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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.فرمائید  

دجوابگو خواهند بو 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 - 90/40/49فارس

تقاضای بیش از حد و مدیریت نامناسب موجب بحران آب شده / مقابله با بحران آب روش عملی برای 91
 الگوی غذای مردم تغییر کند/ است

 91اند، استاد دانشگاه آبیاری مشهد  در حالی که بسیاری از کارشناسان وضعیت کمبود آب کشور را بحرانی نامیده

داده و معتقد است با بکارگیری آنها وضعیت موجود بهبود  روش عملی و کاربردی را برای خروج از این بحران ارائه

 س.یابد می

ها در  شود جنگ دولت ، بحران آب در کشور و جهان به حدی جدی است که گفته میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .غذایی بسیاری از کشورها با کمبود آب به خطر افتاده است در حال حاضر هم امنیت. آینده بر سر آب خواهد بود

در کشور ما نیز کمبود آب مسئله جدی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر با آن مقابله نشود، تولید و امنیت غذایی کشور 

ه که تهدید خشک شدن ها اثرات زیست محیطی فراوانی را موجب شد تهدید خواهد شد، در دیگر سو کمبود آب و خشکسالی

استان مجاور آن باید  5گویند اگر این دریاچه خشک شود، جمعیت  دریاچه ارومیه از آن جمله است و برخی کارشناسان می

 .مهاجرت کنند

م که در وگویی انجام دادی  آبی در ایران و راههای مقابله با آن با امین علیزاده استاد دانشگاه آبیاری مشهد گفت  در باره مشکالت بی

 .خوانید زیر می

اکنون عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد  امین علیزاده دارای دکتری رشته آبیاری از دانشگاه کالیفرنیا است که هم

 .است

های آبیاری، روابط آب و خاک و گیاه، فیزیک خاک و  ، طراحی سیستم(هیدرولوژی)های آب شناسی  جلد کتاب در زمینه 92وی 

بار تجدید چاپ شده و اکثر آنها در حال حاضر با عنوان کتاب درسی و  92ر علوم مرتبط تألیف و تدوین کرده که بعضا بیش از سای

 .مرجع علمی مورد استفاده دانشجویان سراسر کشور قرار دارد

تبر داخلی و خارجی منتشر پژوهشی را در مجالت مع -این استاد آبیاری عالوه بر تألیف کتب متعدد بیش از یکصد مقاله علمی 

 .کرده است

کند که معتقد است با به کار گیری آنها د رکشور  های پیشنهادی و کاربردی ارائه می وگو بسته استاد آبیاری مشهد در این گفت

 .توان از خطر بحران آب به سالمت عبور کرد می

وضعیت آب در : علیزاده در پاسخ به اینکه کمبود آب در کشور تا چه اندازه جدی است؟ و آیا به حد بحران رسیده است؟ گفت

اما واقعیت این است که آب از سالهای دور تاکنون در کشور کم نشده است، بلکه نیاز به آب بیشتر شده، زیرا  کشور بحرانی است،

ها به اندازه نیازی که  تر اینکه در این سال خواهیم را به ما خواهد داد، اسفناک نچه از طبیعت میاین تصور غلط وجود دارد که هر آ

ناپذیری در کشور برای مصرف آب ایجاد شده است، بدون  اشتهای سیری. ریزی مناسبی انجام نشده است به آب داشتیم، برنامه

 .ته باشندریزی برای مصرف درست آن داش اینکه مسئوالن و مردم برنامه

اینکه : گوید شود، چه میزان از مصرف آب در بخش کشاورزی است و چه راههایی برای کنترل آن وجود دارد؟ می از وی سوال می

های وزارت نیرو، هواشناسی و سایر مسئوالن هم برای ارائه  تالش. چه میزان آب در بخش کشاورزی نیاز است، هنوز روشن نیست

آمارهایی  ها دقیق نیست و های نامناسب ایستگاه دلیل وسعت و پراکندگی، سیستم بخش کشاورزی به آمار درست از مصرف آب در

 .میلیارد مترمکعب مصرف ارائه شده است 11تا  01از 

http://www.farsnews.com/
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های  آنچه مسلم است در سال: گوید داند، می این استاد دانشگاه مشهد در این باره که کسانی تغییرات اقلیم را عامل بحران آبی می

تقاضای بیش از اندازه و مدیریت اما تنها   قدر متغیر نبوده که باعث کم شدن آب شود، ذشته تغییرات آب و هوا و اقلیم آنگ

 .نامناسب موجب بحران آب شده است

شود، اما هیچ وقت معلوم نشده است که میزان آب  درصد آب کشور مصرف می 29شود در بخش کشاورزی  گفته می: گوید وی می

شود، توصیه این است که در گام نخست دولت برآورد کند که نیاز  درصد آن در این بخش استفاده می 29چقدر است که موجود 

رود، چقدر است و براساس آن آب حجمی در اختیار کشاورزان  میلیون هکتار زمین آبی که در کشور زیر کشت می 2تا  5.5آبی 

باید نیاز خالص آبیاری آنها . شود گونه زراعی کشت می 2تا  8رد که در آنها دشت کشاورزی در کشور وجود دا 992گذارده شود، 

 .تعیین و براساس آن آب مورد نیاز آنها تأمین شود

 کشاورزی کشور باید متراکم شود*

ین میلیون هکتار زم 2تا  5.5اینکه بیاییم . توسعه کشاورزی براساس سطح کشت در کشور باید فراموش شود: دهد وی ادامه می

باید . البته راهکارهایی هم وجود دارد. کشاورزی داشته باشیم و تالش کنیم که حتماً آب آنها را تأمین کنیم، شدنی نیست

 .های فشرده با عملکرد باال برود کشاورزی به سمت کشت

تبدیلی آن ایجاد شود ای نیست، بلکه در کنار بخش کشاورزی صنایع  از نظر علیزاده کشت فشرده تنها استفاده از کشت گلخانه

آالت مناسب همه  بذر مناسب، کود مناسب، ماشین. های نوین و تحقیقات افزایش یابد عملکرد بخش کشاورزی با استفاده از سیستم

 .توان عملکرد مناسب داشت برد که حتی با کاهش سطح کشت هم می مواردی است که عملکرد کشاورزان را باال می

با آب موجود تنها : درصد کاهش یابد، معتقد است 59ا بیان اینکه سطح زیر کشت بخش کشاورزی باید این استاد دانشگاه مشهد ب

میلیون هکتار  2تا  8توان همان محصول  میلیون هکتار زمین کشاورزی آبی قابل کشت است و از این میزان کشت می 5تا  5.5

های کشت شده  کشاورزان به دلیل کمبود، آب کافی برای زمین در حال حاضر. دست آورد شود، را به زمین آبی که اکنون کشت می

 .آید دست نمی دهند، بنابراین عملکرد مطلوب نیز از آنها به نمی

افتد؟  آید و امنیت غذایی مردم به خطر نمی درصدی سطح زیر کشت تولید پایین نمی 59شود که آیا با کاهش  از علیزاده سؤال می

شود و با کاهش سطح کشت باید روی افزایش عملکرد کار  درصد نیاز غذایی کشور وارد می 59تا  29درحال حاضر هم : گوید می

 .ها خواهد رسید و عمال میزان تولید کم نخواهد شد شود و ضمن اینکه آب کافی به زمین

 محصوالت مزیت دار باید کشت شود*

رد کشور در کشت محصوالتی مانند گندم، پنبه، هندوانه دار روی آو بخش کشاورزی باید به کشت محصوالت مزیّت: وی معتقد است

باید بخش کشاورزی روی محصوالتی که از نظر تولید و صادرات برای . پذیر نیست، اما انار و پسته ایران قابل رقابت است رقابت

 .کندتواند رقابت  ایران در پسته ظرفیت منحصربه فردی دارد که با دنیا می. کشور مزیّت دارند کار کنند

 یارانه آب قطع شود/قیمت آب در کشور باید باال باشد*

یارانه به بخش . به گفته استاد دانشگاه آبیاری برای اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی بهینه شود باید قیمت باالیی داشته باشد

آید،  و مبارزه مسئوالن به دست نمیالگوی کشت با تالش . آب باید کامالً قطع شود، تا مردم نحوه استفاده صحیح آب را پیدا کنند

اگر قیمت مناسب برای آب تعریف شود، . بلکه اگر قیمت مناسبی برای آب تعیین شود، کشاورز خودش تعیین خواهد کرد چه بکارد

 .هر شهروند مصرف آب خود را مدیریت خواهد کرد

 لیتر باشد 051و نه  911طراحی شهری برای سرانه مصرف * 
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درحالی . لیتر آب است 959طراحی شهری برای مصرف سرانه : گوید ها هم اشتباهات زیادی دارد، می ریزی برنامه وی با بیان اینکه

ها مجبور  لیتر باشد، دیگر خانواده 059تا  099اگر طراحی براساس سرانه مصرف . ای وجود ندارد که هیچ جای دنیا چنین برنامه

ها با پارچه خیس  شور ندارند و آشپزخانه ها کف در هیچ جای دنیا آشپزخانه. کنند نخواهند شد گردوخاک حیاط خود را با آب تمیز

 .گیرند ها را آب می شوند، اما در ایران حتماً آشپزخانه تمیز می

 الگوی غذایی مردم تغییر کند*

درحالی . شود مواد گیاهی تأمین میدرصد کالری مورد نیاز ایرانی از  29تا  29. الگوی غذایی مردم باید تغییر یابد: گوید علیزاده می

باید متولّیان امر تغذیه مردم را به . روند دلیل گرانی گوشت و یا عدم فراوانی آن به سراغ این محصول نمی که بسیاری از مردم به

رم کیلوگ 5کند، درحالی که  گرم گندم یک مترمکعب آب مصرف می 599سمت محصوالت با مصرف آب کمتر سوق دهند، مثالً هر 

اما این . دهد کیلوگرم محصول می 5تا  5فرنگی با یک مترمکعب آب  همچنین گوجه. زمینی یک مترمکعب مصرف آب دارد سیب

 .محصوالت کمتر در سفره غذای مردم جای دارند

یارد میل 05تا  09های زیرزمینی برداشت شده است و ساالنه  میلیارد مترمکعب از آب 029سال گذشته  95در : علیزاده گفت

ها نباید دست زد و اینها سرمایه آیندگان است،  شود، درحالی که به این آب مترمکعب آب زیر زمینی غیرتجدیدپذیر برداشت می

 .کنند های زیرزمینی خود استفاده نمی همچنان که بسیاری از کشورها از آب

 سازی شود استفاده صحیح از آب فرهنگ*

سازی شود، مردم باید آب را به عنوان مایه هستی بخش زندگی با تمام وجود درک  گاستفاده صحیح از آب فرهن: گوید وی می

 .کنند و بدانند که بدون آن همه چیز به آخر خواهد رسید

 آب زیر زمینی برای آیندگان است؛ دهند کشورهای دیگر اجازه حفر چاه نمی*

های زیرزمینی را  هیچ کشوری اجازه استفاده از آب: دگوی وی در این باره که تجربه کشورهای دیگر برای مصرف آب چیست؟ می

های  درباره آب. دانند های زیرزمینی را سرمایه آیندگان می در ژاپن و سنگاپور مردم اجازه حفر چاه ندارند، زیرا آنها آب. دهد نمی

کنند با اعمال نرخ مناسب از مصرف  ریزی مناسبی دارند، مثال به جای اینکه مردم را از استفاده آب منع ها برنامه سطحی هم دولت

 .فرستند حساب متناسب با آن می ای صورت کنند و برای هر استفاده رویه جلوگیری می بی

هزار  4سنت و در امارات  31هر متر مکعب آب در ایران /مصرف آب کشاوری باید به ازای تولید ماده خشک باشد*

 دالر ارزش دارد

فروشند، درحالی  سنت می 99کنند و کیلویی  کیلوگرم هندوانه تولید می 0.5ترمکعب آب یک تا در کشور ما با یک م: گوید وی می

محصوالت کشاورزی باید به ازای تولید ماده خشک و ارزشی که . هزار دالر درآمد دارند 5که در امارات از همین یک مترمکعب آب 

سنت تولید کنید این محصول را  29قرار است محصولی به ارزش برای کشور دارد تولید شود مثال اگر با مصرف یک متر مکعب آب 

 .تولید نکنید، بهتر است

 .کنند، بیشتر باشد کشاورزان باید به دنبال محصولی بروند که ارزش آن برای کشور در مقابل آبی که مصرف می

 گردند دالرهای محصوالت صادراتی به کشور بر نمی/از آب مجازی استفاده شود*

  :گوید داند و می ریزی برای استفاده از آب مجازی را راه دیگری برای مبارزه با بحران آب می دانشگاه آبیاری مشهد برنامهاستاد 

کنند، اصال نیاز به تولید همه محصوالت نیست، باید  کنند و آنها را وارد می خیلی ار کشور بیشتر محصوالت آب بر را تولید نمی

نیازی به داشتن جایگاه سوم و چهارم دنیا در . دار کار کنیم م و بر روی محصوالت استراتژیک و مزیّتبر را وارد کنی محصوالت آب

بسیاری از این محصوالت . کنیم باید بدانیم که از این میزان آب چه محصولی تولید می: وی افزود.تولید خربزه و هنداونه نیست
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عنوان سرمایه فردی در  گردند و به شوند، به کشور برنمی تبدیل به دالر می صادراتی که با استفاده از آب داخل در کشورهای خارج

 .شوند های خارجی ذخیره می بانک

 رویه جلوگیری شود از واردات بی/دیپلماسی آب و کشاورزی اعمال شود*

ی اعمال شود، به دلیل این استاد دانشگاه معتقد است برای مقابله با بحران آب باید دیپلماسی آب همراه با دیپلماسی کشاورز

درحالی که نیاز به واردات بسیاری از این . های خارجی سازگار شده است ها با محصوالت و میوه رویه اکنون ذائقه ایرانی واردات بی

تلفات در بخش کشاورزی باید به شدت کاهش یابد؛ چراکه بخش زیادی از هدررفت آب به واسطه تلفات محصول . محصوالت نیست

 .ران باید عضو سازمان تجارت جهانی باشد که در این صورت بسیاری از مشکالت واردات و صادرات برطرف خواهد شدای. است

 کشت نشایی جایگزین کشت بذری شود*

بسیاری از کشورهای . کشت نشایی باید جایگزین کشت بذری شود؛ زیرا از هدررفت آب جلوگیری خواهد کرد: گوید علیزاده می

آورند، اما در کشور ما  دست می دهند که مثالً کدوی چند کیلویی را با پیوند زدن روی سبزی به زیجات را انجام میخارجی پیوند سب

از علیزاده سؤال شد که بسیاری معتقدند خودکفایی در گندم به هر نحوی باید انجام شود؛ چراکه .شود چنین کارهایی انجام نمی

عنوان  کند و خیلی از کشورها از این ابزار به مخاطرات امنیت غذایی جنبه سیاسی پیدا مینیاز به این محصول استراتژیک عالوه بر 

خودکفایی در محصوالت کشاورزی ما پایدار نخواهد بود، شاید یک سال بتوانیم با افزایش   :گوید کند، می حربه تهدید استفاده می

ساله را رقم بزنیم، اما همچنان که قبالً هم  ول خودکفایی یکهای تضمینی و یا ترغیب کشاورزان به کشت نوعی خاص از محص نرخ

ها در دنیای کنونی تعامل دارند و نیازهای همدیگر را تأمین  دولت: وی گفت. های پایدار نخواهد ماند دیده شد، چنین خودکفایی

ما هیچ گاه نگران تأمین گندمش نیست، بلعد، ا های آینده تمام گندم دنیا را می چین با افزایش جمعیتی که دارد طی سال. کنند می

 .شود زیرا در دنیای کنونی نیاز کشورها آنقدر در هم تنیده است که تمام امور و نیاز آنها از همدیگر برطرف می

ند رو میلیون زائر به مشهد می 95ساالنه . رود اکنون تسبیح و مهر و سجاده چینی در کشور ما فراوان به فروش می هم: علیزاده افزود

های تولید  اگر کشور نگران تأمین نیاز گندمش است، باید حداقل در سایر جنبه. که سوغات آنها تسبیح، مهر و سجاده چینی است

های فراوانی وجود دارد از  در کشور ما مزیّت: علیزاده یادآور شد.فعالیت کند، تا در مبادالت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد

همین دلیل میزان قند   مدت خورشیدی که بسیار برای بخش کشاورزی ما مفید است، به و تابش طوالنی جمله درجه حرارت باال

درصد است، بنابراین کشورهای دیگر باید سه برابر  09درصد است، درحالی که در کشورهای دیگر این رقم  92چغندر کشور ما تا 

ها به اندازه کشاورزان ما باشد، در این میان مصرف آب آنها هم سه برابر تولید کشور ما داشته باشند تا تولید قند محصول چغندر آن

 .های بخش کشاورزی هم توجه کند خواهد بود، کشور باید به این مزیت

 توسعه نسبی پایدار کشاورزی عملی شود*

اینکه تمام تالش ما بر این باشد تا تولید کشاورزی به محیط : گوید و می به توسعه نسبی پایدار معتقد استاین استاد دانشگاه 

های جدی در آینده برای  زیست پیرامون آسیب نرساند؛ اگرچه این صد درصد نخواهد بود، اما هر گونه خطایی در این زمینه آسیب

 .کرد و اثرات خطرناک آن کامالً مشهود است همچنان که اشتباهات گذشته دریاچه ارومیه را به این وضعیت دچار. ما خواهد داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259595999520 
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 آب
 - 90/40/49فارس

 انرژی ای با اولویت مصرف کمتر آب و های متراکم گلخانه حمایت از ایجاد و توسعه کشت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت( 51)نامه اجرایی ماده  مصوبه هیات وزیران در مورد آیین

 .از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی،  قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 .ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد دارایی ، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامهوزارت امور اقتصادی و 

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  20/2/0225هیأت وزیران در جلسه 

نامه اجرایی  ـ آیین0225پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب  رقابت قانون رفع موانع تولید( 59)جمهوری اسالمی ایران و ماده 

 :ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

 پذیرو ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 :زیر است نامه بکار رفته، دارای معانی هایی که در این آیین ـ اصطالحات و واژه0ماده

 ـ0225پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت: الف ـ قانون

 وزارت جهاد کشاورزی( ملی یا استانی)های تحت پوشش  دستگاه: ب ـ دستگاه اجرایی

سالمی ایران و یا های عامل، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری ا بانک: ج ـ مؤسسه عامل

 های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صندوق

قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و : د ـ قرارداد عاملیت

 .گیرد وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می نامه منعقد و مطابق آن و ضوابط این آیین( ها کشور و استان)ریزی  برنامه

دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه ساالنه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر : هـ ـ واگذارنده اعتبار

 .عهده دارد

های  با مصرف کمتر آب و انرژی در کشتهای نوین در ارتباط  ها و فناوری استفاده از روش: سازی مصرف آب و انرژی و ـ بهینه

 .ای متراکم گلخانه

های متراکم  های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت برداران واجد شرایط بخش ـ حمایت از متقاضیان و بهره9ماده

النه ارایه شده متضمن ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه سا گلخانه

بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی،  ای و اولویت های متراکم گلخانه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت پهنه

ای از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت  های گلخانه سازگاری اقلیمی، نوع محصوالت و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه

 .باشد می( ها کشور و استان)ریزی  و برنامه

اعم از وجوه اداره شده و یا )نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی  های موضوع این آیین ها و مشوق ـ حمایت2ماده

 .باشد می( تسهیالت ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک

توانند نسبت به اعطای سایر  ربط می در چارچوب قوانین و مقررات ذی های تابعه استانی تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه

ای زیربنایی، یارانه بیمه محصوالت  های تملک دارایی سرمایه های بالعوض در اجرای طرح ها نظیر کمک ها و حمایت مشوق

 .ها اقدام نمایند کشاورزی و سایر حمایت

http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5105
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های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده  نامه در طرح این آیینبرداران موضوع  ـ سهم آورده متقاضیان و بهره5ماده

 .گردد اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می

از )نامه  ده موضوع این آیینـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیالت وجوه اداره ش 5ماده

ها توسط خزانه معین  داری کل کشور در مرکز و در استان را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه( محل بودجه کل کشور

بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد و  معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش. گردد، واریز نماید استان افتتاح می

 .ای به کار گرفته خواهد شد های متراکم گلخانه وسعه کشتت

نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی  های مشمول این آیین ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح 9ماده

قطعی خود درخصوص  شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر

تسهیالت مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط مؤسسه . ها به واگذارنده اعتبار اعالم نماید رد یا تصویب طرح

 .عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضی پرداخت گردد

های  حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویتنامه بر  های موضوع این آیین ـ دوره اجرای طرح5ماده

اجرایی شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال 

 .خواهد بود

مل، پس از دریافت اعالم وصول حسب مورد توسط ـ اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عا 8ماده

 .گردد حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می ذی

نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با  ـ وجوه اداره شده موضوع این آیین2ماده

 .نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد قوانین و مقررات و مفاد این آیینرعایت قوانین بودجه و سایر 

ریزی  تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

 .کشور قرار دهد

قانون نسبت به تأمین ( 55)های عامل و بر اساس ماده  کـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بان09ماده

 .ای اقدام نماید تسهیالت مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه

ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و  ـ سازمان مدیریت و برنامه00ماده

در قالب « ای های متراکم گلخانه ایجاد و توسعه کشت»بینی اعتبار مورد نیاز ردیف  به پیشمصارف بودجه ساالنه کشور، نسبت 

 .وجوه اداره شده اقدام الزم را به عمل آورد

ریزی و توسعه استان، بخشی از اعتبارات  شود با تأیید شورای برنامه ها اجازه داده می ـ به سازمان جهاد کشاورزی استان09ماده

 .نامه اختصاص دهند ای موضوع این آیین های متراکم گلخانه الب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشتاستانی را در ق

نامه را هر سه ماه به  ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیالت بانکی موضوع این آیین02ماده

 .ر اعالم نمایدریزی کشو دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999950 
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 آب
 - 90/40/12فارس

 شود مدیریت آب جز با مشارکت همگانی نمی/میلیارد مترمکعب رسید 995به  931آب تجدید پذیر از 
پذیر نیست و در این راستا همه باید  نفع امکان مدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذی: نیرو گفتوزیر 

 .همکاری و مساعدت کنند

چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت  ، حمید چیت(پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش   به

 رقابت شدیدی بین مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت: پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، اظهار داشت هم به

ها را کنترل و در بحث  منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو را به این نتیجه رسانده است که میزان برداشت از چاه

 .سدها تجدیدنظر و قوانین سختی را حاکم کند

در این : ر نیست، افزودپذی های آبریز مختلف امکان نفع در حوضه وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذی

 .های خود به موفقیت صددرصدی برسد تواند در طرح راستا، همه باید همکاری کنند و بدون مشارکت جمعی، وزارت نیرو نمی

های آبریز  عنوان نخستین تجربه مدیریت پیوسته حوضه رود به در گذشته شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده: وزیر نیرو ادامه داد

عالی آب کشور تشکیل و سپس شورای هماهنگی حوضه آبریز کرخه برگزار شد که بسیاری از مسایل  ا مجوز شورایدر کشور ب

 .پیچیده این حوضه با مشارکت اعضای این شورا به خوبی کنترل شده است

ر کشور و همچنین شرایط امروز منابع آب د: های آبریز کشور، گفت وزیر نیرو درباره اهمیت تشکیل مدیریت یکپارچه در حوضه

های متوالی و پدیده تغییر اقلیم موجب شده است  سالی های ناشی از شرایط جغرافیایی و طبیعی کشور همچون بروز خشک چالش

ها کم شدند  سالی به مرور بارش سال خشک 05با بروز : وی خاطرنشان کرد.مصارف آب مشکل جدی داشته باشیم در تعادل منابع و

درصد کمتر از سال گذشته  90 ها طوری که در سال آبی جاری میزان بارش آب کشور کاهش پیدا کرد به و منابع تجدیدشونده

 995ها به  متر بود اما در شش سال گذشته متوسط بارش میلی 959ها در کشور  چیان با بیان اینکه زمانی متوسط بارش چیت.است

وقوع بپیوندد و مجموع آب تجدیدپذیر در  ب شد تبخیر بیشتری بهافزایش دمای متوسط کشور موج: متر رسیده است، افزود میلی

 .میلیارد مترمکعب برسد 005میلیارد مترمکعب به کمتر از  029اختیار کل کشور از 

سال گذشته تا به حال بیش از دو برابر شده  25های گذشته کشاورزی توسعه پیدا کرده و جمعیت نیز از  در سال: وی ادامه داد

چیان با بیان اینکه رقابت شدید بین  چیت.است و غالب آن به آب بستگی داردکه صنعت توسعه و گسترش یافته است ضمن آن

مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو را به این نتیجه رسانده است که میزان 

گری در ما ناچاریم یک بازن: دنظر کرده و قوانین سختی را حاکم کند، افزودها را کنترل و در بحث سدها تجدی برداشت از چاه

پیوسته منابع  هم وزیر نیرو با اظهار اینکه تا پیش از دولت یازدهم درباره شورای هماهنگی مدیریت به.چگونگی مصرف داشته باشیم

رود تشکیل شد که با ارایه اصول علمی و  ا حوضه زایندهای نداشتیم و نخستین بار این شوراها در رابطه ب های آبریز تجربه آب حوضه

در پایان آن نشست تصمیم بر این شد تا سهم هر استان در برداشت آب : آمارهای مناسب به نتایج خوبی دست یافتیم، گفت

بریز های آ حوضه در تمام: وی تصریح کرد.خوبی در حال اجراست اران کار بهمشخص شود که این کار انجام شد و با نظارت استاند

با : نفع هستند، ابراز امیدواری کرد وزیر نیرو با بیان اینکه در حوضه آبریز سفیدرود، هشت استان ذی.بایستی این روند تکرار شود

اردبیل، همدان، قزوین، کردستان، البرز و در نهایت  شرقی،  های زنجان، آذربایجان رعایت عقل، عدل و منطق بتوان مشکالت استان

 .ن را با درایت الزم مدیریت کردگیال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999595 
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 آب

 - 90/40/14فارس

 مترمکعب آب تولید می کند 501یک هکتار آبخیزداری 
های  ها و مراتع کشور اعالم کرد هر یک هکتار اجرای عملیات آبخیزداری در عرصه معاون آبخیزداری سازمان جنگل

 .کند مترمکعب آب تولید می 501منابع طبیعی 

به مرکز اطالع ( چهارشنبه )، پرویز گرشاسبی صبح امروز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیون هکتار از عرصه ها منابع طبیعی عملیات آبخیزداری انجام شده است و تا  95تا کنون در : رسانی سازمان جنگل ها گفت

 .داریم میلیون هکتار فاصله 029انجام آن در سطح 

وی با بیان اینکه فناوری های آبخیزداری با توجه به کاربرد آن در دوران خشکسالی مورد کم توجهی قرار گرفته است، زمین را 

بکار بستن تکنیک هایی همچون؛ پخش سیالب، بخوانداری، احیای منابع : بهترین محل برای مدیریت آب دانست و تصریح کرد

 .ی می تواند در تقویت سفره های زیر زمینی کارگشاه باشدطبیعی حوزه آبخیز و آبخیزدار

سد  0225در سال : گرشاسبی تشدید خشکسالی های کشور را ناشی از برنامه ریزی های بخشی و استانی دانست و ابراز داشت

ی محابا و بدون درصد حجم این سد را رسوب فراگرفته است اما ب 59سفید رود در استان گیالن بنا شده است که االن بیش از 

سد در باالدست حوزه آبخیز آن بنا شده است، آیا میزان آبدهی حوزه ابخیز  99اینکه مطالعات و تجدید نظری صورت گیرد بیش از 

 !سفید رود زیاد شده است؟

ود داشته وی با بیان اینکه سرزمین ایران بلحاظ جغرافیایی در کمربند خشک واقع شده است و باید درک درستی از شرایط موج

باید مدل هایی را در کشور ترویج نماییم که الگو و تجارب آن در کشورهایی نظیر تونس، مراکش، مصر و کشور : باشیم یادآورشد

 !های آسیای میانه وجود دارد نه کشورهای اروپایی

رفتن مراتع و پوشش گیاهی و  درخوزستان تاکنون منشاء گردوغبار داخلی وجود نداشت، اما االن با از بین: گرشاسبی ادامه داد

هزار هکتار اراضی بیابانی ایجاد شده است، ما 299خشک شدن تاالب ها این پدیده حادث شده است، در حاشیه دریاچه ارومیه 

 .ناچاریم شرایط حاضر را بپذیرم و برای تعدیل خشکسالی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم

با توجه به تغییرات اقلیمی پدیده : سخ به این سووال که با خشکسالی چه باید کرد، گفتمعاون آبخیزداری سازمان جنگل ها در پا

خشکسالی و حادث شدن گردو غبار در کشور اجتناب ناپذیر است اما پیش آگاهی و سیستم هشدار و اخطار، نحوه مدیریت توسعه 

شاورزی که به آبهای زیادی نیازمندند است می منابع آب و تغییر الگوی کشت در کشاورزی و جایگزین کردن نوع محصوالت ک

 .تواند با توجه به شرایط موجود کشور را آداپته نماید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509990952 
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 آب

 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

 های زیرزمینی در دشت رزن  متری سطح آب سانتی 11افت ساالنه 
های زیرزمینی در رزن به یک معضل جدی تبدیل شده است و یکی از مشکالت اساسی در این بخش  افت سطح آب

 .استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی است

عمومی فرمانداری رزن؛ فرماندار این شهرستان با ذکر اینکه اصالح و به نقل از روابط ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 29های زیرزمینی دشت رزن و قهاوند ساالنه  در حال حاضر سطح آب: الگوی مصرف آب نیاز جدی شهرستان است، گفت

 .متر افت دارد سانتی

ری از آب به این صورت ادامه پیدا کند رزن اگر بهره بردا: فتحعلی حسینی در نشست اعضای کارگروه حفظ منابع آب در رزن افزود

 .رو خواهد شد در آینده ای نزدیک با یک فاجعه روبه

های زیرزمینی در رزن به یک معضل جدی تبدیل شده است و یکی از مشکالت اساسی در این  افت سطح آب: وی خاطرنشان کرد

 .بخش استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی است

صورت عملیاتی وارد ماجرا شد و  توان کاری کرد؛ لذا باید به کمبود آب به جایی رسیده که با شعار نمی: رزن ادامه دادفرماندار 

 .های دقیق در این زمینه انجام داد کارشناسی

فاده باید افرادی که از آب آشامیدنی برای مصارف کشاورزی است: حسینی در زمینه اصالح الگوی مصرف آب در رزن ادامه داد

 .گونه مسائل نباشیم طور جدی برخورد کرد تا دیگر شاهد این کنند شناسایی و با آنان به می

 99حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد که با احتساب انسداد  899حلقه چاه مجاز و  909یک هزار و : وی تصریح کرد

 .حلقه رسید 059های مسدودی به  حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری شمار چاه

های دولت مبنی بر حفظ منابع آبی زیر زمینی در استان همدان پیشتاز بوده  شهرستان رزن در راستای سیاست: حسینی یادآور شد

 .و با عزمی راسخ به این روند ادامه خواهد داد

ابق با میزان مصرفی درج شده در این میزان برداشت آنها باید مط: های دارای مجوز تأکید کرد وی همچنین خطاب به دارندگان چاه

 ./سند باشد در غیر این صورت و دریافت گزارش هرگونه سوءاستفاده با آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92229-0.html 
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 آب

 آیانا-1390تیر  10, بهیکشن

 صادرات پسته تا پایان مذاکرات متوقف شده است / منازعات کشاورزان برای آب در کرمان آغاز شد
توان گفت جنگ آب در کرمان آغاز شده  طوری که می آبی منازعات کشاورزان را برای مصرف آب افزایش داده، به کم

 .است

کمبود آب و کاهش بارندگی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران عضو انجمن پسته امروز در گفتگو با خبرنگار 

تر  های عمیق خود را عمیق های خود، چاه منظور آبیاری باغ در استان کرمان باعث شده است کشاورزان برای دستیابی به آب به

 .کنند

های صنعتی در دستور کار قرار  منظور فعالیت استان کرمان به در حالی که انتقال آب از دریای عمان به: زاده افزود عظیم سلطان

اند، اما واقعیت آن است که  های صنعتی دل خوش کرده ای از کشاورزان به امید کشیدن آب توسط لوله از پساب گرفته است، عده

 .عمل آورد های پسته باید از منابع فعلی موجود حداکثر استفاده را به برای آبیاری باغ

های آبیاری نوین توسط مسئوالن محلی همواره مورد گوشزد قرار  عنوان یکی از روش ای به آبیاری قطره: طرنشان کردوی خا

 .روند ای نمی اند، زیر بار آبیاری قطره گیرد، اما کشاورزانی که کیفیت محصول را در روش غرقابی یافته می

رود، در حالی که باید برای  شمار می عنوان یکی از معضالت منطقه به کنون بهاستفاده از منابع آبی و آب چاه ا: زاده ادامه داد سلطان

 .ریزی کرد استفاده بهینه از منابع آب، برنامه

 ای توقف صادرات پسته تا شروع مذاکرات هسته

دنبال شود، به های صادراتی با احتیاط بیشتری  کند تا فعالیت وضعیت فعلی سیاسی کشور ایجاب می: عضو انجمن پسته تصریح کرد

