قائم در همین حال عنایت

با نزدیک شدن به نوروز، دغدغه دولت بر دسترسی اقشار متوسط : گوید هزار تومانی می 011های  خصوص واردات و فروش گیالس
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 !شود های گرانقیمت خارجی روانه بازار می باره میوه تر است اما به یک های ارزان جامعه به میوه

باید دید که سازمان میادین دست چه : کند های خارجی ممنوعه در میادین میوه و تره بار، تصریح می میوهوی با اشاره به وجود 

های نظارتی در  از طرفی مردم هم باید سیاست. دهد های این چنینی رخ می ها چگونه است که سوءاستفاده کسانی است و نظارت

ا زمانی که ساختار بازار اصالح نشود به علت نیاز مردم به محصوالت ت. پیش بگیرند و کمک کنند تا ساختار بازار اصالح شود

 .شود کنندگان سوءاستفاده می کشاورزی، از تولیدکنندگان و مصرف

حراست از مرزهای : شان را اصالح کنند و در ادامه افزود های نظارتی و کنترلی های مربوط هم خواست سیاست بیابانی از سازمان

های  از ثروت. های نظارتی باید پاسخگو باشند شود و موضوع قاچاق بسیار جدی است و سازمان قیق انجام میکشور بسیار درست و د

 .رود های ملی به شمار می ملی باید حمایت شود و کشاورزی از ثروت

 انتخابات و دامن زدن بر آتش واردات میوه

ویژه اواخر  موضوع قاچاق میوه به: گوید می« فرصت امروز»کشاورزی به این در حالی است که یکی از مسئوالن بلندپایه وزارت جهاد 

اند و به اصطالح بر آتش آن  ای بر این موضوع دامن زده سال و نزدیک شدن به نوروز مطرح بوده اما امسال با توجه به انتخابات، عده

میوه کاهش یافت اما داستان تکراری واردات، آن  گیری وزارت جهاد کشاورزی، قاچاق امسال با ممنوعیت واردات و سخت. اند دمیده

 .ای برای حمله به دولت تبدیل شد ها به حربه هم در آستانه انتخابات از سوی برخی رسانه

ها مانند آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان تا حدودی  در برخی استان: دهد وی که خواست نامش فاش نشود، ادامه می

. کنند تواند جلو آن را بگیرد و سودجویان از این موضوع به نفع خود استفاده می شود و دولت به دالیلی نمی واردات میوه انجام می

اند و به  تر شده ای دهد که سودجویان حرفه شود، این نشان می هزار تومان فروخته می 011هزار تومانی به قیمت  0وقتی گیالس 

 .سودهای کمتر قانع نیستند

 ندز چرخ اجرا لنگ می

شود که گمرک  مشکل ما تنها گمرک نیست و شامل تمامی مبادی ورودی می: کند این مسئول وزارت جهاد کشاورزی، تصریح می

زنجیره واردات قاچاق از مبدا تا مقصد باید کنترل . تر انجام شود یکی از آنهاست و کنترل و نظارت بر این مبادی باید بیشتر و دقیق

 .اطع صورت گیردشود و با خاطیان برخورد ق

مبارزه با قاچاق هم متولی مشخصی ندارد و . لنگد قوانین مبارزه با قاچاق بسیار قوی و کامل است اما در اجرا می: کند وی اظهار می

و  ها بایدکامل باشد و برای قاچاقچیان ناامنی ایجاد کند که الزامات زنجیره نظارت. تواند با آن مقابله کند یک ستاد به تنهایی نمی

شود و میوه بخش بسیار کوچکی از آن است حاال  میلیارد دالر کاال به کشور قاچاق می 21ساالنه . خواهد امکانات خاص خود را می

البته با همین مقدار کم هم مخالفیم و قانون ممنوعیت واردات بیانگر این . کنند ای آن را در بوق و کرنا می باید دید که چرا عده

 .موضوع است
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 متفرقه
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  12چهار شنبه 

  گزارشی خواندنی از نحوه پخش خبرهای کشاورزی و صنایع غذایی از گذشته تا امروزگزارشی خواندنی از نحوه پخش خبرهای کشاورزی و صنایع غذایی از گذشته تا امروز

 های شلوغ و میادین تا پیامک زدن روی تلفن های همراه از دادزدن در خیابان

این روزها که هر فارسی زبانی، در هر نقطه جهان امکان این را دارد که با یک کلیک  -اقتصاد غذا  -یحیی امیری < صنایع غذایی

چه خبر درباره کشاورزی و  پیامک اخبار آن را بر روی گوشی تلفن همراه خود مطالعه کند و هر  یا  بشود "فودپرس"وارد سایت 

سال  51یا  11حتی کم تر )سال پیش  011صنایع غذایی در جغرافیای ایران اتفاق افتاده به دست آورد شاید بد نباشد بدانید 

دست اندرکاران این حوزه چگونه از اوضاع و احوال تولید، خرید و فروش و موجودی کف بازار و میادین با خبر می شدند، ( پیش

 :وتاه به این پرسش ها پاسخ می دهیمخیلی ک

 داد زدن: الف

دادزن ها، مردان بلند قامت و خوش صدایی بودند که می توانستند کلمات را با تلفظ صحیح و صدای بلند بر زبان آورند و در 

تی خربزه آورده یا اولین خیابان های اصلی شهر، کاروانسرا ها و میادین بزرگ و پرتردد فریاد بزنند که آهای مردم مغازه آقای فالح

چین انار ساوه به مغازه آقای صمدی رسیده، برنج طارم رودسر با کم ترین قیمت در مغازه آقای صحراگرد به خرواری به فروش می 

 .رسد

یا « مش حسین کلباسی در قهوه خانه ی آقای یوسفی پنبه می خرد»دادزن ها خبرهای حساس تری هم پخش می کردند مثال

 «.فی در کارونسرای سر تپه، بز خر استآقای یوس»

 کاروانسراها: ب

وسیله نقلیه آن روزها عموما اسب و قاطر بود و محل اطراق مسافرین در کاروانسراها بخش مهمی از مشتریان این کاروانسرا ها تجار 

ند و کار عرق گیری بدن اسب در هر توقف کاروانسرایی، اسب و قاطر تیمار می شد.بخر و بفروش انواع کاالهای کشاورزی بودند

بررسی می شد و سوار اگر خریدار بود دنبال فروشنده و ( قیمت ها)انجام می شد و در همین توقف اوضاع خرید و فروش و مضنه 

ی بود دنبال خریدار ،گاه بار اگر کم بود به صورت دو گونی یا دو جعبه روی پاالن حیوان و اگر زیاد بود در گاری ها  اگر فروشنده

 .کوچک و متوسط به رویت می رسید و معامله انجام می گرفت

 قهوه خانه ها:ج

قهوه خانه ها در کاروانسرا ها هم محلی بود که مشتری آن، سواره ها بودند اما در قهوه خانه های محلی مشتری ها عموما افراد 

ی و یا اگر ظهر بود یک پیاله آبگوشت می بدون چهارپا می آمدند و چند ساعتی به کشیدن چپق یا قلیان و چند استکان چا

مثال در قهوه خانه های آذر . از این محل برای رد و بدل کردن خبرهای پراکنده کشاورزی و صنایع غذایی استفاده می شد. خوردند

و در قهوه « رمهقو»شهر بحث فروش لپه داغ بود یا در قهوه خانه کرمانشاه نخود و چیتی و در قهوه خانه های آمل و بابل و ساری 

خریدار از فروشنده خبر می گرفت و فروشنده دنبال خریدار، با تمام ... خانه های تبریز و آخیرجان بحث پنیر و کره و روغن گاوی و 

 .وجود گوش می شد

تی معامله ای وق. معموال روی سکوها، قهوه خانه روی گلیم می نشستند و درباره معامله ای که باید انجام بگیرد بگومگو می کردند

بر سر مهمان کردن حاضران در قهوه خانه بین خریدار و   .خوش انجام می گرفت یک دور چای همگان حاضران مهمان می شدند

 .فروشنده تعارف هایی صورت می گرفت و تالش می شد فروشنده از خریدار یا خریدار از فروشنده پیش دستی کند
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 غالمانه بگیرها:د

ده امروز در این اماکن وجود نداشت معموال باغدار یا زمین دار فروشنده فالن کاسب مغازه دار، خریدار بود داللی به شکل تعریف ش

اما غالمانه بگیر وجود داشت و آنها شاگردان قهوه چی ها یا تیمارگر کاروانسراها بودند که از حال و روز تازه وارد اینکه فروشنده یا 

یار مشتاقان شنیدن خبر می گذاشتند و بر ای این کار مبلغی دلخواه دهنده به عنوان غالمانه خریدار است خبر می گرفتند و دراخت

 .می گرفتند

3d05ce4da0ae01dca2e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 متفرقه
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  14جمعه 

  آمار و نمودارآمار و نمودار++کاهش شدید مصرف کاالهای اساسی در اکثر دهک های جامعهکاهش شدید مصرف کاالهای اساسی در اکثر دهک های جامعه

 پژوهشگر اقتصادی -دکتر محمد صبوری 

که در سال های گذشته در اثر رشد فزآینده قیمت ها و بخصوص قیمت مواد غذایی در مقابل رشد  -کاهش قدرت خرید خانوار

 .برخی تغییرات اساسی در الگوی مصرف خانوار را به دنبال داشته است -آهسته درآمدهای خانوار پدیدار شده است

، به طور قطع می توان گفت تغییرات قیمتی و کاهش قدرت خرید در دهک های «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

توان انتظار داشت که با کاهش قدرت خرید، خانوارها مصرف کاالی  می مختلف دارای اثرات متفاوتی است اما در یک نگاه کلی

البته اگر قدرت خرید بیشتر از حد . های ضروری خانوار را پوشش دهند لوکس و غیر ضروری را کاهش داده تا بتوانند هزینه

و به عبارت دیگر در چنین مشخص کاهش یابد در آن صورت سرپرست خانوار مجبور به کاهش هزینه های ضروری نیز خواهد شد 

شرایطی سرپرست خانوار ابتدا درآمد خود را به هزینه های الزامی اختصاص داده و باقیمانده آن را صرف هزینه های ضروری 

 .ماهیانه خواهد نمود

ریه نتایج بررسی براساس اطالعات انتشار یافته در نش. یکی از اقالم اساسی سبد هزینه های خانوار خوراکی ها و آشامیدنی ها است

درصد از  01.9بطور متوسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دراین سال  0030بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 

که این رقم از نظر حجمی پس  هزینه های ناخالص ساالنه یک خانوار مربوط به هزینه خوراکی و آشامیدنی ها بوده است

. دارای بیشترین اهمیت در سبد مصرفی خانوارهای شهری است( درصد 00.4)و سایر سوخت ها  از هزینه مسکن، آب، برق و گاز

سهم هزینه های البته این سهم در دهک دهم خانوارهای شهری بطور معنی داری با سایر دهک ها متفاوت است به گونه ای که 

 .استدرصد  47.0خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های دهک دهم تنها برابر با 

بیانگر آن است که سهم هزینه خوراک از کل هزینه های ناخالص خانوار برابر با  0054ارقام انتشار یافته در همان نشریه در سال 

دراین سال نیز سهم هزینه . درصد بوده است 26.3درصد و هم هزینه های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها برابر با   20.2

بطور معنی دارای با سهم متوسط هزینه های خوراک در مناطق شهری متفاوت ( درصد 06)دهک دهم  های خوراکی و آشامیدنی

 .است

براین اساس مشاهده می . را ارائه نموده اند 0030و  0054سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی در سال های  2و  0نمودارهای 

سهم این هزینه ها از کل هزینه های خانوار با سهم این هزینه ها  شود که دراین سال ها همواره اختالف معنی داری میان متوسط

از . در دهک دهم درآمدی وجود داشته است البته این سهم در طی سال های مورد مقایسه تفاوت چندانی را تجربه ننموده است

متوسط سهم هزینه های ها  طرفی دیگر با خارج ساختن سهم هزینه خوراکی و آشامیدنی دهک های نهم و دهم از سایر دهک

 .خواهدبود 0030درصد کل هزینه های خانوارهای شهری در سال  23خوراکی و آشامیدنی در حدود 

شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها براساس قیمت های ثابت  0030الی  0054این در حالی است که در فاصله سال های 

افزایش )در حالی که متوسط نرخ تورم . درصد افزایش یافته است 21.0سالیانه ( میانگین هندسی)به طور متوسط  0031سال 

به عبارت دیگر قیمت . درصد بوده است 05.0در این سال ها برابر با ( 0031شاخص قیمت مصرف کننده به قیمت های ثابت سال 

رفی خانوار بیشتر افزایش یافته های مربوط به هزینه های خوراکی و آشامیدنی بطور نسبی از سایر هزینه های موجود در سبد مص

البته در داخل گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز کاالهایی نظیر نان، برنج، گوشت قرمز و شیر نسبت به سایر کاالها افزایش . است
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 .بیشتری را تجربه نموده اند

نشانگر این واقعیت است که تغییرات ( 6همان منبع، جدول شماره )نگاهی به آمارهای مربوط به مصرف اقالم خوراکی و آشامیدنی 

را  0030الی  0054قیمتی اشاره شده درخصوص این قبیل از اقالم موجب کاهش قابل مالحظه مصرف این اقالم در طی سال های 

   .به گونه ای که سرانه مصرف برخی از اقالم مربوط به این گروه در طی این سال ها به شدت کاهش یافته است  به دنبال داشته

 66.6درصد، ماهی  40.3درصد، گوشت دام  40.4درصد، نان  40.5براساس اطالعات موجود مصرف سرانه برنج طی این سال ها 

با نگاهی موشکافانه تر به این موضوع مشاهده می شود که در خصوص . درصد کاهش یافته است 60.2  درصد، شیر

کاالهای تولید داخل با اقالم مشابه وارداتی وجود داشت، سبد  کاالهایی مانند برنج و گوشت قرمز که امکان جایگزینی

مصرفی مصرف کنندگان دهک های پایین درآمدی به سمت استفاده بیشتر از برنج و گوشت وارداتی تغییر یافته 

 . است

آموزش پزشکی تدوین که توسط وزارت بهداشت و درمان و -این موضوع با نگاهی به ارقام ذکر شده در سبد غذایی مطلوب ایرانیان 

گرم نان،  021براساس این سبد غذایی هر فرد ایرانی باید روزانه . سازد اهمیت این موضوع را بیش از پیش نمایان می -شده است

گرم گوشت قرمز،  45گرم میوه،  261گرم سبزی،  251گرم سیب زمینی،  11گرم حبوبات،  26گرم ماکارونی،  21گرم برنج،  011

البته مشخص است . گرم قند و شکر مصرف کند 0گرم روغن و  41گرم لبنیات،  241گرم تخم مرغ،  24فید، گرم گوشت س 01

که میزان مصرف برای گروه های مختلف سنی متفاوت بوده و با این اوصاف سبد غذایی ذکر شده را می توان به عنوان میانگین 