 .گذارد همین منظور بازار صادراتی پسته وضعیت رکود را پشت سر می

هرچند پیش از شروع ماه مبارک رمضان صادرات مغز پسته به کشورهای عربی صورت گرفته است، اما ثبت سفارش : وی یادآور شد

 .شود توجهی منعقد نمیای قرارداد قابل  از گذشته انجام شده و در حال حاضر تا پایان مذاکرات هسته

توان درباره خوب یا بد بودن آن نظر داد، اما باید  این مسئله برایند طبیعی شرایط موجود است و نمی: زاده تأکید کرد سلطان

 .مسئوالن کشور بازار را برای هر شرایطی آماده کنند

 هزار تومان 39پسته روی مدار 

هزار تومان؛  92در بازارهای محلی استان کرمان هر کیلوگرم پسته فندقی به قیمت : وی با اشاره به قیمت انواع پسته اظهار داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 95بسته  هزار تومان و دهان 20تا  29قوچی  هزار تومان؛ کله 29تا  20ممتاز، اکبری و احمدآقایی 

هزار تن پسته برداشت شد،  959داشت و بیش از سال گذشته وضعیت پسته در شرایط مساعدی قرار : زاده همچنین گفت سلطان

 .بینی حجم تولید، هنوز باید صبر کرد اما برای پیش

 کاهش تولید پسته در کرمان و افزایش در ایران

آبی در حال تخریب و از بین رفتن هستند، تولید  علت کم های پسته موجود در کرمان به در حالی که باغ: عضو انجمن پسته افزود

 .خراسان، سیستان و بلوچستان، همدان، اصفهان و هرمزگان در دستور کار قرار گرفته استپسته در 

گشا باشد، اما طعم، مزه و  تواند راه هایی با اقلیم خشک می آبی در استان هرچند افزایش تولید پسته به تبع کم: وی خاطرنشان کرد

 ./نظیر است کیفیت پسته کرمان همچنان بی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92592-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23409-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

12 
 

 
 آب

 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 شود  سهم هر استان در برداشت آب مشخص می
وزارت : وزیر نیرو با بیان اینکه رقابت شدیدی بین مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده، گفت

ها را کنترل و در بحث سدها تجدیدنظر و قوانین  نیرو با این رقابت شدید به این نتیجه رسیده که میزان برداشت از چاه

 . سختی را حاکم کند

پیوسته منابع آب حوضه  هم چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت به ، حمید چیت(ایانا)ایران به گزارش خبرگزاریکشاورزی

پذیر نیست و در این راستا همه باید  نفع امکان مدیریت منابع آب جزء با مشارکت تمام افراد ذی: آبریز رودخانه سفیدرود گفت

 .همکاری و مساعدت کنند

مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو را رقابت شدیدی بین : وی اظهار داشت

 .ها را کنترل و در بحث سدها تجدیدنظر و قوانین سختی را حاکم کند به این نتیجه رسانده است که میزان برداشت از چاه

: پذیر نیست، افزود های آبریز مختلف امکان نفع در حوضه چیان با بیان اینکه مدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذی چیت

 099های خود به موفقیت  تواند در طرح در این راستا، همه باید همکاری و مساعدت کنند و بدون مشارکت جمعی، وزارت نیرو نمی

 .درصدی برسد

های آبریز  ستین تجربه مدیریت پیوسته حوضهعنوان نخ رود به در گذشته شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده: وزیر نیرو ادامه داد

عالی آب کشور تشکیل و سپس شورای هماهنگی حوضه آبریز کرخه برگزار شد که بسیاری از مسایل  در کشور با مجوز شورای

 .پیچیده این حوضه با مشارکت اعضای این شورا به خوبی کنترل شده است

شرایط امروز منابع آب در کشور و همچنین : های آبریز کشور، گفت حوضهچیان درباره اهمیت تشکیل مدیریت یکپارچه در  چیت

های متوالی و پدیده تغییر اقلیم موجب شده است  سالی های ناشی از شرایط جغرافیایی و طبیعی کشور همچون بروز خشک چالش

 .در تعادل منابع و مصارف آب مشکل جدی داشته باشیم

طوری  ها کم شدند و منابع تجدیدشونده آب کشور کاهش پیدا کرد به کسالی به مرور بارشسال خش 05با بروز : وی خاطرنشان کرد

 .درصد کمتر از سال گذشته است 90ها  که در سال آبی جاری میزان بارش

 995ها به  متر بود اما در شش سال گذشته متوسط بارش میلی 959ها در کشور  چیان با بیان اینکه زمانی متوسط بارش چیت

وقوع بپیوندد و مجموع آب تجدیدپذیر در  افزایش دمای متوسط کشور موجب شد تبخیر بیشتری به: متر رسیده است، افزود میلی

 .میلیارد مترمکعب برسد 005میلیارد مترمکعب به کمتر از  029اختیار کل کشور از 

ال گذشته تا به حال بیش از دو برابر شده س 25های گذشته کشاورزی توسعه پیدا کرده و جمعیت نیز از  در سال: وی ادامه داد

 .است ضمن آنکه صنعت توسعه و گسترش یافته است و غالب آن به آب بستگی دارد

چیان با بیان اینکه رقابت شدید بین مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو  چیت

ها را کنترل و در بحث سدها تجدیدنظر کرده و قوانین سختی را حاکم کند،  میزان برداشت از چاهرا به این نتیجه رسانده است که 

 .ما ناچاریم یک بازنگری در چگونگی مصرف داشته باشیم: افزود

ی ا های آبریز تجربه پیوسته منابع آب حوضه هم وی با اظهار اینکه تا پیش از دولت یازدهم درباره شورای هماهنگی مدیریت به

رود تشکیل شد که با ارایه اصول علمی و آمارهای مناسب به نتایج  نداشتیم و نخستین بار این شوراها در رابطه با حوضه زاینده
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در پایان آن نشست تصمیم بر این شد تا سهم هر استان در برداشت آب مشخص شود که این کار انجام : خوبی دست یافتیم، گفت

 .خوبی در حال اجراست به شد و با نظارت استانداران کار

 .های آبریز بایستی این روند تکرار شود در تمام حوضه: چیان تصریح کرد چیت

با رعایت عقل، عدل و منطق بتوان : نفع هستند، ابراز امیدواری کرد استان ذی 8وزیر نیرو با بیان اینکه در حوضه آبریز سفیدرود، 

ردبیل، همدان، قزوین، کردستان، البرز و در نهایت گیالن را با درایت الزم مدیریت ا شرقی،  های زنجان، آذربایجان مشکالت استان

 .کرد

http://www.iana.ir/majles/item/92220-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23391-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

10 
 

 اقتصاد کالن

 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

 تورم روستایی ثابت ماند 
درصد است که نسبت  9339ماه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابه گذشته  90نرخ تورم روستایی در 

 .ماه سال جاری تغییر نداشته است ماهه منتهی به اردیبهشت 90به تورم 

ر آخرین گزارش خود به بررسی شاخص قیمت کاالها و ، مرکز آمار ایران د(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .پرداخته است 0225خدمات مصرفی خانوار روستایی کشور در خردادماه سال 

دهد که نسبت به  را نشان می 999.5عدد  0225در خردادماه سال ( 0229=099بر مبنای )در این بررسی آمده است، شاخص کل 

درصد است که  02.5( نقطه به تورم نقطه)فزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ا. درصد افزایش داشته است 9.8ماه قبل 

ماه منتهی به  09در ( نرخ تورم روستایی)درصد تغییرات شاخص کل . افزایش یافته است( 02.2)نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

 0225ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 09به تورم درصد است که نسبت  02.0نسبت به دوره مشابه سال قبل  25خردادماه سال 

 .تغییر نیافته است( 02.0)

رسید که نبست به ماه  955.9در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده : افزاید این بررسی می

رسید که نسبت به ماه  950.5ررسی به عدد در ماه مورد ب "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می 9.0قبل 

نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده . دهد درصد افزایش نشان می 9.0قبل 

بل نسبت به دوره مشابه سال ق 25ماه منتهی به خردادماه  09دهد و درصد تغییرات این گروه در  درصد افزایش نشانی می 05.2

 .افزایش یافته است( 8.5) 0225ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 09درصد است که نسبت به تورم  2.5

 0.5رسید که  995.8به رقم  25در خردادماه  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"شاخص گروه عمده : در این بررسی آمده است

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

نسبت به دوره مشابه سال قبل این  0225ماه منتهی به خردادماه سال  09درصد بوده است و نرخ تورم  09.5مشابه سال قبل 

 ./کاهش یافته است( 09.2) 0225ماه  ماهه منتهی به اردیبهشت 09درصد است که نسبت به تورم  09.2گروه 

http://www.iana.ir/majles/item/92222-0.html 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  49: تاریخ

 لزوم تعیین تکلیف بدهی دولت به بخش خصوصی/ نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی

ها در پرداخت تسهیالت با  امروز شرایط بانک: اشاره به نارضایتی بخش خصوصی از سیستم بانکی گفترئیس اتاق بازرگانی با 

 .شرایط فعاالن بخش خصوصی بسیار فاصله دارد و بخش خصوصی از این شرایط رضایت ندارد

پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن  ، محسن جاللگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش خبرنگار 

امروز در مراسم نکوداشت روز صنعت و معدن که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری 

های صنعتی و معدنی است که باید در این راستا گام  پذیر بودن فعالیت معدن و اقتصاد، رقابتاصل اول بخش صنعت و : است، گفت

 .برداشت

پذیر کردن اقتصاد باید فضای مناسب کسب و کار را به وجود آورد که بخشی از آن توسط بخش خصوصی و  برای رقابت: وی افزود

 .بخشی از آن توسط حاکمیت و دولت انجام خواهد شد

کند چرا که بخش خصوصی نیازمند فضای  بخش خصوصی کشور شفافیت نظام اطالعاتی را از دولت طلب می: ور تصریح کردپ جالل

 .ها است دیدن سالم و بدون رانت و دور از سفارشات و تأکیدات و خاص

این راستا برخی و  پذیر است و در های اقتصادی تنها توسط دولت امکان حضور واقعی بخش خصوصی در فعالیت: وی ادامه داد

 .قوانین باید اصالح شود و نیز باید با فساد و قاچاق کاال مبارزه جدی شود

مبارزه با قاچاق بسیار ارزشمندتر : پور با تأکید بر اینکه دولت باید همه توان خود را برای مبارزه با قاچاق بکارگیرد تصریح کرد جالل

 .ر اقتصادی کشور است چرا که این وظیفه دولت است که با آن مبارزه نمایدها در امو از بکارگیری مبالغ هدفمندی یارانه

ها به بخش خصوصی به درستی انجام نشد و تقاضای ما این است  متأسفانه در دولت قبلی واگذاری: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت

 .که جهت افزایش اعتماد به بخش خصوصی زمینه توانمندسازی این بخش فراهم شود

شود و توان و فکر و ایده بخش خصوصی استفاده  ها بسیار تدبیر می گیری خوشبختانه در دولت یازدهم در تصمیم: افزود وی

 .شود بیشتری می

المللی و باز کردن این راه بود چرا که فعالیت در عرصه  یکی از اقدامات اساسی دولت یازدهم نگاه به عرصه بین: وی ادامه داد

 .نیازهای بخش خصوصی است که امیدواریم قدم آخر دولت و تدبیر و امید نیز با استحکام بیشتری برداشته شودالمللی یکی از  بین

های بخش  های نوین در سرمایه گذاری وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید نگاه جدی به بخش صادرات و استفاده از تکنولوژی

 .خصوصی در دستور کار دولت قرارگیرد

گذاری انجام شود و اگر بخواهیم به رشد  امروز نیاز است که در سایر صنایع غیر از نفت و پتروشیمی سرمایه: ادامه دادپور  جالل

 .گذاری در فضای سالم و بدون رانت انجام شود درصد برسیم باید سرمایه 5بیش از 

توسعه صنعتی ازنیازهای بخش خصوصی است که ایجاد ساختار مالی مناسب با توسعه اقتصادی و : رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت

 .دولت باید به آن توجه ویژه نماید

ها با شرایط بخش خصوصی در زمینه ارائه تسهیالت بانکی بسیار فاصله دارد و ما از سیستم بانکی  امروز شرایط بانک: وی ادامه داد

 .جدید بانکی و مالی تدوین شودهای معدنی ساختار  رضایت نداریم و منتظر هستیم که برای توسعه فعالیت

های  باید دولت این مورد را جزو اولویت: های دولت به بخش خصوصی و نیز سازمان تأمین اجتماعی گفت جاللپور با اشاره به بدهی

 .خود قرار دهد تا فشار بر بخش خصوصی کاهش یابد

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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وصی واگذار شود و همچنین ارزش افزوده باید دربخش های نیمه تمام به بخش خص وی به این نکته نیز اشاره کرد که برای پروژه

 .توزیع پخش نه در بخش تولید که به تولیدکنندگان ما فشار وارد شود

 .که صنعت ما احتیاج به فضای سالم و حمایت همه جانبه و یک فضای رقابتی دارد: جالل پور تصریح کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5958902 
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 اقتصاد محصوالت

 - 90/40/48فارس

 شود گرانی منجر به امتناع از خرید می/ کند مشکل دامداران و صنایع را حل نمی  افزایش قیمت
دامداران و صنایع لبنی نیست افزایش قیمت لبنیات چاره حل مشکالت : های لبنی، گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .رود زیرا اگر مردم توان خرید نداشته باشند امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای دامداران و صنایع لبنی از بین می

، در پاسخ به این سوال زاری فارسخبرگوگو با خبرنگار اقتصادی  های لبنی در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 0559درصدی برخی محصوالت لبنی، صنایع اقدام به خرید شیر با قیمت مصوب  09که آیا با تصمیم دولت مبنی بر افزایش 

ای از ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش قیمت شیر، ماست و پنیر به دست ما نرسیده است، زیرا  هنوز مصوبه: کنند، گفت تومان می

 .جرای این تصمیم دولت بستگی به تصویب و مجوز ستاد تنظیم بازار داردا

درصدی قیمت برخی مصحوالت لبنی ما شیرهای با کیفیت  09در صورت تأیید ستاد تنظیم بازار در رابطه با افزایش : وی افزود

 .کنیم یتومان خریداری م 0559هزار را با قیمت  099درصد و بار میکروبی زیر  2.9یعنی با چربی 

البته خرید شیرخام با قیمت مصوب هم بستگی به کشش بازار دارد و اگر بازار : های لبنی اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .تومان را ادامه دهیم 0559توانیم خرید شیر خام به قیمت  محصول را پس بزند و مردم توان خرید نداشته باشند، قاعدتا ما هم نمی

کند، حتما باید ضرر و زیان  گذاری محصولی دخالت می اگر دولت در قیمت: اشاره به ماده قانونی در کسب و کار گفتاسماعیلی با 

 .ناشی از آن را پرداخت کند

برای قیمت شیر و محصوالت لبنی : وی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات چاره حل مشکالت دامداران و صنایع لبنی نیست، افزود

اسی شود، زیرا اگر مردم توان خرید نداشته باشند، امکان ادامه فعالیت اقتصادی برای دامداران و صنایع لبنی از بین باید فکر اس

 .رود می

تجربه نشان داده هر : های لبنی با تأکید بر اینکه با افزایش قیمت لبنیات موافق نیستیم، بیان داشت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .اند بنی افزایش یافته، مردم از خرید امتناع کردهزمان که قیمت محصوالت ل

ها مثل برخی خدمات عوارض تولید  بهتر است بجای افزایش قیمت: وی با بیان اینکه دولت باید از صنعت لبنیات حمایت کند، گفت

 .شد این صنعت حذف می

است و حتما برخی اقشار توان این افزایش ها زیاد  درصدی قیمت 09افزایش : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .ها را ندارند قیمت

ها به  درصد سهم تولید از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه 29های مختلف از جمله پرداخت  دولت باید از راه: وی افزود

 .محقق نشده استها علیرغم افزایش قیمت انرژی این امر  صنعت کمک کند که البته از زمان اجرای هدفمندی یارانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259598999885 
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 اقتصاد محصوالت
 - 90/40/14فارس

 گیری درباره تغییر قیمت محصوالت لبنی به بعد از ماه رمضان موکول شد تصمیم
جمهور در توضیحات یک خبر اعالم کرد تاکنون بررسی نرخ محصوالت لبنی در  عمومی معاونت اجرایی رئیس روابط

 .هیچ یک از جلسات هیات دولت مطرح نشده است

پیرامون برخی مطالب منتشر شده جمهور  ، روابط عمومی معاونت اجرایی رئیسخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار حوزه دولت 

 .ای توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد نسبت به افزایش قیمت ماست، پنیر و شیر در دولت طی اطالعیه

گیری در خصوص افزایش قیمت پنیر، شیر و ماست در دولت و آنچه در این زمینه به نقل از محمد شریعتمداری  ادعای تصمیم

ها منعکس شده کذب محض است و تاکنون بررسی نرخ محصوالت لبنی در هیچ یک  خی از رسانهجمهور در بر معاون اجرایی رئیس

 .از جلسات هیات دولت مطرح نشده است

تومان از دامداران که ارتباط مستقیمی با نرخ محصوالت لبنی دارد در یکی از جلسات  0559درخواست خرید شیر خام با قیمت 

اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرخ محصوالت لبنی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده  ها مطرح و ستاد هدفمندسازی یارانه

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509990952 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 90/40/49فارس

 های کشور نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

نامه نحوه حفاظت،  قانون اساسی، آیین 93۱هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل 

 .های کشور را تصویب کرد احیا و مدیریت تاالب

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کشاورزی و سازمان حفاظت های کشور را برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهاد  نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

 .محیط زیست را ابالغ کرد

سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد  99/5/0222مورخ  25029/0به پیشنهاد شماره  99/9/0225هیأت وزیران در جلسه 

را به  های کشور نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

 :شرح زیر تصویب کرد

 های کشور نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می ـ در این آیین0ماده

 سازمان حفاظت محیط زیست: الف ـ سازمان

های زیستگاه پرندگان آبزی  للی به ویژه تاالبالم های مهم بین قانون کنوانسیون مربوط به تاالب( 0)براساس ماده : ب ـ تاالب

زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت  ها و لجن ها، باتالق ـ ، شامل مرداب0259ـ مصوب ( کنوانسیون رامسر)

که عمق آنها در شود، از آن جمله است آبهای دریا  است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت می

 .ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید پایین

 ها آخرین نقطه پیشروی آب تاالب: ج ـ حد بستر تاالب

شناختی و  های بوم کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی: های باالدست آن ها و رودخانه د ـ نیاز آبی محیط زیستی تاالب

 .باشد ای مشخص، موردنیاز می یست بوم تاالبی یا رودخانهتأمین پایداری کارکردها و خدمات یک ز

بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تاالب که به منظور تأمین نیاز آبی : های باالدست آن ها و رودخانه هـ ـ حقابه محیط زیستی تاالب

های  کارکردهای تاالب و رودخانه محیط زیستی تاالب و رودخانه باالدست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و

 .یابد باالدست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می

های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند در بلندمدت  شرایطی از کمیت و کیفیت تاالب که عالوه بر حفظ ویژگی: و ـ پایداری تاالب

در این شرایط، تاالب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه . نوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نمایدارایه خدمات و کارکردهای مت

 .گیرد محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می

رنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد سند راهبردی باالدستی و ب: ها ز ـ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب

دار و  ها و اقدامات اولویت های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تاالب زیست بومی را در راستای پایداری تاالب

 .سازد نفعان را مشخص می ربط و ذی های اجرایی ذی همکاری بین دستگاه  شیوه

 .ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید حد بستر تاالب ـ وزارت نیرو مکلف است9ماده

های باالدست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف  ها از رودخانه ـ نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تاالب2ماده

 .شود دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می

http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5101
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های  دیده و رودخانه های بحرانی و خسارت ره ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تاالبتبص

نامه  های باالدست آن ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب ها و رودخانه باالدست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تاالب

 .تعیین نماید

نفعان ظرف شش ماه پس از ابالغ این  های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی مشارکت وزارتخانه ـ سازمان مکلف است با5ماده

 .رسانی نموده و به هیأت وزیران ارایه نماید ها را به روز نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب تصویب

 .گیرد ال یکبار مورد بازنگری قرار میتبصره ـ راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج س

ها  ها، برنامه مدیریت زیست بومی تاالب ـ سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب 5ماده

ظرف دو سال از  نفعان های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی دیده، با مشارکت وزارتخانه های بحرانی و خسارت را با اولویت تاالب

 .ها تهیه و اجرا نماید تاریخ ابالغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب

کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای  نگر، هدایت ـ مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع0تبصره

برداری پایدار از حوضه آبریز تاالب تهیه و مبنای  منظور حفاظت، احیا و بهره بومی به باشد که براساس فرآیندهای زیست اجرایی می

 .گیرد اقدام قرار می

های جهاد  دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های بحرانی و خسارت ـ فهرست تاالب9تبصره

 .شود هر دو سال یکبار بازنگری مینامه تعیین و  کشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویب

نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط  ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب 9ماده

دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی  های بحرانی و خسارت های آبریز تاالب زیست را در حوضه

 .های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد تهیه و در قالب برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592990559 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

 آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور ابالغ شد 
را « آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور»معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیئت وزیران درباره 

 .برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ کرد

 :گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح استبه 

 آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور

 :روند در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می -0ماده 

 سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان -الف

های زیستگاه پرندگان آبزی  المللی به ویژه تاالب های مهم بین کنوانسیون مربوط به تاالبقانون ( 0)بر اساس ماده : تاالب -ب

زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت  ها و لجن ها، باتالق ، شامل مرداب -0259مصوب  -( کنوانسیون رامسر)

شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در  یافت می است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری

 .ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید پایین

 ها آخرین نقطه پیشروی آب تاالب: حد بستر تاالب -ج

و  شناختی های بوم کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی: های باالدست آن ها و رودخانه نیاز آبی محیط زیستی تاالب -د

 .باشد ای مشخص، مورد نیاز می تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تاالبی یا رودخانه

بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تاالب که به منظور تأمین نیاز آبی : های باالدست آن ها و رودخانه حقابه محیط زیستی تاالب -هـ

های  برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تاالب و رودخانهمحیط زیستی تاالب و رودخانه باالدست آن و با یک 

 .یابد باالدست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می

در بلند های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند  شرایطی از کمیت و کیفیت تاالب که عالوه بر حفظ ویژگی: پایداری تاالب -و

در این شرایط، تاالب از نظر کمیت آب از حداقل . مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید

 .گیرد حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می

سند راهبردی باالدستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از : یاء تاالب ها راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و اح –ز 

رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تاالب های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تاالب ها و اقدامات اولویت 

 .خص می سازددار و شیوه همکاری بین دستگاه های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مش

 .وزارت نیرو مکلف است حد بستر تاالب ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید -9ماده 

های باالدست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف  ها از رودخانه نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تاالب -2ماده 

 .نیرو به شورای عالی آب ارایه می شود دارای اولویت است و توسط وزارت

های  دیده و رودخانه های بحرانی و خسارت سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تاالب -تبصره

های باالدست آن ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب نامه  ها و رودخانه باالدست آن را ظرف یک سال و درخصوص سایر تاالب

 .تعیین نماید

سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابالغ این  -5ماده 

 .تصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها را به روز رسانی نموده و به هیئت وزیران ارایه نماید

 .نامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیردراهبردها و بر –تبصره 
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سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها، برنامه مدیریت زیست بومی تاالب  -5ماده 

ای نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف دو سال ها را با اولویت تاالب های بحرانی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه ه

 .از تاریخ ابالغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها تهیه و اجرا نماید

مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای  -0تبصره 

باشد که براساس فرآیندهای زیست بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تاالب تهیه و  اجرایی می

 .مبنای اقدام قرار می گیرد

فهرست تاالب های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های  -9تبصره 

 .ماه پس از ابالغ این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می شودجهادکشاورزی و نیرو ظرف شش 

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط  -9ماده 

صادی آب و بدون گسترش سطح اراضی زیست را در حوضه های آبریز تاالب های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقت

 .کشاورزی تهیه و در قالب برنامه های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد

برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و  9/5/0225اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .دسازمان حفاظت محیط زیست ابالغ کر

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92505-0.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 برداری از اراضی کشاورزی تا آخر امسال  پایان فاز نخست نقشه
های کشاورزی در سطح هفت  برداری از اراضی کشاورزی پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمین نقشهفاز نخست 

 .رسد میلیون هکتار تا پایان سال جاری به پایان می

فاز نخست : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداری کشور در سطح  برداری هوایی با سازمان نقشه نامه، عکس عملیات اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی که با امضای توافق

 .رسد ماه سال گذشته آغاز شده بود، تا پایان سال جاری به خاتمه می استان در بهمن 05هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی 

منظور پایش، تعیین کاربری و سنددار  قانون برنامه پنجم توسعه که به 55نخست و به استناد ماده در مرحله : قباد افشار افزود

میلیون هکتار از اراضی  9.8برداری هوایی دیجیتال از اراضی کشاورزی و تهیه ارتوفتوی  کردن اراضی کشاورزی آغاز شد، عکس

ان، اردبیل، زنجان، هرمزگان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، استان که تهران، البرز، گیالن، مازندران، گلست 05کشاورزی 

رود تا پایان سال مرحله  ماه به طول خواهد انجامید که انتظار می 08مدت  همدان، مرکزی، خراسان ضوی و قم خواهد بود، به

 .نخست به پایان برسد

اضی کشاورزی کشور است که در فاز نخست با برداری هوایی دیجیتال کل ار محدوده اجرای پروژه عکس: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان اعتبار نیز نیازمند است که به مرور تزریق شده است 999شود و به  میلیون ریال آغاز می 59اعتباری حدود 

 25ر سال میلیون هکتار در اواخ 09برداری از اراضی کشاورزی در سطح  فاز دوم عکس: رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد

 .آغاز خواهد شد که مؤثرترین پیامد آن صدور سند برای اراضی کشاورزی خواهد بود

برداری وجود نداشته و تنها در  برداری که محدودیتی برای عکس در مرحله نخست، از پنج هواپیما برای عکس: افشار تصریح کرد

برداری قرار گرفته و نقشه کاملی از همه اراضی کشاورزی  نقشهها در اختیار سازمان  مناطقی که الزم است، با هماهنگی ارتش عکس

های مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و امالک، بنیاد مسکن و دیگر  در اختیار سازمان

 .گیرد های مرتبط قرار می دستگاه

ها برای تعیین وضعیت  برداری بگذارد، پس از مشخص شدن عکس از آنجا که کاداستر باید سه الیه را پشت سر: وی یادآور شد

رود صدور سند طی پنج سال  حقوقی و مالکیت باید مسائل موجود حل شده و کار صدور سند در دستور کار قرار گیرد که انتظار می

 .برای اراضی کشاورزی به طول انجامد

ای  رزی که دارای مسائل حقوقی در تعیین مالکیت هستند، طی پروسهبا در نظر گرفتن آن بخش از اراضی کشاو: افشار تأکید کرد

 ./ساله، سنددار کردن اراضی کشاورزی کشور خاتمه خواهد یافت هفت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92225-0.html 
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 طبیعی   اقلیم و منابع
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 های پالستیکی  مرگ ساالنه یک میلیارد پرنده و پستاندار با خوردن کیسه
کند، با مصرف نکردن یک کیسه  طور متوسط روزانه سه پالستیک وارد چرخه محیط زیست می هر فرد تهرانی به

یک میلیارد کیسه پالستیکی در سال جلوگیری کرد توان از مصرف حدود  پالستیکی در هفته در هر خانوار ایرانی، می

 .هزار تن پالستیک است 91که این میزان برابر با 

( ایانا)مدیر روابط عمومی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  بار و فروشگاه گانه تهران، میادین میوه و تره99ماه در سطح مناطق تیر 90از برگزاری مراسم روز بدون نایلکس در تاریخ 

است  "امروز یک کیسه پالستیکی کمتر"شعار مصوب ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران : شهروند خبر داد و گفت

 .تیرماه نیز ادامه خواهد داشت 99تیر آغاز و تا  90و مراسم اجرای این روز از 

ها و معرفی  سازی و آموزش به شهروندان درباره مضرات استفاده از پالستیک نوریان هدف از اجرای این مراسم را فرهنگلیال 

نهاد و  های مردم این مراسم با حضور سازمان: پذیری را دارا باشند، عنوان کرد و افزود محصوالت جایگزین که قابلیت تخریب

NGO طور ویژه برگزار خواهد شد، در سایر شهرها نیز با توجه به استقبال  بار به ن میوه و ترهمیدا 05فروشگاه شهروند و  09ها در

 .هایی را انجام خواهند داد نهاد فعالیت های مردم های اجتماعی و سازمان مردم، شبکه

های آموزشی  انجام فعالیتوی با اشاره به اینکه کیفیت برگزاری این روز و هفته از کمیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، از 

 .گانه تهران خبر داد99در سطح مناطق 

های پالستیکی است، امیدواریم در  ای برای مشارکت در کاهش تولید و مصرف کیسه روز بدون نایلکس بهانه: نوریان خاطرنشان کرد

های زیست  مردم به استفاده از کیسهسازی، پخش پوستر و بروشور در سطح شهر و تشویق  این روز بتوانیم با آموزش بیشتر، فرهنگ

 .های پالستیکی داشته باشیم پذیر نقش مؤثری را در تغییر روند استفاده از نایلون تخریب

شده در بیشتر کشورهای جهان مبنی بر کاهش مصرف  گفتنی است، نظر به اهمیت حفاظت از محیط زیست و اقدامات انجام

لیمری و توجه ویژه شورای اسالمی شهر تهران و مسئوالن شهرداری به این امر، محیطی همچون پالستیک پ های زیست آالینده

بار تعیین یک روز نمادین با عنوان روز بدون نایلکس در شهر تهران را با شعار امروز یک کیسه پالستیکی  سازمان میادین میوه و تره

سازی و ارتقای سطح  منظور فرهنگ ه در نتیجه این ستاد بهکمتر را به ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران پیشنهاد داد ک

 .تیرماه را به نام روز بدون نایلکس اعالم کرد 90های پالستیکی، روز  دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسه

ود که اگر این تعداد ش عنوان زباله در طبیعت رها می دهد که ساالنه بیش از چهار میلیارد کیسه پالستیکی به آمار نشان می

همچنین ساالنه یک میلیارد پرنده و . مرتبه دور زمین پیچید 92توان این نوار طویل را  های پالستیکی به هم وصل شوند، می کیسه

 .بازند های پالستیکی جان می دلیل خوردن این کیسه پستاندار به

ها  ستفاده مجدد هستند، اما تنها یک تا سه درصد این کیسههای پالستیکی قابل بازیافت و ا دهد اگرچه کیسه مطالعات نشان می

 .شوند بازیافت می

 ها  های پالستیکی و معرفی جایگزین بار مصرف پلیمری و کیسه بررسی مشکالت استفاده از ظروف یک

هزار تن در روز  59به شود که سهم ایران در این تولید  میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید می 2.5طبق آمار جهانی روزانه  -

 .درصد تولید زباله جهان است 0.05این میزان . رسد می

 .کند طور متوسط دروزانه سه پالستیک وارد چرخه محیط زیست می شده هر فرد تهرانی به بر اساس آمارهای ارائه -
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یک میلیارد کیسه پالستیکی در توان از مصرف حدود  با مصرف نکردن یک کیسه پالستیکی در هفته در هر خانواده ایرانی می -

 .هزار تن پالستیک است 09سال جلوگیری کرد که این میزان برابر با 

 اثرات بهداشتی 

ای شیمیایی  درجه، ماده 59های پالستیکی در صورت تماس با مایعات و مواد غذایی باالی  بار مصرف پلیمری و کیسه ظروف یک -

 .زا را به همراه دارد نوع بیماری سرطان 55ند که بیش از کن و تلخ به نام استایرن از خود خارج می

، یک ماده شیمیایی با (نزدیک به نقطه انجماد)از قرار گرفتن مواد پالستیکی در مجاورت حرارت باال یا دماهای خیلی پایین  -

زده  چای و همچنین آب یخبه همین دلیل نوشیدن . شود آزاد می( Dioxin)زا به نام دیوکسین  خصوصیات شدیداً سمی و سرطان

 .های دستگاه گوارش شود تواند باعث ایجاد سرطان در داخل ظروف پالستیکی، در صورت استفاده مداوم در بلندمدت می

های پلیمتری کیسه و مهاجرت مونومر به داخل مواد موجود در  قرار دادن نان داغ در کیسه پالستیکی باعث شکسته شدن شاخه -

 .شود د به سیستم غذایی و بدن انسان خواهد شد که در نهایت در بلندمدت منجر به سرطان میآن و در نتیجه ورو

بار مصرف توزیع  دار در ایام ماه مبارک رمضان و سایر ایام مذهبی، نذورات خود را در ظروف یک ها روزه متأسفانه امروزه میلیون

 .اطالع هستند بیزا بودن این ظروف  کنند، در حالی که از آلودگی و سرطان می

 اثرات محیط زیستی 

این در حالی است که . شوند ناپذیر محسوب می سال یک ماده تجزیه 299طور متوسط  های پایه نفتی با ماندگاری به پالستیک