 .مصرف سرانه مطلوب درنظر گرفت

ارائه شده است گویای آن ست که متأسفانه در حال  0سبد مواد غذایی با مصرف سرانه که در نمودار مقایسه ارقام ذکر شده در 

درخصوص گوشت مرغ و تخم مرغ مصرف )حاضر مصرف سرانه متوسط در اکثر موارد کمتر از مصرف مورد نیاز خانوار می باشد 

ذکر شده در این سبد مصرف سرانه ساالنه مطلوب در خصوص براساس ارقام (. سرانه بیش از ارقام اعالم شده در سبد غذایی است

مصرف گوشت . کیلوگرم می باشد 00کیلوگرم باشد در حالیکه در حال حاضر این رقم بطور متوسط برابر  06برنج باید در حدود 

خص شده است و درصد کمتر از میزان مش 21کیلو از میزان مشخص شده کمتر است، مصرف لبنیات در حدود  0.0قرمز در حدود 

 .قس علیهذا

وخامت اوضاع مصرف در خصوص برخی از اقالم ضروری تر با نگاهی به مصرف سرانه این اقالم در دهک های مختلف درآمدی 

کیلو کالری را به عنوان  2011وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سبد فقر غذایی دریافت روزانه . بیشتر نمایان می گردد

ترکیب اقالم خوراکی . د نیاز برای سالمت یک فرد بزرگسال بدون فعالیت سنگین بدنی معین نموده استحداقل کالری مور

لیتر شیر برای  7کیلوگرم گوشت و  4.9کیلوگرم نان،  0کیلوگرم برنج،  9مورد نیاز در این سبد مصرف ماهیانه حداقل 

بررسی تحوالت . )ارائه شده است  1الی  4ف در نمودارهای مصرف سرانه ماهانه این اقالم در دهک های مختل. هر فرد می باشد

 (0030وضعیت رفاهی خانوار، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، بهار 

مصرف سرانه پنج دهک از جمعیت  در خصوص مصرف سرانه ماهیانه برنج مشاهده می شود، 4همانطور که در نمودار شماره 

البته مصرف سرانه برنج در دهک های ششم و هفتم نیز . به عنوان خط فقر غذایی استکشور کمتر از حد تعیین شده 

مسلم است که نوع برنج مصرفی در دهک های مختلف با یکدیگر متفاوت بوده، به  .تفاوت چندانی با معیار تعیین شده ندارند

ند، درحالی که دهک های پایین درآمدی داخلی می باش 0نحوی که دهک های باالتر درآمدی عمدتا مصرف کننده برنج درجه 
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ارائه موارد مربوط به این موضوع از حوصله خوانندگان . )جامعه بیشتر برنج درجه دو داخلی و یا برنج خارجی مصرف می کنند

 (گزارش حاضر خارج است و الزم است در گزارش دیگری بطور جداگانه و بصورت دقیق تری به آن پرداخته شود

 6همانگونه که در نمودار شماره . ت و شیر در دهک های مختلف در وضعیت به مراتب نامناسب تری قرار داردمصرف سرانه گوش

دهک جمعیتی کمتر از میزان مشخص شده به عنوان فقر غذایی  0مصرف سرانه گوشت قرمز در مشاهده می شود 

ا مصرف دهک دهم بطور قابل مالحظه ای با کیلوگرم بیش از مقدار تعیین شده مصرف می کند ام 1.1دهک نهم تنها  .است

 .های جمعیتی تفاوت دارد-مصرف گوشت قرمز در دیگر دهک

همانگونه که مشاهده می شود تمامی . ارائه شده است 1میزان مصرف سرانه ماهیانه شیر در دهک های مختلف در نمودار شماره 

البته در خصوص مصرف شیر . خط فقر غذایی قرار دارنددهک های درآمدی در سطحی پائین تر از سطح مشخص شده به عنوان 

. دهک از جمعیت کشور کمتر از نصف میزان مشخص شده است 7  میزان مصرف شیر درمی توان اشاره نمود که 

 . درصد میزان مشخص شده می باشد 01همچنین میزان مصرف شیر در دهک های اول و دوم درآمدی کمتر از 

 :جمع بندی و نتیجه گیری

 :مجموعه موارد ذکر شده بیانگر واقعیاتی به شرح زیر است

 (. تقریبا یک چهارم)هزینه های مربوط به خوراکی و آشامیدنی دارای سهم قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار می باشند -

( االی درآمدیبخصوص سه دهک ب)سهم هزینه های خوراکی و آشامیدنی از کل هزینه های خانوار در دهک های باالی درآمدی -

 . بگونه ای فاحش با این سهم در دهک های پایین درآمدی متفاوت است

افزایش ساالنه شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها همواره بیش از رشد ساالنه شاخص قیمت مصرف کننده  -

   .بوده است( نرخ تورم)

. انوار بطور قابل توجهی کاهش یافته استمصرف کاالها و مواد غذایی مصرفی خ( 4930-4901)در ده سال گذشته  -

 .این موضوع در دهک های پایین درآمدی بسیار حادتر بوده و شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است

با توجه به این موضوع مناسب است سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ تمهیداتی در کوتاه ترین زمان ممکن به مقابله با عوارض سوء 

بدیهی است در صورت عدم توجه کافی به موارد ذکر شده و همچنین عدم اجرای سریع سیاست هایی . ارد بپردازندناشی از این مو

 . به منظور بهبود وضعیت موجود، در سال های آینده شاهد ایجاد مشکالت فراوان و در ابعاد مختلف در کشور خواهیم بود

تنها به مواردی همچون افزایش هزینه های بهداشت و درمان و  مشکالت ایجاد شده در اثر کاهش مصرف مواد غذایی اساسی

مواردی از این دست خالصه نخواهد شد بلکه مواردی همچون تولید داخلی برخی از محصوالت و حتی با نگاهی مدبرانه و مسئوالنه 

 . مسیر توسعه بلند مدت کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد

. به بررسی اثرات مخرب کاهش مصرف شیر در دهک های مختلف درآمدی پرداخته می شود  زمینهبه عنوان مثالی روشن در این 

این موضوع از چند . همانگونه که سطور گذشته بیان گردید میزان مصرف شیر در ده سال گذشته بطور قابل توجهی کاهش یافت

 . حال حاضر حادث شده استجنبه مشکالتی را به دنبال خواهد داشت که البته برخی از این مشکالت در

های لثه و دندان و  کاهش مصرف شیر از یک طرف احتمال ابتال به بیماری هایی مانند پوکی استخوان، بیماری های قلبی، بیماری

بدیهی است این موضوع عالوه بر افزایش . را افزایش خواهد داد -ها که همگی در زمره بیماری های پرهزینه قرار دارند برخی سرطان

 . هزینه های خانوار، هزینه های بهداشت و درمان دولت را در سال های آینده افزایش خواهد داد
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از طرف دیگر کاهش مصرف شیر و بطورکلی کاهش مصرف لبنیات در کشور موجب بروز مشکالت عدیده ای در صنایع مرتبط با 

لیدی لبنیات کشور را به دنبال داشته که این موضوع بدیهی است کاهش مصرف لبنیات، کاهش درآمد صنایع تو. لبنیات خواهد شد

 . به نوبه خود از طریق کاهش تقاضای شیر خام موجب کاهش درآمد دامپروران خواهد شد

در این خصوص با توجه به امکان جایگزینی برنج . دیگری خودنمایی می کند  این امر در خصوص کاهش میزان مصرف برنج بگونه

به . لید شده داخلی درحال حاضر شاهد کاهش مصرف برنج داخلی و افزایش مصرف برنج وارداتی می باشیموارداتی با محصوالت تو

( بخصوص دهک های پایین درآمدی)عبارت دیگر با افزایش قیمت برنج داخلی در سالهای گذشته برخی از دهک های درآمدی

در حال حاضر با عنوان عدم اس بسیاری از مشکالتی که براین اس. مجبور به تغییر مصرف به سمت برنج های وارداتی شده اند

خرید برنج تولید داخل توسط کشاورزان مطرح می شود با وضع تعرفه بر واردات برنج خارجی قابل حل نبوده و بنظر 

می رسد اقداماتی مانند وضع و افزایش فصلی تعرفه ها تنها افزایش بیشتر هزینه های خانوار در دهک های پایین 

  .دی و در نهایت کاهش بیشتر مصرف برنج در این دهک ها را به دنبال خواهد داشتدرآم

می توان ادعا نمود که کاهش میزان مصرف محصوالت غذایی اساسی فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نیز   با نگاهی کلی تر

 :دستخوش تغییراتی خواهد نمود

جسمانی نیروی کار تولیدی را به دنبال داشته و در بلند مدت با کاهش بهره کاهش مصرف کاالهای اساسی غذایی، کاهش توان  -

بر اساس تئوری های اقتصادی ادامه این روند در آینده مشکالتی را در فرآیند . وری موجب کاهش توان تولیدی کشور خواهد شد

 .رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد

مستقیم میان کاهش مصرف مواد غذایی و افت آموزش پذیری و کاهش  مطالعات بسیاری بر وجود رابطه معنی دار و -

با قبول این موضوع در بهترین شرایط کاهش مصرف مواد غذایی اساسی کاهش . موفقیتهای آموزشی تاکید داشته اند

 .بازدهی سرمایه گذاری های آموزشی در کشور را به دنبال خواهد داشت

هش مقاومت و پایداری بدن در مقابل بیماری ها موجب از دست رفتن سرمایه های مالی و افزایش هزینه های مالی ناشی از کا -

 . انسانی فراوان جهت ارائه خدمات درمانی به نیازمندان خواهد شد

کاهش مصرف مواد غذایی و در حالت حادتر فقر غذایی و تفاوت معنی دار میان میزان مصرف در دهک های مختلف  -

جاد مشکالت جسمی دارای آثار سوء اجتماعی، روانی و حتی امنیتی بوده و با نگاهی بدبینانه درآمدی عالوه بر ای

امکان ایجاد وفاق و وحدت ملی در شرایط بحرانی را کاهش داده و با ایجاد اختالل در انباشت سرمایه اجتماعی کنش 

 . های اجتماعی را بسیار پرهزینه خواهد نمود

 . نیازمند سیاست گذاری و نقش آفرینی بسیار پررنگ دولت ها در این خصوص استبدون شک حل معضالت ذکر شده 

که میزان مصرف -به عنوان اولین راه حل کوتاه مدت دولت باید به هر طریق ممکن با شناسایی خانوارهای نیازمند و کم درآمد  -

الم غذایی ضروری را بطور مستقیم و رایگان در برخی از اق -مواد غذایی آن ها بطور قابل توجهی کمتر از سطوح مشخص شده است

را به همراه داشته ... اگرچه این موضوع ممکن است مشکالتی مانند دوباره فروشی کمک های اهدایی و . اختیار این گروه قرار دهد

 .حد امکان کاهش دادموارد اینچنینی را تا   ... باشد اما می توان با اتخاذ تمهیداتی مانند عالمت گذاری بسته ای تحویلی و

اهدای بسته های تغذیه در مدارس سراسر کشور، به ویژه در مدارسی که در مناطق مربوط به سکونت خانوارهای کم درآمد  -

 .واقعند نیز به عنوان راه حلی کوتاه مدت قابل طرح است
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ب از یکطرف از افزایش غیرطبیعی قیمت در بلند مدت و به عنوان یک سیاست اقتصاد کالن دولت باید با اتخاذ تصمیمات مناس -

و از طرف دیگر با افزایش اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار قدرت خرید اقشار کم ( رشد اندک هزینه های خانوار)ها جلوگیری نموده 

 .درآمد را افزایش دهد

فعلی و دولت های آینده در دستور کار   برقراری یک نظام کارآمد تامین اجتماعی باید عنوان یکی از استراتژی های اساسی دولت -

 . قرار گیرد

برنامه ریزی در راستای افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصوالت غذایی، دامی و کشاورزی تولید داخل  -

از طریق اعطای یارانه های تولیدی، اصالح شیوه های کشت، اصالح روش های دامداری و دامپروری، کمک به ایجاد 

از یک طرف افزایش تولید داخلی و ظرفیت های ... های بزرگ کشت و صنعت، ارائه تسهیالت ارزان قیمت و  مجتمع

اشتغال را به دنبال داشته و از طرف دیگر قدرت خرید اقشار مختلف را افزایش داده و در نهایت با افزایش رقابت 

 .یش درآمد ملی خواهد شدپذیری محصوالت داخلی با تغییر موازنه ترازپرداخت ها موجب افزا

404ee1cfebf10=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مرکبات

 آیانا - 13۰۱اسفند  11: تاریخ

جامانده از بازارهای اروپایی به جامانده از بازارهای اروپایی به   ورود محصوالتورود محصوالت/ / سرانه تولید پرتقال در ایران پنج برابر سرانه جهانسرانه تولید پرتقال در ایران پنج برابر سرانه جهان

  آسیاآسیا

 0.0هزار تومان و یا واردات سیب با وجود  31هزار تومان، گیالس هر کیلوگرم  01تا  21هایی به ارزش هر کیلوگرم  واردات میوه

ر در دست زنی تولید در کشو میلیون تن تولید داخلی، تنها نشان از آن دارد که برخی افراد سودجو، تیغ تیزی را برای ریشه

 .اند گرفته

دلیل وجود آفات و باقیمانده سموم جایی در کشورهای اروپایی ندارند، وارد بازارهای آسیایی  در حال حاضر محصوالتی که به

 .شوند می

 4.0تقسیم با بیان اینکه با ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کیلوگرم خواهد بود،  01میلیون جمعیت ایران، مصرف سرانه هر ایرانی بیش از  51میلیون تن مرکبات تولیدشده در کشور بین 

کیلوگرم است، پس چگونه ممکن است در حالی که سرانه تولید هر فرد در کشور پنج برابر سرانه  01.0این عدد در دنیا : گفت

 ؟!گیرد ت، واردات میوه صورت میمصرف این میوه در دنیا اس

قانون تنها مجوز چهار میوه : محمدرضا شعبانی با تأکید بر اینکه تنها نتیجه واردات میوه، ضربه زدن به تولید کشور است، افزود

انگور، های گیالس، گالبی، سیب،  شامل انبه، آناناس، موز و نارگیل را صادر کرده است، در صورتی که در حال حاضر انواع میوه

 .شوند پرتقال و نارنگی به کشور وارد می

هزار تومان و یا واردات  31هزار تومان، گیالس هر کیلوگرم  01تا  21هایی به ارزش هر کیلوگرم  واردات میوه: وی خاطرنشان کرد

زنی تولید در  رای ریشهمیلیون تن تولید داخلی، تنها نشان از آن دارد که برخی افراد سودجو، تیغ تیزی را ب 0.0سیب با وجود 

 .اند کشور در دست گرفته

شوند، غیرقابل باور است، چگونه با وجود ستاد مبارزه  صورت قاچاق وارد کشور می ها به قبول این امر که این میوه: شعبانی ادامه داد

 ا عرضه شود؟ترین شهرهای م تواند به آسانی وارد کشور شود و حتی در کوچک با قاچاق کاال چنین حجمی میوه می