 .گردد طور متوسط از چند هفته تا یک سال تجزیه شده و به طبیعت بازمی پذیر با پایه غیرنفتی به های تجزیه کیسه

 :حل راه

بار مصرف پالستیکی و به جای آنها استفاده از ظروف با پایه گیاهی  ها، ظروف و محصوالت یک تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه

ای برای خریدهای روزانه و ظروف  های پارچه و نیز بازگشت به فرهنگ سنتی استفاده از ساک...( زمینی و نشاسته ذرت، سیب)

 .مالمینی و چینی، برای توزیع نذورات

به این . باشند شود که به طور کامل از نشاسته گیاهی ساخته شده و حتی قابل خوردن می امروزه در دنیا ظروفی تولید و عرضه می

 .شود پذیر گرفته می تخریب ظروف، زیست

 :های پالستیکی تجدیدپذیر بار مصرف گیاهی و کیسه مزایای استفاده از ظروف یک

 سازگار با محیط زیست -

 ده از منابع اولیه تجدیدپذیر و عدم وابستگی به مواد اولیه نفتیش تهیه -

 گونه آثار تخریبی بر محیط زیست پس از تجزیه شدن در خاک بدون هیچ -

 /مصرف انرژی کمتر در فرآیند تولید -

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92252-0.html 
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 انتصابات

 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 مدیرعامل بانک کشاورزی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی شد 
 .با حکم رئیس کل بانک مرکزی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی منصوب شدند

نقل از بانک کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی با صدور احکام جداگانه ای، اکبر به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، مرتضی شهیدزاده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 

ویت شورای فقهی بانک مرکزی منصوب بانک کشاورزی و غالمرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را به عض

 ./کرد

http://www.iana.ir/majles/item/92252-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23353-1.html
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 - 90/40/48فارس

 جدول+ گروه کاالیی در هفته اول ماه رمضان 90تغییرات قیمت 

درصد و گوشت  135درصدف گوشت قرمز  534های تازه  درصد، میوه 1تیر ماه قیمت تخم مرغ  5در هفته منتهی به 

 .درصد افزایش داشته است 135درصد و حبوب  933های تازه  درصد کاهش و قیمت سبزی ۱30مرغ 

گروه  09متوسط قیمت و تغییرات قیمتی خرده فروشی   ، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسالمی،خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تیر ماه قیمت را منتشر کرد 5کاالیی در هفته منتهی به 

درصد،  5.5های تازه  درصد، میوه 2تخم مرغ  های لبنیات و چای بدون تغییر بوده اما طبق محاسبات بانک مرکزی بهای گروه

 .درصد کاهش داشته است 8.9درصد و گوشت مرغ  9.5گوشت قرمز 

 .درصد افزایش یافت 9.5درصد و حبوب  0.2های تازه  همچنین قیمت سبزی

 لبنیات و تخم مرغ*

اشت و قیمت سایر اقالم این گروه نسبت درصد افزایش د 9.0در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل 

 .رفت ریال فروش می 099.999الی  85.999ای  درصد کاهش یافت و شانه 2.5بهای تخم مرغ معادل . به هفته قبل بدون تغییر بود

 برنج و حبوب*

 9.5ه درجه دو معادل دراین هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخل

درصد کاهش  0.2درصد و لوبیا قرمز  9.2درصد، لوبیا سفید  9.8در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی معادل . درصد افزایش داشت

 .درصد افزایش یافت 0.8درصد تا  9.5ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 های تازه ها و سبزی میوه*

شود ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از  نظر شهرداری گالبی عرضه نمی در میادین زیر در هفته مورد بررسی،

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

درصد  0.2های تازه قیمت هلو معادل  د که در گروه میوهنمودن و سبزی تازه را عرضه می  های سطح شهر اقالم میوه میوه فروی

فرنگی  های تازه قیمت گوجه در گروه سبزی. درصد کاهش داشت 00.2درصد تا  9.9افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

ر اقالم این گروه بین درصد افزای ولی بهای سای 0.5های برگی  درصد و سبزی 5.2درصد، کدو سبز  2.9درصد، بادنجان  9.5معادل 

 .درصد کاهش یافت 9.9درصد تا  9.0

 گوشت قرمز و گوشت مرغ*

درصد  8.9درصد و گوشت مرغ  9.2در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو گوساله بدون تغییر بود و بهای گوسفند معادل 

 .کاهش داشت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی*

درصد کاهش ولی  9.0بهای قند و روغن نباتی جامد هر یک معادل . نباتی مایع ثابت بود در این هفته قیمت چای خارجی و روغن

 .درصد افزایش یافت 9.2قیمت شکر 

 
 
 

http://www.farsnews.com/
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 گروه کاال
درصد تغییر نسبت به هفته 

 قبل

درصد تغییر نسبت به هفته مشابه 

 ماه قبل

درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال 

 قبل

 05.8 9.5 9 لبنیات

 5.5 5.5 -2 تخم مرغ

 8.5 9.2 9.0 برنج

 09 0.2 9.5 حبوب

 99.8 -99.2 -5.5 های تازه میوه

 02.9 -9.5 0.2 های تازه سبزی

 5.2 -9.5 -9.5 گوشت قرمز

 -09.2 -2.8 -8.9 گوشت مرغ

 5 9.0 9.0 قند و شکر

 8.5 9.9 9 چای

 9.8 9.9 9 روغن نباتی

 ب/انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259598990995 
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 بازار وقیمت ها

 - 90/40/14فارس

 تومان 9511هر کیلو هندوانه / جدول+قیمت انواع میوه و سبزی
تومان است و  9511( ع)قیمت هر کیلو هندوانه از محصوالت پر مصرف تابستانه در بازار شهرستانی میدان امام حسین

 .برابر شده است 0قیمت این محصول نسبت به سال گذشته 

هایی است که اغلب در تابستان و به خصوص در ماه مبارک  هندوانه از جمله میوه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها مصرف بیشتری دارد، اما این محصول برخالف سال گذشته که قیمتش در هر کیلو کمتر از هزار  رمضان نسبت به سایر میوه

تومان متغیر است و حتی در برخی مناطق  899تا هزار و  999تومان بود، امسال در مناطق جنوبی و مرکز شهر تهران از هزار و 

 .هزار تومان دارد 9شمالی در هر کیلو قیمتی بیش از 

به گفته عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی به دلیل افت قیمت این محصول در سال گذشته و نارضایتی کشاورزان از این 

محصول امسال کنترل شد، اما از نیمه دوم تیرماه عرضه  مسئله با همکاری کشاورزان در مناطق گرمسیری سطح زیر کشت این

 .شود فراوان این محصول به بازار آغاز می

های زنجان و همدان است، اما به دلیل آن که این دو استان  ای از محصول هندوانه مربوط به استان بخش عمده: براساس این گزارش

 .تاده استبهاری نسبتا سرد داشتند، تولید محصولشان به تأخیر اف

 (ع)قیمت انواع میوه و سبزی در خیابان شهرستانی میدان امام حسین 

 (برحسب تومان)قیمت هر کیلو  انواع میوه

 5999 شلیل

 5999 آلو قطره طال

 5999 آلو شابلون

 09999 گالبی

 2999 (درشت)گیالس 

 5999 آلبالو

 5599 گوجه سبز

 5999 پرتقال مصری

 9999 انگور یاقوتی

 5999 انگور سبز

 2599 سیب گالب

 2599 موز

 09999 آناناس

 8999 توت فرنگی

http://www.farsnews.com/
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 5999 زردآلو

 9999 طالبی

 9999 خربزه

 0599 هندوانه

 2999 لوبیای سبز

 9999 کدو

 0599 بادمجان

 9999 کلم سفید و قرمز

 2999 کرفس

 9999 خیار

 0999 گوجه فرنگی

 299 زمینی سیب

 0999 پیاز سفید

 9599 هویج

 09999 لیموترش

 2999 ای فلفل دلمه

 2999 غوره

رسد که به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  میوه های وارداتی پرتقال مصری، موز و آناناس در حالی به راحتی فروش می

نشینان وارد کشور شده است، اما مجوزی برای واردات میوه داده نشده و گفته شده این میوه ها به صورت قاچاق یا با سهمیه مرز 

 .واقعا در این فصل چه نیازی به پرتقال مصری یا آناناس استوایی است؟

هزار تومان  9تومان و انواع سبزی آش، کوکو، قورمه  599هزار و  9براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی خوردن در این بازار 

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592990255 
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 بازار و قیمت ها
 - 90/40/49فارس

 ماه منتهی به خرداد 90درصدی قیمت میوه و خشکبار در  9۱افزایش 
اعالم شد که  14مرکز آمار ایران اعالم کرد شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در خرداد 

 .ماه منتهی به خرداد خبر دارد 90درصدی قیمت میوه و خشکبار در  9۱از افزایش 

، گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی مرکز آمار ایرانهای  براساس یافته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .منتشر شد 0225خانوارهای روستایی کشور در خردادماه سال 

درصد  9.8دهد که نسبت به ماه قبل  را نشان می 999.5عدد  0225ماه سال در خرداد ( 0229=  099بر مبنای )شاخص کل 

 .افزایش داشته است

باشد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه  درصد می 02.5( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .است 02.0جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

درصد افزایش  9.0رسید که نسبت به ماه قبل  955.9در این ماه به رقم « ها و دخانیات ها، آشامیدنی یعمده خوراک»شاخص گروه 

و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  05.2داشته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد را نشان می 2.5عدد 

درصد افزایش داشته و نسبت  9.0رسید که نسبت به ماه قبل  959.9در این ماه به رقم « ها میدنیها و آشا خوراکی»شاخص گروه 

را  2.9درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  05.5به ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد نشان می

درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه  9.0رسید که نسبت به ماه قبل  950.5در این ماه به رقم « ها خوراکی»شاخص گروه 

 .دهد را نشان می 2.5درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  09.9سال قبل عدد 

درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه  9.5رسید که نسبت به ماه قبل  990.2در این ماه به رقم « نان و غالت»شاخص گروه 

 .دهد را نشان می05.9درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  09.0سال قبل عدد 

افزایش درصد  9.2رسید که نسبت به ماه قبل  909.9در این ماه به رقم « های آنها گوشت قرمز و سفید و فرآورده»شاخص گروه 

درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  9.9داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد را نشان می 5.0عدد 

درصد افزایش داشته و  9.9رسید که نسبت به ماه قبل  995.5در این ماه به رقم « گوشت قرمز و گوشت ماکیان»شاخص گروه 

را  9.9درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  -9.0به ماه مشابه سال قبل عدد نسبت 

 .دهد نشان می

درصد افزایش داشته و نسبت به ماه 9.5رسید که نسبت به ماه قبل  298.0در این ماه به رقم « ها و صدفداران ماهی»شاخص گروه 

را نشان  02.5درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  09.5مشابه سال قبل عدد 

 .دهد می

درصد افزایش داشته و نسبت به 5.2رسید که نسبت به ماه قبل  995.5در این ماه به رقم « شیر و پنیر و تخم مرغ»شاخص گروه 

را نشان  00.5ازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد درصد و نسبت به دو 05.2ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد می

http://www.farsnews.com/
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درصد افزایش داشته و نسبت به ماه  9.8رسید که نسبت به ماه قبل  999.2در این ماه به رقم « ها ها و چربی روغن»شاخص گروه 

 .دهد را نشان می 5.5نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری 5.9مشابه سال قبل عدد 

درصد افزایش داشته و نسبت به ماه  0.2رسید که نسبت به ماه قبل  209.5در این ماه به رقم « میوه و خشکبار»شاخص گروه 

را نشان 05.9دد درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ع 98.8مشابه سال قبل عدد 

 .دهد می

درصد کاهش داشته و  -5.9رسید که نسبت به ماه قبل  229.5در این ماه به رقم « (ها و حبوبات سبزی)سبزیجات »شاخص گروه 

 5.5درصد و نسبت به دوازه ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل عدد  02.2نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد را نشان می

درصد رسید که نسبت به  025.2در این ماه به رقم « ها شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی قند و شکر و شیرینی»شاخص گروه 

درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت  9.2درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد  9.8ماه قبل 

 .دهد درصد را نشان می 8.5 به دوره مشابه سال قبل عدد

 9.5رسید که نسبت به ماه قبل  929.2در این ماه به رقم « بندی نشده در جای دیگر محصوالت خوراکی طبقه»شاخص گروه 

درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره  8.0درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد 

 .دهد درصد را نشان می 00.5عدد  مشابه سال قبل

رسید که نسبت به ماه  959.9در این ماه به رقم « (های غیر الکلی نوشابه)چای، قهوه، کاکائو،؛ نوشابه و آب میوه »شاخص گروه 

ت به درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسب 9.8درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل عدد  9.5قبل 

 .دهد درصد را نشان می 5.8دوره مشابه سال قبل عدد 

درصد افزایش داشته و نسبت به ماه  9.9درصد رسید که نسبت به ماه قبل  208.9در این ماه به رقم « دخانیات»شاخص گروه 

درصد را  2.2ددد درصد و نسبت به دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ع 2.2مشابه سال قبل عدد 

 .دهد نشان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999229 
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 بازار و قیمت ها
 - 90/40/49فارس

 روند کاهشی قیمت مرغ در رمضان ادامه دارد
با توجه به تولید مازاد بر نیاز مرغ، امسال روند : انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفترئیس هیأت مدیره 

 .روز اخیر هزار تومان کاهش یافته است 95در ماه رمضان کاهشی بود و هر کیلوگرم مرغ زنده در   قیمت

 خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی وگو با  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت

 .تومان است 999هزار و  5های میدان بهمن  امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی: گفت

 .تومان است 599هزار و  2قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری : وی افزود

های سطح شهر متفاوت و  فروشی قیمت مرغ در خرده: هندگان مرغ گوشتی کشور تصریح کردرئیس هیئت مدیره انجمن پرورش د

 .شود تومان عرضه می 599هزار و  5هزار تا  5بین 

یابد و به دنبال  روز قبل از ماه مبارک رمضان تا روزهای پنجم و ششم تقاضا برای خرید مرغ افزایش می 09هر سال از : وی افزود

 .یابد ها هم کمی افزایش می قیمتافزایش تقاضا 

ها در ماه رمضان کاهشی بوده، به طوری که قیمت هر  با توجه به تولید مازاد بر نیاز مرغ، امسال روند قیمت: یوسفی بیان داشت

 .تومان کاهش یافته است 599هزار و  2تومان به  599هزار و  5روز اخیر از  05کیلو گرم مرغ زنده در 

امسال در راستای تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور : انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشترئیس هیئت مدیره 

 .کند، در حالی که با توجه به تولید مازاد نیازی به این کار نیست دام بخشی از ذخایر مرغ منجمد را به بازار عرضه می

 .کند سازی می خشی از مازاد تولید مرغ را خریداری و در انبارها ذخیرهدر حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام روزانه ب: وی افزود

بومی در استان مازندران وجود داشته به همین   طبق اعالم سازمان دامپزشکی آنفلوانزای پرندگان در بین چند مرغ: یوسفی گفت

 .این محصول نداشته است  دلیل این موضوع تأثیری بر قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999598 
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 بازار و قیمت ها
 - 90/40/14فارس

 وفور کاالهای اساسی در بازار و کمبود مشتری/ قیمت لبنیات همچنان بدون تغییر است
های میدانی  اما گزارش( شیر، ماست و پنیر)قلم از اقالم پرمصرف لبنیات  3درصدی قیمت  91با وجود تصویب افزایش 

خورد، اما خریداری  ها هنوز افزایشی نداشته است و وفور کاالهای اساسی در بازار به چشم می دهد قیمت نشان می

 .نیست

، طی هفته گذشته با مصوبه هیأت دولت، صنایع لبنی اجازه یافتند تا قیمت شیر، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .درصد افزایش دهند، البته اجرای این افزایش قیمت منوط به بررسی در ستاد تنظیم بازار شد 09ماست و پنیر را 

یک از  دهد، نه تنها هیچ های سطح شهر تهران نشان می ها و فروشگاه ارس از سطح سوپرمارکتهای میدانی امروز خبرنگار ف گزارش

دلیل آنکه تاریخ مصرف محصوالتی همچون شیر و ماست کوتاه است  اند، بلکه برخی برندها به برندهای لبنی افزایش قیمتی نداشته

 .اند ای ارائه کرده های زنجیره درصدی روی محصوالت خود در فروشگاه 99تا  09تخفیف 

 .های مندرج در جدول زیر بر حسب تومان است قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت نوع کاال ردیف

   9299 ماس چرب می شیر کم 0

   9999 ماس شیر پرچرب می 9

   2299 ماس چرب می گرمی کم 299ماست  2

   2299 ماس گرمی پر چرب می 299ماست  5

   5999 ماس گرمی می 259پنیر  5

   5599 گرمی سفید ایرانی 559پنیر  9

   8999 ای دامداران کیلویی پرچرب دبه 9.5ماست  5

   2999 چرپ دامداران گرمی کم 299ماست  8

   9599 چرب دامداران شیر بطری کم 2

   9599 شیر بطری پرچرب دامداران 09

 0299 %09 9099 چرب هراز شیر بطری کم 00

 2299 %99 5999 ماست یونانی کاله 09

رغم وفور کاالهای اساسی از جمله لبنیات، روغن، حبوبات و برنج  ها علی نکته جالب توجه اینکه بنابر اذعان فروشندگان سوپرمارکت

 .ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است در مغازه

 مشتری نداریم*

بسیاری از مشتریان ثابت ما همان رقمی که ماهانه برای خرید سوپرمارکت در نظر : گوید داران می میرمحمدی یکی از سوپرمارکت

خرید االن هر دو هفته  ای می ای یک ماست دبه مثالً اگر یک خانواده هفته. برند کنند، اما کاالی کمتری می گرفتند را خرید می می

http://www.farsnews.com/
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ها حذف  خبری از خرید شیرهای کوچک روزانه برای فرزندانشان نیست و دوغ هم از خرید سفره خانوادهخرد یا دیگر  یک بار می

 .مان از کارخانجات نصف شده است؛ چراکه مشتری نداریم کردیم، اکنون سفارش بار یخچال را پر می 9شده و اگر زمانی ما روزانه 

من کارمند یکی از ادارات دولتی هستم که   :گوید یت خرید خانواده مینفره است درمورد وضع 5سالی که پدر خانواده  مرد میان

گیرم که فقط برای خرید کاالهای اساسی و ضروری به همراه گوشت و مرغ باید نیمی از حقوقم را  میلیون تومان حقوق می 9ماهانه 

 .بدهم

و خرید پوشاک و پول توجیبی فرزندانم را هم باید  جدای از آنکه اجاره منزل، هزینه بنزین و سربار وسیله نقلیه: افزاید وی می

ایم و تا حدی سویا را  ریزی بسیاری از مواد غذایی را از خریدمان حذف کرده نتیجه آن شده که با طی یک برنامه. تأمین کنم

 .ایم جایگزین گوشت نموده

 .ای افزایشی نداشته است های زنجیره های مندرج در فروشگاه به جز لبنیات قیمت سایر کاالهای اساسی هم براساس قیمت

 .های مندرج در جدول زیر بر حسب تومان است قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت کاال نوع کاال ردیف

   90099 گرمی 2899روغن جامد الدن  0

   02999 گرمی 9599روغن جامد الدن  9

   00299 گرمی 0899روغن جامد زعفرانی الدن  2

   5899 گرمی 929جامد زعفرانی الدن روغن  5

   5299 روغن مایع الدن طالیی یک لیتری 5

 9955 %59 2595 برگ 299دستمال کاغذی  9

 5925 %59 9589 قلو 5دستمال توالت  5

   0995 پودر رختشویی تاژ 8

   9989 پودر ماشین تاژ 2

   9599 پودر ماشین سافتلن طالیی 09

   9599 ای بستهگرمی  299شکر  00

   55999 کیلویی هندی 09برنج  09

   82999 کیلویی 09برنج ایرانی طارم  02

   85999 کیلویی 09برنج ایرانی هاشمی  05

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999858 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا-1390تیر  48, دوشنبه

 نشده، قابل اجرا نیست  نرخ ابالغ/ ماه رمضان افزایش قیمت لبنیات نداریم
اند، باید گفت که در ماه  درصدی قیمت لبنیات نسبت داده 91شده را به افزایش  ای پیشنهاد ارائه با وجود آنکه عده

 .رمضان هیچ صنعتی قصد افزایش قیمت ندارد

با اعالم اینکه هیچ ( ایانا)های لبنی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنایع فرآورده عضو هیئت

درصدی قیمت  09ای درباره افزایش  از آنجا که هنوز ابالغیه: درصدی نشده است، گفت 09فرآورده لبنی مشمول افزایش قیمت 

توان گفت که لبنیات گران شده و مردم این محصوالت را با  ، پنیر و ماست دریافت نشده است، نمیسه فرآورده لبنی ازجمله شیر

 .های قبلی تهیه کنند قیمت

های جدید لبنیات اعالم  محمد فربد با رد آنچه دیروز به سرعت به نقل از احمد مقدسی، رئیس انجمن گاوداران ایران به عنوان نرخ

توان آن را قطعی و الزم االجرا دانست و آنچه آقای مقدسی  قتی مصوبه نرخ های جدید ابالغ نشود، نمیتا و: قطعی شده است، افزود

 .نقل کرده، آرزوی شخصی خودش بوده است

وی به جلسه برگزارشده روز گذشته توسط معاون اجرایی رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، معاون وزیر صنعت، معدن و 

در این جلسه که به قصد مشورت برگزار : کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد و ادامه داد حمایت مصرف تجارت و مسئوالن سازمان

ها، ستاد  های لبنی مطرح شد و نتایج آن باید در ستاد هدفمندی یارانه شده است، تنها درخواست تولیدکنندگان شیرخام و فرآورده

 .تنظیم بازار و هیئت وزیران نهایی و مصوب شود

ها از افزایش قیمت لبنیات خبر دادند، در حالی که  برخی رسانه: های لبنی خاطرنشان کرد مدیره انجمن صنایع فرآورده و هیئتعض

چنین افزایشی صحت ندارد، زیرا محصوالت تولیدشده در این بخش دارای تاریخ تولید و قیمت بوده و اگر هم قرار باشد افزایشی 

تمام شود و عالوه بر آن بارها اعالم شده است که در ماه مبارک رمضان هیچ افزایش قیمتی وجود  اعمال شود، باید ذخایر انباری

 .نخواهد داشت

اگر قیمت : کنندگان داشته باشد، تصریح کرد تواند سود مناسبی را نصیب تولیدکنندگان و مصرف فربد درباره قیمت مناسبی که می

تواند اعمال شود، اما در صورتی که قیمت  شد، افزایش شش درصدی لبنیات میتومان با 959هزار و  هر کیلوگرم شیرخام یک

درصدی برخوردار باشد تا ضرر زیادی  09تومان باشد، باید لبنیات از افزایش  559هزار و  شده هر کیلوگرم شیرخام یک خریداری

 .متوجه بخش صنعت نشود

مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی برگزار شود تا این  اعضای هیئت ای با حضور قرار است جلسه( شنبه سه)فردا : وی یادآور شد

 .موضوع در آن بررسی شده و تصمیم بگیریم که در چه زمانی و با چه قیمتی موارد فوق اعمال شود

 09گونه بیان شد که از امروز قیمت لبنیات  ای از مدیران صنفی بدین گفتنی است، در جلسه روز گذشته مسئوالن، به تعبیر عده

درصد افزایش خواهد یافت و سه کاالی پرمصرف شیر، ماست و پنیر مدنظر قرار گرفته است، در حالی که در جلسه وزیر صنعت، 

درصدی قیمت شیر، پنیر و ماست پیشنهاد شد، اما تا زمانی که ابالغ نهایی آن  09معدن و تجارت در نشست خبری، افزایش 

 ./ت نداردکس اجازه افزایش قیم صورت نگیرد، هیچ

http://www.iana.ir/food/item/92205-0.html 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 139۱تیر  48: تاریخ

 هزار تومان 01هر کیلو گوشت / گوشت گران شد 

یابد  با توجه به اینکه به دلیل پیش سرد شدن وزن گوشت کاهش می: ملکی با اشاره به اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گفت

 .تومان افزایش بیابد 599این امر موجب شده تا قیمت هر کیلو گوشت بین هزار تا هزار و 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران وزه تجارت حعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی گوشت  599تا هزا رو  0999این امر موجب افزایش : سرد کردن گوشت از دیروز گفت ، با اشاره به اجرای طرح پیشجوان

 .قرمز شد

 .گیرد درجه زیر صفر قرار می 5الی  5ت در دمای ساع 95بر اساس این طرح الشه گوسفند به مدت : وی افزود

به گفته ملکی مسئولین سازمان دامپزشکی با توجه به مشاهده مواری از تب کریمه کنگو تصمیم به اجرای طرح پیش سرد کردن 

 .گوشت گرفتند

ادن گوشت در این دما موجب یابد اما قرار د گرم کاهش می 599تا  599با قرار دادن گوشت در این دما وزن آن : وی ادامه داد

 .شود زدایی و افزایش بهداشت گوشت می میکروب

شود و  دار عرضه می هزار تومان به مغازه 99تا  599هزار و  95هم اکنون گوشت قیمت : وی با اشاره به قیمت گوشت در بازار گفت

 .رسد ه فروش میتومان هر کیلو شقه بدون دنبه ب 599هزار و  92تا  92در واحدهای صنفی به قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5959295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5246364
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 139۱تیر  12 - ۱4۰۰8: کد خبر 

 نباید در ماه رمضان گران شود "شیر"با وجود موافقت دولت، 
کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به موافقت دولت با افزایش قیمت شیر، تأکید کرد که قیمت شیر نباید یک عضو هیأت رئیسه 

 .در ماه رمضان افزایش پیدا کند

از طرف . پوشاند های آنها را نمی تولیدکنندگان از این گالیه دارند که قیمت تمام شده شیر هزینه: اهلل میرمرادزهی عنوان کرد هدایت

از سوی دیگر باید نیاز اولیه تولید دامداران را . طوری قیمت را تعیین کنیم که مصرف کننده هم توان خرید داشته باشددیگر باید 

 .تهیه کنیم تا قیمت شیر افزایش پیدا نکند

های حمایتی را  بدهند و قرار شد بسته  زمانی قرار شد به مردم یارانه: ای سه جانبه است و افزود او تأکید کرد که این موضوع مسأله

های دامداری با قیمت آزاد  نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا در چنین مواقعی قیمت را باال نکشند اما متأسفانه قیمت نهاده

 .در اختیار دامداران قرار گرفته شد

اگر بخواهیم قیمت شیر را کنترل . شود وقتی مواد اولیه گران شود شیر هم خود به خود گران می: این نماینده مجلس ادامه داد

اگر مواد اولیه گران باشد و بعد بخواهیم بر قیمت نظارت کنیم مشکالت . کنیم باید مواد اولیه تولید را در اختیار دامداران قرار دهیم

 .آید ای به وجود می عدیده

هایی وجود  به هر حال خانواده. نیاید نظر ما این است که قیمت طوری تعیین شود که فشاری به مردم: میرمرادزهی تصریح کرد

 .آورد دارند که دستشان تنگ است و افزایش قیمت به آنها فشار می

در حال حاضر . کنند ترمی ها را مناسب در همه کشورهای دنیا قیمت. ها را افزایش دهند در ماه رمضان نباید قیمت: او همچنین گفت

ها کمتر شود مواد اولیه  گر بخواهیم این مشکل را به صورت جدی حل کنیم و قیمتا. هم اتفاقی نیفتاده که قیمت شیر باال برود

 .باید ارزان به دست تولید کننده برسد

http://iranecona.com/59558 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 139۱تیر  8دوشنبه 

 لبنیات تکان نخورد /مرغ ارزان شد مرغ و تخم

  بانک، بیمه، بورس -اقتصادی  : سرویس
درصدی قیمت بیش از سایر  2مرغ با ریزش  های گوشتی کاهش قیمت داشت و تخم در هفته گذشته همزمان با هفته اول ماه رمضان فرآورده

 .کاالهای خوراکی ارزان شد

فروشی مواد خوراکی در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن، قیمت لبنیات،  دهبه گزارش خبرنگار ایسنا، بنابر اعالم بانک مرکزی از قیمت خر

های تازه  همچنین برنج، حبوبات، سبزی. های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ کاهش یافته است مرغ، میوه چای، روغن نباتی ثابت و قیمت تخم

 .و قند و شکر با افزایش قیمت همراه بود

 مرغ لبنیات و تخم
درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون  9.0ه مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه در هفت

درصد  5.9تغییر بود این در حالی است که قیمت لبنیات در هفته منتهی به پنجم تیرماه سال جاری در مقایسه با هفته مشابه سال قبل 

 .تومان به فروش رفت 999هزار و  09تا  8599ای  درصد کاهش قمیت داشت و شانه 2مرغ در این مدت  اما تخمافزایش یافته است 

 برنج و حبوبات
در هفته گذشته گروه برنج یک درصد افزایش قیمت داشت و قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی و داخلی درجه یک ثابت بود اما بهای برنج 

درصدی نسبت به  0.2گروه حبوبات نیز رشد نیم درصدی در مقایسه با هفته ماقبل و افزایش . افزایش داشتداخلی درجه دو، هفت درصد 

 .هفته مشابه سال گذشته داشته است

 های تازه ها و سبزی میوه
درصد  99.2ال گذشته درصد و در مقایسه با هفته منتهی به پنجم تیرماه س 5.5های تازه نسبت به هفته قبل  در هفته مورد بررسی قیمت میوه

 .کاهش یافت

  .درصد در مقایسه با هفته قبل افزایش دارد 0.2های تازه  همچنین قیمت سبزی

 گوشت قرمز و گوشت مرغ
 . هزار تومان به فروش رفت 25ای که در سطح شهر هر کیلوگرم حدود  در هفته اخیر قیمت گوشت گوساله و گاو بدون تغییر بود؛ به گونه

درصد کاهش یافته  09.2درصد و در مقایسه با هفته مشابه سال قبل  8.9شت مرغ در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل آن مچنین قیمت گو

 .تومان فروخته شد 5299بنابراین هر کیلوگرم مرغ در سطح شهر با قیمتی حدود . است

 قند، شکر، چای و روغن نباتی
همچنین بهای قند و روغن نباتی جامد هر یک معادل یک . روغن نباتی مایع ثابت بوددر هفته منتهی به پنجم تیرماه قیمت چای خارجی و 

 .درصد کاهش و قیمت شکر سه درصد افزایش یافت

http://www.isna.ir/fa/news/25959895555 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 139۱تیر  11پنجشنبه 

 ایجاد اختالل در بازار آرد

دوگانگی در قیمت آرد موجب اختالل در بازار این محصول و متضرر شدن تولید کنندگان : دبیر انجمن صنفی کارخانجات آرد خوزستان گفت

  .آن شده است

نرخ آرد به منظور حمایت از : د، منطقه خوزستان، اظهار کر(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران حسنعلی نویدی در گفت

  .تولیدکننده و مصرف کننده آزادسازی شد اما این کار جز متضرر شدن کارخانجات آرد هیچ سودی نداشته است

 89تومان و  0959درصد از گندم مورد نیاز خود را با قیمت هر کیلوگرم  99براساس طرح آزادسازی قیمت آرد، کارخانجات باید : وی افزود

تومان  899تومان و  0299ها به ترتیب با قیمت  تولید کنند که در نهایت آرد تولیدی آن( تومان 995هر کیلوگرم )د را با گندم دولتی درصد آر

  .شود عرضه می

ها کنند و با قیمت کیلویی یک هزار تومان به آزادپز نویدی با اظهار تاسف از اینکه نانوایان دولتی آرد خود را به طول کامل پخت نمی

تومان از ما خریداری کنند، برای سودجویی خود، آرد مورد نیاز را از  0299نانوایان آزادپز نیز که باید آرد را با قیمت : فروشند، تصریح کرد می 

  .کنیم، روی دستمان بماند این کار موجب شده تا آردی که ما گندم آن را از بازار آزاد تهیه می. کنند نانوایان دولتی تهیه می

دوگانگی در قیمت آرد مشکل ساز شده و باید آرد یا کامل آزاد و یا کامال دولتی باشد، تا بازار آن مورد سوء استفاده قرار نگیرد : وی تصریح کرد

  .درصد آزاد شده و این اقدام جز ضرر برای کارخانجات آرد چیزی نداشته است 99آرد عمال فقط در حد . و ضرری متوجه کارخانجات آرد نشود

http://www.isna.ir/fa/news/25950099925 
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 برنامه و سیاست ها

 - 90/40/49فارس

تقاضای بیش از حد و مدیریت نامناسب موجب بحران آب شده / روش عملی برای مقابله با بحران آب 91
 تغییر کندالگوی غذای مردم / است

 91اند، استاد دانشگاه آبیاری مشهد  در حالی که بسیاری از کارشناسان وضعیت کمبود آب کشور را بحرانی نامیده

روش عملی و کاربردی را برای خروج از این بحران ارائه داده و معتقد است با بکارگیری آنها وضعیت موجود بهبود 

 .یابد می

ها در  شود جنگ دولت ، بحران آب در کشور و جهان به حدی جدی است که گفته میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .در حال حاضر هم امنیت غذایی بسیاری از کشورها با کمبود آب به خطر افتاده است. آینده بر سر آب خواهد بود

بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر با آن مقابله نشود، تولید و امنیت غذایی کشور  در کشور ما نیز کمبود آب مسئله جدی است که

ها اثرات زیست محیطی فراوانی را موجب شده که تهدید خشک شدن  تهدید خواهد شد، در دیگر سو کمبود آب و خشکسالی

استان مجاور آن باید  5د، جمعیت گویند اگر این دریاچه خشک شو دریاچه ارومیه از آن جمله است و برخی کارشناسان می

 .مهاجرت کنند

وگویی انجام دادیم که در   آبی در ایران و راههای مقابله با آن با امین علیزاده استاد دانشگاه آبیاری مشهد گفت  در باره مشکالت بی

 .خوانید زیر می

ن عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد اکنو امین علیزاده دارای دکتری رشته آبیاری از دانشگاه کالیفرنیا است که هم

 .است

های آبیاری، روابط آب و خاک و گیاه، فیزیک خاک و  ، طراحی سیستم(هیدرولوژی)های آب شناسی  جلد کتاب در زمینه 92وی 

عنوان کتاب درسی و بار تجدید چاپ شده و اکثر آنها در حال حاضر با  92سایر علوم مرتبط تألیف و تدوین کرده که بعضا بیش از 

 .مرجع علمی مورد استفاده دانشجویان سراسر کشور قرار دارد

پژوهشی را در مجالت معتبر داخلی و خارجی منتشر  -این استاد آبیاری عالوه بر تألیف کتب متعدد بیش از یکصد مقاله علمی 

 .کرده است

کند که معتقد است با به کار گیری آنها د رکشور  ارائه میهای پیشنهادی و کاربردی  وگو بسته استاد آبیاری مشهد در این گفت

 .توان از خطر بحران آب به سالمت عبور کرد می

وضعیت آب در : علیزاده در پاسخ به اینکه کمبود آب در کشور تا چه اندازه جدی است؟ و آیا به حد بحران رسیده است؟ گفت

ای دور تاکنون در کشور کم نشده است، بلکه نیاز به آب بیشتر شده، زیرا اما واقعیت این است که آب از ساله کشور بحرانی است،

ها به اندازه نیازی که  تر اینکه در این سال خواهیم را به ما خواهد داد، اسفناک این تصور غلط وجود دارد که هر آنچه از طبیعت می

ی در کشور برای مصرف آب ایجاد شده است، بدون ناپذیر اشتهای سیری. ریزی مناسبی انجام نشده است به آب داشتیم، برنامه

 .ریزی برای مصرف درست آن داشته باشند اینکه مسئوالن و مردم برنامه

اینکه : گوید شود، چه میزان از مصرف آب در بخش کشاورزی است و چه راههایی برای کنترل آن وجود دارد؟ می از وی سوال می

های وزارت نیرو، هواشناسی و سایر مسئوالن هم برای ارائه  تالش. نوز روشن نیستچه میزان آب در بخش کشاورزی نیاز است، ه

آمارهایی  ها دقیق نیست و های نامناسب ایستگاه دلیل وسعت و پراکندگی، سیستم آمار درست از مصرف آب در بخش کشاورزی به

 .میلیارد مترمکعب مصرف ارائه شده است 11تا  01از 

http://www.farsnews.com/
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های  آنچه مسلم است در سال: گوید داند، می در این باره که کسانی تغییرات اقلیم را عامل بحران آبی میاین استاد دانشگاه مشهد 

تقاضای بیش از اندازه و مدیریت اما تنها   قدر متغیر نبوده که باعث کم شدن آب شود، گذشته تغییرات آب و هوا و اقلیم آن

 .نامناسب موجب بحران آب شده است

شود، اما هیچ وقت معلوم نشده است که میزان آب  درصد آب کشور مصرف می 29شود در بخش کشاورزی  می گفته: گوید وی می

شود، توصیه این است که در گام نخست دولت برآورد کند که نیاز  درصد آن در این بخش استفاده می 29موجود چقدر است که 

رود، چقدر است و براساس آن آب حجمی در اختیار کشاورزان  میلیون هکتار زمین آبی که در کشور زیر کشت می 2تا  5.5آبی 

باید نیاز خالص آبیاری آنها . شود گونه زراعی کشت می 2تا  8دشت کشاورزی در کشور وجود دارد که در آنها  992گذارده شود، 

 .تعیین و براساس آن آب مورد نیاز آنها تأمین شود

 کشاورزی کشور باید متراکم شود*

میلیون هکتار زمین  2تا  5.5اینکه بیاییم . توسعه کشاورزی براساس سطح کشت در کشور باید فراموش شود: دهد وی ادامه می

باید . البته راهکارهایی هم وجود دارد. کشاورزی داشته باشیم و تالش کنیم که حتماً آب آنها را تأمین کنیم، شدنی نیست

 .رودهای فشرده با عملکرد باال ب کشاورزی به سمت کشت

ای نیست، بلکه در کنار بخش کشاورزی صنایع تبدیلی آن ایجاد شود  از نظر علیزاده کشت فشرده تنها استفاده از کشت گلخانه

آالت مناسب همه  بذر مناسب، کود مناسب، ماشین. های نوین و تحقیقات افزایش یابد عملکرد بخش کشاورزی با استفاده از سیستم

 .توان عملکرد مناسب داشت برد که حتی با کاهش سطح کشت هم می رزان را باال میمواردی است که عملکرد کشاو

با آب موجود تنها : درصد کاهش یابد، معتقد است 59این استاد دانشگاه مشهد با بیان اینکه سطح زیر کشت بخش کشاورزی باید 

میلیون هکتار  2تا  8توان همان محصول  می میلیون هکتار زمین کشاورزی آبی قابل کشت است و از این میزان کشت 5تا  5.5

های کشت شده  در حال حاضر کشاورزان به دلیل کمبود، آب کافی برای زمین. دست آورد شود، را به زمین آبی که اکنون کشت می

 .آید دست نمی دهند، بنابراین عملکرد مطلوب نیز از آنها به نمی

افتد؟  آید و امنیت غذایی مردم به خطر نمی دی سطح زیر کشت تولید پایین نمیدرص 59شود که آیا با کاهش  از علیزاده سؤال می

شود و با کاهش سطح کشت باید روی افزایش عملکرد کار  درصد نیاز غذایی کشور وارد می 59تا  29درحال حاضر هم : گوید می

 .شدها خواهد رسید و عمال میزان تولید کم نخواهد  شود و ضمن اینکه آب کافی به زمین

 محصوالت مزیت دار باید کشت شود*

دار روی آورد کشور در کشت محصوالتی مانند گندم، پنبه، هندوانه  بخش کشاورزی باید به کشت محصوالت مزیّت: وی معتقد است

برای  باید بخش کشاورزی روی محصوالتی که از نظر تولید و صادرات. پذیر نیست، اما انار و پسته ایران قابل رقابت است رقابت

 .تواند رقابت کند ایران در پسته ظرفیت منحصربه فردی دارد که با دنیا می. کشور مزیّت دارند کار کنند

 یارانه آب قطع شود/قیمت آب در کشور باید باال باشد*

یارانه به بخش . به گفته استاد دانشگاه آبیاری برای اینکه مصرف آب در بخش کشاورزی بهینه شود باید قیمت باالیی داشته باشد

آید،  الگوی کشت با تالش و مبارزه مسئوالن به دست نمی. آب باید کامالً قطع شود، تا مردم نحوه استفاده صحیح آب را پیدا کنند

اگر قیمت مناسب برای آب تعریف شود، . بلکه اگر قیمت مناسبی برای آب تعیین شود، کشاورز خودش تعیین خواهد کرد چه بکارد

 .رف آب خود را مدیریت خواهد کردهر شهروند مص

 لیتر باشد 051و نه  911طراحی شهری برای سرانه مصرف * 
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درحالی . لیتر آب است 959طراحی شهری برای مصرف سرانه : گوید ها هم اشتباهات زیادی دارد، می ریزی وی با بیان اینکه برنامه

ها مجبور  لیتر باشد، دیگر خانواده 059تا  099اس سرانه مصرف اگر طراحی براس. ای وجود ندارد که هیچ جای دنیا چنین برنامه

ها با پارچه خیس  شور ندارند و آشپزخانه ها کف در هیچ جای دنیا آشپزخانه. نخواهند شد گردوخاک حیاط خود را با آب تمیز کنند

 .گیرند ها را آب می شوند، اما در ایران حتماً آشپزخانه تمیز می

 ییر کندالگوی غذایی مردم تغ*

درحالی . شود درصد کالری مورد نیاز ایرانی از مواد گیاهی تأمین می 29تا  29. الگوی غذایی مردم باید تغییر یابد: گوید علیزاده می

باید متولّیان امر تغذیه مردم را به . روند دلیل گرانی گوشت و یا عدم فراوانی آن به سراغ این محصول نمی که بسیاری از مردم به

کیلوگرم  5کند، درحالی که  گرم گندم یک مترمکعب آب مصرف می 599حصوالت با مصرف آب کمتر سوق دهند، مثالً هر سمت م

اما این . دهد کیلوگرم محصول می 5تا  5فرنگی با یک مترمکعب آب  همچنین گوجه. زمینی یک مترمکعب مصرف آب دارد سیب

 .محصوالت کمتر در سفره غذای مردم جای دارند

میلیارد  05تا  09های زیرزمینی برداشت شده است و ساالنه  میلیارد مترمکعب از آب 029سال گذشته  95در : علیزاده گفت

ها نباید دست زد و اینها سرمایه آیندگان است،  شود، درحالی که به این آب مترمکعب آب زیر زمینی غیرتجدیدپذیر برداشت می

 .کنند ای زیرزمینی خود استفاده نمیه همچنان که بسیاری از کشورها از آب

 سازی شود استفاده صحیح از آب فرهنگ*

سازی شود، مردم باید آب را به عنوان مایه هستی بخش زندگی با تمام وجود درک  استفاده صحیح از آب فرهنگ: گوید وی می

 .کنند و بدانند که بدون آن همه چیز به آخر خواهد رسید

 آب زیر زمینی برای آیندگان است؛ دهند ه نمیکشورهای دیگر اجازه حفر چا*

های زیرزمینی را  هیچ کشوری اجازه استفاده از آب: گوید وی در این باره که تجربه کشورهای دیگر برای مصرف آب چیست؟ می

های  درباره آب. ننددا های زیرزمینی را سرمایه آیندگان می در ژاپن و سنگاپور مردم اجازه حفر چاه ندارند، زیرا آنها آب. دهد نمی

ریزی مناسبی دارند، مثال به جای اینکه مردم را از استفاده آب منع کنند با اعمال نرخ مناسب از مصرف  ها برنامه سطحی هم دولت

 .فرستند حساب متناسب با آن می ای صورت کنند و برای هر استفاده رویه جلوگیری می بی

هزار  4سنت و در امارات  31هر متر مکعب آب در ایران /خشک باشدمصرف آب کشاوری باید به ازای تولید ماده *

 دالر ارزش دارد

فروشند، درحالی  سنت می 99کنند و کیلویی  کیلوگرم هندوانه تولید می 0.5در کشور ما با یک مترمکعب آب یک تا : گوید وی می

کشاورزی باید به ازای تولید ماده خشک و ارزشی که محصوالت . هزار دالر درآمد دارند 5که در امارات از همین یک مترمکعب آب 

سنت تولید کنید این محصول را  29برای کشور دارد تولید شود مثال اگر با مصرف یک متر مکعب آب قرار است محصولی به ارزش 

 .تولید نکنید، بهتر است

 .کنند، بیشتر باشد صرف میکشاورزان باید به دنبال محصولی بروند که ارزش آن برای کشور در مقابل آبی که م

 گردند دالرهای محصوالت صادراتی به کشور بر نمی/از آب مجازی استفاده شود*

  :گوید داند و می ریزی برای استفاده از آب مجازی را راه دیگری برای مبارزه با بحران آب می استاد دانشگاه آبیاری مشهد برنامه

کنند، اصال نیاز به تولید همه محصوالت نیست، باید  کنند و آنها را وارد می نمی خیلی ار کشور بیشتر محصوالت آب بر را تولید

نیازی به داشتن جایگاه سوم و چهارم دنیا در . دار کار کنیم بر را وارد کنیم و بر روی محصوالت استراتژیک و مزیّت محصوالت آب

 .تولید خربزه و هنداونه نیست
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بسیاری از این محصوالت صادراتی که با استفاده از آب . کنیم زان آب چه محصولی تولید میباید بدانیم که از این می: وی افزود

های خارجی ذخیره  عنوان سرمایه فردی در بانک گردند و به شوند، به کشور برنمی داخل در کشورهای خارج تبدیل به دالر می

 .شوند می

 گیری شودرویه جلو از واردات بی/دیپلماسی آب و کشاورزی اعمال شود*

این استاد دانشگاه معتقد است برای مقابله با بحران آب باید دیپلماسی آب همراه با دیپلماسی کشاورزی اعمال شود، به دلیل 

درحالی که نیاز به واردات بسیاری از این . های خارجی سازگار شده است ها با محصوالت و میوه رویه اکنون ذائقه ایرانی واردات بی

تلفات در بخش کشاورزی باید به شدت کاهش یابد؛ چراکه بخش زیادی از هدررفت آب به واسطه تلفات محصول  .محصوالت نیست

 .ایران باید عضو سازمان تجارت جهانی باشد که در این صورت بسیاری از مشکالت واردات و صادرات برطرف خواهد شد. است

 کشت نشایی جایگزین کشت بذری شود*

بسیاری از کشورهای . نشایی باید جایگزین کشت بذری شود؛ زیرا از هدررفت آب جلوگیری خواهد کردکشت : گوید علیزاده می

آورند، اما در کشور ما  دست می دهند که مثالً کدوی چند کیلویی را با پیوند زدن روی سبزی به خارجی پیوند سبزیجات را انجام می

 .شود چنین کارهایی انجام نمی

بسیاری معتقدند خودکفایی در گندم به هر نحوی باید انجام شود؛ چراکه نیاز به این محصول استراتژیک  از علیزاده سؤال شد که

کند،  عنوان حربه تهدید استفاده می کند و خیلی از کشورها از این ابزار به عالوه بر مخاطرات امنیت غذایی جنبه سیاسی پیدا می

های تضمینی و یا ترغیب  دار نخواهد بود، شاید یک سال بتوانیم با افزایش نرخخودکفایی در محصوالت کشاورزی ما پای  :گوید می

ساله را رقم بزنیم، اما همچنان که قبالً هم دیده شد، چنین  کشاورزان به کشت نوعی خاص از محصول خودکفایی یک

چین با . کنند های همدیگر را تأمین میها در دنیای کنونی تعامل دارند و نیاز دولت: وی گفت. های پایدار نخواهد ماند خودکفایی

بلعد، اما هیچ گاه نگران تأمین گندمش نیست، زیرا در دنیای  های آینده تمام گندم دنیا را می افزایش جمعیتی که دارد طی سال

 .شود کنونی نیاز کشورها آنقدر در هم تنیده است که تمام امور و نیاز آنها از همدیگر برطرف می

روند  میلیون زائر به مشهد می 95ساالنه . رود اکنون تسبیح و مهر و سجاده چینی در کشور ما فراوان به فروش می هم: علیزاده افزود

های تولید  اگر کشور نگران تأمین نیاز گندمش است، باید حداقل در سایر جنبه. که سوغات آنها تسبیح، مهر و سجاده چینی است

 .برای گفتن داشته باشد فعالیت کند، تا در مبادالت جهانی حرفی

مدت خورشیدی که بسیار  های فراوانی وجود دارد از جمله درجه حرارت باال و تابش طوالنی در کشور ما مزیّت: علیزاده یادآور شد

درصد است، درحالی که در کشورهای دیگر  92همین دلیل میزان قند چغندر کشور ما تا   برای بخش کشاورزی ما مفید است، به

درصد است، بنابراین کشورهای دیگر باید سه برابر تولید کشور ما داشته باشند تا تولید قند محصول چغندر آنها به  09م این رق

های بخش کشاورزی هم  اندازه کشاورزان ما باشد، در این میان مصرف آب آنها هم سه برابر خواهد بود، کشور باید به این مزیت

 .توجه کند

 ورزی عملی شودتوسعه نسبی پایدار کشا*

اینکه تمام تالش ما بر این باشد تا تولید کشاورزی به محیط : گوید و می به توسعه نسبی پایدار معتقد استاین استاد دانشگاه 

های جدی در آینده برای  زیست پیرامون آسیب نرساند؛ اگرچه این صد درصد نخواهد بود، اما هر گونه خطایی در این زمینه آسیب

 .همچنان که اشتباهات گذشته دریاچه ارومیه را به این وضعیت دچار کرد و اثرات خطرناک آن کامالً مشهود است. تما خواهد داش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259595999520 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/48فارس

 خواهان را معرفی کند رئیس سابق سازمان چای باج/ خواهی به نمایندگان مجلس پیگیری اتهام باج
خواهی به نمایندگان تحقیق و تفحص از سازمان چای، فساد  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اتهام باج

 .دارد این اتهام ضرر به مجلس است و قابلیت پیگیری: حقوقی است، گفت

در : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم الهیجان در گفت

ها  حفظ سرمایهطرح تحقیق و تفحص از سازمان چای رویکرد مجلس توجه به اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل، اشتغال و 

 .در داخل کشور است

های سال در  ها بعضا سال یکی از دالیل طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای، موضوع چای سنواتی است که این چای: وی افزود

زمان انبارها مانده بود و قابلیت مصرف انسانی نداشت و در این رابطه مقرر شده بود، تا برای برگشت درآمدهای دولت با مباشرت سا

 .های سنواتی خریداری و برای مصارف غیر انسانی به خارج صادر شود تعاون روستایی چای

های  متاسفانه سازمان تعاون روستایی و سازمان چای کشور از عهده کار یعنی خروج چای: نماینده مردم الهیجان اظهار داشت

 .های به داخل کشور برگشت خورد د و این چایسنواتی از کشور و کنترل و مدیریت خروج از مبدا تا گمرک برنیامدن

سازمان چای به علت کم لیاقتی و سازمان تعاون روستایی هم به علت طمع به برگشت مالی خودشان دقت الزم : ندیمی تصریح کرد

 .را در فرآیند صادرات چای سنواتی نکردند

گفته است که باج خواهی باعث تحقیق و تفحص از عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال که رئیس سابق سازمان چای 

 .کنیم خواهان را معرفی کنند و اگر این کار را نکنند، خودمان پیگیری می ایشان وظیفه دارند باج: سازمان چای شده، گفت

آقای محرر از : ودخواهان را معرفی کند، افز ام که رئیس سابق سازمان چای باید باج وی با بیان اینکه در یک درخواست حقوقی گفته

 .توانیم از وی شکایت کنیم اند، ما می خواهان نام نبرده است و به دلیل اتهامی که ایشان به نمایندگان زده باج

اتهام ایشان ضرر به مجلس است و قابلیت پیگیری دارد، زیرا هم : ندیمی با تأکید بر اینکه کار ایشان فساد حقوقی است، تصریح کرد

 .اند، اتهام زده است ده و هم به افرادی که خطایی مرتکب نشدهآبروی مجلس را بر

ای  گذاری چای سنواتی چه مداخله نماینده مردم الهیجان با بیان اینکه باید از رئیس سابق سازمان چای سوال شود که در قیمت

ند اتهام است، زیرا تحقیق و تفحص از ا  خواهی نمایندگان مطرح کرده از نظر من موضوعی که ایشان راجع به باج: داشته است، افزود

 .ها نفر سازمان چای توسط یک نفر و آن هم نماینده لنگرود مطرح شده و نه ده

اند و بر حسب وظیفه قانونی وارد هیئت  بقیه اعضا طرح تحقیق و تفحص از سازمان چای هم، مشارکتی در اصل نداشته: وی افزود

 .اند  تحقیق و تفحص شده

اگر ایشان واقعا مستنداتی : تصادی مجلس با تأکید بر اینکه امثال ما از این گونه اتهامات بری هستیم، تصریح کردعضو کمیسیون اق

 .شود خواهان در مجلس دارد، معرفی کند، وگرنه از ایشان به دستگاه قضایی شکایت می در رابطه با باج

ن چای علی محرر رئیس سابق این سازمان گفته که براساس این گزارش در پی مطرح شدن تحقیق و تفحص مجلس از سازما

خواهی اطرافیان برخی نمایندگان مجلس برای واردات چای بوده است، ولی  تحقیق و تفحص از سازمان چای سیاسی و ناشی از باج

 .ام و مدارک این امر در اختیار بازرسی قرار گرفته است من به کسی باج نداده
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/14فارس

 توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری
های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، توسعه روستایی کشور برای  سیاست 01براساس بند 

 .مورد تاکید است( کانون تولید و ارزش آفرینی)تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری 

های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابالغ  ، روز گذشته سیاستفارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 :ها و اقدامات اجرایی در بخش کشاورزی و روستایی بدین شرح است ها اتخاذ برنامه که در این سیاست

جزایر کشور با رعایت الزامات  ها، نواحی و سواحل و ها، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان این سیاست 02براساس بند 

گذاری در مناطق کمتر  های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه آن در چارچوب سیاست

 .توسعه یافته و روستایی

ی، توسعه روستایی های کلی ابالغی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبر سیاست 99براساس بند : افزاید  این گزارش می

ریزی و مدیریت  با برنامه( کانون تولید و ارزش آفرینی)کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری 

های جدید  ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت بهینه در سطح ملی، منطقه

ها و اماکن  سازی تأسیسات و زیرساخت دار بومی و مقاوم زایی مزیت های کارآفرینی و اشتغال های ویژه از فعالیت و حمایتاقتصادی 

 .های کلی کشاورزی آمده است سیاست 2روستایی با تأکید بر بند 

از قبیل صنایع )ی صنعتی های راهبرد های ابالغی برنامه ششم توسعه، اولویت دادن به حوزه سیاست 98همچنین بر اساس بند 

و افزایش ( نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی

 .های پیشرفته در آنها ضریب نفوذ فناوری

: غی مقام معظم رهبری آمده استهای ابالغی برنامه ششم توسعه ابال سیاست 09به گزارش فارس در چهارمین مورد از بند 

های  های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک 99گذاری ارزی حداکثر  سپرده

 .مذکور برای ارائه تسهیالت ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی

رهبر  85.09.90های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، جمهوری اسالمی ایران ابالغیه  براساس سیاست: افزاید این گزارش می

 :های تاریخی گذشته آمده است های حاصل از دوران ماندگی با عنوان اقدامات الزم برای جبران عقب 25معظم انقالب در بند 

های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی  با تهیه طرحارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان  -

 .گذاری محصوالت کشاورزی و خدمات نوین و اصالح نظام قیمت
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/49فارس

 های کشور نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

نامه نحوه حفاظت،  قانون اساسی، آیین 93۱هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل 

 .های کشور را تصویب کرد احیا و مدیریت تاالب

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت های کشور را  نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

 .محیط زیست را ابالغ کرد

سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد  99/5/0222مورخ  25029/0به پیشنهاد شماره  99/9/0225هیأت وزیران در جلسه 

های کشور را به  حفاظت، احیا و مدیریت تاالب نامه نحوه اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

 :شرح زیر تصویب کرد

 های کشور نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب آیین

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می ـ در این آیین0ماده

 سازمان حفاظت محیط زیست: الف ـ سازمان

های زیستگاه پرندگان آبزی  المللی به ویژه تاالب های مهم بین نسیون مربوط به تاالبقانون کنوا( 0)براساس ماده : ب ـ تاالب

زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت  ها و لجن ها، باتالق ـ ، شامل مرداب0259ـ مصوب ( کنوانسیون رامسر)

شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در  ت میاست که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یاف

 .ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید پایین

 ها آخرین نقطه پیشروی آب تاالب: ج ـ حد بستر تاالب

 شناختی و های بوم کمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ ویژگی: های باالدست آن ها و رودخانه د ـ نیاز آبی محیط زیستی تاالب

 .باشد ای مشخص، موردنیاز می تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تاالبی یا رودخانه

بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تاالب که به منظور تأمین نیاز آبی : های باالدست آن ها و رودخانه هـ ـ حقابه محیط زیستی تاالب

های  نامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تاالب و رودخانهمحیط زیستی تاالب و رودخانه باالدست آن و با یک بر

 .یابد باالدست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می

ر بلندمدت های محیط زیستی و تنوع زیستی بتواند د شرایطی از کمیت و کیفیت تاالب که عالوه بر حفظ ویژگی: و ـ پایداری تاالب

در این شرایط، تاالب از نظر کمیت آب از حداقل حقابه . ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید

 .گیرد محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می

سند راهبردی باالدستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از رویکرد : ها ء تاالبز ـ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیا

دار و  ها و اقدامات اولویت های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تاالب زیست بومی را در راستای پایداری تاالب

 .سازد می نفعان را مشخص ربط و ذی های اجرایی ذی همکاری بین دستگاه  شیوه

 .ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید ـ وزارت نیرو مکلف است حد بستر تاالب9ماده

های باالدست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف  ها از رودخانه ـ نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تاالب2ماده

 .شود و به شورای عالی آب ارایه میدارای اولویت است و توسط وزارت نیر
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های  دیده و رودخانه های بحرانی و خسارت تبصره ـ سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تاالب

نامه  های باالدست آن ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب ها و رودخانه باالدست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تاالب

 .تعیین نماید

نفعان ظرف شش ماه پس از ابالغ این  های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی ـ سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه5ماده

 .رسانی نموده و به هیأت وزیران ارایه نماید ها را به روز نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب تصویب

 .گیرد نامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار میتبصره ـ راهبردها و بر

ها  ها، برنامه مدیریت زیست بومی تاالب ـ سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب 5ماده

نفعان ظرف دو سال از  ای نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذیه دیده، با مشارکت وزارتخانه های بحرانی و خسارت را با اولویت تاالب

 .ها تهیه و اجرا نماید تاریخ ابالغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب

کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی تمامی اقدامات و ساز و کارهای  نگر، هدایت ـ مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع0تبصره

برداری پایدار از حوضه آبریز تاالب تهیه و مبنای  منظور حفاظت، احیا و بهره بومی به باشد که براساس فرآیندهای زیست اجرایی می

 .گیرد اقدام قرار می

های جهاد  دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه های بحرانی و خسارت ـ فهرست تاالب9تبصره

 .شود نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می اه پس از ابالغ این تصویبکشاورزی و نیرو ظرف شش م

نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط  ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب 9ماده

ادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی دیده با لحاظ ارزش اقتص های بحرانی و خسارت های آبریز تاالب زیست را در حوضه

 .های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد تهیه و در قالب برنامه
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و سیاست ها برنامه  
 - 90/40/49فارس

 دهند کشاورزی خود را گسترش می  ایران و هلند همکاری

کشور در بخش  0های همکاری  های توسعه و اولویت در دیدار وزیر جهاد کشاورزی و سفیر هلند در ایران، زمینه

 .کشاورزی بررسی شد

یدار محمود حجتی بر سرعت گرفتن همکاری در این د روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های متراکم و گلخانه ای برای تولید گل های زینتی  هلند در بخش کشاورزی به ویژه کشت: کشاورزی دو کشور تاکید کرد و گفت

بی در و سبزی و صیفی ظرفیت های خوبی دارد و با توجه به این که ما طرح توسعه کشت های متراکم را به دلیل محدویت منابع آ

 .برنامه های خود داریم، در این زمینه دو کشور می توانند همکاری شان را گسترش دهند

ما برنامه راهبردی برای تولید محصوالت کشاورزی تنظیم کرده ایم که براساس آن قصد داریم بخش عمده ای از تولید : وی افزود

 .ه ها منتقل شودسبزی و صیفی که هم اکنون در فضای باز صورت می گیرد به گلخان

وی از آمادگی ایران برای شروع همکار ی های علمی و آموزشی از جمله گل و گیاه و مبادله ژرم پالسم با هلند خبر داد و خواستار 

 .سرمایه گذاری های مشترک میان فعاالن و تجار دو کشور در حوزه کشاورزی شد

 .گذاری های مشترک میان فعاالن و تجاری ایرانی و هلندی استایران آماده حمایت از سرمایه : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

صادرات این : ها و قابلیت های ایران در زمینه تولید پسته، کشمش و سایر محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت حجتی به ظرفیت

 .اقالم و سایر محصوالت کشاورزی به هلند می تواند توسعه یابد

دو کشور در مورد گیاهان دارویی می : گر ظرفیت های کشاورزی کشورمان عنوان و تصریح کردوی کشت گیاهان دارویی را از دی

ای از این محصوالت در کشور ما به صورت ارگانیک تولید می  توانند همکاری بیشتری داشته باشند، به خصوص که بخش عمده

 .ستشود و در این روزها،گیاهان دارویی با اقبال زیادی در دنیا مواجه شده ا

کشور ما قابلیت های زیادی به لحاظ : وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که کشت گیاهان دارویی در ایران در حال توسعه است افزود

 .، رنگ ها و اسانس این گیاهان دارد خواص دارویی ،طعم ها

های همکاری میان دو کشور تاکید کرد و   در این دیدار، یوهانس دوما سفیر هلند در تهران نیز بر اولویت بندی و ارزیابی زمینه

 .توان این همکاری را در بخش آموزشی و علمی آغاز کرد  در مرحله نخست می: گفت

هلند به لحاظ تولید و تجارت محصوالت کشاورزی دارای قابلیت های زیادی است و بعضی از تولیدکنندگان و تجار : وی افزود

 .حصوالت کشاورزی در ایران هستندهلندی عالقه مند به فروش و حتی تولید م

در دیدارها و ارزیابی هایی که از گلخانه های ایران داشتیم می توان گفت برای تولید گل آینده خوبی در ایران متصور : وی ادامه داد

 .هستیم و تکنولوژی های گلخانه ای هلند می تواند در افزایش کیفیت گل ها در ایران موثر باشد

قه کشورش در تسریع همکاری با ایران در زمینه هایی همچون علوم ژنتیکی، تبادل واریته های بومی و ژرم پالسم سفیر هلند از عال

و شیالت خبر داد و خواستار انتقال تجربیات و دانش کهن ایران در حوزه کشاورزی از جمله ساخت قنات با هماهنگی سازمان فائو 

 .شد
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/49فارس

 شود بانک جامع اطالعات اراضی ملی و دولتی استان تهران ایجاد می
بانک جامع اطالعات اراضی ملی و دولتی استان : آبخیزداری استان تهران گفتسرپرست اداره کل منابع طبیعی و 

های مردمی در حال ایجاد  خواری و تسریع در پاسخ گویی به درخواست خواری و کوه زمین  تهران برای مقابله با پدیده

 .و تکمیل شدن است

علی کیان سرپرست اداره  از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهرانبه نقل  برگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعالم این خبر که بانک جامع اطالعات اراضی ملی و دولتی استان تهران درحال 

پدیده زمین خواری و کوه خواری و تسریع در پاسخگویی به درخواستهای مردمی،  برای مقابله با: ایجاد و تکمیل شدن است گفت

دستگاه های دولتی و قضائی و دقت در تصمیم گیری و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اراضی ملی و دولتی، راه اندازی 

 .داره کل قرار دارداین بانک جامع ضرورت داشته و این مهم با اهتمام جدی در دستور کار این ا

وی با اشاره به اینکه یکی از زمینه موفقیت در ایجاد این بانک ، مشارکت همه جانبه دستگاه های ذیربط و مرتبط با اراضی ملی و 

ن تر، ایجاد ای با عنایت به تاکید دولت تدبیر و امید براستقرار دولت الکترونیک برای ارائه خدمات رسانی مطلوب: دولتی است افزود

 .بانک اطالعاتی با استفاده از فناوری اطالعات و بهره برداری از آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در بخشی از این بانک، اطالعاتی همچون وضعیت اراضی ملی، موات و مستثنیات، اسناد مالکیت ماخوذه به نام : وی اظهار داشت

، هئیت نظارت، واگذاری های سنواتی، معادن، پرونده های کیفری و  95و  25دولت، پرونده های کمیسیون های ماده واحده، مواد 

 .از نظر ابعاد توصیفی و مکانی درج و گردآوری می گردد... حقوقی و 

پرونده مرتبط با اجرای  9599تاکنون اطالعات بیش از: سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

 .پرونده های کیفری و حقوقی در این بانک بارگذاری شده است ،25مقررات، ماده 

و پدافند غیرعامل نیز باید لحاظ شود که با تکمیل شدن اطالعات  ITدر راستای ایجاد این بانک اطالعاتی، حفاظت: کیان افزود

 .یکپارچه در این بانک، در آینده شاهد مدیریت کامل و جامع تری بر اراضی ملی و دولتی استان تهران خواهیم بود

ه بر تسریع در پاسخگوئی این سامانه بانک زمین عالو: وی به برخی از توانمندی های این بانک جامع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت

به درخواست های مردمی، مراجعین و دستگاه های دولتی، دقت در تصمیم گیری ها را ارتقاء بخشیده و سوء استفاده های احتمالی 

از اراضی ملی و دولتی به شدت کاهش خواهد یافت و در پاسخگویی به استعالمات معادن، اراضی کشاورزی و طرح های عمومی و 

 .ربرد اساسی داردعمرانی کا

از آنجائی که اراضی شهرستان های تهران و شمیرانات : سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد

کاری دامنه جنوبی البرز  ازحساسیت باالئی برخوردار است، ورود اطالعات توصیفی و مکانی این اراضی که در محدوده طرح جنگل