ها نیز وجود دارد که افراد با  در قانون در کنار ورود چند رقم خاص میوه که گفته شد، یک کد با نام سایر میوه: وی تصریح کرد

تر  شود، دارای مجوز هستند و باید هرچه سریع پردازند و تمامی بارهایی که در میادین خالی می سودجویی از آن به واردات میوه می

 .امر به هر نحو ممکن گرفته شود جلوی این

مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران با اشاره به اینکه تولید کیوی، نارنگی، پرتقال و لیموشیرین در کشور فراوان بوده است و 

ده را تأیید در این شرایط ،هیچ ارگانی سالمت محصوالت واردش  :هنوز در حال برداشت پرتقال رقم والنسیا هستیم، یادآور شد

کدام گواهی بهداشت ندارند و با این روند عالوه بر قاچاق میوه، در حال واردات انواع آفات به کشور هستیم که در  کند، هیچ نمی

 .نهایت سالمت جامعه به خطر خواهد افتاد

اروپایی ندارند، در حال حاضر وارد دلیل آفات و باقیمانده سموم جایی در کشورهای  بسیاری از محصوالتی که به: شعبانی تأکید کرد

 .شوند بازارهای آسیایی می

گیرد، ما باید خود  مبادله که به اجبار صورت نمی: پذیر نیست، اظهار داشت عنوان امکان وی با بیان اینکه مبادله میوه به هیچ

 .کننده نوع میوه صادراتی و وارداتی به کشور باشیم تعیین
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 .کند کننده نیز ضربه وارد می رساند، بلکه به مصرف تنها به تولیدکننده ضرر می نهواردات، : شعبانی همچنین گفت

شود، چگونه ممکن است  ترین محصول گیالس دنیا هر کیلوگرم چهار تا پنج دالر عرضه می در حال حاضر گران: وی در ادامه افزود

؟ چطور ممکن است سیب داخلی به !رود چه کسی می؟ سود این گرانی به جیب !هزار تومانی عرضه می شود 31در کشور گیالس 

پاسخی هستند  های بی ها پرسش هزار تومان وارد کشور شود؟ این 05قیمت دوهزار تومان عرضه شود و سیب خارجی هر کیلوگرم 

 ./که مسئوالن باید پاسخ دهند

/news/fa/ir.iana.www//:http23001D%/5%B0%D5% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۰۱/12/11

  شودشود  محصوالت تراریخته در ایران تولید نمیمحصوالت تراریخته در ایران تولید نمی  ::وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اعضای شورای شهروزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اعضای شورای شهر
با اشاره به اینکه قاچاق بعضی از محصوالت ای و مگس زیتون وارد کشور شده است وزیر جهاد کشاورزی  بیماری مگس مدیترانه/ 

شود و  محصوالت تراریخته در کشور تولید نمی: گفت  ای و مگس زیتون به کشور شده است، موجب ورود بیماری مگس مدیترانه

 . برنج تولیدی کشور نیز سالم است

شورای اسالمی شهر تهران در پاسخ  محمود حجتی در دویست و چهل و سومین جلسه علنی  به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس،

 .کشاورزی و تولیدات کشاورزی در همه دنیا یک بحث راهبردی است: به اظهارات اعضای شورای شهر اظهار داشت

 .شود درصد از میزان تولیدات کشاورزی صادر و مابقی در مصرف داخلی استفاده می 01در تمام دنیا : وی افزود

باید به این افراد توجه : بردارترین فرد در حاصل کار خود هستند، گفت بهره ترین و کم زان زحمتکشحجتی با اشاره به اینکه کشاور

 .بیشتری شود تا بتوانند تولیدات خود را از نظر کمی و کیفی افزایش دهند

میدواریم در بخش ذخیره و تولید وضعیت گندم بسیار خوب است و ا: وی درباره وضعیت گندم مصرفی کشور نیز اظهار داشت

 .میلیون تن تولید و خرید گندم داشته باشیم و این میزان بیش از نیاز کشور است 3.0امسال 

در برنامه کالن ما این است که تراز کشور را در بحث : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه نیاز به واردات گندم داریم، گفت

 .واردات به صفر برسانیم

های خاصی  ن هستیم که کشاورزی معیشتی تبدیل به یک کشاورزی اقتصادی شود و در این راستا برنامهما به دنبال آ: حجتی گفت

 .نیز داریم

مباحثی که آقای حافظی رئیس کمیسیون محیط زیست و سالمت شورا درباره سالمت : وی درباره سالمت غذایی اظهار داشت

ه گذشته است که البته امروز نیز ما با مشکالتی مواجه هستیم و نیز غذایی مطرح کردند مستندات و اطالعات عنوان شده مربوط ب

 .اقداماتی نیز صورت گرفته است

گیرانه در حوزه   یافته صنعتی و سخت در حال حاضر خیلی از محصوالت کشاورزی ما به کشورهای توسعه: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .شود واردات صادر می

میلیون دالر محصوالت لبنی  011خیلی از کشورها از جمله روسیه وارد شده است و نزدیک به محصوالت لبنی ما در : وی افزود

 .کنند گیرانه عمل می ایم که سخت میلیون دالر صادرات به کشورهایی داشته 011ایم و قطعاً باالی  صادر کرده

ایم  نظامی را طراحی کرده: کنند، گفت لیت میهایی که مجوزی ندارند و در سطح کشور فعا فروشی حجتی با اشاره به هزار واحد سم

 .گیرند ها به داخل کشورها نظارت بیشتری داشته باشند و هر روز این سموم مورد بررسی قرار می که به نحوه واردات سم

 .شده که امروز استفاده از آنها ممنوع است های خطرناکی تولید می  قطعاً سم: وزیر جهاد کشاورزی افزود

شود که اگر فردی نسبت به فروش سموم  ای در حال تنظیم است و سپس به مجلس ارائه می الیحه: نشان کردحجتی خاطر 

 .غیرقانونی اقدام کند مغازه آن بسته شود البته شبکه قاچاق نیز وجود دارد که باید با آن برخورد شود

ها کمتر شود و مصرف سم و کود به مراتب  اریکشور ما چون در وضعیت خشک قرار دارد باید بیم: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .تر باشد پایین

 .شود استانداردهای غذایی درباره محصوالت غذایی تهیه شده است و روز به روز وضعیت بهتر می: وی یادآور شد
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کاهش یافته العاده  کشت محصوالت با آب آلوده در تهران فوق: حجتی درباره کشت محصوالت با آب آلوده در تهران اظهار داشت

 .ها زراعت چوب انجام شود است و اگر کشت نیز انجام شود معدوم خواهد شد و توصیه ما این است که در این زمین

ها، اقدامات اشتباهی در گذشته انجام شده است که البته جزو اختیارات وزیر نیز بوده  در رابطه با تعاونی: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .است

وزیر سابق با اختیاراتی که داشتند بخشی از . دار شدن مردم نیست دار و یا زمین جهاد کشاورزی مسئول خانه وزیر: وی یادآور شد

 .اشتباهی بوده است  ها واگذار کردند که این اقدام ها را به تعاونی زمین

ر شد و هم اکنون چند هزار شهرک زیتون واگذا 60در سال . هایی را برای دولت ایجاد کرده است این اقدام گرفتاری: حجتی گفت

سند دست مردم است و از آن سو شورای عالی شهرسازی، محیط زیست و شورای شهر تهران تقاضا دارند که ساخت و سازی در 

آنجا صورت نگیرد و مقام معظم رهبری نیز به این موضوع چندین بار ورود پیدا کرده است که مقرر شد وزارت راه و شهرسازی 

 .های معوضی به آنها بدهند ع باشد و زمینمسئول این موضو

وضعیت ما از لحاظ میوه درآمد کشور است و در خیلی از محصوالت : های قاچاق نیز اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی درباره میوه

 .کننده هستیم اولین تولید

 .درصد تولید جهانی با یک درصد جمعیت جهانی را داریم 4در حال حاضر ما : وی افزود

 .گیرد در خیلی از محصوالت نیازی به واردات نداریم ولی متأسفانه قاچاق نیز صورت می: جتی افزودح

است و از این   ای و مگس زیتون وارد کشور شده در قاچاق محصوالت دو بیماری مگس مدیترانه: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ها نیز داریم گرفتاری

بار با شهرداری همکاری الزم را داشته باشیم همینطور  اریم که در حوزه میادین میوه و ترهما آمادگی این را د: وی خاطر نشان کرد

 .ها نیز ادامه خواهد داشت داری در بحث جنگل

ای ندارد و کشیدن  صنعت ما به این سمت رفته است ولی برای کشاورزان بهره: سازی آب دریا نیز اظهار داشت وی درباره شیرین

 .هزار تومان هزینه دارد 01تا  5کرمان هر متر مکعب آب دریا به استان 

 .هزار تن واردات و معادل آن صادرات داریم 51تراز ما در گوشت قرمز صفر است و حدود : وی درباره مواد پروتئینی اظهار داشت

تولیدشده فلزات سنگین ای در شمال کشور در برنج  در برنج تولیدی کشور هیچ مشکلی نداریم ولی در منطقه: وی خاطر نشان کرد

 .وجود دارد که در حال هماهنگی هستیم محصوالت دیگری در آن زمین کشت شود که مشکلی نداشته باشد

ذرت وارداتی، پنبه و بعضی از محصوالت وارداتی به : شود، گفت حجتی با اشاره به اینکه محصوالت تراریخته در کشور تولید نمی

ورهای آمریکای شمالی، ایاالت متحده و برزیل و در منطقه آسیا نیز پاکستان و چین تولید و شود و کش صورت تراریخته تولید می

 .صادرات محصوالت تراریخته را دارند

ها را دیده  بنده نه این میوه: های لوکس در شهر تهران، اظهار داشت وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران نیز درباره قاچاق میوه

 .ام و نه خورده

ها جلساتی در این خصوص برگزار شده و نسبت به جلوگیری از قاچاق این محصوالت اقدام  با وزارت کشور و سایر دستگاه: افزودوی 

شود ولی از سوی دیگر نارنگی پاکستانی نیز به کشور قاچاق  البته هم اکنون نارنگی پاکستانی در داراب نیز تولید می. شده است

 .شود می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340200111000 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941211000515
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
  فارس - ۰۱/12/11

  میلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن استمیلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن است  411411ها خبر داد ها خبر داد   رئیس سازمان جنگلرئیس سازمان جنگل
صد میلیون هکتار از سطح اراضی : میلیون هکتار از اراضی کشور بیابانی است، بیان داشت 02ها با بیان اینکه  رئیس سازمان جنگل 

 . کشور تحت تاثیر عوامل بیابانی قرار دارد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان شعار هفته  ، خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در زمینه  خبرگزاری فارسو در پاسخ به سوال خبرنگار « مدیریت جامع منابع طبیعی، با مشارکت مردمی»منابع طبیعی با عنوان 

خیری عوامل مختلفی دارد که اگرچه پوشش جنگلی در کاهش آن موثر  پدیده سیل: آبخیزداری گفتاقدامات این سازمان در مورد 

است، اما گاهی اوقات شدت بارندگی به قدری زیاد است که حتی در صورت وجود پوشش گیاهی مناسب نیز این اتفاق صورت 

 .گیرد  می

رود و  که هرچقدر پوشش گیاهی بیشتر شود میزان نفوذ آن باالتر میوی با بیان اینکه اما یک قاعده علمی در این مورد وجود دارد 

برابر خاک فاقد پوشش گیاهی نفوذپذیری آب بیشتر  41دهد، در یک خاک عرصه جنگلی  های علمی نشان می نتایج بررسی

 .شود می

اراضی کشور عملیات آبخیزداری انجام میلیون هکتار از  04ایم، تا در سطح  در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده: جاللی بیان داشت

 011زایی در کشور شناسایی شده که ساالنه باید صد هزار هکتار از این اراضی در  میلیون هکتار کانون اصل بیابان 0شود همچنین 

 .زدایی انجام شود هزار هکتار از این اراضی عملیات بیابان

ه اعتبارات آن کافی نیست و بنابراین دولت باید به آن یک توجه ویژه رود ک این دو مساله از مسایل مهم به شمار می: وی گفت

 .داشته باشد

 ها در وزارت نیرو و محیط زیست منتفی شد ادغام سازمان جنگل*

ها همچنین درمورد ادغام این سازمان در وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست که پیشنهاد آن در  رئیس سازمان جنگل

نویس الیحه ششم توسط سازمان مدیریت ارائه شده  این موضوع که در پیش: شم داده شده بود اظهار داشتنویس الیحه ش پیش

 .بود، در جلسه دولت مورد بررسی قرار گرفت و سپس منتفی شد

ست سیا 0سازی و مهار عوامل ناپایداری جز  نگری در حوزه آبخیز، مشارکت مردم، حفاظت و بحث فرهنگ وی با بیان اینکه جامع

زایی در مجموع سه پدیده و چالش  گرمایش زمین و تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین و بیابان: راهبردی این سازمان است بیان داشت

خطرناک در دنیا که در کشور ما هم به وضوح قابل مشاهده است و در مباحث اقتصادی و فرهنگی مردم اثرگذار است و برای رفع 

 .ه باشیماین چالش باید عزم جدی داشت

بنابراین با توجه به گسترش پدیده . شود درصد نیاز آبی گیاهان و درختان اضافه می 01با گرم شدن یک درجه هوا : جاللی افزود

زایی در مناطق مختلف جهان و همچنین ایران که در کمربند خشک قرار گرفته پرداختند به مسائل آب و حفظ منابع آبی از  بیابان

 .وردار استاهمیت فراوانی برخ

 ها و مراتع کاهش دو درصدی سطح حریق جنگل*

هزار و  05،  30سال : ها و مراتع کشور بیان داشت ها با اشاره به کاهش دو درصدی سطح حریق در جنگل رئیس سازمان جنگل

 .هکتار کاهش یافت 410هزار و  05سوزی شد که امسال این میزان به  هکتار از اراضی کشور دچار آتش 541

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ها هر سرزمینی که توان اکولوژیک  بر اساس تعریف کنوانسیون بیابان: های کشور تصریح کرد لی همچنین در مورد سطح بیابانجال

 .و تولید کاهش یابد دچار پدیده بیابانی شده است

شده است جزء  های وسیعی از کشورمان که دچار بیالن منفی آب و یا شور یا قلیایی شدن بر اساس این تعریف عرصه: وی افزود

 .میلیون هکتار است 02های کشور و معادل  درصد عرصه 21رود که این مناطق  مناطق بیابانی به شمار می

 میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی است411* 

 .شده استمیلیون هکتار از سطح اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی  011اما : رئیس سازمان جنگل ها افزود

فقره طرح حفاظت  060اجرای : ها و عملکرد این سازمان در دو سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت وی در ادامه به مهمترین فعالیت

های  هزار مورد پرونده 21درصد، رسیدگی به  43میلیون هکتار و ارتقای ضریب حفاظتی در منابع طبیعی تا  0مشارکتی در سطح 

هزار هکتار، اخذ سند  40.2هزار و اجرای احکام قضایی خلع ید اراضی ملی از متصرفان در سطح  123احت اختالسی اراضی به مس