 .اولویت قرار دارد واقع شده است در
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/49فارس

 انرژیای با اولویت مصرف کمتر آب و  های متراکم گلخانه حمایت از ایجاد و توسعه کشت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت( 51)نامه اجرایی ماده  مصوبه هیات وزیران در مورد آیین

 .از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ی، پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورز قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 .ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  20/2/0225هیأت وزیران در جلسه 

نامه اجرایی  ـ آیین0225پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)جمهوری اسالمی ایران و ماده 

 :ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

 پذیرو ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 :ه بکار رفته، دارای معانی زیر استنام هایی که در این آیین ـ اصطالحات و واژه0ماده

 ـ0225پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت: الف ـ قانون

 وزارت جهاد کشاورزی( ملی یا استانی)های تحت پوشش  دستگاه: ب ـ دستگاه اجرایی

ز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا های عامل، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجو بانک: ج ـ مؤسسه عامل

 های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صندوق

قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و : د ـ قرارداد عاملیت

 .گیرد نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می ینو ضوابط این آی( ها کشور و استان)ریزی  برنامه

دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه ساالنه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر : هـ ـ واگذارنده اعتبار

 .عهده دارد

های  های نوین در ارتباط با مصرف کمتر آب و انرژی در کشت اوریها و فن استفاده از روش: سازی مصرف آب و انرژی و ـ بهینه

 .ای متراکم گلخانه

های متراکم  های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت برداران واجد شرایط بخش ـ حمایت از متقاضیان و بهره9ماده

ی کشور بر اساس برنامه ساالنه ارایه شده متضمن ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عموم گلخانه

بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی،  ای و اولویت های متراکم گلخانه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت پهنه

سازمان مدیریت  ای از سوی دستگاه اجرایی و تأیید های گلخانه سازگاری اقلیمی، نوع محصوالت و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه

 .باشد می( ها کشور و استان)ریزی  و برنامه

اعم از وجوه اداره شده و یا )نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی  های موضوع این آیین ها و مشوق ـ حمایت2ماده

 .باشد می( تسهیالت ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک

توانند نسبت به اعطای سایر  ربط می های تابعه استانی در چارچوب قوانین و مقررات ذی دستگاه تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی و

ای زیربنایی، یارانه بیمه محصوالت  های تملک دارایی سرمایه های بالعوض در اجرای طرح ها نظیر کمک ها و حمایت مشوق

 .ها اقدام نمایند کشاورزی و سایر حمایت
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های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده  نامه در طرح برداران موضوع این آیین ان و بهرهـ سهم آورده متقاضی5ماده

 .گردد اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می

از )نامه  ساط تسهیالت وجوه اداره شده موضوع این آیینـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اق 5ماده

ها توسط خزانه معین  داری کل کشور در مرکز و در استان را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه( محل بودجه کل کشور

جه سنواتی برای ایجاد و بینی در قوانین بود معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش. گردد، واریز نماید استان افتتاح می

 .ای به کار گرفته خواهد شد های متراکم گلخانه توسعه کشت

نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی  های مشمول این آیین ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح 9ماده

لی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، ما

تسهیالت مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط مؤسسه . ها به واگذارنده اعتبار اعالم نماید رد یا تصویب طرح

 .عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضی پرداخت گردد

های  نامه بر حسب نوع طرح و شرایط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویت موضوع این آیین های ـ دوره اجرای طرح5ماده

اجرایی شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال 

 .خواهد بود

حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعالم وصول حسب مورد توسط  ـ اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به 8ماده

 .گردد حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می ذی

نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با  ـ وجوه اداره شده موضوع این آیین2ماده

 .نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد ایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آیینرع

ریزی  تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

 .کشور قرار دهد

قانون نسبت به تأمین ( 55)های عامل و بر اساس ماده  ران موظف است از طریق بانکـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای09ماده

 .ای اقدام نماید تسهیالت مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه

ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و  ـ سازمان مدیریت و برنامه00ماده

در قالب « ای های متراکم گلخانه ایجاد و توسعه کشت»بینی اعتبار مورد نیاز ردیف  بودجه ساالنه کشور، نسبت به پیشمصارف 

 .وجوه اداره شده اقدام الزم را به عمل آورد

اعتبارات  ریزی و توسعه استان، بخشی از شود با تأیید شورای برنامه ها اجازه داده می ـ به سازمان جهاد کشاورزی استان09ماده

 .نامه اختصاص دهند ای موضوع این آیین های متراکم گلخانه استانی را در قالب اعتبارات وجوه اداره شده به توسعه کشت

نامه را هر سه ماه به  ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیالت بانکی موضوع این آیین02ماده

 .ریزی کشور اعالم نماید مدیریت و برنامهدستگاه اجرایی و سازمان 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999950 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/12فارس

 مرغدارانخرید و ذخیره سازی روزانه یک هزار تن گوشت مرغ مازاد از 

تا هزار تن گوشت  511به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا روزانه : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 .مرغ مازاد خریداری و ذخیره سازی می شود

روز گذشته پس از کاهش قیمت  09، حسن رکنی با اشاره به اینکه در وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مرغ مازاد تولید را به هر : گوشت مرغ ، مازاد تولید خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود

 .میزان و در هر جای کشور که باشد خریداری و ذخیره سازی می کند

 .کاهش یافته استامسال بر خالف سال های گذشته تقاضا برای گوشت مرغ : وی گفت

امسال بر خالف سال های گذشته به علت مازاد تولید و کاهش قیمت گوشت گرم : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود 

 .مرغ ، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد توزیع نکرد

که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم  هزار تن است 099میزان ذخیره مرغ در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام : رکنی گفت

 .بازار به عنوان ذخیره استراتژیک در زمان هایی که با کمبود تولید مواجه شویم ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد

این بیماری فقط در تعدادی از مرغ های خانگی و بومی : وی با انتقاد از شایعات درباره شیوع آنفلوانزای پرندگان تصریح کرد 

در استان مازندران مشاهده شده است که با تدابیر قرنطینه ای سازمان دامپزشکی این بیماری در همان منطقه کنترل  روستایی

 .شد

واحدهای صنعتی پرورش مرغ به لحاظ وجود بیماری آنفوانزا کامالً پاک است و مردم : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .با اطمینان گوشت مرغ مصرف کنند

در روزها اخیر به علت خبر مشاهده آنفلوانزا در یکی از روستاهای استان مازندران صادرات گوشت مرغ به بازارهای : رکنی گفت 

 .منطقه کاهش یافت که پس از توقف کوتاه مجدداً صادرات انجام می شود

در شده که این عدد در مدت مشابه تن تخم مرغ صا 299هزار و  99بر اساس گزارش گمرک در سه ماه نخست امسال : وی افزود

 .درصد رشد داشته است 85هزار تن بوده و بنابراین صادرات تخم مرغ  09سال گذشته 

تن  5599در این مدت : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان صادرات گوشت مرغ در دو ماه نخست امسال گفت

 .گوشت مرغ صادر شده است

 55براساس آمار گمرک در این مدت بیش از : ماه نخست امسال مطلوب ارزیابی کرد و افزود 9ام زنده را در رکنی میزان صادرات د

 .درصدی را نشان می دهد 09میلیون دالر ارزش صادرات دام زنده از کشور بوده است که رشد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999595 
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 برنامه و سیاست ها
 - 90/40/12فارس

صنعت چای باید مردمی شود نه / انحالل سازمان چای در گذشته و مدیران نابلد از عوامل افت صنعت چای

 دولتی
چای و مدیران نابلد از عوامل اداره صنعت چای از طریق تجارت، منحل شدن سازمان : عضو کمیسیون اقتصادی گفت

 .های اخیر در افت میزان تولید چای بوده است مهم تأثیرگذار در سال

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم الهیجان در گفت

اسالمی در مورد صنعت چای با چند رویکرد مواجه شدیم که یک روش ادامه روش قبل از انقالب و اداره صنعت چای پس از انقالب 

 .از طریق تجارت بود

شد و در نتیجه با اشباع بازار  به این ترتیب که چای به صورت تضمینی خریداری، اما پول آن از طریق تجارت تأمین می: وی افزود

 .تأثیر تجارت قرار گرفتتوسط تاجران چای تحت 

 .بندی و موارد دیگر چای ایرانی هم غفلت شد بنابراین حتی در مورد فرآوری، کیفیت، بسته: نماینده مردم الهیجان تصریح کرد

مجلس پنجم تصمیم عجیبی در مورد : ندیمی به رویکرد دوم یعنی طرح اصالح ساختار در صنعت چای اشاره کرد و گفت

 .شد ت، زیرا چای دولتی نبود و فقط از سوی دولت تأمین مالی میسازی چای گرف خصوصی

این موضوع منجر به منحل شدن سازمان چای و متوقف شدن خرید : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .تضمینی شد

شد که خرید تضمینی انجام شود، باالخره در مورد صنعت چای در مجلس هفتم تصمیم گرفته : نماینده مردم الهیجان بیان داشت

 .اما مشکالت به قوت خود در مورد این صنعت باقی ماند

ساالنه بخش قابل توجهی چای از طریق : عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به تاکید اقتصاد مقاومتی بر توجه به تولید داخل، گفت

 .در این صنعت وجود دارد شود، بنابراین ظرفیت برای افزایش تولید و اشتغال واردات تأمین می

 .اما این چای کیفی هم نیاز به فرآوری دارد: ترین چاهای دنیاست، افزود وی با بیان اینکه چای ایرانی جزء با کیفیت

در دوره گذشته مدیر سازمان چای تحصیالت : ندیمی با بیان اینکه در برخی مقاطع در مدیریت صنعت چای ضعیف عمل شد، گفت

 .عت و اقتصاد نداشت و بنابراین مدیریت نابلد منجر به صدمات سنگینی به صنعت چای شدمرتبط با این صن

های مختلف باید از مدیران متخصص استفاده کرد و نباید کار را به افرادی که تخصص در حوزه  در این حوزه و حوزه: وی افزود

 .فعالیتشان ندارد سپرد

های مختلی از جمله بحران رهاسازی تولید و باغات چای و  این صنعت با بحران بنابراین در: عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد

تر تجار برای  بحران پرداخت به موقع مطالبات چایکاران پرداخت شدیم و این امر باعث کنار کشیدن کشاورزان و حضور پررنگ

 .واردات شد

تعیین قیمت نسبتا مناسب برای خرید تضمینی : افزوددر یک دو سال گذشته در صنعت چای اتفاقات خوبی افتاده و : وی افزود

 .چای و پرداخت نسبتا به موقع مطالبات از جمله این اتفاقات بود

پرداخت تسهیالت برای احیا، : ندیمی با بیان اینکه اقداماتی از این دست برای حمایت از صنعت چای باید بیشتر شود، گفت

 .ت خوب دیگری بوده که اخیرا توسط دولت در این صنعت اتفاق افتاده استبازسازی و به زراعی مزارع از جمله اقداما

زایی دارد، در صنایع جانبی مرتبط با این صنعت  همچنین دولت باید در راستای ظرفیتی که این صنعت برای اشتغال: وی افزود

 .چای قرار دهدهای تسهیالتی بالعوض و وام در اختیار صاحبان باغات مخروبه  گذار کند و کمک سرمایه
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باید این روند : های اقتصادی دولتی و تسهیالت بخشی از باغات چای احیا شد، افزود ندیمی با بیان اینکه در سال گذشته با کمک

 .در راستای فعالیت مجدد چایکاران ادامه یابد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1390تیر  49, سه شنبه

 برداشت لیموترش در هرمزگان آغاز شد / فرنگی در هرمزگان کنجد، جایگزین گوجه
علت  مدیران جهاد کشاورزی استان هرمزگان در راستای اجرای الگوی کشت و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان به

 . فرنگی این استان را طی برنامه ششم توسعه به نصف تقلیل خواهند داد تولید مازاد، سطح زیر کشت گوجه

با اعالم ( ایانا)ر گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان امروز د

ریزی برای انتخاب نوع کشت و  صورت جلسات استانی و شهرستانی آغاز شده و برنامه اجرای الگوی کشت به: این خبر گفت

 .چهره با کشاورزان در دستور کار قرار گرفته است به صورت چهره جایگزینی محصوالت به

های گذشته، عدم آشنایی کشاورزان با الگوی کشت باعث شد ضرر و زیان هنگفتی از محل مازاد  طی سال: ی افزودسیدسعید مدرس

گرفته بنا شد سطح زیر کشت  های صورت ریزی فرنگی و پیاز به آنان وارد شود که قابل جبران هم نبود؛ لذا با برنامه تولید گوجه

 .هزار تقلیل پیدا کند هزار هکتار فعلی به هفت 05د نزولی پیدا کرده و از فرنگی استان طی برنامه ششم توسعه رون گوجه

کشی، انواع محصوالت سبزی و صیفی با رعایت رژیم کشت و نیاز بازار به کشاورزان  بر این اساس، به جای تک: وی خاطرنشان کرد

 .خواهد گرفتشود که بر این اساس کشت کنجد و گیاهان روغنی در دستور کار قرار  پیشنهاد می

های حادثیان، میناب، بندرعباس، بندرخمیر و  فرنگی در هرمزگان در شهرستان بیشترین سطح زیر کشت گوجه: مدرسی ادامه داد

رودان وجود دارد که با اجرای الگوی کشت، ضمن در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب برای کشاورز، میزان تولید و نیاز بازار محاسبه 

 .خواهد شد

 هزار تن لیموترش در هرمزگان 90 برداشت

: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از آغاز برداشت لیموترش در استان هرمزگان خبر داد و تصریح کرد

هزار تن لیموترش  09شود، تاکنون  درصد سطح مرکبات استان را شامل می 92هکتار سطح زیر کشت که  599هزار و  از هشت

 .شت شده استبردا

هکتار بیشترین اراضی تولید کشت استان را به خود  299هکتار و میناب با دوهزار و  899هزار و  رودان با پنج: وی یادآور شد

 .هزار تن تولید لیموترش گزارش شده است 099اند و در سراسر استان ساالنه  اختصاص داده

شود و  بینی می هزار تن برداشت لیموترش پیش 98زار تن و در میناب ه 89های رودان  همچنین در شهرستان: مدرسی تأکید کرد

 .فصل برداشت که از اوایل خردادماه آغاز شده، تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت

 ./شود لیموترش تولیدی استان هرمزگان در سراسر کشور توزیع می: وی اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92229-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23332-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

58 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 انتقال دانش فنی کشت ارقام جدید سویا 
 .شود اردبیل برگزار میاز فردا نخستین کارگاه آموزشی کشت ارقام خارجی محصول سویا در 

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

از  رقم 09های روغنی و نباتات صنعتی اقدام به واردات  کل پنبه و دانه بار وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اداره برای نخستین: گفت

صورت  ارقام خارجی محصول سویا اقدام کرده که پنج رقم از آن به لحاظ سازگاری با شرایط اقلیمی و آب و هوایی استان اردبیل به

 .شوند ای کشت می های مقایسه آزمایشی در قالب طرح

هزار  05ر استان اردبیل در کشور نیاز اصلی به این محصول درباره روغن و کنجاله است که در حال حاضر د: حسن روحی افزود

کیلوگرم از هر هکتار استحصال  999طور متوسط دو تن و  هکتار از اراضی شمال استان به کشت سویا اختصاص یافته که به

 .شود می

با ورود ارقام پرمحصول که از درصد باالی روغن نیز : وی با اشاره به نیاز صاحبان صنعت مرغداری به کنجاله سویا خاطرنشان کرد

های حوزه معاونت زراعت جهاد کشاورزی با توسعه سطح زیر کشت این محصول  رخوردار هستند، مصمم هستیم طبق سیاستب

های روغنی و با افزایش سطح زیر کشت، میزان عملکرد هکتاری را افزایش دهیم تا هم سویاکاران سود بیشتری ببرند و هم  دانه

 .ان تأمین شودقسمتی از نیاز روغن خوراکی و کنجاله مرغدار

بار در این استان برگزار  کارگاه آموزشی تخصصی توسعه کشت ارقام خارجی سویا که برای نخستین: روحی در پایان تصریح کرد

شود، در آن دو نفر از کارشناسان و متخصصان خارجی حضور خواهند داشت که در این زمینه از تخصص علمی برخوردار هستند  می

های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و شاپور شکاری معاون فنی  فر، مدیرکل پنبه و دانه یو همچنین مسعود وجدان

ربط این حوزه در این کالس حضور خواهند داشت و کشاورزان پیشرو در سویا در این کالس برای  وی و دیگر کارشناسان ذی

 ./شرکت خواهند داشت های فنی در این کالس دریافت مطالب روز دنیا همراه با توصیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92595-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1390تیر  13, شنبه

 ای  کنندگان هسته های صیادی از تصمیم مذاکره حمایت شورای هماهنگی تعاونی
ای خطاب به رئیس جمهوری، حمایت خود را از تصمیم  های صیادی با انتشار نامه شورای هماهنگی تعاونی

 .ای کشورمان اعالم کرد کنندگان هسته مذاکره

جامعه صیادان ایران که از اقشار زحمتکش و مرزنشین جامعه : ، در این نامه آمده است(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی اعم از شیعه و سنی متشکل از اقوام فارسی، عرب، بلوچ، فارس، ترک و ترکمن بوده و در تأمین پروتئین جامعه تالش دارند، ایران

ای در هشت بند که متجلی  همچون سایر اقشار ایرانی با شرکتی فعال در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با انتشار بیانیه

ازجمله بند هفت بیانیه مبنی بر تغییر دیدگاه و روش در سیاست خارجی بر اساس تعامل سازنده و  های این جامعه است، خواسته

دلی در  دوستانه با سایر کشورها، مبنی بر حفظ و ارتقاء منافع ملی حمایت خود را از نامزدی حضرتعالی اعالم و با مشارکت و هم

 .انتخابات حضوری فعال یافتند

های  با سکانداری جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف در وزارت امور خارجه شاهد این رویکرد و تالشاینک که خرد و تدبیر شما 

رو هستیم، بارقه امیدی در تحقق موارد اشاره و انتظارات جامعه  ها به کشورهای دیگر روبه گذاری جدی و عملی و علمی در سیاست

 .داریم های حضرتعالی و وزیر امور خارجه را اعالم می از تالش وسیله سپاس و قدردانی خود صیادی پدید آمده است که بدین

ها با گرایش های سیاسی  هجمه و مخالفت برخی از افراد و طیف: بنابراین گزارش، در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمده است

های خردگرایانه مورد نظر  سیاسترود  زنند و می و بینش خاص که با نگرانی و ترس از به خطر افتادن منافعشان ساز مخالف می

گرایی با سوءاستفاده از مفهوم آزادی و ایستادگی شرافت ملی و  نظام جمهوری اسالمی را از مسیر اصولی خارج و با جوسازی و عوام

ت موضوع عنوان بخشی از جامعه بزرگ ایران با درک اهمی بست کشانند، موجب گردید که جامعه صیادان به راهه و به بن دینی به بی

های جهانی و دغدغه و اضطراب جهانیان از بروز و تشدید تضادهای  آمده در بحران در این برهه از زمان به جهت شرایط پیش

رود امنیت جهانی را به خطر اندازد و در عصری که جهانیان بیش از هر زمان دیگری به تعامل و گفتگو و  اجتماعی و عقیدتی می

های حضرتعالی در تحقق  نیازمند هستند، حسب وظیفه ملی بار دیگر حمایت خود را از تالش و برنامه آگاهی و ارتباط با یکدیگر

 ./داند، اعالم داریم این امر صواب که همانان تجلی حقوق و خواسته خود می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92595-0.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 ایجاد صنایع تبدیلی در کنار هر روستا توسط بخش خصوصی 
 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، بر تقویت صنایع روستایی در استان قم تاکید کرد

روابط عمومی جهاد کشاورزی قم، محمدرضا طالیی با بیان این که در بحث  به نقل از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

باید در کنار هر روستا توسط بخش خصوصی، صنایع تبدیلی بر اساس : صنایع هیچ مشکلی برای تامین اعتبار وجود ندارد، گفت

ها درآمد در روستاها افزایش  ن ظرفیتشرایط روستا ایجاد شود، تا از این طریق مشکل اشتغال روستاییان حل شود و با احداث ای

 .یابد

شاید در استان قم درآمد : های خانوادگی در بخش دامداری استفاده کرد، بیان داشت وی با اشاره به این که باید از ظرفیت

 .های آنان را تا حدودی کاهش داد توان هزینه کشاورزان چندان قابلیت باال رفتن نداشته باشد، اما می

در قانون طرح : ن جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اجرای طرح هادی توسط بنیاد مسکن در روستاها، اظهار داشترئیس سازما

ها توجه شود، با این کار، دیگر نیازی به یک نگهبان یا کارگر دائم  ها در روستاها در کنار دیگر سرانه هادی باید جایگاه دامداری

 .های خانوادگی برای نگهداری دام استفاده کند تواند از ظرفیت نیست، دامدار می

شود را به هیچ  این بهانه که برای ساکنین آنجا ایجاد مزاحمت می: وی با تاکید بر این که روستای بدون دام روستا نیست، افزود

آب و هوای آنجا به روستا  خواهد در روستا زندگی کند یا برای عنوان قبول ندارم، معتقدم که روستا باید روستا بماند و اگر کسی می

 .رفته است، باید این شرایط روستا را نیز قبول کند

تنها با احداث گلخانه توسط دولت به هدف اصلی نخواهیم رسید و باید بخش خصوصی به احداث این : طالیی در ادامه تصریح کرد

 .این اماکن اقدام کنندگونه اماکن و دولت نیز نسبت به حمایت در خصوص تسهیالت و امکانات زیربنایی 

کنیم تسهیالت  به رغم این که فکر می: توان مدیریت افراد را ارزیابی کرد، افزود وی با اشاره به این که در شرایط سخت است که می

ام بانکی نجات دهنده ماست، اما با توجه به باال بودن سودهای بانکی، این تسهیالت شاید کارها را کمی تسریع کند اما به آن دو

 .دهد نمی

با : درصد اعتبارات استانی برای بخش کشاورزی جذب شده است، اضافه کرد 09وی با اشاره به این که در سال گذشته حدود 

های فارس و مازندران یک استان کشاورزی محور نیست، اما اعتبارات خوبی برای این بخش  وجودی که استان قم مانند استان

 .ایم جذب کنیم توانسته

http://www.iana.ir/food/item/92299-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 ۱لزوم تحقق متوسط رشد اقتصادی / های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر معظم انقالب ابالغ سیاست

 درصد 
 .های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند جمهور، سیاست ای به رئیس انقالب اسالمی در نامه رهبر معظم

ای رهبر  اهلل خامنه رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند جمهور، سیاستمعظم انقالب اسالمی در نامه ای به آقای روحانی رئیس 

سازی  تعالی و مقاوم»و « پیشتازی در عرصه علم و فناوری»، «اقتصاد مقاومتی»ی  گانه ی محورهای سه این سیاستهای کلی بر پایه

قق اهداف برنامه ششم، به ارائه و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تح« فرهنگی

 .داری جهانی است، کمک کند الگوی برآمده از تفکر اسالمی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه

، «فناوری اطالعات و ارتباطات»، «اقتصادی»: بند و شامل سرفصلهای امور 89سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 

 .است« علم، فناوری و نوآوری»و « فرهنگی»، «حقوقی و قضایی»، «سیاست خارجی»، «نیتیدفاعی و ام»، «اجتماعی»

متن ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 :ارسال شده، به این شرح است

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 جناب آقای دکتر روحانی

 رئیس جمهور محترم

 با سالم و تحیت،

ساله ششم  های کلی برنامه پنج ی کشور قرار داریم، سیاست ساله 99انداز  های آغازین دهه دوّم چشم ی ماه اینک که در آستانه

 .گردد توسعه ابالغ می

اقتصاد »ی  گانه سه ی محورهای های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه این مجموعه پس از بررسی

 .تنظیم شده است« سازی فرهنگی تعالی و مقاوم»و « ی علم و فناوری پیشتازی در عرصه»، «مقاومتی

گیری از  های موجود در کشور و بهره های وسیع برآمده از زیرساخت های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت اتکاء بر توانایی

علم »، «اقتصاد مقاومتی»، «55اصل »: های کلی های اساسی آمده در سیاست و تکیه بر اولویت ی انقالبی مدیریت جهادی و روحیه

و از همه باالتر توکل به قدرت الیزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان « جمعیّت»و « نظام اداری»، «و فناوری

ی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام  ده از تفکر اسالمی در زمینهی الگویی برآم عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه

 .داری جهانی است، یاری رساند سرمایه

ای به عنوان  ی داخلی و خارجی، مجموعه های موجود در صحنه ها تالش شده است با در نظر گرفتن واقعیت در تدوین این سیاست

ساله کامالً دست یافتنی  ی پنج خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره ی ششم ساله های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج سیاست

 .باشد

گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان الزم را برای  مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤوالن در قوای سه

 .ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد حُسن اجرای این سیاست

ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار  های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه زم است قدردانی خود را از تالشال

 .ها در روند جدید، ابراز دارم اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست ها و سایر دست در این مجموعه
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 .گردد مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می ها همزمان برای مجلس شورای اسالمی و ای از این سیاست نسخه

 ای سیّدعلی خامنه

 0225/ تیر ماه/ 2

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 های کلی برنامه ششم توسعه سیاست

 امور اقتصادی -

درصد در  8های کشور، متوسط رشد  ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت زا به گونه رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال -0

 .طول برنامه محقق شود

 .پذیری بازارها بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت -9

 .گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی مشارکت و بهره -2

ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به  کهتوسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شب -5

 09و  00، 09های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای  قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان

 .های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست

با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی ( ها بازار پول، بازار سرمایه و بیمه)گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن  -5

گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری  داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه

 .های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی فعالیت

 .های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مالی فعالیتتأمین  -9

با مشارکت اشخاص حقیقی و ...( اتکایی و  بازارهای رقابتی، بیمه)ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن  -5

ی تجاری و اقتصادی ها گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه

 .کشور

 .های الزم گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه -8

اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای  -2

 .اء شفافیت و سالمت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیالتغیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتق

و « های زاینده اقتصادی منابع و سرمایه»تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به  -09

صد از منابع حاصل از صادرات نفت و در 29دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز ساالنه 

 .واحد درصد سالیانه به آن 9میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 

 .ها از بانک مرکزی استقالل مدیریت حساب -0-09

 .های غیردولتی به صورت ارزی ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش -9-09

 .ای و قوانین عادی تقالل مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهاس -2-09

های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از  درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک 99گذاری ارزی حداکثر  سپرده -5-09

 .با معرفی صندوق توسعه ملیهای مذکور برای ارائه تسهیالت ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی  بانک

 .تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی -00

برداری و توسعه میادین  ، بهره(نه مالکیت)های اکتشاف  گذاری در فعالیت های غیردولتی برای سرمایه حمایت از تأسیس شرکت -09

 .55اصل نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی 
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 .های پراکنده و کوچک مقیاس های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه افزایش سهم انرژی -02

های عدالت  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره تحقق کامل هدفمندسازی یارانه -05

 .اجتماعی

برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت  و بهره آوری، مهار، کنترل های جمع واگذاری طرح -05

 .به مردم

براساس )افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه  -09

 (.شاخص شدت مصرف انرژی

بنیان برای طراحی،  های دانش دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت پایین دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و -05

 .مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی

 .های نفت و گاز افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه -08

ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب  تانتقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، اس -02

گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و  های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه سیاست

 .روستایی

معیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت ج اتخاذ برنامه -99

ای و محلی، تعیین سهم واقعی در  ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه با برنامه( کانون تولید و ارزش آفرینی)عشایری 

آفرینی و های کار های ویژه از فعالیت های جدید اقتصادی و حمایت توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت

 .های کلی کشاورزی سیاست 2ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند سازی تأسیسات و زیرساخت دار بومی و مقاوم زایی مزیت اشتغال

 .خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران –توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار  -90

 .52/9ریزی برای دستیابی به ضریب جینی  برنامه -99

 .های دارای مزیت توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه -92

 .بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن اولویتِ  -95

ری و های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجا توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه -95

جنوب با هدف توسعه  –ای و جهانی بویژه کریدور شمال  های ریلی منطقه صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه

 .صادرات و ترانزیت بار

های  های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصوالت آن با اجرای سیاست افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش -99

 .معدنکلی صنعت و 

سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای  بنیان نمودن شیوه تولید و محصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان دانش -95

 .منطقه و جهان

از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، )های راهبردی صنعتی  اولویت دادن به حوزه -98

 .های پیشرفته در آنها و افزایش ضریب نفوذ فناوری( و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزیفناوری اطالعات 

اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای  -92

 .های کلی معدن سیاست 2بند 

 .مع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیتتدوین و اجرای سند جا -29

 .استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات کشور -20
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 امور فناوری اطالعات و ارتباطات -

 .کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطالعات -29

سازی  نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی توسعه محتوی در فضای مجازی براساس -22

 .های اجتماعی شبکه

های ورودی و خروجی فضای مجازی و پاالیش  ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه -25

 .درصد آن داخلی باشد 59بکه به طوری که هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی ش

گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات منطقه و  بهره -25

 .المللی گسترش حضور در بازارهای بین

 .المللی فضای مجازی حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین -29

 .گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه سرمایه افزایش سهم -25

برداری حداکثری از  های فضایی و حفظ و بهره برداری از سامانه توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره -28

 .نقاط مداری کشور

 امور اجتماعی -

 .سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوطارتقاء  -22

 .استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند الیه تأمین اجتماعی کشور -59

 .به رفاه و تأمین اجتماعیهای مربوط  های محروم در برنامه سازی و خوداتکائی اقشار و گروه توانمند -50

برای آحاد ...( شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و)های تأمین اجتماعی پایه  ارتقاء کیفیت و اصالح ساختار بیمه -59

 .مردم

 :های کلی سالمت با تصویب قوانین و مقررات الزم با تأکید بر اجرای سیاست -52

 .ای های کالن توسعه مرتبط و طرح تهیه پیوست سالمت برای قوانین -0-52

 .های کلی سالمت سیاست 5اصالح ساختار نظام سالمت براساس بند -9-52

 .های سالمت تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه -2-52

قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق های جامع و یکپارچه سالمت در  افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت -5-52

 .بندی و ارجاع بر نظام سطح

 .توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی -55

 .های کلی جمعیت ها و ترتیبات الزم برای تحقق سیاست سازی و ایجاد زمینه فرهنگ -55

و توجه ویژه به نقش سازنده   ها عرصه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه -59

 .آنان

های مختلف  های دولتی در صحنه ها و امکانات و مسؤولیت اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمی در تسهیالت مالی و فرصت -55

 .فرهنگی و اقتصادی

 .انیایر –بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسالمی  هویت -58

 .های عمومی ناشی از آن نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری بخشی مناطق حاشیه سامان -52

 .ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه -59

 .حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور -50
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 امور دفاعی و امنیتی -

درصد بودجه عمومی  5ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل  افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه -59

 .کشور برای بنیه دفاعی

 :ارتقاء توان بازدارندگی کشور با -52

عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با ها و تجهیزات  ها و ظرفیت تولید سالح توسعه توان موشکی و فناوری -0-52

 .انواع تهدیدات

 .سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور گسترش هوشمندانه و مصون -9-52

های کشور درچارچوب  اختهای قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرس افزایش ظرفیت -2-52

 .های کلی مصوب سیاست

 .تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان -55

دهی  های مرزبانی، مشارکت افزاری، توسعه و تقویت یگان افزاری و سخت تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم -55

 .ت دیپلماسی مرزیهای اطالعاتی و تقوی های امنیتی، توسعه فعالیت مرزنشینان در طرح

 .درصدی ساالنه مصادیق مهم آن 09ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش  برنامه -59

 95های کلی ابالغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش  ها در چارچوب سیاست مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان -55

 .درصدی اعتیاد تا پایان برنامه

 .مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازارپیشگیری و  -58

 امور سیاست خارجی -

 .حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسالمی در منطقه آسیای جنوب غربی -52

دستیابی به فناوری برای  گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه -99

 .انداز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم

 .المللی های رایج بین های فرامرزی با زبان توسعه کمّی و کیفی رسانه -90

های الزم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر  ایجاد زمینه -99

 .ظام سلطه در دفاع از منافع ملیهای ن سیاست

 .ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی گیری حداکثری از روش بهره -92

 امور حقوقی و قضایی -

ها  سازی مجازات های دیگر و متناسب بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات -95

 .با جرایم

 .ها ها و بازداشتگاه یدن به وضعیت زندانبهبود بخش -95

گذاری بخش خصوصی و  حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه -99

 .گذاری خارجی سرمایه

و اراضی کشور در های دولت و مردم بر امالک  های معنوی و ثبت رسمی مالکیت توسعه ثبت رسمی اسناد و امالک و مالکیت -95

 .های نوین در ارائه خدمات ثبتی نظام کاداستر و گسترش فناوری

 امور فرهنگی -

 .های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسالمی تالش شایسته برای تبیین ارزش -98
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 .های اقتصاد مقاومتی سازی درباره اصالح الگوی مصرف و سیاست ایرانی و فرهنگ –ارائه و ترویج سبک زندگی اسالمی  -92

 .های مهم اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح -59

حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگی و هنریِ مقوّم اخالق،  -50

 .ایرانی –رهنگ و هویت اسالمی ف

 -حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمی  -59

 .ایرانی و مقابله با تهدیدات

سیاسی، اقتصادی،  ایرانی در ساختارهای –های هویت اسالمی  توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص -52

 .اجتماعی و فرهنگی کشور

 امور علم، فناوری و نوآوری -

 .های کلی علم و فناوری دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست -55

 .اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی -55

 .های مهارتی در نظام آموزشی کشور افزایش سهم آموزش -59

های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی  پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه -55

 .کشور

 .ساماندهی نظام ملی آمار و اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد -0-55

 .و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقالب اسالمی تحول -9-55

های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای  سازی سطوح و رشته تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب -58

 .تولید و اشتغال

علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر  بخش در حوزه گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام -52

 .بنیان ای و جهانی بویژه جهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت دانش منطقه

سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام  محور و تجاری های مسأله توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش -89

 .بنیان ی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشجامع تأمین مال

http://www.iana.ir/majles/item/92298-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 کشاورزی قشم با استفاده از روش های نوین احیاء می شود 
با استفاده از روش های نوین علمی از جمله کشت گلخانه ای و : رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت

 .داربستی، کشاورزی در بزرگ ترین جزیره خلیج فارس احیاء می شود

: ار کرد، ناصرحیدری پوری چهارشنبه در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه قشم اظه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خشکسالی های دو دهه اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان آسیب فراوانی وارد کرده که فعال کردن آن نیازمند برنامه ریزی 

 .مناسب است

در بخش شیالت با نگاهی ویژه، طرح پرورش ماهیان در قفس در دستور کار اداره کل شیالت هرمزگان قرار دارد که برای : وی افزود

 .گذار همکاری مسئوالن منطقه آزاد قشم را می طلبدجذب سرمایه 

با استقرار این واحد در : حیدری پوری با اشاره به فعال سازی واحد قرنطینه نباتی در اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم ابرازداشت

ه سرزمین اصلی منتقل خواهند جزیره قشم، کلیه محصوالت کشاورزی وارداتی از کشورهای مختلف با دریافت تاییدیه مورد نظر ب

 .شد و این امر به توسعه محصول سالم کمک شایانی خواهد کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان دراین دیداربر راه اندازی هر چه سریع تر کارگروه توسعه کشاورزی در جزیره قشم تاکید 

 .کرد

http://www.iana.ir/majles/item/92255-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

  14جزئیات یک تغییر فوری در بسته مزد 
ها در دولت بالتکلیف مانده را به نشست فوق  نمایندگان کارگران طرح فوری لغو افزایش حق مسکن امسال را که ماه

 . هزار تومانی حق بن نقدی هستند 01برند و به جای آن خواستار افزایش  العاده شورای عالی کار می

روزی می شود که از راه  05هم  25اینکه دومین فصل سال به نقل از مهر، با وجود ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزارتومانی  99دی ماه سال گذشته کارگران و کارفرمایان برای افزایش تنها  29رسیده اما هنوز دولت تصمیمی درباره درخواست 

 .حق مسکن در سال جاری نگرفته است

ونه دولت دلخور است و اگر هم هیات وزیران بنا ندارد توافق نمایندگان کارگران می گویند جامعه کارگری کشور از برخورد اینگ

کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن را تایید کند، دستکم مخالفت خود را با آن اعالم نماید تا بتوان سرنوشت بسته 

 .تکمیل نشده حقوق و دستمزد امسال مشموالن قانون کار را روشن کرد

ولت در بدنه دستگاه های زیرمجموعه خود کارگرانی دارد که در صورت تصویب این توافقنامه، باید به آنها کارگران می پرسند اگر د

های خصوصی و تعاونی  ها کارگر شاغل در بخش نیز افزایش حق مسکن بدهد، دلیلی نمی تواند باشد که افزایش حق مسکن میلیون

 .را معطل نگه دارد

مسکن منوط به تایید هیات وزیران نبود، مطمئنا این افزایش از ابتدای سال جاری اعمال و به کارگران می گویند اگر افزایش حق 

هزار تومان معوقه حق مسکن است که در صورت  99مرحله اجرا گذاشته می شد اما با این اقدام دولت، هم اکنون هر کارگر دارای 

هزار تومان حق مسکن دریافت کنند که این  099ل، به یکباره باید تصویب توافقنامه کارگران و کارفرمایان تا پایان تیرماه امسا

موضوع ممکن است هزینه برخی واحدها را افزایش دهد و در نتیجه برخی کارفرمایان پرداخت آن را قطع و یا به آینده موکول 

 .کنند

را تغییر داد و با  29کن در مردادماه سال نمایندگان کارگری کشور اعالم کرده اند دولت تدبیر و امید یکبار توافق افزایش حق مس

وجود اینکه قرار بود افزایش حق مسکن از همان ماه مرداد آغاز شود، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابالغیه مصوبه 

ر بود افزایش حق اعالم کرد، در صورتی که به گفته مقامات کارگری، از ابتدا قرا 22هیات وزیران، اجرای آن را از ابتدای سال 

 .آغاز شود 29مسکن از همان تابستان 

حال آنها نگران این هستند که دولت دوباره چنین برنامه ای را پیاده کند و افزایش حق مسکن در سال جاری دستخوش تغییر 

 .شود

هزارتومانی حق مسکن  99ایش اما این بار آنها روش دیگری را به کار گرفته اند و می خواهند از طریق شورای عالی کار موضوع افز

. هزار تومان بیشتر کنند 99هزار تومانی امسال کارگران را  009که نیازمند تایید هیات وزیران است را لغو و به جای آن حق بن 

ا به اگر جلسه شورای عالی کار بتواند چنین نتیجه ای بگیرد، آنگاه خود نیز راسا می تواند در این باره تصمیم گیری و برای اجر

 .واحدهای مشمول قانون کار ابالغ نماید

 نشست فوق العاده شورای عالی کار

رحمت اهلل پورموسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری ناچارا و به دلیل تاخیر چندماهه دولت در تصویب 

این مشکل نامه ای به شورای عالی کار زده ایم و برای حل : افزایش ناچیز حق مسکن امسال، به چنین پیشنهادی رسیده اند، گفت

 .خواسته ایم تا از طریق تشکیل یک نشست فوق العاده، تکلیف این مسئله روشن شود
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به احتمال زیاد شورای عالی کار پس از ماه مبارک رمضان تشکیل : دبیرکل کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور اظهارداشت

ن نمایندگان کارگران در هیات مدیره کانون عالی به این نتیجه رسیدیم که درخواست لغو افزایش حق ما به عنوا. جلسه خواهد داد

 .مسکن و افزایش دوباره حق بن نقدی را مطرح کنیم

باید اینگونه باشد چرا که برای : پورموسی در این خصوص که آیا دولت از این پیشنهاد جامعه کارگری حمایت خواهد کرد؟ ادامه داد

د وزارت کار نیز مهم است که تکلیف درخواست وزیر کار از هیات وزیران مشخص شود، بنابراین ما می توانیم توسط شورای خو

هزار تومانی که قبال درباره حق مسکن توافق کرده بودیم را جا به جا کنیم و به حق بن نقدی بیافزاییم  99عالی کار همان افزایش 

 .رفاهی و جانبی حقوق و دستمزد استکه هر دو مورد نیز جزو مزایای 

دولت به دنبال این است که افزایش حقوق و دستمزد کارگران آثار تورمی نداشته باشد : این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد

هزار  99زایش پس می توانیم این جابه جایی را انجام داده و به توقف چندماهه پرونده اف. ها در پایه حقوق کارگران نباشد و افزایش

 .تومانی حق مسکن در دولت پایان دهیم

http://www.iana.ir/majles/item/92595-0.html 
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 برنامه و سیاست ها  
 آیانا-1390تیر  10, یکشنبه

 مصوبه دولت درباره محدودیت استفاده از دستگاه های یونیزاسیون برای باران زایی 
های یونیزاسیون برای باران زایی و کاهش  بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه

 .ی هیئت دولت ممنوع شدگرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناور

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، تولید، واردات، خرید ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

می، های یونیزاسیون برای باران زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون عل و به کارگیری دستگاه

 .تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ممنوع شد

های یونیزاسیون برای باران زایی و کاهش  تولید، واردات، خرید و به کارگیری دستگاه»: متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

 «.گرد و غبار به جز در امور تحقیقاتی، بدون مجوز کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت ممنوع است

برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی،  5/5/0225اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 ./سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/92502-0.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 ماموریت ویژه رئیس جمهوری به جهانگیری 
رییس جمهوری در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع 

اصالح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را 

 .ضرورت ملی دانست

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، متن نامه حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 

 :به این شرح است

 تعالیبسمه 

 جناب آقای دکتر جهانگیری

 معاون اول محترم رییس جمهوری

با سالم، یکی از هدف های اصلی اعالم شده برای تشکیل دولت تدبیر و امید، روان سازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور 

 .به مسیر رشد و توسعه در خور ملت شریف ایران بود

لت، در دو سال گذشته بیشتر فعالیت های این دولت به ویژه تالش های خستگی م –با توجه به این گفتمان و خواست دولت 

ناپذیر برای رفع تحریم ها و بهسازی روابط خارجی، بر این هدف متمرکز بوده و به موازات تالش های انجام شده در حوزه سیاست 

شده است که خروج غیرتورمی از رکود در سال  خارجی، گام های مؤثری نیز برای ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کالن کشور برداشته

 .، از دستاوردهای آن به شمار می رود0222

در آستانه ورود به نیمه دوم این دوره از مسوولیت، رونق بخشی به اقتصاد و زمینه سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با 

 –یاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از ضرورت های اجتماعی ظرفیت های سرزمینی و منابع انسانی کشور عزیزمان در چارچوب س

 .سیاسی است و باید در کانون برنامه ها و تالش ها قرار گیرد

در شرایط کنونی، تنگنای مالی ناشی از بی انضباطی های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم 

 .ده است، فراروی رونق اقتصادی کشور قرار داردهای بانکی و مالی خارجی تشدید ش

اشراف و جایگاه مسوولیتی که جنابعالی ایجاب می کند با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 

ویژه وزیر محترم امور و ارتقاء نظام مالی کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاری جدی وزراء و روسای دستگاه های مرتبط به 

اقتصادی و دارایی، رییس کل محترم بانک مرکزی و مشاور محترم اقتصادی اینجانب، برنامه جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار 

اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهی های دولت را با ویژگی های ذیل تنظیم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنید تا پس از 

 .اهنگی با اینجانب به اطالع عموم رسیده و به مورد اجرا گذاشته شودهم

 :حوزه نظام بانکی( الف

 ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی -0

در گردش بنگاه های اقتصادی از ساماندهی تأمین مالی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه  -9

 طریق نظام بانکی

بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح  -2

 استانداردهای قابل قبول بین المللی
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ستانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ایجاد زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و توجه به ا -5

 ها و بنگاه های تسهیالت گیرنده

انتظام بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری  -5

 غیرمجاز و اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از این گونه فعالیت ها

افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین  -9

 المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

 :حوزه بازار سرمایه( ب

 هدایت تأمین مالی نیازهای بلند مدت به سمت بازار سرمایه و یا منابع خارجی -0

 نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه هدایت تأمین مالی -9

 بازنگری در قوانین و مقررات بازار سرمایه در جهت تعمیق و افزایش سهم آن در تأمین مالی اقتصاد -2

 :انضباط مالی دولت( ج

 .میزان بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود -0

 .طراحی ساز و کار مناسبی که باعث شود ایجاد بدهی جدید برای دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود -9

توفیق جنابعالی و همه مسوولین برای سامان بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت را که پیش نیاز پویایی 

 .سألت دارمبخش های واقعی اقتصاد است را از خداوند بزرگ م

 حسن روحانی

 رییس جمهوری اسالمی ایران

http://www.iana.ir/majles/item/92595-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
  آیانا-1390تیر  13, شنبه

 تجاری سازی تحقیقات دانش آموختگان بخش کشاورزی 
قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در بازدید از پارک علم و فناوری فارس از ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه 

 .دراستفاده از ظرفیت های این پارک در راستای علمی کردن بخش کشاورزی استان خبر داد

مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان از شیراز، محمد مهدی قاسمی به همراه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بایستی از ظرفیت ها و پتانسیل های این مجموعه علمی در توسعه بخش : در بازدید از پارک علم و فناوری فارس اظهار داشت

هینه کشاورزی استان پهناور فارس که دارای رتبه برتر کشوری است،با بهره گیری از توان فارغ التحصیالن این بخش استفاده ب

 .نمود

بخش کشاورزی استان در زمینه های بسیاری از :قاسمی با بیان اینکه به دنبال علمی کردن کشاورزی فارس هستیم تصریح کرد

جمله؛اجرای آبیاری نوین،تسطیح لیزری ونوسازی اراضی، اجرای طرح کاداستر،افزایش ماده آلی خاک، صادرات محصوالت باغی، 

در کشور، منشا اثر و پیشرو است، ولی در حال حاضر باشاخص ها و رکوردهای جهانی فاصله زیادی  ...لبنی، گوشت قرمز و مرغ و

 .داریم

به همین منظور این سازمان آمادگی همه جانبه خود را در جهت همکاری با پارک علم و فناوری و دانش آموختگان و : وی افزود

 .اعالم می نماید...حصول سالم، الگوی کشت،صنایع تبدیلی ومحققین بخش کشاورزی در خصوص اولویت هایی نظیر؛ آب، م

قاسمی در راستای حمایت سازمان جهاد کشاورزی فارس از ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیالن بخش کشاورزی استان 

علم و فناوری فارس، ایده متقاضیان می توانندبا بهره گیری ازتسهیالت ویژه و استفاده از امکانات موجود درپارک :خاطر نشان کرد

 .هاوطرح های دارای توجیه اقتصادی و تحقیقات علمی خود را جهت تجاری سازی بدون دغدغه ارائه نمایند

رسالت اصلی این مجموعه،افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت : در ادامه رئیس پارک علم و فناوری فارس اظهار داشت

ن رقابتی متکی بردانش شرکت ها و موسسات حاضر در پارک،ایجاد کارآفرینی وفرصت های از طریق فرهنگ نوآوری و توا

شغلی،مشاوره ای برای فارغ التحصیالن و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها از طریق ایجاد شرکت ها و حمایت از تجاری سازی 

 .ین مجموعه می باشدتحقیقات آنان با استفاده از امکانات آزمایشگاهی،آموزشی و مشاوره موجود درا

با استناد به مصوبه شورای عالی گسترش آموزش  0280پارک علم وفناوری فارس در شهریور سال : فاضل زاده حقیقی تصریح کرد

شرکت نوپا،سعی  599مرکزرشد اقماری وصندوق غیر دولتی،پژوهش و فناوری،با حمایت از 8عالی، با سه مرکز رشد تخصصی و 

مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکت های فناوری،شرکت های متوسط و کوچک، واحدهای درفراهم نمودن محیطی 

 .تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی آغاز به کار نمود

http://www.iana.ir/majles/item/92285-0.html 
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 برنج

 - 90/40/10فارس

 استاندارد و قرنطینه ناظر بر واردات برنج/ هیچ برنجی بدون مجوز وارد کشور نشده است
آمار   هیچ برنجی بدون مجوز و ثبت سفارش به کشور وارد نشده و تمامی: معاون مرکز واردات گمرک ایران گفت

 .گمرک مستند است

، در مورد اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر صحت آمار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی معقولی در گفت

گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل : واردات برنج در سه ماهه امسال اظهار داشت

 .دهد کشور نمی

حتی بدون قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت : ک و امور مناطق آزاد و ویژه تاکید کردمعاون مرکز واردات گمر

 .است، امکان ورود برنج وجود ندارد

برای واردات برنج نیاز به : شود، تصریح کرد ها انجام می وی با تاکید بر اینکه همه امور در گمرک براساس قانون و مجوز دستگاه

 .رد و بهداشت و ثبت سفارش بوده در غیر این صورت از این محصول به صورت رسمی وارد کشور نخواهد شدمجوزهای استاندا

نگاری وزارت جهاد کشاورزی با گمرک برای آمار ارایه شده در مورد واردات برنج نیستم،  معقولی با اشاره به اینکه در جریان نامه

 .اد و مدارک بوده و آمار آن مستند وجود داردمطمئنا همه چیز در گمرک بر اساس اسن: یادآور شد

بخشی از حجم واردات برنج مربوط به سهمیه مرزنشینی بوده که بدون ثبت سفارش و براساس : معاون مرکز واردات گمرک گفت

 .شود قانون خاص خود انجام می

 .برای ورود مهلت قانونی داردماه  9طبق قانون مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش این کاالها تا : وی ادامه داد

به گزارش فارس، طی روزهای گذشته عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی از نامه نگاری با گمرک ایران برای اعتراض به آمار 

 .منتشر شده واردات برنج خبر داده و گفته وزارت جهاد کشاوزی امسال مجوزی برای واردات این محصول نداشته است

درصد به عنوان دومین  9.25میلیون دالر و سهم ارزشی  952برنج به ارزش  25گمرگ در سه ماهه ابتدای سال  براساس آمار

 .محصول عمده به کشور وارد شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259505999525 
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 برنج
 - 90/40/13فارس

 ایم مجوزی برای واردات نداده/ نگاری با گمرک درباره آمار واردات برنج نامه
نسبت به آماری که گمرک در مورد : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات برنج کماکان ممنوع است، گفت

 .کنیم می واردات برنج اعالم کرده معترضیم و این موضوع را پیگیری

وزارت جهاد کشاورزی : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .نسبت به آماری که گمرک برای واردات برنج در سه ماهه ابتدای سال جاری منتشر کرده معترض است

ای برای پیگیری آمار منتشر شده از سوی گمرک در مورد  نامه: تأکید بر این که واردات برنج کماکان ممنوع است، افزودوی با 

 .واردات برنج به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم

کجا آورده است زیرا وزارت معلوم نیست که گمرک آمار و ارقام مربوط به واردات برنج را از : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .جهاد کشاورزی برای واردات برنج در سال جاری هیچگونه مجوزی نداده و از این موضوع اطالعی نداریم

دانم، هنوز هیچ پاسخ درستی از  نمی: های قبلی نیست، گفت وی در پاسخ به ین سؤال که آیا این واردات مربوط به ثبت سفارش

 .د برای روشن شدن موضوع منتظر پاسخ گمرک ماندایم و بای گمرک دریافت نکرده

درصد جزء  9.25میلیون دالر و سهم ارزشی  952برنج به ارزش  25براساس آمار گمرگ در سه ماهه ابتدای سال : به گزارش فارس

 .اقالم عمده وارداتی به کشور بوده است

نج به کشور اعالم شده که وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته در حالی این آمار و ارقام برای واردات بر: کند این گزارش اضافه می

 .در راستای حمایت از تولید برنج داخلی و رونق بخشی به بازار این محصول واردات برنج را ممنوع اعالم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259502999898 
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 برنج
 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

 ! های قالبی چینی ماجرای برنج
اما چین یکی از متهمین . ها است که در برخی کشورها از جمله ایران خبرساز شده است های آلوده سال ماجرای برنج

 .اصلی در این کپی کاری غذایی است

از . سازی محصوالت دیگر کشورها معروف است ، صنعت چین همیشه به خاطر شبیه(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرگزاری 

ها دست به کار شدند تا برنج جعلی را هم بسازند؛  این بار چینی. صنایع دستی و لباس محلی گرفته تا مواد غذایی و دیگر محصوالت

زمینی و الیاف صنعتی هستند با برند  ها که مخلوطی از سیب این برنج. ه استاند و کارشان به رسوایی غذایی کشید ولی موفق نبوده

مشکل اینجاست که . اند به دیگر کشورهای آسیایی مثل سنگاپور، اندونزی، هند و ویتنام صادر شده« ارزان اما سودآور»های  برنج

شوند، جعلی  و تنها هنگامی که پخته می های جعلی هنگامی که خام هستند قابل تشخیص از برنج معمولی نیستند این برنج

دهد که  یک نشریه چینی توضیح می. هاست ها سفت بودن و هضم مشکل آن نشانه اصلی تقلبی بودن آن. شود بودنشان مشخص می

 !گیرند ها سوپ درست شود در حالی که تحت حرارت باال قرار بگیرند، آتش می اگر با آن

ها افراد را به  اند که استفاده از این برنج ه کرده، کارشناسان بهداشت به مردم هشدار دادهبنابراین گزارش که مجله مهر مخابر

حال ! ها معادل با خوردن یک کیسه پالستیکی است سازد و خوردن روزانه سه کاسه از آن مشکالت حاد سیستم گوارش مبتال می

 .آپ گسترش پیدا کرده و مردم را نگران کرده است و واتسبوک  های اجتماعی مانند فیس های جعلی به سرعت در شبکه خبر برنج

های چین به فروش رسیده است و کشورهای همجوار این کشور نگران نفوذ این محصول  ها فقط در یکی از استان تاکنون این برنج

 .جدید به کشور خود هستند

ما ": ارت و مصرف مالزی درباره این خبر گفته بودوزیر تج. اند کشورهای مالزی و سنگاپور نسبت به این خبر واکنش نشان داده

او گفته که یک  ".ها به کشور ما هم وارد شده باشد همچنین معلوم نیست که این برنج. دانیم که این خبر درست است یا خیر نمی

 .ها به کار خواهد گرفت تیم تحقیقاتی برای آزمایش این برنج

اند و هنوز به مورد مشکوکی برخورد  های وارداتی را آغاز کرده برداری از برنج نمونه وزیر کشاورزی سنگاپور هم گفته است که کار

 .اند نکرده

یکی از مسائل مهم امنیت غذایی این کشور است که مقامات چین باید به مقابله با آن  "های جعلی برنج"رسد رسوایی  نظر می به

هم یکی از این  9909در سال . شوند چنین اشتباهاتی مرتکب می های چینی البته این اولین بار نیست که شرکت. بپردازند

هم شیر  9998در سال . تر به بازار عرضه کرده بود دهنده به برنج معمولی کرده و آن را گران ها اقدام به اضافه کردن طعم شرکت

 .مرگ شش نوزاد شده بود ای پالستیکی به نام مالمین ارائه داده بودند که این عمل منجر به خشک را با ترکیب ماده

پرشده هم از آخرین  و باالخره گردوهای با بتون. هزار نوزاد دیگر هم دچار مشکالت شدید کلیوی شدند299سال گذشته نیز 

 ./رونمایی شدند 9902محصوالت تقلبی چینی بودند که سال 
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 برنج
 آیانا-1390تیر  12, جمعه

 دار تجارت برنج شدند  رعشه در بازار؛ واردکنندگان، میدان
ها و سودجویان و زمینه مساعد برای  های شمالی کشور نتیجه مانور دالل افزایش غیرمتعارف قیمت برنج در استان

 . واردات برنج است که باید هوشمندانه مدیریت شود

با اعالم  (ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی گیالن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شمالی کشور گزارش شده است که این افزایش به  هزار تومان در استان در حالی افزایش قیمت برنج تا هشت: این خبر گفت

 .کند نفع کشاورزان و تولیدکنندگان نخواهد بود و زمینه را برای واردات برنج فراهم می

ضابطه بازار داخلی  شد، واردات برنج به شکل بی متعادلی توزیع می های گذشته که قیمت برنج در حد سال: غالمعلی قربانی افزود

کرد و امسال که افزایش قیمت برنج باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است، انتظار افزایش واردات نیز  کشور را دچار رعشه می

 .رود می

اند و  دار تجارت شده برنج، واردکنندگان میدانساز به جای تولیدکنندگان  در همه میزگردها و میزهای تصمیم: وی خاطرنشان کرد

 .ساماندهی بازار برنج در اختیار آنها است

شهرها که عمدتاً ردپای آنها را باید در فهرست  های عرضه توسط بنکداران بزرگ برنج در کالن تنگ کردن گلوگاه: قربانی ادامه داد

 .باعث افزایش غیرمنطقی برنج شده است ترین عواملی است که واردکنندگان برنج جستجو کرد، از مهم

 آبیاری ششم شالیزارها با آب سد منجیل

هرچند مناطقی در : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن با اشاره به کمبود آب اراضی باالدست استان گیالن تصریح کرد

های وزارت نیرو، آبیاری ششم  ریزی اما بر اساس برنامه اند، رو شده حاشیه حوزه الهیجان، آستانه اشرفیه و رودسر با کمبود آب روبه

 .پذیر خواهد بود شالیزارها با آزاد کردن آب سد منجیل امکان

کمبود آب به معنای پایین بودن حجم محصول نیست و با مدیریت منابع آبی، امکان برداشت قابل انتظار محصول : وی یادآور شد

 .وجود دارد

زنی  زنی هستند و عمل لقاح و خوشه اکنون شالیزارها در حال خوشه: ودهنگام برنج در گیالن تأکید کردقربانی با تکذیب برداشت ز

 .تا پایان تیرماه به طول خواهد انجامید و در این مرحله امکان برداشت برنج وجود ندارد

صورت محدود صورت گیرد،  بههای محلی و  هرچند در برخی نقاط ممکن است برداشت سنبلیک بر اساس آیین: وی اظهار داشت

 ./توان از برداشت زودهنگام برنج خبر داد اما نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92258-0.html 
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 پسته

 آیانا-1390تیر  10, یکشنبه

 صادرات پسته تا پایان مذاکرات متوقف شده است / منازعات کشاورزان برای آب در کرمان آغاز شد
توان گفت جنگ آب در کرمان آغاز شده  طوری که می آبی منازعات کشاورزان را برای مصرف آب افزایش داده، به کم

 .است

کمبود آب و کاهش بارندگی : با اعالم این خبر گفت( ایانا) عضو انجمن پسته امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

تر  های عمیق خود را عمیق های خود، چاه منظور آبیاری باغ در استان کرمان باعث شده است کشاورزان برای دستیابی به آب به

 .کنند

های صنعتی در دستور کار قرار  فعالیتمنظور  در حالی که انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان به: زاده افزود عظیم سلطان

اند، اما واقعیت آن است که  های صنعتی دل خوش کرده ای از کشاورزان به امید کشیدن آب توسط لوله از پساب گرفته است، عده

 .عمل آورد های پسته باید از منابع فعلی موجود حداکثر استفاده را به برای آبیاری باغ

های آبیاری نوین توسط مسئوالن محلی همواره مورد گوشزد قرار  عنوان یکی از روش ای به هآبیاری قطر: وی خاطرنشان کرد

 .روند ای نمی اند، زیر بار آبیاری قطره گیرد، اما کشاورزانی که کیفیت محصول را در روش غرقابی یافته می

رود، در حالی که باید برای  شمار می عضالت منطقه بهعنوان یکی از م استفاده از منابع آبی و آب چاه اکنون به: زاده ادامه داد سلطان

 .ریزی کرد استفاده بهینه از منابع آب، برنامه

 ای توقف صادرات پسته تا شروع مذاکرات هسته

های صادراتی با احتیاط بیشتری دنبال شود، به  کند تا فعالیت وضعیت فعلی سیاسی کشور ایجاب می: عضو انجمن پسته تصریح کرد

 .گذارد منظور بازار صادراتی پسته وضعیت رکود را پشت سر میهمین 

هرچند پیش از شروع ماه مبارک رمضان صادرات مغز پسته به کشورهای عربی صورت گرفته است، اما ثبت سفارش : وی یادآور شد

 .شود ای قرارداد قابل توجهی منعقد نمی از گذشته انجام شده و در حال حاضر تا پایان مذاکرات هسته

توان درباره خوب یا بد بودن آن نظر داد، اما باید  این مسئله برایند طبیعی شرایط موجود است و نمی: زاده تأکید کرد سلطان

 .مسئوالن کشور بازار را برای هر شرایطی آماده کنند

 هزار تومان 39پسته روی مدار 

هزار تومان؛  92تان کرمان هر کیلوگرم پسته فندقی به قیمت در بازارهای محلی اس: وی با اشاره به قیمت انواع پسته اظهار داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 95بسته  هزار تومان و دهان 20تا  29قوچی  هزار تومان؛ کله 29تا  20ممتاز، اکبری و احمدآقایی 

زار تن پسته برداشت شد، ه 959سال گذشته وضعیت پسته در شرایط مساعدی قرار داشت و بیش از : زاده همچنین گفت سلطان

 .بینی حجم تولید، هنوز باید صبر کرد اما برای پیش

 کاهش تولید پسته در کرمان و افزایش در ایران

آبی در حال تخریب و از بین رفتن هستند، تولید  علت کم های پسته موجود در کرمان به در حالی که باغ: عضو انجمن پسته افزود

 .بلوچستان، همدان، اصفهان و هرمزگان در دستور کار قرار گرفته استپسته در خراسان، سیستان و 

گشا باشد، اما طعم، مزه و  تواند راه هایی با اقلیم خشک می آبی در استان هرچند افزایش تولید پسته به تبع کم: وی خاطرنشان کرد

 ./نظیر است کیفیت پسته کرمان همچنان بی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92592-0.html 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  14: تاریخ

 کاهش تولید پسته در کرمان

 .جایی کشت و انتقال آب وجود ندارد ای جز جابه برای افزایش تولید پسته در کرمان چاره: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

گروه اقتصادی  حوزه کشاورزیمحمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

: مانند سال گشته افزایش تولید نداشته است، اظهار داشت، در خصوص اینکه چرا باغات پسته در کرمان هباشگاه خبرنگاران جوان

 . های اخیر، افزایش شوری و تلخی آب سبب کاهش تولید پسته در باغات کرمان شده است عواملی اعم از خشکسالی

شود،  منتقل های سمنان و فارس به آنجا  های دقیق در استان یابی با مواجه شدن کاهش آب نیز کشت پسته باید با مکان: وی افزود

 . بحران و کیفیت پایین آب سبب از بین رفتن چند هزار هکتار زمین شده است

جایی کشت و انتقال آب به کرمان وجود ندارد البته  ای جز جابه بنابراین چاره: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

 . ق آن امکان پذیر نیستهایی در این زمینه که متاسفانه در حال حاضر تحق هرچند با بیان طرح

http://www.yjc.ir/fa/news/5958508 
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 تامین منابع مالی

 - 90/40/12فارس

 بیمه کشاورزیهزار میلیارد ریال اعتبار برای  911تخصیص 
هزار میلیارد ریال اعتبار از ردیف بودجه کشاورزی برای  911قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس از تخصیص 

 .بیمه کشاورزی در سال جاری خبر داد

هاد کشاورزی آذربایجان شرقی ، روابط عمومی جرسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

گزارش داد، خلیل آقایی در نشست کارگروه کشاورزی شهرستان میانه که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، فرماندار و 

نمایندگان شهرستان میانه در مجلس در محل فرمانداری تشکیل یافت، با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای بیمه کشاورزی، 

ها نیز ابالغ شده و اگر بانکی عمل نکرده است قابل  های کشاورزی را تصویب کرده و به بانک همچنین دولت استمهال وام: گفت

 .پیگیری است

مصرانه نمایندگان مردم در مجلس در خصوص کشاورزان و   قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با اشاره به پیگیری

برای اجرای پایاب سدهای آیدوغموش و شهریار مشکل و یا محدودیت اعتبار نداریم و با بررسی : گفتحمایت قاطبه آنها از مجلس، 

 .سازی موضوع، تامین اعتبار الزم صورت خواهد گرفت شهرستان و استان و شفاف

: اطرنشان کردهای ملی خواند و خ وی تجهیز و نوسازی اراضی و آبیاری تحت فشار و سدهای آیدوغموش و شهریار را از پروژه

 .های شهرستان جذب اعتبار شود نیز از محل اعتبارات استانی است که باید با پیگیری... اعتبارات پوشش انهار، انتقال آب و 

ها خبر داد  های کشاورزی به بانک در این نشست کریم مهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از ابالغ استمهال وام

 .هایی بوده که اتفاق نیفتاده و عدم عمل به تعهد دولت در دست پیگیری است های کشاورزی که از ضرورت ردن چاهبرقی ک: و افزود

های  استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی از اولویت: وی کمبود آب و ذخایر آن را تهدیدی برای جامعه خواند و خاطرنشان کرد

 .اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است

ضریب مکانیزاسیون باال در این شهرستان و : مهری با اشاره به باال بودن ضریب مکانیزاسیون در شهرستان میانه، گفت مهندس

 .کسب رتبه سوم در سطح استان، نشانگر تالش مسووالن این شهرستان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999592 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 90/40/48فارس

 بر اساس یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس اعالم شد

 راهکار پیشگیری+ سال آینده  29درصد آبهای زیر زمینی تا  00درصد بارندگی و  5کاهش 

درصد افزایش،  99و  8اکسید کربن به ترتیب  دما و سطح انتشار دی 9959یابد و تا سال  تغییر آب و هوایی همچنان ادامه می

یابد که این تغییرات موجب کاهش عملکرد اغلب محصوالت زراعی  درصد کاهش می 00درصد و سطح آبهای زیرزمینی  5بارندگی 

 .شود می

های اقتصادی از یک  منظور تأمین انرژی بخش  های فسیلی به های اخیر، افزایش مصرف سوخت ، در دههخبرگزاری فارسبه گزارش 

. است زمین شده  ای در سطح کره افزون گازهای گلخانه  زدایی و تخریب محیط زیست از سویی دیگر موجب افزایش روز سو و جنگل

موجب  CO9 افزایش غلظت. مادون قرمز در اتمسفر است  ی اشعه  کننده ای جذب ترین گاز گلخانه ممه CO9پس از بخار آب، 

  شود و لذا مجموعه زمین و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر متغیرهای اقلیمی مانند بارندگی می  ی حرارت اتمسفر کره افزایش درجه

 .دهند تغییر اقلیم را تشکیل می  این عوامل، پدیده

های مختلف اقتصادی اعم از جنگلداری، صنعت، گردشگری و انرژی متأثر از تغییرات اقلیم هستند؛ در این میان بخش  گرچه بخشا

در رویارویی با تغییرات آب و هوا است و اقلیم، یکی از عوامل   پذیرترین بخش فیزیکی، آسیب کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست

تواند از  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می. شود های کشاورزی محسوب می وری فعالیت لید و بهرهاصلی در تعیین مکان، منابع تو

افزون بر این، با افزایش دما و کاهش بارندگی که منجر به . طریق تغییر عملکرد، تولید محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد

شود، میزان عرضه و  ها می ها و نیز تغییر در حجم و زمان رواناب ریاچهافزایش نیاز آبی گیاهان، افزایش میزان تبخیر از سطح د

از این رو، آگاهی از آثار تغییرات اقلیم بر بخش کشاورزی و . تقاضای آب در بخش کشاورزی نیز دستخوش تغییرات خواهد شد

 .لی این پدیده خواهد داشتارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتما

ی اخیر در اکثر  در دو دهه. های ایران خواهد بود ترین بحران بخش کشاورزی در اکثر دشت های آتی مهم تغییرات اقلیم، در سال

لذا در صورت تداوم شرایط فوق، . است روند افزایشی و بارندگی روند کاهشی داشته CO9 های ایران، دمای هوا و سطح انتشار دشت

آب در تولیدات کشاورزی ایران دستخوش تغییرات   ین انتظار وجود دارد که عملکرد اغلب محصوالت و نیز میزان استفاده از نهادها

 .شود

دهند، اما برداشت  آب مورد نیاز بخش کشاورزی ایران را تشکیل می  از طرفی، منابع آب زیرزمینی موجود مهمترین منبع تأمین

طوری که بر اساس آمار  است؛ به های اخیر شده ها در سال اعث منفی شدن بیالن منابع آب زیرزمینی این دشترویه از این منابع ب بی

 99طور متوسط در هر سال   به 0259-20های  های مختلف کشور، سطح آب زیرزمینی در طی سال هیدروگراف آبخوان اصلی دشت

بر بخش کشاورزی کشور خواهد بود و بروز نوسانات در تولید محصوالت این موضوع دارای تبعات منفی . است سانتی متر افت داشته

 .کنندگان را در پی خواهد داشت کشاورزی و نیز تحت تأثیر قرار گرفتن رفاه تولیدکنندگان و مصرف

خش کشاورزی ای جامع، آثار تغییرات اقلیمی بر ب با توجه به این رویکرد، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در مطالعه

این مطالعه که در چهار بعد اقتصادی، . کشور و هم چنین اقدامات انجام گرفته جهت مقابله با این پدیده را مورد بررسی قرار داد

 فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی صورت گرفت، ابتدا چگونگی تغییرات عملکرد محصوالت زراعی نسبت به تغییرات دما، بارش و

CO9 ی تغییرات آب و هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین میزان تأثیرپذیری منابع آب زیرزمینی در نتیجه بررسی شد و .