های مهم زمین خواری در کشور از مهمترین  فقره پرونده 11میلیون هکتار و تعیین تکلیف  3مالکیت سند ملی و کاداستر در سطح 

 .اقدامات حفاظتی و حقوقی در منابع طبیعی بوده است

کنندگان منابع طبیعی با مشارکت مردم از طریق  جرم انگاری تخریب منابع طبیعی و تشدید مجازات تخریب: ی بیان داشتو

سازی و مشارکت مردمی این  تدوین و ارایه الیحه ارتقای حفاظت و تقویت ساختار و فرهنگ منابع طبیعی از اقدامات فرهنگ

 .سازمان در دو سال گذشته بوده است

ها و  از اهم این فعالیت: های مدیریت منابع طبیعی در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت ها به اجرای طرح مان جنگلرئیس ساز

میلیون هکتار، تولید و تامین نهال  0.0های آبخیز با رویکرد مشارکت مردمی در سطح  عملکردها اجرای طرح مدیریت جامع حوزه

میلیون هکتار از اهم این فعالیت  0.0داری به میزان  های مرتع ون اصله و واگذاری طرحمیلی 60های جنگلی و مرتعی به تعداد  گونه

 .ها بوده است

های آبگیر  هزار هکتار و ایجاد سامانه 20اجرای عملیات پرورش و بهسازی جنگل با مشارکت مردم در سطح : جاللی بیان داشت

های زاگرسی در دو سال اخیر  دیده جنگل های آسیب پرورشی در عرصه هکتار از اقدامات بهداشتی و 511هزار و  6باران در سطح 

 .بوده است

اندازی سامانه سنجش و پایش منابع طبیعی در دو  المللی در منابع طبیعی و همچنین راه های بین ح وی در ادامه به برخی از طر

 .سال گذشته اشاره کرد

پیشنهاد شده تا : اشاره کرد و گفت 30سازمان در الیحه بودجه سال ها همچنین به بودجه پیشنهادی این  رئیس سازمان جنگل

درصد  41، 34ها نسبت به سال  میلیارد تومان افزایش یابد که در صورت تصویب بودجه سازمان جنگل 021بودجه این سازمان به 

 .افزایش خواهد داشت

 اصالح موارد ذکر شده در طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی* 

این طرح در مجلس شکل گرفته و متاسفانه شامل مواردی در حوزه منابع : طرح کاربردی اراضی کشاورزی اظهار داشتوی درمورد 

 .ایم طبیعی است که احتمال دارد باعث سوء استفاده از قوانین شود به همین خاطر ما به طرح مذکور اعتراض کرده

های  سازمان: مورد از موارد ذکر شده در این طرح بوده است گفت 01 ها به بیش از جاللی با بیان اینکه اعتراضات سازمان جنگل

  .اند نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار اصالح این موارد شده
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 حتما باید اصالحات الزم در این زمینه: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امیدواریم مجلس این طرح را نهایی نکند گفت

 .اعمال شود

اراضی که برای این طرح در نظر گرفته : وی در ادامه با اشاره به طرح گردشگری سیب در کنار جاده فیروزکوه اشاره کرد و گفت

هکتار است و جزء طرح درختکاری به  24بخشی از آن اراضی خریداری شده از مردم، بخشی که حدود . شده شامل سه بخش است

 .هکتار اصله هم که به جهاد کشاورزی تخصیص داده شده بود و مراحل قانونی آن هم طی شده بود 011رود و همچنین  شمار می

در این طرح نکات حفاظتی و مدیریتی به خوبی : گاه ارس قرار دارد اظهار داشت وی با بیان اینکه در مجاور طرح بخشی از ذخیره

عبور مسیر تله کابین نیز فقط اقدامات حفاظتی انجام شده است و  شود و به هیچ وجه قطع درختی صورت نگرفته و برای رعایت می

 .شود با رعایت نکات حفاظتی و اقدامات قانونی مشکلی به وجود نخواهد آمد با توجه به اینکه این یک پروژه گردشگری محسوب می

کوه که  ای اجت در شهرستان سوادگیری اراضی جنگلی و مرتعی در سال گذشته مانند روست وی همچنین در مورد خلع ید و بازپس

های الزم در این زمینه تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده  پرونده: ساخت و ساز غیرقانونی در این روستا انجام شده بیان داشت

 .که برای بخشی حکم صادر شده است

 از ساخت امامزاده جعلی جلوگیری شد* 

ای به دنبال تصرف اراضی به بهانه ساخت امامزاده  روستای لواسان کوچک که عدههمچنین در روستای انباج و  : جاللی تصریح کرد

 .در این منطقه جلوگیری شد و از ساخت امامزاده قرار گرفت بودند، موضوع مورد پیگیری

 های جنگلی و مرتعی که هزار هکتار از عرصه 01چشمه چهارمحال بختیاری حدود  همچنین در روستای یان  :وی بیان داشت

هکتار از  هزار 0 شهرستان تیران نیز ها بالتکلیف مانده بود به دامان منابع طبیعی بازگشت و همچنین در استان اصفهان سال

 .های جنگلی و مرتعی به منابع طبیعی بازگشت عرصه

پیگیری و خلع ید شد که آباد استان لرستان نیز  های جنگلی و مرتعی شهرستان خرم هکتار دیگر از عرصه 61 :جاللی بیان داشت

 .رسد ریال می هزار میلیارد 25ها در سال جاری بیش از  مجموع ارزش ریالی این پرونده

این . کوپتر و هواپیما مشخص شده است پایگاه استقرار هلی 6برای بهبود وضعیت ناوگان امداد هوایی در سال آینده : وی بیان داشت

خیز و همجوار با سایر مناطق مورد نظر  منطقه حادثه 6شود به همین منظور  لیاتی میکار منجر به دسترسی آسانتر به مناطق عم

 .قرار داد  عملیاتی مشخص شده که در استانهای فارس، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گلستان، آذربایجان

 شود نهال رایگان توزیع نمی* 

کردند  ر گذشته مردم در مناطق مختلف نهال رایگان دریافت مید: وی همچنین در مورد توزیع نهال رایگان به مردم اظهار داشت

 .شد بنابراین تصمیم گرفته شد که توزیع نهال رایگان امسال انجام نشود اما درست استفاده نمی

ری بنابراین مقرر شده تا متقاضیان کشت نهال تمایل خود را در این باره اعالم کنند و کشت نهال توسط شهردا: جاللی تصریح کرد

 . انجام شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

اعتبار اعتبار //معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد سیالب در کمین تهرانمعاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد سیالب در کمین تهران

  ششم توسعه مغفول مانده است ششم توسعه مغفول مانده است     آبخیزداری در برنامهآبخیزداری در برنامه
های آینده قطعا با خطر  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران با بیان اینکه برخی شهرهای استان تهران در سال

 . عملیات آبخیزداری قطعا در کاهش این خطرات نقش بسیار مؤثری خواهد داشت: اند، گفت جهسیالب موا

زاده معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در  ، حمیدرضا زکیخبرگزاری فارسبه گزارش 

بنابراین عمر مفید یک سد با  :گفت درصد است، 2منابع طبیعی با بیان اینکه نرخ رسوب در کشور نشست خبری به مناسبت هفته 

سال است، اما در کشور آمریکا که عملیات حفاظت خاک در آنجا به  01درصد در ایران  2میلیون مترمکعب با نرخ  011ظرفیت 

 .که یک سد پر شود کشد سال طول می 011دهم درصد  2شود با نرخ رسوب  خوبی انجام می

 01ها بیش از  شود و از عمر مفید آن وی با اشاره به اینکه نیاز آب شرب تهران از سدهای کرج، الر، ماملو، لتیان و طالقان تأمین می

های آبریز کشور قطعا روند تشدید رسوب باعث تسریع در پر شدن  ها در حوزه با توجه به تخریب :سال گذشته است، بیان داشت

 .شود می سدها

هایی که در سه دهه آینده طبق  با توجه به خشکسالی همچنین: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران افزود

الملل شدیدتر با آن مواجه خواهیم بود، اهمیت امنیت آب شرب استان تهران از درجه بسیار باال و کنترل ظرفیت  اعالم مراجع بین

 .از درجه ملی بسیار باالیی برخوردار خواهد بودمفید این سدها 

احداث شده  آبی که این سدها با سرمایه ملی برای هر مترمکعب (تومان 0111)بنابراین اگر به قیمت روز  :زاده تصریح کرد زکی

ای که صرف ساخت آن شده  برابر این هزینه 01تا 0ای   در نظر بگیریم، باید گفت اگر این سدها وجود نداشه باشد باید با هزینه است

 .شود است، صرف انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر

انجام  استان کشور 01یابی انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس را به  البته وزارت نیرو در حال حاضر مطالعات امکان :وی افزود

 .دهد می

هزار  011های اول تا پنجم در مجموع یک میلیون و  در طی برنامه: ن داشتمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیا

تا  21های آبخیزداری حدود  که عمر مفید این سازه میلیون مترمکعب عملیات خاکی انجام شده است 0مترمکعب عملیات سنگی و 

 .اند سال بوده و تقریبا اثربخشی خود را از دست داده 20

ها  ای مبارزه با سیالب میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استانی برای ساخت عملیات سازه 4تا  0ساالنه حدود بیان اینکه  زاده با زکی

میلی متری در  21میلیون مترمکعب حجم آب یک بارش سیالبی  011بنابراین اگر بخواهیم برای : افزود یابد، تخصیص می اعتبار

هزار  2ای ایجاد کنیم که رقمی حدود  ل باید یک میلیون مترمکعب کار سازهاراضی کوهستانی کنترل سیل داشته باشیم، حداق

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است

در مجموع : داشته است بیان داشت میلیمتری 21تا  00پیاپی امسال در استان تهران که هر کدام بارش   سیالب 0وی با اشاره به 

 .ردمیلیارد تومان خسارت وارد ک 50ها  این سیالب
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هزار هکتاری گالبدره در شهر تهران که در سال  4مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به حوزه آبخیز کوچک 

های آبخیزی استان   بنابراین اگر در کل حوزه: تصریح کرد نفر کشته شدند، 011متری  میلی 00به علت یک بارش سیالبی  66

 .خواهیم داشت هزار کشته 01بیش از  شیم قطعا تعداد تلفات بسیار باال و حتیمتری داشته با میلی 21بارش 

تواند اقدامات مؤثری را  ای می های سازه ساخت پروژه های آبخیزو با آبخیزداری با تأمین اعتبار کافی در باالدست حوزه :وی افزود

 .ای داشته باشند حساسیت ویژه ها اجرا کند و باید مسئوالن به این موضوع برای کنترل سیل در کوهستان

های آبخیزداری هم در کنترل عمر مفید سدها و هم در کنترل آب  اثربخشی پروژه: زاده با اشاره به تغییر اقلیم اظهار داشت زکی

 .سیالب باالدست اراضی کوهستانی بسیار مفید است

های آینده قطعا با خطر جریان سیالبی  در سال... و مثل شمیرانات، پاکدشت، ری، فیروزکوه  شهرهای پرجمعیت تهران: وی افزود

مواجه هستند که اگر آبخیزداری اعتبارات داشته باشد در کاهش این خطرات نقش بسیار مؤثری خواهد داشت که متاسفانه در 

 .ساله این موضوعات مغفول مانده است ای پنج های توسعه برنامه

تن در هکتار طی یک سال  00سطح کشور   نرخ متوسط فرسایش خاک در: ن افزودمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرا

 .شود است که یک سوم آن هم تبدیل به رسوب می

 مالرد و ورامین دو منشاء اصلی گرد و غبار استان تهران* 

 - آب شیرین، گرمایش زمینسه چالش عمده کمبود  دنیا با در ادامه قاسم حقانی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی با بیان اینکه

هزار هکتار عرصه در شهرستان مالرد تحت تأثیر فرسایش بادی است که اعتبار  11: تغییر اقلیم و بیابان زایی مواجه است، گفت

 .زیادی برای مبارزه با آن الزم است

توانند منابع مالی به این بخش  هایی که می سازمان: وی با بیان اینکه مشکالت تخریب منابع طبیعی فرابخشی است، اظهار داشت

 .اختصاص دهد کمک کنند

منشاء گرد و غبار تهران یک منشاء داخلی و خارجی است که اگر تمام ایران جنگل : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود گرد و غبار خارجی خواهد آمد

: غرب استان و شهرستان مالرد به نام روستای شش اشاره کرد و گفتگرد و غبار استان تهران در جنوب  اول   منشاء حقانی با اشاره

که این اراضی مربوط به اراضی رها شده مردم که اجازه کار بر روی آن داده  هکتار است 611وسعت کانون اصلی این محدود حدود 

 .شود نمی

انون دوم گرد و غبار استان تهران در شهرستان ک: هزار هکتار عرضه مالرد منطقه بیابانی است، بیان داشت 11وی با بیان اینکه 

 .ورامین واقع در جنوب شرق تهران است

ها موجب افزایش  هر ساله چندین عامل از جمله اقلیم و کاهش بارندگی: گفت معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران

 .شوند مناطق بیابانی می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340201111134 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941210000794


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

1۰۰ 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  0101تداوم سدسازی با کاهش تداوم سدسازی با کاهش / / ی آب ی آب     رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد دیپلماسی رها شدهرئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد دیپلماسی رها شده

  ها توجیهی ندارد ها توجیهی ندارد   آبآب  درصدی رواندرصدی روان
هایی دارد چرا که با وجود  ها و نگرانی بخش خصوصی در زمینه شرایط فعلی آب کشور دغدغه: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت

های  های غیرمجاز از حفر چاه همچنان شاهد سدسازی هستیم و سرعت بسته شدن چاههای کشور  آب درصدی روان 01کاهش 

 . جدید کمتر است

پور صبح امروز در همایش روز ملی آب به ضرورت توجه و اهمیت به  ، محسن جاللخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای باشد تا خاطره و یاد مردم  شاید یکی از دالیل اختصاص یک روز به آب مناسبت و بهانه: ه کرد و گفتمسئله آب در کشور اشار

 .به موضوع اصالح مصرف آب تلنگری شده و گوش شنوایی برای بازگشت و توجه به این مسئله شود

تحقیق در : وزه آب انجام شده، اظهار داشتپور با بیان اینکه طی سالهای گذشته کارهای خوبی در اتاق بازرگانی ایران در ح جالل

رود، تهدیدات آب  های آبی حوزه زاینده های زیرزمینی، مسئله آب در کشورهای دیگر، هشدار نسبت به تنش های آب حوزه سفره

های غیرمجاز و سوق دادن کشور به سمت  های چاه کشاورزی استان خوزستان و هشدار نسبت به اثرات ناگوار صدور پروانه

 .آب کارهایی بوده که در دفتر آب اتاق ایران انجام شده است برداری بهینه از  بهره

های بخش خصوصی اشاره کرد  های زیرزمینی که توسط شورای عالی آب انجام شده به دغدغه بخشی آب وی با انتقاد از طرح تعادل

پروژه گرفته است که در این طرح باید گفت  00های زیرزمینی در قالب  بخشی آب شورای عالی آب تصمیم به تعادل: و گفت