در . شد های اقلیمی در منطقه پرداخته های مولد داده با استفاده از مدل CO9 بینی مقادیر دما، بارش و سطح انتشار سپس به پیش

http://www.farsnews.com/
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سازی شد و  ی تغییرات اقلیمی، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه گوی کشت در نتیجهپایان، به منظور ارزیابی اقتصادی تغییرات ال

آب در تولیدات کشاورزی، آثار تغییرات دما، بارش و سطح   با توجه به تغییرات عملکرد محصوالت و نیز کاهش دسترسی به نهاده

های آتی، روند کنونی تغییر  ان داد که در دههنتایج نش. های آتی مورد مطالعه قرار گرفت بر الگوی کشت در سال CO9 انتشار

، دما و سطح انتشار 9902نسبت به سال  9959بینی تا سال  ترین پیش پارامترهای آب و هوایی ادامه خواهد یافت و در بدبینانه

تغییرات موجب  درصد کاهش خواهد یافت که این 5درصد افزایش و بارندگی به میزان  99و  8اکسید کربن به ترتیب به میزان  دی

اکسید کربن، عملکرد محصوالت  به عبارت دیگر، اگرچه با افزایش سطح انتشار دی. شود کاهش عملکرد اغلب محصوالت زراعی می

یابد اما این میزان بهبود در عملکرد، فاقد توانمندی الزم جهت جبران زیان ناشی از افزایش دما و کاهش  زراعی تا حدودی بهبود می

های  افزون بر این، افزایش دما و کاهش بارندگی دارای تبعات منفی بر منابع آب زیرزمینی دشت در دهه. هد بودبارندگی خوا

درصد نسبت به مقدار کنونی آن کاهش  00موجودی آبهای زیرزمینی در حدود  9959رو خواهد بود به طوری که تا سال  پیش

های اقتصادی خواهد بود و کاهش  هوایی دارای آثار نامطلوب بر شاخص همچنین نتایج نشان داد که تغییرات آب و. خواهد یافت

ی  های آتی موجب تشدید مسئله همچنین، وخامت شرایط اقلیمی در سال. ی بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت ارزش افزوده

ریال در سال  9555سط از مقدار آب در تولیدات زراعی به طور متو  شود، به طوری که افزایش ارزش اقتصادی نهاده کمبود آب می

با این حال، اتخاذ برخی راهبردهای تطبیقی به منظور . ، مؤید این مسئله است9959ریال در سال  2929، به مقدار 9902

به عنوان یک مثال مشخص، بررسی الگوی زراعی دشت . تواند زیان فوق را تا حدودی جبران نماید سازگاری با تغییرات اقلیمی، می

های کشاورزی کشور، نشان از این واقعیت دارد که ورود محصوالت آب در  ترین دشت در استان همدان به عنوان یکی از مهمبهار 

صورت کاهش در  آبیاری به لذا استراتژی کم .الگوی کشت این منطقه، در بلندمدت مطلوب نخواهد بود

قبول کاهش بر، همراه با  میزان آبیاری در هر هکتار کشت محصوالت زراعی آب
تواند به عنوان راه گشای آینده  عملکرد محصوالت، به عنوان یک راه حل بالقوه می

به عنوان مثال با کاهش . بخش کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم مد نظر قرار گیرد

 .درصد، زیان اقتصادی کمتری حاصل خواهد شد 5میزان مصرف آب به میزان 

از این میزان در حدود . گیرد میلیون هکتار آن به صورت آبی مورد بهره برداری قرار می 8 در حال حاضر از کل اراضی کشور حدود

در طول دو دهه گذشته در مقاطع زمانی مختلف عملکرد . میلیون هکتار آن قابلیت استقرار سامانه های آبیاری تحت فشار را دارد 5

درصد از کل اراضی  29به بیان دیگر، بالغ بر . است زار هکتار بودهها در توسعه آبیاری تحت فشار حدود یک میلیون و سیصد ه دولت

عملکرد وزارت کشاورزی . های نوین آبیاری هستند آبی کشور که امکان احداث سیستم آبیاری در آنها وجود دارد، مجهز به سیستم

قبل از سال : گذشته به شرح زیر است های ی اجرای آبیاری تحت فشار جهت مدیریت استفاده از این منبع حیاتی در سال در زمینه

به  0285تا  0289هزار هکتار، در فاصله سالهای  052به میزان  0289تال  0259هزار هکتار، بین سالهای  059به میزان  0259

 529به میزان  0229تا  0288هزار هکتار و در فاصله سالهای  929به میزان  0288تا  0285هزار هکتار، بین سالهای  085میزان 

 .هزار هکتار آبیاری نوین در کشور انجام شده است 299میلیون و  0هزار هکتار بوده و مجموعا تاکنون 

استفاده از تکنولوژی نوین آبیاری در کشت اغلب محصوالت زراعی کشور، عالوه بر افزایش بازده تولید، موجبات کاهش مصرف آب 

زمینی، گندم آبی  بر همچون سیب ان کاهش مذکور در خصوص محصوالت آبنماید که میز در هر هکتار کشت محصول را فراهم می

 0229تا  0288های  ی روش های آبیاری مدرن بویِژه در سال با توجه به این نکته، اجرای و توسعه. و یونجه، بسیار قابل توجه است

 9ی این امر به حداقل  اورزان به توسعهروندی شتابان داشته است، ضرورت دارد که در برنامه ششم توسعه نیز با حمایت از کش

در صورت ارتقاء تکنولوژی آبیاری مورد استفاده با این توصیف، . میلیون هکتار از اراضی مستعد اهتمام شود

لذا در  .درصد جبران خواهد شد 52به میزان  0202  در کشور، کمبود منابع آب تا سال
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تواند راه حل  های نوین آبیاری توسط کشاورزان می اقلیم، گسترش کاربرد سیستمهای آتی جهت انطباق و سازگاری با تغییرات  سال

همچنین افزایش سهم محصوالت کشاورزی آب اندوز در الگوی کشت در . دیگری برای بحران کم آبی در پیش رو باشد  بالقوه

 .تواند جهت ذخیره سازی منابع آبی موجود کشور سودمند واقع شود های آتی، می سال

وه بر این با توجه به تأثیرگذاری نامطلوب تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصوالت کشاورزی دشت و در پی آن وقوع زیان عال

وری محصوالت زراعی از طریق افزایش سرمایه گذاری در مبحث  اقتصادی در بخش کشاورزی، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره

های آتی  وز راه حل معقول میان مدت دیگری جهت مدیریت بحران آب در سالی ارقام پربازده آب اند تحقیقات جهت توسعه

ی  های آب و خاک، نوسعه هی مکانیزاسیون، اجرای طرح اگر سایر اقدامات مورد نیاز در بخش کشاورزی همانند توسع. خواهد بود

های آبیاری صورت  ن با بهبود روشهای جدید کشاورزی به صورت موازی و همزما ای و نیز آموزش و ترویج روش کشت گل خانه

توان با استفاده از منابع موجود بخش کشاورزی میزان تولیدات را به گونه ای تامین نمود که ضمن صیانت از منابع آبی  پذیرد، می

 .ای از غذای کشور نیز از محل تولید داخل تامین شود کشور بخش عمده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259598999900 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

درصدی مصرف آب و افزایش تولیدات  ۱1کاهش / ثبت مدیریت خشکسالی با احداث کمربندهای سبزنواری

 گیاهان مرتعی، باغی، زراعی 
ها و مراتع مشکالت  های مختلف کشاورزی، محیط زیست و جنگل قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان در بخش

اما وحیدرضا شادفر، مبتکر و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور با وجود آورده که راه گریزی نیست،  شماری را به بی

درصدی مصرف آب و افزایش  ۱1کاری توانسته کاهش  ساله و استفاده از طرحی نوین در عرصه جنگل 9۱تحقیقی 

 .دآبی و خشکسالی را به ثبت برسان  تولیدات گیاهان مرتعی، باغی، زراعی و راهکارهای مقابله با گرد و غبار، کم

 .خوانیم نحوه انجام این کار در گفتگوی ذیل آورده شده است که می

 آبی افزایش تولیدات مرتعی، زراعی و باغی داشت؟ توان در زمان خشکسالی و کم آیا می

سوم متوسط جهانی است؛ حجم  خشک قرار دارد و متوسط بارندگی آن کمتر از یک باران، خشک و نیمه ایران در یک منطقه کم

برابر متوسط جهانی  میزان تبخیر رطوبت از سطح نیز در ایران، بیش از سه. رود مالحظه نزوالت با تبخیر و تعرق از دست میقابل 

آید؛ با باال رفتن دمای  ترین دالیل پیش روی کویر و بیابانی شدن مراتع در کشور به حساب می است و این معضل یکی از مهم

رود، از سویی دیگر در  یر و تعرق نیز شدت یافته و رطوبت خاک بیش از پیش از دست میمحیط کره زمین و افزایش گرما، تبخ

میلیون هکتار از  59. المللی از لحاظ شدت فرسایش خاک، ایران مقام نخست را در میان کشورهای جهان دارا است مقایسه بین

رویه از  برداری بی نوردد، بهره ری از پهنه فالت ایران را درمیهای بیشت زایی سرزمین مراتع کشور در آستانه نابودی قرار دارند، بیابان

های آب  در بیشتر نقاط کشور سطح سفره. های پیاپی شده است ها و مراتع و کاهش پوشش گیاهی، باعث بروز سیالب جنگل

 .محیطی دیگر ها معضل زیست زیرزمینی به شدت افت کرده؛ بروز و افزایش پدیده گرد و غبار و ده

ها  محیطی راهکاری وجود دارد؛ نقش کمربندهای سبزنواری و یا بادشکن جهت مقابله و کاهش این معضالت زیستآیا 

 با پدیده خشکسالی چیست؟

گیری از  دانید که خشکسالی یک پدیده طبیعی خاص کشور ایران نیست و این وضع همیشه بوده و خواهد بود، مگر اینکه با بهره می

های دارای بحران صورت گیرد، عالوه بر این متأسفانه تخریب  ر وضع پوشش گیاهی مناطق مختلف و اقلیمروشی جدید، تغییراتی د

همگی این عوامل شرایط زیست ... تر از آن فرسایش بیش از حد خاک و مراتع و بیابانی شدن آن، تغییر کاربری اراضی و مهم

ی آن، تشدید پدیده خشکسالی هستند و جالب است بدانید که با ها ترین جنبه محیطی کشور را ناپایدار کرده است که از مهم

ویژه احداث کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک می توان به مقابله با آن پرداخت و  ها به احداث کمربندهای سبزنواری و یا بادشکن

 .به مرور زمان همه این معضالت زیست محیطی را بعضاً کاهش و یا کامل از بین برد

 های نواری یا بادشکن چیست؟ کاری ن دالیل فنی احداث جنگلتری مهم

درصد سرعت باد را کاهش داده و تبخیر از سطح را  59متر، بیش از  29تا  99های احداثی پیرامون مراتع و مزارع به عرض  بادشکن

میلیمتر  99توانند تا  ن، بعضاً میدهند؛ مراتع و مزارع دارای بادشکن، نسبت به مراتع باز و بدون بادشک درصد کاهش می 29هم تا 

ها،  ها و دامپروری ها یا کمربندهای سبزنواری پیرامون چراگاه دلیل وجود بادشکن رطوبت را بیشتر در خاک ذخیره کنند؛ همچنین به

رابر سرما، نیازی شود، کاهش نشان داده، چرا که با وجود بادشکن، برای مقابله در ب ها داده می مقدار غذایی که در طول سال به دام

ای مراتعی که در حصار  گیاهان علوفه  FAOبه تولید انرژی اضافی جهت سوخت و ساز بدن دام نیست، جالب اینکه طبق گزارش 
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کنند و البته همه  کمربندسبز واقع هستند، در هکتار نسبت به مراتعی که فاقد بادشکن هستند، سه برابر بیوماس بیشتری تولید می

 .ها دلیل دیگر شتر در اثر عدم تماس باد با سطح خاک هست و دهاین موارد بی

چه دلیل . محیطی ریزگردها یا گردوغبار را حل کرد توان معضل زیست با احداث کمربندهای سبزنواری یا بادشکن می

 علمی برای آن وجود دارد؟

خشک، کمبود یا نبود پوشش گیاهی و از  و نیمهنکته بسیار مهم و قابل تأمل در رابطه با ریزگردها این است که در مناطق خشک 

شود، افزایش آلبیدو باعث کاهش تابش تشعشعات خورشیدی و فقدان جذب  طرفی گردوغبار محیط، سبب افزایش پدیده آلبیدو می

و در نتیجه  شود گردد و این امر مانع از تولید ابر می آن به زمین شده و در نتیجه گرمای حاصله از تشعشع خورشیدی به جو برمی

های فاقد پوشش گیاهی  یابد؛ خاک دنبال داره و در نهایت با خشکی بیشتر هوا، تبخیر از سطح هم افزایش می کاهش نزوالت را به

خشک، عالوه بر  افزایش دهند این در حالی است که بر اثر وجود کمربندهای سبزنواری در مناطق خشک و نیمه   توانند آلبیدو را می

تثبیت خاک و )ایجاد گردوغبار، با کاهش درجه حرارت خاک و کاهش تبخیر از سطح، رطوبت در خاک ذخیره شده جلوگیری از 

تنش آبی و تعرق شدید هم در گیاهان وجود نخواهد داشت، این امر سبب رشد گیاهان و در نهایت استقرار نباتات ( گردوغبار

 .دنبال خواهدداشت مرتعی را به

 شوند؟  ها باعث افزایش محصول زراعی و یا باغی می سبزنواری یا بادشکنبه چه دلیل کمربندهای 

باد شدید وجود ندارد، لذا فعالیت حشرات و زنبور عسل بیشتر است و در نتیجه عمل تلقیح در  دانید که در داخل بادشکن  می

افشانی گیاهان که در واقع باعث افزایش  گیرد و این مهم یعنی افزایش و بهبود گرده های گیاهان به نحو مطلوب انجام می شکوفه

ساز است که به آن اشاره خواهم  شود، البته عمده دلیل این مطلب است و سایر دالیل نیز سبب راندمان محصوالت زراعی و باغی می

 .شد

ت مخرب و توان کاری کرد که از اثرا آبی افزایش تولیدات مرتعی داشت؟ آیا می ها و کم توان در زمان خشکسالی آیا می

 ها کاهش یابد؟ بار خشکسالی زیان

های نواری آیرودینامیک به روش  کاری احداث جنگل . پاسخ به این پرسش با توجه به تجربیات خوب کشورهای پیشرفته مثبت است

های میان ها در برنامه دوم یعنی راهکار موزاییک و مشبک یکی از این راهکارها است که در سه برنامه زمانی مدیریت خشکسالی

مدت قرار گرفته از طریق امور زیربنایی مانند؛ جلوگیری از آلودگی آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش تبخیر و تعرق 

االشاره، ازجمله  محیطی صدر  توان تمامی معضالت زیست با اجرایی کردن این پروژه می. توان به این مهم دست یافت می... و

طلبد را فقط با یک بار  ای گزاف می تنهایی، بودجه که حل و فصل هریک به... و کاهش تبخیر و تعرق و جلوگیری از فرسایش خاک

افزایش تولید ... ها، مزارع، دامپروری ها و طراحی، اجرا و مدیریت و مقابله کرد و از طرفی با احداث بادشکن پیرامون مراتع، باغ

 .داشت

 های نواری وجود دارد؟ کاری چه سوابق اجرایی برای احداث جنگل

توانیم مثالً  اند قطعاً ما نیز می ام که شاید تلنگری باشد که اگر دیگر کشورها توانسته ها گفته بارها در گزارش ها، مقاالت و مصاحبه

ها،  ها، باتالق آهن، کانال ها، مسیر راه در سطح وسیعی از مزارع، جاده( های نواری کاری جنگل)کشور چین، در برنامه ایجاد دیوار سبز 

درصد اضافه  59ها یا دیوار سبز تا  ها مترمکعب چوب تولید کند، بر اثر وجود بادشکن ، میلیون موفق شده... های بیابانی و عرصه

گراد تغییرات آب و هوا  درصد کاسته و حدود دو تا پنج درجه سانتی 29تولید غالت داشته و از شدت بادهای سهمگین در مزارع تا 

کیلومتر طول و پنج کیلومتر عرض در واقع هشتمین صحرای چین  599د آورد در مغولستان چین سرزمین کوبوجی با به وجو
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کم محیط زیست و میکروکلیمای این صحرا تغییر  ها کم میالدی، با احداث بادشکن 0225شد، دراین منطقه از سال  محسوب می

 .کرد

 کنند؟ حیط زیست ایفا میکمربندهای سبزنواری آیرودینامیک چه نقشی در م

حل هریک از موارد و معضالت زیست  اجرای طرح کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک برای هر منطقه با نتیجه دستیابی به راه

محیطی که در باال عنوان شد، ازجمله، کاهش تبخیر و تعرق، کاهش فرسایش خاک، کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی، کاهش 

سو و از سوی دیگر اثرات  شود، از یک گذاری می محیطی دیگر که میلیاردها ریال ارزش ها اثر زیست ایی و دهز چشمگیر بیابان

زایی باال و ایجاد درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستاییان که این مهم ارزش اقتصادی و  اقتصادی و اجتماعی طرح از جمله اشتغال

 .معنوی بسیاری خواهد داشت

های آیرودینامیک مورد طراحی با  ری آیرودینامیک چیست؛ تفاوت بین احداث بادشکنکمربندهای سبزنوا

 های معمولی چیست؟ بادشکن

وسیله درختان  طبق نظریه دانشمندان برای احداث بادشکن هرچه تعداد درختان کمتری بکار گرفته شود، سطح اشغال شده به

می دانید که . شود بادشکن بیشتر و در نتیجه موفقیت طرح تضمین می تر، خدمات کمتر بوده و تیمار و نگهداری آنها هم آسان

های نواری آیرودینامیک برای نخستین  فرد بادشکن بر هستند که ما با طراحی منحصربه بردار و زمان های طولی بسیار هزینه پروژه

 55زان آب مورد نیاز و نیز کاهش درصد می 59درصدی هزینه، نیروی انسانی، کاهش  55مرتبه در جهان موفق شدیم به کاهش 

دلیل فنی دارای راندمان و کارآیی  09البته شایان ذکر است که کمربندهای سبز نواری آیرودینامیک، به . درصدی زمان دست یابیم

 .های معمول است بسیار بیشتری نسبت به طرح

 ای دارید؟ در ارتباط با مراتع چه برنامه

فرمایید، مثالً استان خراسان رضوی،  ها بر اساس شاخص پایش منابع آب مالحظه می استانبندی  همانطوری که در نقشه طبقه

در مرحله تنش آبی قرار دارد، اما هنوز به مرحله تنش شدید آبی و مرحله ... مرکزی، زنجان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و

ها در یک  آمده حفظ مراتع این استان عمل های به ق بررسیکمبود آبی نرسیدیم و تا بحران حادث نشده باید کاری انجام داد؛ طب

های دولتی نقش نظارتی خود را اعمال کنند و به بخش خصوصی اعتماد  نظر بنده اگر دستگاه پذیر است، اما به زمان پنج ساله امکان

هر منطقه و در نهایت اجرا و  نمایند و اجازه دهند در زمینه ترویج و آموزش طراحی، نوع گونه و درخت انتخابی، تهیه گلباد

آموختگان نظام مهندسی بیکار وارد میدان  های بخش خصوصی با کمک دانش ها یا شرکتNGOها،  عملیاتی شدن طرح بادشکن

. شوند و رودررو با کشاورزان و دامداران و مرتعداران بحث آموزش انجام شود، قطعاً موفقیت بیشتر و زودتر به هدف خواهیم رسید

طور رایگان در  ها در روستاهای محروم هم تمهیداتی اندیشیده شده که نهال مورد نیاز به باره نهال مورد نیاز احداث بادشکنحتی در

. ها ببه هر حال باید از یک جا کار را آغاز کرد تا الگویی باشد برای سایر استان. اختیار روستاییان و کشاورزان و مرتعداران قرار دهیم

ضمناً این شرکت آمادگی دارد . خوبی نقش مکمل را ایفا کند تواند به ای طرح معیشت جایگزین روستاییان، نیز میاین طرح در راست

 .های خود را در اختیار قرار داده یا در یک منطقه طرح را اجرا کنیم تا یافته

عنوان کالم  اید، به ردهسال است که روی چگونگی احداث کمربندهای سبز نواری تحقیق و کار ک 9۱عنوان فردی که  به

 آخر مطلبی هست بفرمایید؟

ما ابتدا بیاییم آنچه را که . کند نخست اینکه همیشه سعی داریم از وسط کویر به مقابله با بیابان بپردازیم که این کار را سخت می

ا از روستاها و شهرها و مناطق آباد ما آباد سازی را باید ابتد! اید کویر ساالنه یک سانتیمتر پیشروی دارد داریم حفظ کنیم، شنیده

دوم این که تا احداث کمربندهای سبز . متر بادشکن در اطراف روستاها به سمت کویر پیشروی کنیم 999آغاز کنیم و ساالنه با 
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گ نواری یا بادشکن در بین کشاورزان، باغداران، مرتعداران و دامپروران و حتی اطراف روستاهای کشور عزیزمان به یک فرهن

بهتر بگویم، مشکل . عمومی تبدیل نشود، در بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور به توسعه پایدار دست نخواهیم یافت

 .رویه آب در بخش کشاورزی، حل نخواهد شد هدررفت آب با مصرف نادرست و بی

این راستا از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا  گذاران ما به این مهم توجه خاص مبذول داشته باشند و در مردان و قانون الزم است، دولت

ها دستور ویژه صادر کنند و به آموزش و ترویج هرچه بیشتر بین کشاورزان پرداخته شود، چرا  دارم، درباره معرفی و نقش بادشکن

و راهکاری  های نواری، نیاز پنهان کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در افزایش تولیدات مرتعی، باغی و زراعی که بادشکن

 ./ها است برمقابله با پدیده گردوغبار، کم آبی و خشکسالی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92509-0.html 
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 تخم مرغ

 - 90/40/14فارس

 وضعیت مرغداران اسفبار است/ مرغ در تولید هر کیلو تخم کنندگان ضرر هزار تومانی تولید
بعد از اعالم شیوع بیماری آنفلوانزی پرندگان در بین جمعیت : گذار تهران گفت تخم رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ

ار مرغ هز مرغ به شدت کاهش یافت بطوری که مرغداران به ازای تولید هر کیلو تخم بومی طیور مازندران قیمت تخم

 .شوند تومان متضرر می

مرغ در پی اعالم تلفات مرغ بومی در  قیمت تخم: گذار استان تهران گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .روستاهایی از استان مازندران به شدت کاهش یافته است

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از زمان اعالم آنفلوانزای : گفتوی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ در روزهای اخیر کاهش یافته است، 

 .تومان در هر کیلوگرم رسیده است 9599تومان کاهش یافته و بطور متوسط به حدود  0299پرندگان در ایران حدود 

 899هزار و  2قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغدار حدود : گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود تومان است و در حال حاضر به ازای هر کیلو تولید تخم مرغ، مرغدار هزار تومان متضرر می

شود، زیرا آنها مجبورند که  در حال حاضر بخشی از تخم مرغ تولید داخل به صورت قاچاق به کشور عراق وارد می: وی بیان داشت

 .دانند که آنفلوانزا، جمعیت مرغ صنعتی کشورمان را درگیر نکرده است و میمرغ مورد نیازشان را از ایران تأمین کنند  تخم

بالفاصله پس از اعالم آنفلوانزای پرندگان در ایران توسط سازمان : وی اوضاع مالی مرغداران را بسیار اسفبار عنوان کرد و گفت

و تولیدکنندگان این محصول واقعا متحمل  قیمت تخم مرغ کاهش یافت OIEهای بهداشتی دنیا از جمله  دامپزشکی به سازمان

 .اند ناپذیری شده  های جبران ضرر و زیان

: شود، گفت هایی از قبیل آنفلوانزا در میان جمعیت بومی طیور دیده می پور شیری با بیان اینکه در اغلب مناطق دنیا بیماری نبی

های بهداشتی دنیا گزارش  ور به آنفلوانزا را به سازماننباید سازمان دامپزشکی مبتال شدن تعداد محدودی از جمعیت بومی طی

 .کرد، زیرا واقعیت امر در مورد بیماری آنفلوانزای پرندگان این است که این بیماری بسیار محدود و کنترل شده است می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999555 
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 تخم مرغ
 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

خرید یک میلیون قطعه مرغ تخم گذار پایان / سازی نام ایران از کشورهای دارای آنفلوآنزا درخواست پاک

 دوره 
پرندگان، مازاد تولید و موانع حاد  دلیل بیماری آنفلوانزای فوق مرغ در روزهای اخیر به با وجود اینکه قیمت تخم

 .ای برای خرید مازاد ندارد گذار میهن برنامه صادراتی رو به کاهش است، اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

درباره ( ایانا)گذار میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

این اتحادیه همچنان مدیریت تولید را در درجه نخست : مرغ گفت آمده در بازار تخم های این اتحادیه درباره حوادث پیش هبرنام

 .کند مرغ تالش می های پایان دوره و رفع موانع صادراتی تخم های خود قرار داده است و برای حذف مرغ برنامه

عنوان کشوری که آنفلوآنزای پرندگان در آن  اسم ایران به( OIE)جهانی بهداشت از آنجا که در سایت سازمان : رضا ترکاشوند افزود

زودی شاهد پاک بودن  سازی از سوی سازمان دامپزشکی انجام شود تا به مشاهده و آورده شده، الزم است اقدامات الزم برای پاک

 .این منطقه در فهرست این سازمان باشیم

توجه به فصل رو به کاهش بود و بروز بیماری آنفلوآنزا باعث کاهش بیشتر آن شد، اما مرغ با  قیمت تخم: وی خاطرنشان کرد

 .هایی همراه است توانست راه توازنی باشد برای مازاد تولید که در حال حاضر با محدودیت صادرات این محصول می

 درصدی نیست 911مرغ  های صادراتی تخم محدودیت

 099صورت  های صادراتی در حال حاضر به گذار میهن با اعالم اینکه محدودیت گان مرغ تخممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنند

های مختلف به این کشور  مرغ سالم ایرانی را از روش متقاضیانی از کشور عراق هستند که تخم: شود، ادامه داد درصدی اجرا نمی

 .کنند صادر می

های صنایع مربوطه سالم بوده و هیچ مشکل بهداشتی و بیماری ندارد، اما باید  غمر از نظر این اتحادیه، تخم: ترکاشوند تصریح کرد

 .های صادراتی بیشتری باز شود تالش شود که اسم ایران از بین کشورهای دارای آنفلوآنزا پاک شود تا راه

ه مرغ پایان دوره خریداری شده و تاکنون بیش از یک میلیون قطع: های پایان دوره خبر داد و یادآور شد وی از ادامه خریداری مرغ

 .همچنان ادامه دارد

شده در بازار مصرف به فروش رفته است و مشکل خاصی از لحاظ  های پایان دوره خریداری بخشی از مرغ: ترکاشوند تأکید کرد

 .ها نداریم خرید و انبار کردن این مرغ

ای برای خرید مازاد  تاکنون برنامه: بحرانی شود، اظهار داشت مرغ که ممکن است در آینده از لحاظ افزایش تولید وی درباره تخم

 .مرغ در دستور کار نیست، زیرا کماکان این محصول از بازار در حال خروج است، هرچند که قیمت آن همچنان پایین است تخم

روستای استان مازندران، غفلت حاد پرندگان در چند  ای از نمایندگان مجلس در پی بروز بیماری آنفلوآنزای فوق گفتنی است، عده

گویند هرچند در چند ماه گذشته که کشورهای اطراف  اند و می ترین عامل بروز این بیماری معرفی کرده سازمان دامپزشکی را مهم

طریق  های ورود این بیماری از حاد پرندگان بودند، باید هوشیاری بیشتری نسبت به راه همچون ترکیه درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق

های بهداشتی در تمامی کشور در حال انجام  اند که نظارت شد، اما مسئوالن این سازمان بارها اعالم کرده همسایگان به کشور می

 ./شده است ای آنفلوآنزا انجام می های دوره بوده و پایش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92295-0.html 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  1۱: تاریخ

 هزار تن تخم مرغ به کشورهای همسایه 00ات بیش از صادر

ها همچنان صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق  در حال حاضر با وجود محدودیت: گذار گفت تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .ادامه داردو افغانستان 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  حوزه کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار  تخم  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

معموال در فصل تابستان و با توجه به وضعیت جوی حجم صادرات تخم : شورها گفت، در خصوص صادرات تخم مرغ به سایر کجوان

 .شود مرغ کم می

تقاضا برای صادرات از ایران  25خوشبختانه امسال با پیش آمدن بحث آنفوالنزای مرغی در کشور ترکیه در ابتدای سال : وی گفت 

 .افزایش چشمگیری داشت

با توجه به شرایط ترکیه در ابتدای سال میزان صادرات ما چیزی در حدود : گذار بیان داشت تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .تن تخم مرغ در روز بوده و این رقم باالیی برای صادرات و ارزآوری به کشور است 599تا  599

نه فضایی ایجاد شد که کشور عراق البته به دلیل بروز آنفوالنزای مرغی در چند روستا در شمال کشور متأسفا: ترکاشوند تصریح کرد

ای از صادرات ما به آن است از واردات تخم مرغ جلوگیری کند که این موضوع از طریق سازمان دامپزشکی کشور  که حجم گسترده

 .ای به مسئولین عراق اعالم شد طی نامه

ن کامال صنعتی بوده و از سالمت کامل برخوردار مرغ تولیدی در ایرا سازمان دامپزشکی در این نامه اعالم داشت تخم : وی ادامه داد

 .باشد و با توجه به گواهی سالمت سازمان دامپزشکی کشور مشکلی برای مصرف وجود ندارد می