حلقه چاه بسته شده و اگر  1211ماهه سال جاری تنها  00های غیرمجاز بسیار پایین است به طوری که در  سرعت بسته شدن چاه

 .های غیرمجاز بسته شود های غیرمجاز با این سرعت پیش برود زمان زیادی طول خواهد کشید تا تمام چاه بستن چاه

شود و شاید سرعت آن  ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه غیرمجاز حفر می ئیس اتاق ایران این را هم گفت که گفتهر

 .های قبلی باشد بیشتر از بسته شدن چاه

های زیرزمینی از مشارکت مؤثر ذینفعان  بخشی آب پور همچنین اظهار امیدواری کرد تا در جهت اجرای موفق طرح تعادل جالل

های مجاز کنتور هوشمند نصب شده است که دارای  در عین حال این نکته را هم باید گفت که بر روی چاه: استفاده شود و افزود

 .اشکاالتی است و از دقت کافی برخوردار نیست

هود نیست اثری از فعال شدن دیپلماسی آب کشور در دولت جدید مش: وی همچنین به دیپلماسی آب کشور نیز انتقاد کرد و گفت

های دجله و فرات  های انتهایی رودخانه و معلوم نیست چگونه و با چه مدلی به دنبال حل مسئله تأمین سهم زیست محیطی تاالب

خواهیم بود تا حداقل بخش اعظم مسئله ریزگردها کنترل شود و کماکان تعیین سهمیه و تخصیص آب محیط زیست کشور فقط 

های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید هستند  های آبی بخش اعظم عرصه ها و محیط البوگوست و نه تنها تا در حال گفت

 .بلکه همه نگران دائمی شدن پدیده ریزگردها هستیم

های کشور  آب درصدی روان 01های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش  با وجود آنکه گزارش: رئیس اتاق ایران تصریح کرد

ای سدسازی کماکان ادامه دارد و اثری از اصالح رویکردهایی که مکرراً در مورد آب عنوان شده ه است، پروژه( های سطحی آب)

افزاری و اصالح ساختار آب نیست و اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب  مانند اصالح رویکرد به سمت نرم

 .کشور وجود ندارد

http://www.farsnews.com/
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وری و بازدهی محصوالت منطبق  ی مصرف آب در تولید انواع محصوالت با بهرهها به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی سیاست

شود و حتی اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصوالت با آب کمتر  ها دیده نمی نیست و اثری هم از اصالح این سیاست

 .ها ملموس نیست بر در برنامه و حمایت از واردات محصوالت آب

های اثرگذار و اثرپذیر در حوزه آب  ز ملی آب را فرصت مناسبی برای استفاده از نظرات مفید و سازنده گروهپور برگزاری رو جالل

 .روز ملی آب فرصتی است تا مروری بر عملکرد ساالنه و اثربخشی اقدامات در حوزه آب داشت: دانست و گفت

المللی مرکز ملی مطالعات  سکو و فائو به عنوان دو نهاد بینبه گزارش فارس، در همایش روز ملی آب نمایندگانی از سازمان ملی یون

 .راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران حضور داشتند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00340202111000 
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 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  ایران با جهان منافع مشترک انسانی داردایران با جهان منافع مشترک انسانی دارد/ / همه ما سرنشینان یک کشتی هستیمهمه ما سرنشینان یک کشتی هستیم: : ابتکارابتکار

المللی محیط  معصومه ابتکار، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست امروز در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه بین

 .تواند بسیار اهمیت داشته و حتی تعیین کننده باشد محیط زیست در شرایط خطیر کنونی برای ایران میمساله : زیست گفت

محیط زیست امروز یک موضوع جهانی است : المللی محیط زیست گفت معصومه ابتکار در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین

 . یابد کشورها تسری می و اگر در قسمتی از دنیا محیط زیست آسیب ببیند، به تمام

المللی محیط زیست با اظهار خوشبختی از  به گزارش ایانا، رئیس سازمان محیط زیست در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین

المللی، به ویژه وزیر محیط زیست  کند، از همکاران بین المللی محیط زیست تهران را افتتاح می پانزدهمین نمایشگاه بین  اینکه

کیمو تیلی کاینن، وزیر محیط زیست اتریش، آندره روپرشتر و قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن ماساآکی کابایاشی   شور فنالند،ک

 . تشکر ویژه کرد

است و توجه رئیس جمهوری در دولت یازدهم به مسائل  "اقتصاد سبز"معاون رئیس جهموری با تأکید بر اینکه امروز بحث ما 

موضوع محیط زیست در سخنان مقام معظم رهبری نیز مورد اهمیت قرار گرفته : مالحظات محیطی است، گفت اقتصادی همراه با

های یکسویه اقتصادی بر جای گذاشته، جامعه جهانی تصمیمی اساسی برای  امروزه به دلیل تاثیری که توسعه ناپایدار و برنامه. است

 .حفاظت از محیط زیست گرفته است

درصد کاهش  4کشور ما نیز در این توافق : همیت توافق با پاریس برای جلوگیری از آثار سوء تغییر اقلیم اعالم کردوی با اشاره به ا

درصد کاهش انتشار گازهای آالینده را تعهد کرده است که  02، میزان 2101درصد و تا سال  5ها  انتشار کربن، پس از تحریم

دهد که نه  گذاری و همکاری برای توسعه فناوری سبز قرار می جدیدی برای سرمایه های تحول مهمی است و ما را در آستانه فرصت

تنها اشتغال و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت بلکه بر محیط زیست، کاهش ناپایداری و کاهش آثار سوء بر محیط زیست 

 .جهانی نیز مؤثر است

تواند بسیار اهمیت داشته و حتی تعیین کننده  ر کنونی برای ایران میابتکار با اعالم اینکه مساله محیط زیست در شرایط خطی

ها، منابع آب کشور که مشکالت زیادی داشته و تنوع زیستی  بحران گرد و غبار، بحران آلودگی هوا، مشکالت تاالب: باشد، گفت

 .ایران که در معرض تهدید است بخشی از مشکالت پیش روی ما هستند

ست با اعالم اینکه در شرایطی هستیم که باید به موضوع محیط زیست به طور جدی بپردازیم و روندهای رئیس سازمان محیط زی

اقتصاد نقشی کلیدی در این مساله دارد و این موضوع در برنامه ششم توسعه نیز دیده شده : تخریبی را کاهش دهیم تصریح کرد

در مجلس آینده شاهد تحولی نسبت به این موضوعات باشیم و به  معاون رئیس جمهوری با ابراز امیدواری نسبت به اینکه.است

مثالً توجه به نجات یک . دانیم ما موضوع محیط زیست را موضوعی جهانی می: توسعه پایدار و آینده ایران توجه داشته باشیم گفت

اگر در قسمتی از دنیا محیط زیست اند که  دریاچه مثل دریاچه ارومیه بحث روز جهان است و کشورها امروز به این نتیجه رسیده

 .آسیب ببیند به تمام کشورها تسری خواهد یافت

به همین دلیل است که با کشورهای جهان منافع مشترک انسانی : وی با بیان اینکه همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم، ادامه داد

 .شود دیده میداریم و اگر محیط زیست در جایی از جهان آسیبی ببیند آثارش در جای دیگر 
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گذاری، اصالح رویکردهای  بنابراین از هر ملتی هستیم، امروز باید حفظ محیط زیست را با سرمایه: گیری کرد ابتکار در پایان نتیجه

 .نادرست، و نوآوری که در این نمایشگاه به آن توجه شده به اشتراک جهانی بگذاریم

المللی محیط زیست،  نیز برای نخستین بار در پانزدهمین نمایشگاه بیندفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی 

صورت  به  های مرتبط با حفظ محیط زیست و در زیربخش مختلف کشاورزی را ها و دستاوردهای وزارتخانه در حوزه اقدامات، برنامه

 ./کامالً الکترونیک به نمایش گذاشته است

/news/fa/ir.iana.www//:http23016D%/5%A1%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۰۱اسفند  1۹: تاریخ

  بازدید قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن از مناطق حفاظت شده فارسبازدید قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن از مناطق حفاظت شده فارس

محیط زیست ژاپن و هیات همراه از پارک ملی بمو و منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در استان فارس بازدید قائم مقام وزیر 

 .کردند

قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن و هیات همراه از پارک ملی بمو و منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان در استان فارس بازدید 

 .کردند

ه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، مدیر کل حفاظت محیط به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایانا ب

این سفر در راستای سومین دور گفتگوهای زیست محیطی : زیست فارس در ارتباط با سفر هیات یاد شده به استان فارس گفت

(Environmental Policy Dialogue )بین ایران و ژاپن صورت گرفته است . 

این هیات جهت آشنایی با پتانسیل های زیست محیطی مناطق تحت مدیریت استان فارس و همچنین چالش : لوی افزودحمزه و

اسفند از پارک ملی بمو و منطقه حفاظت شده ارژن و پریشان بازدید  5و  1های موجود در راه مدیریت این مناطق، در تاریخ 

 . کردند

ی مناطق مورد بازدید را مهم ارزیابی کردند و بر استفاده از ظرفیت های گردشگری این هیات ژاپنی، تنوع زیست: وی بیان کرد

 . مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز تاکید کردند

همچنین این هیات با مشکالتی نظیر شکار غیر مجاز، خشکسالی های پی در پی در استان فارس و برداشت های بی : ولوی گفت

 . رویه از منابع آب های زیرزمینی و تاثیرات منفی آنها آشنا شدند

رای بهبود وضعیت محیط زیست نتایج این بازدیدها پس از جمع بندی توسط هیات ژاپنی، منجر به اتخاذ تصمیم ب: وی ادامه داد

 .استان فارس در قالب همکاری های زیست محیطی دو کشور ایران و ژاپن خواهد شد

به گفته ولوی، این هیات متشکل از کوبایاشی قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن، هیروشی نیشیمیا مشاور مقیم مسایل زیست 

تصادی سفارت ژاپن در ایران و دکتر میچیو کاکه گاوا معاون رئیس بخش ، آکیرا نوروتا دبیر دوم همکاری های اق*محیطی جایکا

 .همکاری های بین المللی وزارت محیط زیست ژاپن است

المللی در ژاپن است که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال  جایکا نام یک سازمان دولتی مستقل بین*

 .کند توسعه کمک می

/news/fa/ir.iana.www//:http23156D%/5%A5%D5%A1 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۰۱/ اسفند /  11, سه شنبه 

  مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجد خبر دادمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجد خبر داد

 . عامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع سراسری با قیمت یکسان گوشت قرمز و مرغ منجد خبر دادمدیر 

مرغ : علیرضا والی در پیشخوان خبر با بیان اینکه برای رفاه حال مردم اقدام به توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ کرده ایم، گفت

 .تومان برای مردم توزیع می شود 011هزار و05و گوشت منجمد قرمز با قیمت  0011منجمد با قیمت مصوب 

با توجه به نیاز مردم و پیک مصرف امکان توزیع مرغ : وی با بیان اینکه احتمال کاهش قیمت مرغ از رقم یاد شده وجود دارد، گفت

 .به صورت گرم وجود ندارد

توانند از مراکز اداری، دانشگاه ها و فروشگاه های روند توزیع گوشت قرمز و مرغ تا بعد از ادامه دارد و مردم می : ولی ادامه داد

 .زنجیره ای نیاز خود را مرتفع کنند

در تولید گوشت قرمز هنوز به خودکفایی نرسیده ایم و مقداری از آن برای تامین نیاز از : مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود

 .خارج وارد می شود

شت قرمز وارد می کنیم که البته از بهترین نوع دام تهیه می شود و گوشت های منجمد برای تامین نیاز از برزیل گو: وی گفت

 .است( ران، سردست، راسته)شامل 

در تولید مرغ خودکفا هستیم و مقداری از آن را هم صادر می کنیم و در این خصوص هیچ کمبودی احساس نمی : ولی ادامه داد

 .شود

هیچ گونه جای نکرانی وجود ندارد؛ زیرا کشتار مرغ تحت نظر پزشکان : توی در خصوص سالمت گوشت مرغ منجمد گف

 .دامپزشکی انجام می شود و مرغ با کیفیت باال منجمد می شود

/com.iranecona//:http04150D%/3%50%D5%DB%AF% 
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 بازدید هامصاحبه، سخنرانی، 
 ایرنا 12/12/13۰4: تاریخ خبر

  ایران نیازمند برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است ایران نیازمند برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است : : نماینده فائونماینده فائو

راهکار اصلی برای خروج ایران از چالش کمبود آب، : در ایران گفت( فائو)نماینده مستقر سازمان خوار و بار جهانی  -ایرنا -تهران

 . انی پایدار آب استتدوین و اجرای برنامه راهبردی حکمر

« روز ملی آب»در همایش بزرگداشت ( چهارشنبه)امروز ( serge nakouzi)« سرج ناکوزی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

فائو و دولت جمهوری اسالمی ایران سابقه چند دهه همکاری مستمر با هدف : در اتاق بازرگانی صنایع، معان و کشاورزی ایران افزود

 .یدار منابع طبیعی کشور دارندمدیریت پا

به گفته این مقام مسئول، هرچند موفقیت های متعددی در قبال این همکاری به دست آمده، اما همواره سعی شده است تا با 

 .تقویت اثربخشی و پایداری همکاری های مشترک، چالش های اکولوژیک در حفاظت از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرند

کمیابی آب و نیاز به رویکردهای بهینه مدیرت بهره بردای از منابع آب و حکمرانی به عنوان چالش اکولوژیک در : وی تصریح کرد

 .حفاظت از منابع طبیعی مطرح است

افزایش جمعیت، عوامل محرک افزایش خودکفایی غذایی، شهرنشینی، توسعه اقتصادی اجتماعی در ترکیب با اثرات : ناکنوزی افزود

 .اقلیم و کاهش قابل توجه کیفیت منابع آب، مهمترین عوامل تشدید کننده کمیابی آب در منطقه خاورمیانه هستند منفی تغیر

تشن های  2141براساس پیش بینی های منتشر شده توسط موسسه منابع آب، نیمی از کشورهای منطقه تا سال : وی ادامه داد

 .آبی بیشمار شدیدی را تجربه خواهند کرد

درصد منابع  30درصد منابع آب جهان و نزدیک به  11بخش کشاورزی اینک حدود : ستقر فائو در ایران خاطرشان کردنماینده م

 .آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می کند

شمال روند رو به رشد وقوع خشکسالی ها و افزایش شدت آنها در یک دهه گذشته، هشداری برای منطقه غرب آسیا و : وی افزود

 .افریقاست

به خطر افتادن بهره وری سامانه های کشاورزی با کاهش کیفت منابع خاک، بیابان زدایی، افزایش شدت توفان های : وی گفت

گردوغبار و افت معیشتی همراه شده است و خشکسالی در شرایطی که راهکارهای مناسب مواجه با آن درسطح محلی، ملی و 

 .می تواند بسیار مخرب باشدمنطقه ای وجود نداشته باشد، 

برنامه ریزی برای تخصیص منابع آب به صورت راهبردی، بررسی سیاست های بخش های آب، غذا و انرژی، : ناکوزی تاکید کرد

هماهنگی آنها با یکدیگر و شرایط متاثر از تغییر اقلیم و کاهش ریسک خشکسالی و مدیریت آن در جهت بهترین استفاده از آب 

 .ا اهمیت بسیار زیادی داردبرای کشوره

رشد جمعیت، تغییر اقلیم، : وی با بیان اینکه امروز رفع چالش کمبود آب در ایران به یک اولویت ملی تبدیل شده است، تصریح کرد

 .افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده به منابع آب کشور را افزایش داده است

میلیمتری ایران که کمتر از یک سوم متوسط جهانی و قرار گرفتن در کمربند خشک و  201متوسط بارش : ام مسئول گفتاین مق

درجه سانتیگراد، سبب قرار گرفتن ایران در دسته کشورهای با تنش آبی شده به طوری که  01نیمه خشک زمین با دمای متوسط 

 .سوم متوسط جهانی کاهش یافته است سال گذشته به یک 00میزان آب تجدیدپذیر آن در 

میالدی ابتکار عمل کم یابی  2100برای رسیدگی به این چالش ها، فائو بعنوان یک نهاد تخصصی از سال : وی خاطرنشان کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 اسفند موداهم اخبار هفته 
 

2۹6 
 

را تاسیس کرد که نخستین نتیجه آن تدوین راهبردهای مشارکتی منطقه برای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی در ( wsi)آب

 .منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بوده است

راهبرد مشارکت منطقه ای برای کمک به کشورهای منطقه با هدف شناسایی و تنظیم سیاست ها، ساختار : ناکوزی یادآورشد

سال  حکمرانی، سرمایه گذاری ها و اقداماتی که بصورت پایدار منجر به بهبود بهره وری می شوند چارچوبی را فراهم می کند و از

 .ایران بعنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است 2106

همکاری راهبردی، مکمل توانایی های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه داده ها و اطالعات به روز و شواهد : وی تاکید کرد

 .م گیری استواقعی پشتیبانی کننده فرآیندهای مدیریت منابع آب، سیاستگذاری و تصمی

سرمایه گذاری در مدیریت موثر منابع آب برای توانمندسازی جوانان محلی و تقویت بخش : نماینده مستقر فائو در ایران بیان کرد

 .کشاورزی و روستایی به این منظور ضروری است

به توسعه سیاست های  تقویت مشارکت دولت ها، نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی دستیابی: وی تصریح کرد

 .نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب را میسر می کند

رویکرد فائو کمک به جمهوری اسالمی ایران برای دستیابی به امنیت پایدار غذایی و بهبود بهره وری بخش : این مقام مسئول گفت

 .د آب و حفاظت از منابع طبیعی کشور استکشاورزی در کنار پرداختن به چالش کمبو

وی تاکید کرد که دستیابی به این مهم با پیاده کردن برنامه راهبردی برای حکمرانی پایدار آب با همکاری بخش خصوصی امکان 

 .پذیر است

/News/fa/ir.irna.www//:http50351104/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 12/12/13۰4: تاریخ خبر

    3131حلقه چاه در سال حلقه چاه در سال 70117011انسداد انسداد //سرعت بسته شدن چاه های غیرمجاز پایین استسرعت بسته شدن چاه های غیرمجاز پایین است
ماهه نخست امسال حدود هفت هزار و  11رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در  -ایرنا -تهران

اگر بستن چاه های غیرمجاز با این سرعت پیش برود زمان زیادی طول می کشد تا همه : حلقه چاه بسته شده است، تاکید کرد 2۹۹

 . چاه های غیرمجاز بسته شود

، آب را مهمترین و محدودترین «روز ملی آب»در همایش ( چهارشنبه)به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محسن جالل پور امروز 

برای اتاق ایران که وظیفه ذاتی آن، صیانت از : ین نیازهای بشری و یا به عبارتی دیگر حیات کره زمین دانست و گفتمنبع تام

 . فضای کسب و کار و رصد اتفاقات اثرگذار بر این فضاست موضوع آب و مسائل آن اهمیتی ویژه دارد

زی، صنعت، اسکان و گردشگری را تهدید می کند بلکه بحران آب نه تنها سرمایه گذاری های ما در بخش های کشاور: وی گفت

 . دورنمای گسترش بحران های زیست محیطی بر حول محور آب پایایی مناطق و سیل از کشور را به مخاطره انداخته است

تعاقب آن از در اجرای قانون جدید فضای کسب و کار، اتاق ابتدا نسبت به ایجاد دفتر ساماندهی کشاورزی و آب و م: وی اضافه کرد

امسال مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اقدام و در چهار سال گذشته تالش کرده است تا با بهره گیری از صاحب 

 . نظران، حضوری ملموس و جدی داشته و در مقاطعی توانسته اثرگذاری مثبتی نیز با ارائه نظرات خود داشته باشد

ات را تحلیل اثرات مخرب و نامناسب طرح فدک بیان کرد که توسعه دو میلیون هکتار اراضی رئیس اتاق ایران، از جمله این اقدام

 . جدید آبی را در دستور کار قرار داده بود

پیش بینی تنش های حوزه زاینده رود، پیش بینی اثرات ناپایداری و تهدید کشاورزی استان خوزستان و ابراز : جالل پور افزود

د گتوند، پیش بینی و هشدار بروز بحران های زیست محیطی دریاچه ارومیه و پیش بینی اثرات ناگوار نگرانی شدید از ساخت س

 . صدور پروانه برای چاه های غیرمجاز از دیگر اقدامات اتاق ایران مرتبط با حوزه آب است

روژه گرفته است اما در اجرای پ 00شورای عالی آب تصمیم به تعادل بخشی آب های زیرزمینی در قالب : رئیس اتاق ایران گفت

 . این طرح تعادل بخشی مشکالتی وجود دارد

ماهه نخست امسال تنها حدود هفت  00در : وی، پایین بودن سرعت بسته شدن چاه های غیرمجاز را یکی از موانع ذکر کرد و گفت

ود زمان زیادی طول خواهد کشید تا حلقه چاه بسته شده است؛ اگر بستن چاه های غیرمجاز با این سرعت پیش بر 211هزار و 

 . همه چاه های غیرمجاز بسته شود

هنوز در کشور شاهدیم که چاه های غیرمجاز حفر می شود؛ شاید بتوان گفت سرعت حفر چاه های غیرمجاز بیشتر از : وی گفت

 . بستن آنهاست

شده روی چاه های غیرمجاز اشکاالتی دارد و یکی از مشکالت دیگر این است که کنتورهای هوشمند نصب : رئیس اتاق ایران گفت

 . از دقت کافی برخوردار نیست

برای حل معضل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون : وی افزود

 . هنوز تصمیم مشخص و قابل پذیرشی اتخاذ نشده است

مشخص نیست چگونه و با چه : ز فعال شدن دیپلماسی آب کشور مشهود نیست، ادامه دادوی با بیان اینکه در دولت نیز اثری ا

مدلی به دنبال حل مساله تامین سهم زیست محیطی تاالب های انتهایی رودخانه های دجله و فرات خواهیم بود تا حداقل بخش 
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 . اعظم مساله ریزگردها قابلیت کنترل پیدا کند

سهمیه و تخصیص آب محیط زیست کشور فقط در حال گفت وگوست و نه تنها تاالب ها و محیط همچنان تعیین : جالل پور گفت

های آبی، بلکه همه بخش اعظم عرصه های طبیعی نیز در معرض خشکسالی شدید قرار گرفته و همه نگران از دائمی شدن پدیده 

 . ریزگردها هستیم

آب )درصدی روان آب های کشور  01ر حاکی از کاهش حدود باوجود آنکه گزارش های رسمی بخش آب کشو: وی تصریح کرد

است، پروژه های سدسازی کماکان ادامه دارند و اثری از اصالح رویکردهایی که بارها در مورد آب عنوان شده است ( های سطحی

سب در صحنه آب اصالح رویکرد به سمت نرم افزاری، اصالح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی منا»همچون 

 . وجود ندارد« کشور

بهره وری آب در همه بخش ها همچنان الزم است و معلوم نیست چگونه و چه موقع به آن پرداخته شده است؛ سیاست : وی افزود

ن های مصرف آب در تولید انواع محصوالت با بهره وری و بازدهی محصوالت انطباق مناسب ندارد و عالوه بر آن اثری از اصالح ای

سیاست ها مشاهده نمی شود و همچنین شروع به اجرای رویکرد سیاست آب مجازی در تولید محصوالت با آب کمتر در داخل و 

 . حمایت از واردات محصوالت با آب زیاد؛ در برنامه ها ملموس نیست

در کنار توجه به توسعه آبیاری تحت  توجه دولت به امر مهار آب های مرزی و استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات: جالل پور افزود

فشار در کنار ایجاد ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه را می توان از اقدامات مفید و موثر دو سال گذشته برشمرد اما دغدغه ها و 

 . نگرانی های بخش خصوصی از بحران آب از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت تدبیر و امید وجود دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 13۰4اسفند ماه  12چهار شنبه 

  //::رییس سازمان غذا و دارو خبر دادرییس سازمان غذا و دارو خبر داد

غذایی از سال آینده بدون نشانگر رنگی وارد بازار مصرف نخواهد رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هیچ ماده < صنایع غذایی

 .کند درج نشانگر رنگی به مصرف کننده در شناسایی ماده غذایی پرچرب، شور یا شیرین کمک می: شد، گفت

: ت خواهد بود، گفترسول دیناروند با بیان اینکه از سال آینده بسیاری از اقدامات فعلی سازمان غذا و دارو مبتنی بر فناوری اطالعا

اندازی پرتال سازمان غذا و دارو یکی از بزرگترین اقدامات این سازمان در سال آینده است که با اجرایی شدن آن مخاطبان  راه

 .سازمان غذا و دارو بهتر و شفاف تر می توانند در جریان اقدامات این سازمان قرار گیرند

توانند کاالهای سالمت را پیگیری و ردیابی کرده و  اندازی پرتال این سازمان مردم می با راه: رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد

 .راحتی مورد شناسایی قرار دهند کاالهای قاچاق و تقلبی را به

حال های این کار در  البته زیرساخت: کنند، افزود ها به سازمان غذا و دارو در این موضوع کمک می وی با اشاره به اینکه همه دستگاه

 .اندازی شود طور کامل راه طور کامل پرتال سازمان غذا و دارو به به 30حاضر فراهم است و ما امیدواریم که در سال 

ترین بخش پرتال برای مردم  مهم: شده است، گفت های مختلفی تشکیل دیناروند با بیان اینکه پرتال سازمان غذا و دارو از بخش

تواند با  کننده با استفاده از این پرتال می ه کاالیی است که سالمت آن مشخص است که مصرففرد هر بست حوزه شناسایی منحصربه

 .ابزارهایی مانند پیامک یا اینترنت از اصالت کاالی مصرفی اطمینان حاصل کند

برای شناسایی اصالت  تنها گیری است که نه کاالیی دارای کد ره  هر بسته: وگو با خانه ملت افزود رئیس سازمان غذا و دارو در گفت

توان با این کد موجودی و شرایط انبار کاالهای  شود، بنابراین حتی می کاال بلکه برای رصد مردم و حتی بازرسان نیز استفاده می

 .ها مدیریت شود ای شناسایی کرد تا کمبودهای احتمالی و بحران صورت لحظه سالمت در کشور را به

ترین اقدامات این سازمان در سال آینده  یکی دیگر از مهم: ، تصریح کرد30ان غذا و دارو در سال وی با اشاره به اقدام دیگر سازم

ای روی کاالهای خوراکی است که این موضوع به مردم در شناسایی غذاهای پرچرب، شیرین یا شور  درج نشانگرهای رنگی تغذیه

 .شود می کند، البته این موضوع به نام چراغ ترافیک نیز شناخته کمک می

در : ای نخواهد بود، گفت هیچ کاالیی بدون عالمت راهنمای تغذیه 30رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه از ابتدای سال 

 .درصد اجرایی شده و تا پایان سال روی تمامی کاالها این عالمت نصب خواهد شد 00این موضوع به میزان  34سال 
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 نهاده 

 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

  77هزینه هزینه / / هزار اصله نهال رایگانهزار اصله نهال رایگان  401401مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد توزیع مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد توزیع 

      میلیون تومانی کاشت و نگهداری هر هکتار جنگلمیلیون تومانی کاشت و نگهداری هر هکتار جنگل
هزار اصله نهال رایگان توزیع  001مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی امسال 

 . میلیون تومان است 1کاری ساالنه حدود  هزینه کاشت و نگهداری هر هکتار جنگل: د، گفتشو می

علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران امروز در نشست خبری به مناسبت هفته  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  هزار اصله نهال برای توزیع رایگان در نظر گرفته شده و بین دستگاه 001بع طبیعی حدود در هفته منا: منابع طبیعی گفت

 .شود متقاضی کاشت نهال توزیع می

شود بیش از یک میلیون اصله  هایی که امسال غرس می کل نهال: ها مثمر و غیرمثمر است بیان داشت وی با بیان اینکه این نهال

 .شود هزار اصله نهال غرس می 401البرز هم حدود نهال است و در دامنه جنوبی 

توانند نهال را  های تهران می مردم با مراجعه ادارات منابع طبیعی شهرستان: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .در هفته منابع طبیعی برای کاشت به صورت رایگان تهیه کنند

اعتبار برای تکمیل این پروژه بسیار باالست و اگر بخواهیم : تکمیل کمربند سبز تهران اظهار داشتکیان با اشاره به اعتبارات برای 

 .کاری انجام شود هزار هکتار دیگر جنگل 61سرانه فضای سبز استان را به دو برابر فعلی افزایش دهیم، حداقل باید 

ای جدای  آن هم هزینه ز است، ضمن اینکه نگهداری و مراقبتمیلیون تومان نیا 4حداقل  به ازای هر هکتار کاشت نهال: وی افزود

 .طلبد از این مبلغ را می

بخشی از اعتبارات با توجه به اعتباراتی که در بودجه ساالنه دولت : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

 00بیش از  ها اعتباری ریزی و سازمان جنگل دیریت و برنامهشود و برای سال آینده هم با همکاری سازمان م وجود دارد، تأمین می

 .هکتار توسعه جنگل در دامنه جنوبی در نظر گرفته است 0511برای بیش از  میلیارد تومان

ها این است که اعتبار مناسب در زمان مورد نیاز به دالیل مختلف  کاری ای از دالیل از بین رفتن جنگل بخش عمده: وی افزود

 .ها به حد مطلوب به موفقیت نرسد کاری شود که جنگل یابد و گاهی این عوامل باعث می نمیتخصیص  

در تمام کشورها : میلیون تومان است، بیان داشت 0تا  2کاری بین  کیان با بیان اینکه هزینه ساالنه نگهداری از هر هکتار جنگل

 .شور ما هم باید به این باور برسیمکند و در ک دهد و هزینه می دولت برای منابع طبیعی یارانه می

بنابراین برای حفاظت از منابع طبیعی باید بخش درآمدزای منابع طبیعی یا کمک مالی به این بخش کند و یا درآمد آن : وی افزود

 .به بخش منابع طبیعی برگردد

هزار هکتار است که از  065میلیون و حوزه استحفاظی استان تهران یک : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .درصد اراضی ملی و منابع طبیعی است 51این میزان بیش از 

هزار هکتار هم  010. هزار هکتار مراتع  303  کاری های طبیعی و جنگل هکتار جزء جنگل 011هزار و  03از این اراضی : وی افزود

 .اراضی بیابانی استان است

مترمربع و مساحت  42سهم متوسط سرانه جنگل در استان حدود : تصریح کرد آبخیزداری استان تهرانمدیرکل منابع طبیعی و 

 .درصد است 4.0های کشور  های استان نسبت به جنگل  جنگل
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ه برای رفع این نقیص: کاری در استان است، اظهار داشت هان استان را کمبود سرانه فضای و جنگل کیان با بیان اینکه یکی از بحران

 .هایی را اداره کل منابع طبیعی از گذشته و تاکنون در بحث توسعه فضای سبز داشته است برنامه

های فضای سبز در این حوزه متمرکز شده  جنوبی البرز که بیشترین سهم برنامه وی با اشاره به طرحی در استان تهران به نام دامنه

 .کاری و توسعه جنگل در این مناطق در دست اقدام است لدر سال جاری بیش از هزار هکتار جنگ: است، بیان داشت

های احیای در قالب پروژه  در بحث مناطق بیابانی استان برنامه: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

رامین از گذشته تابه زدایی در مناطق جنوبی استان و حوزه شهرستان و های بیابان ترسیب کربن در حوزه شهرستان مالرد و طرح

 .حال اجرا شده و در دست اجرا است

ها در دست اقدام است که  هکتار احیای مناطق بیابانی را با مشارکت سایر دستگاه 161در حوزه شهرستان مالرد بیش از : وی افزود

 .امیدواریم، تا پایان سال مالی نهایی شود

درصد  00درصد متوسط و  42درصد مراتع استان جزء مراتع خوب،  20دود ح: وضعیت کیفی مراتع اظهار داشت کیان با اشاره به

 .شود  کاری و بذرپاشی در مراتع انجام می هم جزء مراتع فقیر است که برای احیای مراتع اقدامات از قبیل کوپه

پروژه  005ان تهران در حوزه است: های آبخیزداری گفت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در رابطه با پروژه

های آبخیز  درصد حوزه 25هزار هکتار که تقریبا  401زیر حوزه به مساحت  03آبخیزداری که مطالعات در آن انجام شده است و در 

زیر حوزه به مساحت  06ها انجام شده و در  آب های سطحی و روان دهد، عملیات آبخیزداری برای کنترل آب استان را تشکیل می

 .دهد، عملیات آبخیزداری در دست اجرا است درصد مساحت را تشکیل می 00کتار که هزار ه 060

های آبخیزداری به اجرا در نیامده  هنوز فعالیت هزار هکتار بصورت تقریبی 434زیر حوزه به مساحت  44همچنین در : وی افزود

 .است

برداری حفاظت از منابع طبیعی است که در این راستا  یکی از اقدامات اصلی ما بر اساس قانون حفاظت و بهره: کیان تصریح کرد

براساس  34کنند برخورد کنیم که در سال  کنند و یا آن را تخریب می های ملی تجاوز می وظیفه داریم به افرادی که به عرصه

هکتار  050ام شد و فقره اجرای حکم انج 040ها در سطح استان استان  برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره 00تبصره یک ماده 

 .از اراضی ملی تصرف شده از ید متصرفان خارج شد

شود و بعد از ابالغ  شود منجر به آراء قطعی محاکم تجدید نظر می های حقوقی که پیگیری می برخی از پرونده: کیان اظهار داشت

اضی تصرفی از ید متصرفین خارج شده هکتار از ار 23فقره از این احکام اجرا شده و طی آن  04، 34شود که در سال  اجرا می

 .است

در طول سالیان گذشته یک اراضی واگذار شده به تعاونی  :مسکن، اظهار داشت  وی در مورد اراضی تصرف شده توسط تعاونی

 .ها عرصه خود را گسترش داده که این نیاز به پیگیری حقوقی دارد مسکن و تعاونی مسکن در طول سال

آن اراضی که به وزارت راه و شهرسازی واگذار شده تکلیف قانونی : آبخیزداری استان تهران بیان داشتمدیرکل منابع طبیعی و 

های حقوقی یا کیفری به عهده وزارت راه و شهرسازی است و آن بخشی است که در حریم شهرهاست بر عهده  برای پیگیری پرونده

 .منابع طبیعی است

فقره، حوزه  02فقره، حوزه دماوند  11فکیک شهرستان در حوزه شهرستان شمیرانات به ت 00آمار تبصره یک ماده : کیان گفت

 .فقره بود 1فقره و ورامین  2فقره، شهریار  2فقره، پاکدشت  6فقره، مالرد  04فیروزکوه 
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م ارجاع فقره دادخواست به محاک 0161: در حوزه استان تهران اظهار داشت 34وی در مورد عملکرد حقوقی اداره کل در سال 

 .فقره بوده است 002فقره و احکام صادره علیه  611کردیم که احکام صادر شده به نفع منابع طبیعی 

تاکنون : تصریح کرد  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به تثبیت مالکیت اراضی ملی و دولتی و اخذ سند

 .صیص سند برای آن انجام شده استدرصد اراضی بر اساس مدارک موجود تخ 32بیش از 

اند سند تک برگ  ای داشته هزار هکتار از اراضی که در گذشته سند دفترچه 61 در سال جاری برای براین اساس: کیان بیان داشت

 .تواند سند دیگری اخذ کند کس برای محدوده مشخص نمی که با این سند دیگر هیچ  گرفته شده است

یکی از : ، اظهار داشت«مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم است»سال هفته منابع طبیعی با بیان اینکه شعار ام وی

 .های مردم در این مورد است ها برای حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی استفاده از پتانسیل های اصلی سازمان جنگل سیاست

های  در حوزه شهرستان مالرد برای توسعه استفاده از انرژی :مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

های  انرژی  هکتار استعدادیابی شده است که با همکاری سازمان 211 هکتار و در حوزه شهرستان ری هم بیش از 601خورشیدی 

ت و مالکیت عرصه متعلق سال اس 01تا  00ها بصورت اجاره بلند مدت از  شود و واگذاری نو و بخش خصوصی اقدامات آن انجام می

 .به منابع طبیعی است

اسفند با حضور رئیس سازمان  02های  برنامه: های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اشاره کرد و گفت کیان به برنامه

کاری در دانشگاه علوم قضایی با همکاری نیروی  اسفند مراسم نهال 00در مرقد مطهر امام، ( ره)ها تجدید میثاقی با امام  جنگل

 .شود کاری با حضور روحانیون در مراسم تلو برگزار می اسفند مراسم نهال 04ه انتظامی استان و روز جمع

اسفند که روز جشن درختکاری است مراسمی با حضور ریاست جمهوری در سالن اجالس سران  00همچنین : وی تصریح کرد

 .شود سالگی سازمان هم در آنجا برگزار می 001شود و جشن  برگزار می

اسفند با موضوع منابع طبیعی، رسانه بازدید  06روز یکشنبه : آبخیزداری استان تهران تصریح کرد مدیرکل منابع طبیعی و

 .شود های موفق سازمان انجام می مسئولین از پروژه

اسفند هم بحث منابع طبیعی، حفاظت و قانون و مراسمی در سازمان با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار  01: کیان بیان داشت

های  کاری در یکی از اردوهای سازمان اسفند با موضوع منابع طبیعی، آموزش و نیروی انسانی نهال 05شنبه  شود و سه می

 .شود آموزی برگزار می دانش

اسفند هم با موضوع منابع طبیعی و مدیریت  21شود و  اسفند هم گردهمایی همیاران طبیعی انجام می 03روز : وی تصریح کرد

 .شود ها برگزار می المللی سازمان جنگل های بین دهمایی برای تبیین پروژههای آبخیز، گر جامع حوزه

های دینی با حضور  اسفند هم بحث منابع طبیعی و آموزه 20روز جمعه : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

 .شود های مردم نهاد در منطقه تلو برگزار می سازمان
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۰۱/12/1۹:  تاریخ

هزار تن برنج باسماتی هند به جای ایران از دوبی هزار تن برنج باسماتی هند به جای ایران از دوبی   011011پرده برداری هند از کالهبرداری صادرات برنج پرده برداری هند از کالهبرداری صادرات برنج 

  سر درآورد سر درآورد 
هزار تن برنج باسماتی به طور غیرقانونی به جای انتقال به بندرعباس ایران  211در یک سال گذشته، : مقامات هندی اعالم کردند

 . به دوبی منتقل شده است

، مقامات هندی از یک کالهبرداری بزرگ صادرات برنج تی آی پیبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ها به جای صادرات به ایران به دوبی منتقل شده است پرده برداشتند که بر اساس آن این برنج باسماتی به ارزش هزار کرور روپیه

به گفته مقامات هندی، در جریان یک بررسی توسط اداره اطالعاتی درآمدی دولت هند مشخص شد که طی بیش از یک سال 

 .قال به بندرعباس ایران به دوبی منتقل شده استهزار تن برنج باسماتی به طور غیرقانونی به جای انت 211گذشته، بیش از 

صادرکننده بزرگ  20بیش از  آنها افزودند اداره اطالعات درآمدی دولت هند و دیگر نهادهای دولتی این کشور در حال تحقیق از 

 .برنج از هاریانا گرفته تا پنجاب هستند تا مشارکت آنها در این کالهبرداری مشخص شود

سپس اسناد . شده است های برنج توسط این صادرکنندگان به بندر کاندالی گجرات منتقل می دادند محمولهاین منابع توضیح 

برای انتقال به ( کنند اسنادی که مقامات گمرک جزئیات کاالهای صادراتی، فرستنده و صادرکننده را مشخص می)انتقال با کشتی 

 .شدند ایران تنظیم می

 .شدند ای ارسال به سواحل ایران، از میانه راه دریایی، به سوی دوبی ارسال میهای برنج هند به ج اما محموله

واردکنندگان و مقامات . گرفت ها نیز از ایران به صادرکنندگان در هند صورت می منابع آگاه مدعی شدند جالب اینکه، پرداخت

 .ها آگاه بودند بندری از وصول این محموله

 .ها در دوبی اطالعی ندارند کند، این است که این مقامات از مقصد نهایی این برنج نگران می های اطالعاتی هند را آنچه آژانس

 .های غیرقانونی تهاتر شده باشند ها برای تامین مالی برخی فعالیت اند که این برنج آنها نگران

با مقامات مربوطه در دوبی در تماس کند و  اداره اطالعات درآمدی دولت هند، این کالهبرداری را در باالترین سطح پیگیری می

 .است
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۰۱/12/۹۰:  تاریخ

  احیای صادرات گوشت به بازار قدیمی ایراناحیای صادرات گوشت به بازار قدیمی ایرانفارم ویکلی گزارش داد استرالیا در تالش برای فارم ویکلی گزارش داد استرالیا در تالش برای 
های گوسفند استرالیا، صادرکنندگان  رغم کاهش چشمگیر در تعداد گله روزنامه استرالیایی فارم ویکلی طی گزارشی نوشت علی 

ر قدیمی این های ایران بتوانند بازا های گوشتی این کشور امیدوارند به دنبال لغو تحریم های تولیدکننده فرآورده گوشت و شرکت

 . کشور را احیا کنند

های تولیدکننده  الملل فارس به نقل از روزنامه استرالیایی فارم ویکلی، صادرکنندگان گوشت و شرکت به گزارش گروه اقتصاد بین

ان بتوانند بازار های ایر های گوشتی استرالیا اوایل ماه جاری در تهران حضور پیدا کردند و امیدوارند که به دنبال لغو تحریم فرآورده

 .قدیمی این کشور را احیا کنند

میلیون راس، امکان صادرات گوشت گوسفند به بازارهای  11های گوسفند استرالیا به حدود  هرچند کاهش چشمگیر در تعداد گله

به این مناطق،  گویند فروش گوشت بره و گوسفند سنتی به ویژه خاورمیانه را محدود کرده است، اما مقامات صنعتی استرالیا می

 .انداز خوبی دارد چشم

صادرات گوشت گاو به خاورمیانه نیز به علت کمبود عرضه و وجود رقابت در قیمت میان استرالیا و برزیل به طور کلی ثابت است یا 

 .کاهش یافته است

های تولیدکننده  اگری و شرکتهای ویکتورین اسکورپیو فودز و اینتر های صادراتی استرالیا نظیر فلچر اینترنشنال، شرکت شرکت

اس در ماه فوریه برای یک نشست دوجانبه با تاجران گوشت در تهران حضور  بی های گوشتی نظیر مانیلدرا، تیز و جی فرآورده

 .داشتند

هزار تن گوشت قرمز از کشورهای مختلف  001های سازمان ملل وجود نداشت و ایران حدود  اگرچه فروش مواد غذایی در تحریم

ای  های سرمایه های تجاری آمریکا علیه ایران، فعالیت های و محدودیت ر سال گذشته وارد کرده است اما پایان چندین دهه تحریمد

 .های فروش مواد غذایی ایجاد خواهد کرد و اقتصادی را آزاد خواهد کرد و فرصت

رسید  سال پیش، به حدود یک میلیارد دالر می 21رارزش روابط تجاری ایران و استرالیا در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی، د

های زمانی تقریبا هیچ صادرات  ها در برخی از دوره در دوره تحریم. میلیون دالر کاهش یافت 061اما سال گذشته این رقم به 

 .یدمیلیون دالر رس 0.4این رقم به حدود  2104گوشت قرمزی از استرالیا به ایران صورت نگرفته است اما در سال 

درصد صادرات گوشت بره استرالیا را به خود اختصاص داده است و تقریبا  23درصد صادرات گوشت گوسفند و  00خاورمیانه 

 .از آن خود کرده است 2104-2100میلیون گوسفند زنده را در سال  2.0تمامی صادرات 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۰۱/12/12:  تاریخ

  کند؟کند؟  تامین میتامین می  01010101میلیارد نفر را درسال میلیارد نفر را درسال   33کشاورزی چگونه غذای کشاورزی چگونه غذای 
رود سوال این است که کشاورزی جهان چگونه غذای این تعداد  میلیارد نفر فراتر می 3جمعیت جهان از  2101در حالی که تا سال  

درصد بازدهی مصرف آب هم دارند روش پیشنهادی کارشناسان  30های کشت عمودی به جای افقی که  کند، روش را تامین می

 . است

   بخش مسائل اقتصادی و  به نقل از اسپوتنیک نیوز، مطابق با داده های خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

یلیارد و م 3میلیون نفر افزایش خواهد یافت و به  011میلیارد و  2میالدی ، ساکنان زمین  2101تا سال   اجتماعی سازمان ملل،

آیا می توان   .از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برد  هر هفت نفر ساکن جهان  نفر از  هم اکنون یک  .میلیون نفر خواهد رسید 12

 مسأله گرسنگی را رفع کرد؟  با طرح های جدید کشاورزی

را اوایل   شرکت کشاورزی از آمریکا، کشورهای آسیا و اروپا  051غیر انتفاعی کشاورزی که حدود   بین المللی  انجمن  به گفته

با   .کشاورزی آینده اعالم شده است — با استفاده از روش هیدروپونیک و هواکشت  با هم متحد کرد، کشت عمودی  2106سال 

  آب و  —جای خاکو ب  را با استفاده از نور مصنوعی  در طول سال، سبزیجات وتره بار  استفاده از این روش می توان

 .به فروش برسانند  اما تا کنون تعداد انگشت شماری از شرکت ها توانستند محصوالت خود را  .پرورش داد  — موادمغذی

  2100سال، در سال  6و کاهو تولید می کند فقط پس از   میالدی تأسیس شد 2111ژاپن که در سال « اسپرید» شرکت ژاپنی 

  در  در حومه کیوتو تولید می شود  «کامئوک»  تره بار سبز  که در کارخانه  کاهو  بوته  هزار 20از هر یک   .به سوددهی پرداخت

ساخت   ، شرکت فوق الذکر2100در ماه اوت سال . برداشت محصول به فروش می رود  در همان روز  ژاپن  مغازه 2111بیش از 

ساخته « کئیخان» این کارخانه در شهر علمی   .روز تولید خواهد کرددر   بوته کاهو  هزار 01  که  کارخانه دوم را اعالم کرد

و با   راه اندازی خواهد شد  2101این کارخانه در سال . در ژاپن است  دومین شهر بزرگ علمی« سوکوبا» که پس از   خواهد شد

 .هزار بوته کاهو در روز خواهد پرداخت 01  استفاه از تازه ترین فناوری به تولید

بسازد و   در پنج سال آینده در ژاپن  تولید بوته کاهو   کارخانه 21ژاپن قصد دارد « اسپیرید» شرکت   .فقط آغاز کار استاین 

 .قرار داده است « ین» میلیارد  001  —بازار کاهو در ژاپن  درصد 01اشغال   هدف خود را

»  خبرنگار  اورالووا  مصاحبه با آنا  در  که بزرگترین تولیدکننده کاهو در جهان است،  سیندزی اینادا مدیر اجرایی شرکت ژاپنی

 .گفت که اولین کارخانه برای رفع مسائل کشاورزی ژاپن ساخته شد  «اسپوتنیک

وی در باره ویژگی های این سیستم   .استفاده خواهد شد Vegetable FactoryTM در کارخانه جدید از سیستم اتوماتیک

. استفاده شده را ممکن می سازد  درصد آب  35آب است که استفاده دوباره   خودویژگی این سیستم در بازیافت و پردازش: گفت

  است و فناوری جدید  استفاده می کنیم که مخصوص پرورش تره بار« دی.ای.ال» از المپهای نوری ویژه  برای پرورش سبزیجات  

مخارج   بدین ترتیب  .تقسیم بندی بذر تا برداشت محصول بطور اتوماتیک را ممکن می سازد  از  اجرای تمام سیکل تولید که 

 «.درصد کاهش خواهد یافت 01تولید تا 

 :پرورش سبزیجات گفت  کامال اتوماتیک  سیستم  معایب  مزایا و  مدیر اجرایی شرکت ژاپنی در باره

ما   .استفاده می کنیم شاید همه فکر کنند که ما از روبات . یان اتوماتیک استتره بار از آغاز تا پا  روند پرورش  در کارخانه جدید

پیاده  اتحاد دو شیوه کار   اتوماتیک کردن روند پرورش و  کمک  و با  گلخانه ها را بدون شرکت انسان  فرایند کار در  توانستیم
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  و  تقش انسان در این روند ، بریدن کاهو و بسته بندی آن. روباتی  با استفاده از فناوری  حمل و نقل اتوماتیک و کشت  —کنیم

اما . یک نکته مثبت است  که برای بودجه شرکت سیستم اتوماتیک مخارج را کاهش می دهد . کار کارخانه است  کنترل دقیق بر

به   گذار کارخانه می کنم اما فکر ن. طراحی و ساخت سیستم روباتی می شود که شاید این نکته منفی باشد  مخارجی صرف

تولید به افزایش بهره وری منجر   به عقیده من، افزایش  .موجب بیکاری در بین کارگران شود  تمام و کمال اتوماتیک  سیستم

حتی اگر تعداد کارگران یک   .نیز افزایش خواهد یافت  جای کار  و به این ترتیب  خواهد شد و کارخانه توسعه خواهد یافت

 .ضامن شغل پایدار خواهد بود  افزایش تعداد کارخانه ها  کاهش یابد کارخانه

 چه نوع سبزیجات دیگری به غیر از کاهو می توان در این نوع کارخانه ها بر اساس روش هیدروپونیک پرورش داد؟

توان گوجه فرنگی، توت  بعالوه بر اساس روش هیدروپونیک می. به غیر از کاهو می توان هر نوع تره بار دیگر را پرورش داد  —

به پرورش تره بار مثال اسفناج بپردازد که از تقاضای   شرکت ما قصد دارد. فلفل بلغاری ودیگر سبزیجات را پرورش داد  فرنگی،

 .زیادی برخوردار است

 غذایی و گرسنگی در جهان را رفع کرد؟  کمبود محصوالت  مسأله  آیا با کمک این نوع کشاورزی می توان

به عقیده من، این طرح را نباید به   .کارخانه تولید تره بار و سبزیجات می توان در همه جا استفاده کرد  سیستم اتوماتیک از  —

سیستم   اما با استفاده از  .در نظر گرفته شده تلقی کرد  غذایی  محصوالت  کمبود  که برای رفع مسائل  عنوان سیستمی

و   بطور موثر  تولید محصوالت کشاورزی می توان به   در خاک  همراه کشت محصوالت   اتوماتیک پرورش سبزیجات و تره بار

 «.رشته کشاورزی دست یافت  توسعه با ثبات و پایدار  تأمین

 آیا می توان کارخانه مشابهی در دیگر کشورها ساخت؟

از   هم اکنون روزانه  .محصوالت کشاورزی در هر نقطه جهان و هر نوع محیطی را فراهم می سازد  این سیستم امکان تولید  —

  و آمریکایی شمالی و  و آفریقا و آسیا  و خاور نزدیک  امکان استفاده از این سیستم از کشورهای اروپایی  تقاضا برای 00تا  01

 .چنین تقاضایی دریافت کردیم از روسیه نیز  .دیگر کشورها دریافت می کنیم  جنوبی و

اکثر . هیدروپونیک به تولید محصوالت کشاورزی می پردازند  بر اساس  متوسط در ژاپن  شرکت خرد و  051هم اکنون حدود 

 کاهوهای  سهم بازار  .شرکتهای تولید کننده گوجه فرنگی و خیار زیاد نیستند. کنند کارخانه ها کاهو و انواع تره بار را تولید می

این محصوالت   با وجود قیمت باالی محصوالت تولید به روش هیدروپونیک،  .دهم درصد است 1  تولید شده به روش هیدروپونیک

 .برخوردارند  در بین مصرف کنندگان   عالی و فقدان آفت کُش ها از تقاضای زیادی  به دلیل کیفیت
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	سرانه تولید پرتقال در ایران پنج برابر سرانه جهان/ ورود محصولات جامانده از بازارهای اروپایی به آسیا

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	محموله 1000 رأسی سیمنتال اتریش در راه ایران/ استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای دامهای کمبازده
	واکسیناسیون بیش از 18 میلیون راس دام علیه تب برفکی در کشور
	تولید نژادهای ترکیبی برای حفظ مراتع کشور/ ایجاد ایستگاههای مواد ژنی دام سبک در سال آینده
	خودکفایی در تولید گوشت قرمز/ توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجمد

	تولیدات زراعی (سایر )
	کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید/ پیشبینی برداشت 9.5 میلیون تن گندم در کشور
	شتابزدگی پر مخاطره کشاورزان در خزانهگیری زودهنگام شالی/ ارجحیت برنج گران محلی در بازار ایرانی

	چای
	ماجرای پست رایگان 3 میلیون چای کیسهای به تهرانیها چه بود؟ در چند روز اخیر شرکت پست ایران با بيش از هزار نفر پستچی، سه میلیون چای کیسهای به خانههای تهرانی ارسال کرده، اما ماجرا چیست؟

	حبوبات
	خرما
	قیمت خرمای مضافتی افزایش یافت/ افزایش صادرات خرما با رفع مانع تحریم ها
	تلخی صادرات فله، شیرینی خرما را گرفت

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	آمریکای جنوبی هم به جمع رقبای نورسیده زعفران اضافه شد/ ابقای مشکلات انتقال پولی ایران تا دو ماه آینده

	زیتون
	سلامت
	سازمان دامپزشکی هشدار داد خطر شیوع تببرفکی جدی است/ دامداران اصول بهداشتی و قرنطینه را رعایت کنند
	واکسیناسیون بیش از 18 میلیون راس دام علیه تب برفکی در کشور
	روشهای شگفت انگیز برای آب کردن چربی با چای
	با این آجیل موهای سفیدتان سیاه میشود
	علت اصلی عادات غذایی ناسالم
	با این سوپ خیلی سریع لاغر شود

	سیب درختی
	سیب زمینی
	مشوق صادراتی مرهم درد سیب زمینی کاران

	شیلات
	انتقال تکنولوژی روز پرورش ماهی در قفس از نروژ به ایران/ 13 اسفند روز آبزیپروری ایران و نروژ
	آمادگی 3 شرکت شیلاتی ایران برای گسترش همکاریهای شیلاتی با فنلاند
	تکذیب صدور مجوز صید به شرکتهای خارجی/ شناورهای چینی تحت اجاره شرکتهای ایرانی هستند
	سازمان میادین همچنان در سیطره دلالها است/ قزلآلای 14 هزار تومانی را گران نکنید
	16 فروند کشتی چینی برای صید ریبونفیش به خلیج فارس آمدند/ اقدام چینیها، تاراج نیست
	194 کیلوگرم خاویار در فارس تولید شد
	تخفیف 20 درصدی فرآورده های شیلاتی در فروشگاههای زنجیرهای

	شکر (چغندر / نیشکر)
	دبیر انجمن کارخانههای قندوشکر به فارس خبر داد طلب 500 میلیارد تومانی چغندرکاران از کارخانهها/ کارخانهها هم 250 میلیارد تومان از دولت طلبکارند

	شیر و فراوردهها
	فرود شمشیر دولبه سازمان حمایت بر گردن صنایع لبنی

	صادرات و واردات
	صادرات 500 تن گوشت به ایران/ تهران بهترین گزینه برای تکمیل نیروگاههای قرقیزستان
	آمار گمرک روسیه حاکی است انفعال ایران در تصاحب بازار 40 میلیارد دلاری روسیه/کشورهای رقیب پیشتازند
	قوانین گمرکی برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه تسهیل شد
	محموله 1000 رأسی سیمنتال اتریش در راه ایران/ استفاده از پتانسیل ژنتیکی اتریش برای ارتقای دامهای کمبازده
	واردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیست/ انباشتگی دام نداریم

	صنایع غذایی
	در میزگرد بررسی محصولات تراریخته عنوان شد سلامت مواد غذایی جناح نمیشناسد/تولید تراریخته یعنی نیاز ۱۰۰ درصدی به واردات بذر
	ایران عضو 2سازمان جهانی صنعت بسته بندی شد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	افزایش دوبرابری تولید گل محمدی تا سال 1404/ لزوم اصلاح روش تولید ابسلوت در ایران

	گندم
	قیمت هر کیلو گندم وارداتی 850 تومان تعیین شد
	کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید/ پیشبینی برداشت 9.5 میلیون تن گندم در کشور
	اعتبار 13 هزار میلیارد تومانی برای خرید گندم مورد نیاز است
	قیمت گندم وارداتی نیازمند نظارت است

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	صادرات 500 تن گوشت به ایران/ تهران بهترین گزینه برای تکمیل نیروگاههای قرقیزستان
	واردات گوشت از روسیه و استرالیا منطقی نیست/ انباشتگی دام نداریم
	مقصر اصلی گرانی گوشت کیست؟

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	بهبود نسبی وضعیت جذب تسهیلات مکانیزاسیون/ 535 میلیارد تومان تاکنون جذب شد
	ادوات کشت و صنعت چای ایران بهروزرسانی میشود

	متفرقه
	توسط یک جوان فیروزآبادی انجام شد درآمدزایی از زیرزمین خانه با پرورش قارچ زارعی
	توسط یک جوان قرهای انجام شد اشتغالزایی برای 12 نفر با پرورش ملکه زنبور عسل
	اهدای سیبهای ایرانی به گرسنگان آفریقا/ اختصاص بخشی از درآمد واردات موز به یارانه صادراتی سیب
	گرانی یا ارزانی کدامیک دامن گیر نوروز می شود؟
	ماجرای گیلاسهای قاچاقی که با هواپیما به بازار تهران رسیدند
	گزارشی خواندنی از نحوه پخش خبرهای کشاورزی و صنایع غذایی از گذشته تا امروز

	از دادزدن در خیابان های شلوغ و میادین تا پیامک زدن روی تلفن های همراه
	کاهش شدید مصرف کالاهای اساسی در اکثر دهک های جامعه+آمار و نمودار

	مرکبات
	سرانه تولید پرتقال در ایران پنج برابر سرانه جهان/ ورود محصولات جامانده از بازارهای اروپایی به آسیا

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اعضای شورای شهر: محصولات تراریخته در ایران تولید نمیشود
	رئیس سازمان جنگلها خبر داد 100 میلیون هکتار اراضی کشور تحت تاثیر پدیده بیابانی شدن است
	معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران خبرداد سیلاب در کمین تهران/اعتبار آبخیزداری در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است
	رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد دیپلماسی رها شدهی آب / تداوم سدسازی با کاهش 50 درصدی روانآبها توجیهی ندارد
	ابتکار: همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم/ ایران با جهان منافع مشترک انسانی دارد
	بازدید قائم مقام وزیر محیط زیست ژاپن از مناطق حفاظت شده فارس
	مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع سراسری گوشت قرمز و مرغ منجد خبر داد
	نماینده فائو: ایران نیازمند برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب است
	سرعت بسته شدن چاه های غیرمجاز پایین است/انسداد 7200حلقه چاه در سال 94
	رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:/

	نهاده
	مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبرداد توزیع 150 هزار اصله نهال رایگان/ هزینه 7 میلیون تومانی کاشت و نگهداری هر هکتار جنگل

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	پرده برداری هند از کلاهبرداری صادرات برنج 200 هزار تن برنج باسماتی هند به جای ایران از دوبی سر درآورد
	فارم ویکلی گزارش داد استرالیا در تلاش برای احیای صادرات گوشت به بازار قدیمی ایران
	کشاورزی چگونه غذای 9 میلیارد نفر را درسال 2050 تامین میکند؟