ها همچنان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان ادامه دارد و حتی صادرات  در حال حاضر با وجود محدودیت: ترکاشوند ادامه داد

 .ستان نسبت به ماه قبل افزایش نیز یافته استبه کشور افغان

ایم و طبق  تن صادرات داشته 599هزار و  99در سال جدید بیش از : گذار خاطرنشان کرد تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .شود تن تخم مرغ صادر می 999تا  099روال معمول تابستان در حال حاضر روزانه بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/5959889 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 90/40/14فارس

 میلیون تن 0۱35کل تولید جهانی / درصد سیب درختی جهان در ایران 433تولید 
جهان در ایران خبر داد و درصد سیب درختی  433ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از تولید  موسسه برنامه

 .میلیون تن در سال است 0۱35کل تولید جهانی سیب : اعالم کرد

درصد سیب درختی جهان در  5.2ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی از تولید  ، موسسه برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .میلیون تن در سال است 95.5کل تولید جهانی سیب : ایران خبرداد و اعالم کرد

 خالصه مدیریتی

میالدی، کشورهای چین، اتحادیه اروپا، آمریکا،  9905در سال ( USDA)بر اساس آمار وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا 

میلیون تنی  50.9تن از کل تولید  میلیون 95.5ترکیه، هندوستان، روسیه، برزیل، شیلی، اکراین و آفریقای جنوبی با مجموع تولید 

اند که کشور چین به  ترین کشورهای تولید کننده سیب درختی بوده به ترتیب عمده( درصد کل سهم از کل تولید 25)جهان 

 .تنهایی بیش از نیمی از این سهم را در اختیار دارد

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی،  9310میلیون تنی سیب در سال  3سهم ایران دراین میان با عنایت به تولید 

از . و به لحاظ جایگاه در مقام چهارم تولید جهانی پس از چین، اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارد درصد تولید جهانی است 433

درصد  52رسد که  درصد در صنایع فرآوری به مصرف می 05خوری و حدود  درصد به صورت تازه 85مجموع تولید جهانی، حدود 

درصد  98اروپا با در اختیار داشتن . درصد مصرف سیب در صنایع فرآوری به کشور چین اختصاص دارد 29.5مصرف تازه خوری و 

درصد واردات، بزرگترین وارده کننده سیب در جهان  92صادرات محصول، بزرگترین صادر کننده و روسیه با در اختیار داشتن 

 .هستند

میلیون تن بوده و استانهای آذربایجان 2، اندکی بیش از 0229کشاورزی، میزان تولید سیب در سال بر اساس آمار وزارت جهاد 

درصد سهم تولید سهم سیب  50های تولید کننده، در مجموع  غربی، آذربایجان شرقی و تهران به ترتیب به عنوان مهمترین استان

 .کشور را در اختیار دارند

های مختلف توسط دولت  اتخاذ سیاست. بین محصوالت باغی، همواره رتبه اول را داشته استطی سالیان گذشته، تولید سیب در 

برابری تولید محصول در  2در طول سی سال گذشته از دو طریق افزایش سطح زیر کشت و افزای عملکرد، منجر به افزایش بیش از 

 .کشور شده است

به دلیل کاهش قابل توجه  0220بیانگر کاهش عرضه محصول در سال ارقام محاسبه شده عرضه کل و سرانه سیب تازه در کشور 

براساس برآورد دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی . واردات و افزایش قابل توجه صادرات در این سال نسبت به سال ما قبل آن است

 .درصد است 98کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، ضایعات سیب در مراحل مختلف تولید تا توزیع، 

در رتبه  ، پس از اتحادیه اروپا، چین، آمریکا، شیلی، آفریقای جنوبی و نیوزلند،0229هزار تن سیب در سال  999ان با صادرات ایر

 .مقاصد اصلی صادرات سیب ایران کشورهای عراق، ترکمنستان و افغانستان است. هفتم صادرات این محصول در جهان قرار دارد

ر صادراتی نشان می دهد که هر چند سیب ایران دارای مزیت نسبی صادراتی است؛ اما قدرت مطالعات انجام شده در زمینه بازا

تواند عدم  ترین دالیل این موضوع می از اصلی. رقابت صادراتی و درآمد حاصل از آن دارای روند نوسانی، ناپایدار و کاهشی است

ها در زنجیره بازرگانی داخلی و خارجی سیب   عظم فعالیتبخش ا. المللی باشد توجه به بازاریابی مناسب محصول در عرصه بین

بندی حمل و نقل و نگهداری  بندی، بسته های نوین در فرآیند درجه درختی در کشور به صورت سنتی و عدم استفاده از ابزار و روش

http://www.farsnews.com/
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مه بلند مدت، در اولین بهبود وضعیت قدرت رقابت صادراتی سیب و یا حتی ثابت نگاه داشتن آن طی یک برنا. پذیرد صورت می

گذاری مناسب با نگرش حضور دائمی و پرقدرت در  ریزی و سیاست گام، مستلزم داشتن یک استراتژی صادراتی به مفهوم برنامه

های تولید محصول و افزایش کیفیت آن، توجه به تبلیغات و بازاریابی مناسب در عرصه  توجه به کاهش هزینه. بازارهای هدف است

 .سازد و رعایت ضوابط بهداشتی و استاندارهای مربوط به کشورهای مبدا از جمله مواردی است که این مهم را محقق میالملی  بین

با اعمال تعرفه فصلی و با هدف  0220تا سال  0285رغم عدم نیاز به واردات و تکافوی تولید داخلی، واردات سیب از سال  علی

های بهداشتی از سوی  یلی همچون تاخیر در واردات ناشی از زمانبر بودن صدور تاییدیهتنظیم بازار شب عید انجام شده که به دال

افزایش حقوق ورودی سیب در . های ذیربط و عدم کنترل میزان محصول وارد شده، به بخش تولید ضرر وارد نموده است سازمان

اردات سیب در این سال را کاهش داده و در سال و ممنوعیت ورود میوه به کشور از ابتدای خرداد ماه سال مذکور، و 0220سال 

های جهانی، در  هایی که محصول به کشور وارد شده، با قیمتی بیشتر از قیمت در سال. نیز، میزان واردات صفر بوده است 0229

شیلی و فرانسه صورت واردات عمدتا از کشورهای آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی، ایتالیا، ترکیه، . بازار داخلی عرضه شده است

 .گرفته است

های تولید اجرا  سازی سیب درختی را با هدف تنظیم بازار شب عید و با کمک تعاونی ، طرح ذخیره0285دولت، همچنین از سال 

و بندی  بندی، درجه های تولیدی، فقدان مراکز مناسب بسته بهره به تعاونی ها به پرداخت تسهیالت کم عدم تمایل بانک. نماید می

گری دولت در بازار محصوالت، کیفیت پایین برخی از  سردخانه جهت نگهداری محصوالت خریداری شده، افزایش دخالت و تصدی

ها، فقدان نظارت مناسب در زمان خرید و  ، نبود مراکز عرضه مستقیم در برخی استان(به ویژه سیب زرد) محصوالت خریداری شده 

سازی با ان از جمله  برآورد میزان واقعی تولید و نیاز مصرفی در ایام عید و تناسب ذخیرهریزی مناسب در  عرضه و عدم برنامه

 .های اجرا با آن مواجه بوده است سازی در سال مشکالتی است که طرح ذخیره

کیفیت  قیمت تضمینی سیب تنها به عنوان قیمت کف بر قیمت مبادالتی محصول در بازار اثرگذار بوده و خرید مستقیم محصول با

از  0289از باغداران با قیمت توافقی در فصل برداشت تحت عنوان خرید توافقی که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از سال 

های مختلف کشور آغاز نموده، گام مناسبی در جهت حمایت از باغداران و  های تعاون روستایی در استان ها و شرکت طریق اتحادیه

ها در  ها و دالالن خرید بوده است؛ ولیکن میزان این خرید با توجه به محدود بودن این گونه تشکل طهکمرنگ نمودن حضور واس

های مختلف و پایین بودن توان آنها به لحاظ مالی و امکانات، قابل توجه نبوده است؛ همچنین با عنایت به دولتی بودن  استان

شود و الزم است تا با تقویت تعاونی و  رید نیز یک خرید دولتی محسوب میسازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ماهیت این نوع خ

زنی باغداران از مشکالت  های بخش خصوصی، نقش آنها در ساماندهی بازار محصول افزایش یافته تا با افزایش قدرت چانه تشکل

در طول سال را کاهش داده و منافع  این موضوع نوسانات قیمتی محصول. فروش محصول توسط آنها و ضرر و زیانشان کاسته شود

 .مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت

 .های تولید افزایش داشته است با عنایت به تورم باالی اقتصاد و افزایش هزینه 0229قیمت سرخرمن و مصرف کننده سیب در سال 

و توزیع داخلی و صادرات سیب درختی، گیری فضای رقابتی در تامین  های بازاریابی بخش خصوصی در راستای شکل ایجاد تشکل

های بخش خصوصی، کاهش نقش دولت در  تنظیم بازار شب عید از محل تولیدات داخلی و با استفاده از ظرفیت و توانمندی تشکل

های  تها به منظور مبادرت به این امر در فصل برداشت، توجه به فاصله قیم ها و تشکل خرید توافقی محصول و افزایش بنیه اتحادیه

گذاری فصلی، حمایت از بازسازی و نوسازی کارخانجات  جهانی و داخلی به منظور تعیین تعرفه ارزشی ساالنه و عدم نیاز به تعرفه

گذاری محصول و توجه همزمان به سایر ابزارهای حمایتی نظیر پرداخت مستقیم از جمله پیشنهادهای کاربردی به  فرآوری، قیمت

 .درختی هستندمنظور بهبود بازار سیب 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999292 
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 تولیدات باغی 
 - 90/40/49فارس

 ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی های متراکم گلخانه حمایت از ایجاد و توسعه کشت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت( 51)نامه اجرایی ماده  وزیران در مورد آیینمصوبه هیات 

 .از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد

، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی،  قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 .ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد ازمان مدیریت و برنامهوزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نیرو، س

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی  20/2/0225هیأت وزیران در جلسه 

نامه اجرایی  ـ آیین0225نظام مالی کشور ـ مصوب پذیر و ارتقای  قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)جمهوری اسالمی ایران و ماده 

 :ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد

 پذیرو ارتقای نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت( 59)نامه اجرایی ماده  آیین

 :نامه بکار رفته، دارای معانی زیر است هایی که در این آیین ـ اصطالحات و واژه0ماده

 ـ0225پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور ـ مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت: الف ـ قانون

 وزارت جهاد کشاورزی( ملی یا استانی)های تحت پوشش  دستگاه: ب ـ دستگاه اجرایی

های عامل، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا  بانک: ج ـ مؤسسه عامل

 های غیر دولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی صندوق

قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و : د ـ قرارداد عاملیت

 .گیرد ر اختیار مؤسسه عامل قرار مینامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده د و ضوابط این آیین( ها کشور و استان)ریزی  برنامه

دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه ساالنه کل کشور، مسئولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را بر : هـ ـ واگذارنده اعتبار

 .عهده دارد

های  انرژی در کشت های نوین در ارتباط با مصرف کمتر آب و ها و فناوری استفاده از روش: سازی مصرف آب و انرژی و ـ بهینه

 .ای متراکم گلخانه

های متراکم  های خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه کشت برداران واجد شرایط بخش ـ حمایت از متقاضیان و بهره9ماده

ضمن ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور بر اساس برنامه ساالنه ارایه شده مت گلخانه

بندی آن بر حسب شرایط دسترسی به آب کشاورزی،  ای و اولویت های متراکم گلخانه بندی مناطق ایجاد و توسعه کشت پهنه

ای از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت  های گلخانه سازگاری اقلیمی، نوع محصوالت و بازاررسانی آنها و فناوری و سازه

 .باشد می( ها نکشور و استا)ریزی  و برنامه

اعم از وجوه اداره شده و یا )نامه شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیالت بانکی  های موضوع این آیین ها و مشوق ـ حمایت2ماده

 .باشد می( تسهیالت ناشی از تلفیق با منابع داخلی بانک

توانند نسبت به اعطای سایر  ربط می و مقررات ذی های تابعه استانی در چارچوب قوانین تبصره ـ وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه

ای زیربنایی، یارانه بیمه محصوالت  های تملک دارایی سرمایه های بالعوض در اجرای طرح ها نظیر کمک ها و حمایت مشوق

 .ها اقدام نمایند کشاورزی و سایر حمایت

http://www.farsnews.com/
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های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده  طرحنامه در  برداران موضوع این آیین ـ سهم آورده متقاضیان و بهره5ماده

 .گردد اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری بین ده درصد تا سی درصد مجموع سرمایه ثابت و در گردش تعیین می

از )نامه  ـ مؤسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیالت وجوه اداره شده موضوع این آیین 5ماده

ها توسط خزانه معین  داری کل کشور در مرکز و در استان را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه( محل بودجه کل کشور

بینی در قوانین بودجه سنواتی برای ایجاد و  معادل صددرصد وجوه واریزی مجدداً پس از پیش. گردد، واریز نماید استان افتتاح می

 .ای به کار گرفته خواهد شد کم گلخانههای مترا توسعه کشت

نامه که توسط دستگاه اجرایی معرفی  های مشمول این آیین ـ مؤسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح 9ماده

شده است، پس از تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص 

تسهیالت مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح باید توسط مؤسسه . ها به واگذارنده اعتبار اعالم نماید رد یا تصویب طرح

 .عامل متناسب با پیشرفت کار و در چارچوب ضوابط آن مؤسسه به متقاضی پرداخت گردد

های  یط برخورداری و یا محرومیت مناطق و اولویتنامه بر حسب نوع طرح و شرا های موضوع این آیین ـ دوره اجرای طرح5ماده

اجرایی شامل دوره اجراء، تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار و بر حسب نوع طرح حداکثر تا ده سال 

 .خواهد بود

اعالم وصول حسب مورد توسط ـ اعتبار واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت  8ماده

 .گردد حساب یا مدیر امور مالی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می ذی

نامه در چارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با  ـ وجوه اداره شده موضوع این آیین2ماده

 .نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد مفاد این آیین رعایت قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات و

ریزی  تبصره ـ دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است یک نسخه از قرارداد عاملیت منعقده را در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

 .کشور قرار دهد

قانون نسبت به تأمین ( 55)ساس ماده های عامل و بر ا ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانک09ماده

 .ای اقدام نماید تسهیالت مورد نیاز با اولویت واحدهای گلخانه

ریزی کشور پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی را بررسی و در چارچوب منابع و  ـ سازمان مدیریت و برنامه00ماده

در قالب « ای های متراکم گلخانه ایجاد و توسعه کشت»ر مورد نیاز ردیف بینی اعتبا مصارف بودجه ساالنه کشور، نسبت به پیش

 .وجوه اداره شده اقدام الزم را به عمل آورد

ریزی و توسعه استان، بخشی از اعتبارات  شود با تأیید شورای برنامه ها اجازه داده می ـ به سازمان جهاد کشاورزی استان09ماده

 .نامه اختصاص دهند ای موضوع این آیین های متراکم گلخانه اداره شده به توسعه کشت استانی را در قالب اعتبارات وجوه

نامه را هر سه ماه به  ـ مؤسسه عامل موظف است گزارش عملکرد جذب و مانده اعتبارات و تسهیالت بانکی موضوع این آیین02ماده

 .ریزی کشور اعالم نماید دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999950 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 90/40/14فارس

 وضعیت مرغداران اسفبار است/ مرغ کنندگان در تولید هر کیلو تخم ضرر هزار تومانی تولید
بعد از اعالم شیوع بیماری آنفلوانزی پرندگان در بین جمعیت : گذار تهران گفت تخم هیأت مدیره اتحادیه مرغرئیس 

مرغ هزار  مرغ به شدت کاهش یافت بطوری که مرغداران به ازای تولید هر کیلو تخم بومی طیور مازندران قیمت تخم

 .شوند تومان متضرر می

مرغ در پی اعالم تلفات مرغ بومی در  قیمت تخم: گذار استان تهران گفت اتحادیه مرغ تخمپور شیری رئیس هیئت مدیره  ناصر نبی

 .روستاهایی از استان مازندران به شدت کاهش یافته است

قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ از زمان اعالم آنفلوانزای : وی با بیان اینکه صادرات تخم مرغ در روزهای اخیر کاهش یافته است، گفت

 .تومان در هر کیلوگرم رسیده است 9599تومان کاهش یافته و بطور متوسط به حدود  0299در ایران حدود  پرندگان

 899هزار و  2قیمت تمام شده تخم مرغ برای مرغدار حدود : گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود مرغ، مرغدار هزار تومان متضرر میتومان است و در حال حاضر به ازای هر کیلو تولید تخم 

شود، زیرا آنها مجبورند که  در حال حاضر بخشی از تخم مرغ تولید داخل به صورت قاچاق به کشور عراق وارد می: وی بیان داشت

 .ده استدانند که آنفلوانزا، جمعیت مرغ صنعتی کشورمان را درگیر نکر مرغ مورد نیازشان را از ایران تأمین کنند و می تخم

بالفاصله پس از اعالم آنفلوانزای پرندگان در ایران توسط سازمان : وی اوضاع مالی مرغداران را بسیار اسفبار عنوان کرد و گفت

قیمت تخم مرغ کاهش یافت و تولیدکنندگان این محصول واقعا متحمل  OIEهای بهداشتی دنیا از جمله  دامپزشکی به سازمان

 .اند اپذیری شدهن  های جبران ضرر و زیان

: شود، گفت هایی از قبیل آنفلوانزا در میان جمعیت بومی طیور دیده می پور شیری با بیان اینکه در اغلب مناطق دنیا بیماری نبی

های بهداشتی دنیا گزارش  نباید سازمان دامپزشکی مبتال شدن تعداد محدودی از جمعیت بومی طیور به آنفلوانزا را به سازمان

 .زیرا واقعیت امر در مورد بیماری آنفلوانزای پرندگان این است که این بیماری بسیار محدود و کنترل شده استکرد،  می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999555 
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 تولیدات دام و طیور
 - 90/40/14فارس

 ها درصدی بیماری ۱1کاهش / های دامی تحت کنترل است بیماری
  عمده مشکالت سازمان در مورد بیماری: های دامی سازمان دامپزشکی گفت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

درصد  ۱1دامی   بود و در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیماری 13دامی مربوط به سال 

 .کاهش داشته است

وگو با خبرنگار اقتصادی  های دامی سازمان دامپزشکی کشور در گفت پیما مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری داریوش جهان

 .کریمه کنگو و آبله گاوی کامال طبیعی است هاِی مثل تب روند شیوع بیماری: ، گفتفارسخبرگزاری 

عمده مشکالت سازمان دامپزشکی در مورد دو بیماری مذکور مربوط به سال گذشته است و امسال هر دو بیماری تحت : وی افزود

 .کنترل است

های  میزان شیوع و بروز بیماری: زشکی کشور اظهار داشتهای دامی سازمان دامپ مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .درصد کاهش داشته است ۱1، 13نسبت به سه ماهه اول سال  14دامی در سه ماهه ابتدای سال 

این بیماری هیچ عالئمی در دام مبتال : پیما با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو از دیرباز در کشورمان وجود داشته، گفت جهان

 .ضمن اینکه هیچ نوع واکسن و یا دارویی هم برای بیماری در جمعیت دامی وجود ندارد ندارد

بیماری تب کریمه کنگو امسال نسبت : های دامی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .به سال گذشته جمعیت انسانی کمتری را درگیر کرده است

 .کند امپزشکی کشور برای مبارزه با این بیماری اماکن نگهداری دام و خود دام را در مناطق محروم سمپاشی میسازمان د: وی افزود

ساعت برای کاهش  95همچنین برای پیشگیری از شیوع این بیماری باید الشه دام ذبح شده به مدت : پیما بیان داشت جهان

 .زا در محیط سردی مثل یخچال نگهداری شود  اسیدیته، بار میکروبی و از بین رفتن عوامل بیماری

فعالیت دیگر سازمان دامپزشکی برای مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو : این مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

ده هم توصیه ش OIEو  WHOافزایش آگاهی عمومی از طریق آموزش است که برای کاهش ابتال در جمعیت انسانی این روش در 

 .است

های دامی سازمان دامپزشکی کشور در مورد بیماری لمپی اسکین یا همان آبله گاوی،  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

شیوع بیماری در  22و از طریق مرزهای غربی به کشور وارد شد و با اقدامات انجام شده از بهمن ماه  22این بیماری در سال : گفت

 .به دو استان مازندران و خوزستان شدکاهش و محدود  25سال 

ها در طبیعت است که برای  ها در دسترس نبودن دام و رها کردن آن یکی از مشکالت در واکسیناسیون دام: پیما تصریح کرد جهان

 .حل این معضل از سموم انفرادی دام استفاده کردیم و واکسیناسیون را گسترش دادیم

هایی که از این بیماری بهبود یابند تا آخر عمر در مقابل این  دام: قابل انتقال به انسان نیست، گفتوی با تأکید بر اینکه آبله گاوی 

 .شوند بیماری ایمن می

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری آبله گاوی یا لمپی اسکین  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .تواند باعث مرگ دام شود ها ثانویه توام شود می اگر این بیماری با آلودگی: ر داشتعوارض پوستی برای دام دارد، اظها

های خونخوار هستند و کنترل این عامل نسبت به عامل بیولوژیک  عامل انتقال مکانیکی بیماری آبله گاوی پشه و مگس: وی افزود

 .تر است آسان

http://www.farsnews.com/
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توانند عفونت را از نسلی به نسل دیگر  ها هستند که می اسکین کنه مپیعامل انتقال بیولوژیک بیماری ل: پیما تصریح کرد جهان

 .منتقل کنند و کنترل آن هم تقریبا دشوار است

تاکنون بیماری مذکور کامال مهار شده و سطح شیوع آن به دو استان  22با استفاده از اقدامات انجام شده در سال : وی افزود

 .بته بیماری در این دو استان هم کامال در حال کنترل استمازندران و خوزستان تقلیل یافت که ال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999995 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 دنبال گرفتن یارانه نیستند  دامداران به/ های کوچک طی دو ماه برابری دام 91افزایش صادرات 
ای  گونه حوزه دام و طیور از ابتدای سال جاری شاهد نواسانات مختلفی بوده است، به(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

دنبال آن شیوع آنفلوآنزای  ضرر و زیان کرد و بهای از مرغداران را دچار  که قیمت مرغ سیر نزولی طی کرد و عده

 .های پیشین شد حاد پرندگان مزید بر چالش فوق

ای که افزایش حجم تولید باعث شد قیمت گوشت  گونه حوزه دامپروری نیز در این بین شاهد تغییرات مختلفی بود، به

ای دیگر نیز  ه را در دستور کار قرار دهند و عدهای از دامداران صادرات دام زند رو شود و عده قرمز با افت شدیدی روبه

اسکین و تب کریمه کنگو نیز این بخش را بیشتر  ها کرده و عالوه بر آن بیماری لمپی های مولد را راهی کشتارگاه دام

 .تحت تأثیر قرار دهد

ات آن بر بازار و تولید در گفتگو با حسن رکنی، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، حوادث اخیر و اثر

 . خوانیم ار جویا شدیم که می

 حاد پرندگان در مازندران چه تأثیری بر تولید و بازار طیور داشت؟  آنفلوآنزای فوق

حاد پرندگان در پنج ماه گذشته در کشورهای اطراف شیوع پیدا کرد و بعد از دو ماه به ترکیه رسید و سپس  بیماری آنفلوآنزای فوق

های  های بومی را بیمار کرد و بر اساس بررسی جا شد و در چند روستای استان مازندران، مرغ پرندگان مهاجر بیماری جابهبا پرواز 

گذار دیده نشد و عالوه بر  شده توسط سازمان دامپزشکی کشور هیچ اثری در بیماری در واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخم انجام

ای است که از  گر آن است که این بیماری عاملی ماندگار نداشته و تنها سویه ن مازندران نشانشده در استا های برداشته آن، نمونه

پرندگان مهاجر به کشور وارد شده است و با اقدامات سریع سازمان دامپزشکی، مهار بیماری اتفاق افتاد و پاک بودن واحدهای 

 .کننده نسبت به بیماری فوق داشته باشند نگران بنابراین مردم نباید ذهنیت منفی و. صنعتی نیز به اثبات رسید

 چه زمانی رفع خواهد شد؟ OIEشده از سوی  مرغ تحت تأثیر جو روانی و ممنوعیت اعالم صادرات مرغ و تخم

صورت موردی صادرات انجام دهند و هیچ مشکل  توانند به واحدهایی که تأییدیه سازمان دامپزشکی کشور را داشته باشند، می

 .پاک بودن ایران از بیماری فوق را اعالم خواهد کرد OIEای نزدیک نیز  ود ندارد و در آیندهخاصی وج

مرغ از کشور خارج شد، در حالی که در مدت مشابه سال جاری میزان  تن تخم 959ماه سال گذشته حدود دوهزار و  در فروردین

تن  055ماه سال گذشته نیز چهارهزار و  در اردیبهشت. درصدی است 59تن رسید که دارای رشد  558صادرات به چهارهزار و 

درصدی صادر شد؛ این در حالی است که در  59مرغ با رشد  تن تخم 589هزار و  مرغ و در مدت مشابه سال جاری شش تخم

ی آنفلوآنزا مرغ صادر شده بود، اما در مدت مشابه سال جاری و با وجود شروع بیمار تن تخم 05هزار و  خردادماه سال گذشته پنج

مرغ در سه ماهه نخست  درصدی است در مجموع صادرات تخم 099تن رسید که نشانگر رشد  252هزار و  00میزان صادرات به 

درصدی حاکی از  82هزار تن بود که رشد  09هزار تن برآورد شد که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات  99سال جاری 

 .وازن و مناسبی برخوردار بوده استآن است که این بخش از صادرات مت

تن رسید؛ در این  599هزار و  هزار تن صادر شد، در حالی که امسال صادرات به هفت 09در حوزه صادرات مرغ نیز سال گذشته 

دلیل  تواند تعطیالت نوروز و اندکی ممنوعیت صادرات به رو بودیم که علت آن می درصدی در صادرات روبه 95بخش با کاهش 

 .اری آنفلوآنزا باشدبیم

 نوسانات قیمتی و واردات و صادرات دام زنده چگونه بوده است؟
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برابر دوماهه نخست سال گذشته برآورد شده است و از لحاظ  09در دو ماهه نخست امسال میزان صادرات دام کوچک بیش از 

رقم . میلیون دالر برآورد شد 5.5در سال گذشته  در حالی که این رقم. میلیون دالر ارزش دارد 55ارزشی میزان صادرات دام زنده 

میلیون دالر در دوماهه نخست امسال برآورد شد، در حالی که این رقم در سال گذشته  029ارزشی صادرات دام و طیور نیز بیش از 

ردات را شاهد بودیم درصدی وا 09کاهش . ایم درصد افزایش صادراتی داشته 09دهنده آن است که  میلیون دالر بود و این نشان 95

 .ای برخوردار بود که در مقابل آن صادرات از افزایش قابل مالحظه

بنابراین منعی برای . کند دام زنده ایرانی مورد توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس است و ارزش افزوده مناسبی برای آنها ایجاد می

 .شود صادرات آن دیده نمی

 رقرار خواهد شد؟توازن صنایع شیر و دامداران چگونه ب

تومانی سال گذشته که در ستاد تنظیم بازار به تصویب  559هزار و  ها از دامداران با همان قیمت یک خرید شیر توسط کارخانه

 .دنبال دست یافتن به این عدد بودند شد که متأسفانه عملیاتی نشد و دامداران نیز به رسیده بود، باید انجام می

تومانی خریداری شود و دولت نیز برای حمایت  559هزار و  ها، مقرر شد که شیرخام با قیمت یک با کارخانه شده های انجام با رایزنی

 .ها بدهد از تولید اجازه نوسان قیمت الزم را در محصول نهایی به کارخانه

افق نهایی حاصل شود تا استمرار ها و دامداران تو تولیدکنندگان نیازمند حمایت دولت هستند و باید در تعادلی دوطرفه بین کارخانه

 .تولید اتفاق افتاده و تولید شیرخام و چرخه فرآوری آن ادامه پیدا کند

 دار؟ پرداخت یارانه به چه قشری اثرپذیرتر است؟ دامدار یا کارخانه

تومانی شیرخام  559هزار و  دولت برای اصالح قیمت یک. ای هم در این باره نداریم دنبال گرفتن یارانه نیستند و مصوبه دامداران به

کنندگان باید پس از بررسی نهایی آن را اعالم کند، اما برای رفاه حال  مصوبه جدید دارد که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

 .شود های سابق عرضه می مردم، در حال حاضر قیمت لبنیات و سایر محصوالت با همان قیمت

 های باال چه اثراتی بر وضعیت تولید خواهد داشت؟ واحدهای جدید با ظرفیتمرغ، سردرآوردن  با وجود مازاد تخم

برخی از . شوند بازده خارج می آیند و در مقابل واحدهای کم صورت یک فعالیت مستمر، واحدهایی به عرصه می از گذشته تاکنون به

های شهری باید تغییر  با قرار گرفتن در محیط اند، نیازمند بازسازی هستند و به مرور واحدها که در سه دهه گذشته تأسیس شده

ای که در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای  گونه بنابراین نیاز است تا واحدهای جدیدی جایگزین آنها شود؛ به. وضعیت دهند

از سه سال  اند، گذار صادر نشده و ممکن است واحدهای جدیدی که در حال حاضر آغاز به کار کرده ایجاد واحدهای جدید مرغ تخم

هایی همچون دست  مشکل مازاد تولید نیز باید با روش. اند گذشته مجوز گرفته باشند و در سال جاری شرایط تولید را پیدا کرده

در حال حاضر باید بازارهای . رسد نظر می حل ممکن به یافتن به بازارهای جدید در منطقه حل شود و کاهش تولید آخرین راه

از دو سال گذشته . ندگان ایجاد شود تا تعادل برقرار شده و محصوالت تولیدشده دارای ارزش افزوده شودمناسبی توسط تولیدکن

 .رسد که شرایط رو به جلویی در پیش است نظر می مرغ آغاز شد و به صادرات تخم

مرغ تولیدی  و تخم ریزی شده است که گوشت مرغ های جدیدی که سازمان دامپزشکی کشور تهیه کرده، برنامه با دستورالعمل

ترتیب بتوانیم در حوزه صادراتی بیشتر وارد شویم و عالوه بر آن برای حضور در  کشور از استانداردهای باالتری برخوردار شود و بدین

 ./گیرتری حادث شود بازارهای بین المللی نیز نیازمند آن هستیم که اصالحات چشم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92229-0.html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1390تیر  11, پنجشنبه

 فرهنگ سازی برای افزایش مصرف سرانه بوقلمون 
بوقلمون در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب موضوع فرهنگ سازی برای افزایش مصرف سرانة 

 .گوشتی در کشور مورد بررسی قرار می گیرد

در برنامه کارشناسی امشب یازدهم تیر ماه موضوع فرهنگ سازی برای افزایش مصرف ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ی بوقلمون داران سرانه بوقلمون گوشتی در کشور توسط علیرضا شاهسون عضو کارگروه صنعت بوقلمون ایران و هئیت مدیره تعاون

 .ایران بررسی می شود

براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب وضعیت مصرف بوقلمون گوشتی در کشورمان، استاندارد 

 .مصرف بوقلمون گوشتی در جهان و متوسط مصرف سرانه گوشت بوقلمون در جهان و در ایران مورد بررسی قرار می گیرد

، نحوه عرضه ...(صنعتی، بومی یا سنتی و)وضعیت مصارف بوقلمون گوشتی در کشورمان : گزارش در ادامه یادآور شده است این

گوشت بوقلمون، صنایع جنبی و بسته بندی، خصوصیات تغذیه ای گوشت بوقلمون همانند سایر فرآورده های پروتئینی دیگر، 

از دیگر موضوعات امشب برنامه مجله ... ی، چشم انداز آینده صنعت بوقلمون و امکان صادرات بوقلمون گوشتی به کشورهای خارج

 .کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است

در برنامة مجلة کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از نحوة فعالیت های : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .ون در شهریار پخش خواهد شدمجتمع تولید و پرورش بوقلمون صنعتی شاهس

براساس این گزارش، دکتر علی مسعودیان دکترای دامپزشک میهمان پشت خط برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب 

 .است که به پرسش های مجری برنامه پاسخ خواهد گفت

و امالحی چون فسفر، سلنیوم، منیزیم،  Bو  Aهای این گزارش با اشاره به اینکه گوشت بوقلمون منبع خوبی از ویتامین های گروه 

سیاست کالن معاونت امور : مس، آهن، روی، پتاسیم و مقدار قابل توجهی از اسید آمینه های متنوع است، یادآور شده است

ن تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی توسعه منطقی در رشد صنعت بوقلمون گوشتی به عنوان یکی از منابع جدید پروتئی

 .متناسب با ذائقه مصرف کنندگان است

در حال حاضر به منظور گذر در توسعه این صنعت با راه اندازی واحد تولیدی : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

بوقلمون مادر و همچنین یک واحد جوجه کشی مستقل در کشور، کمک در توسعه این صنعت در کشور تلقی می شود تا با فعالیت 

 .مشابه نسبت به تأمین و امکان عرضه جوجه یک روزه بوقلمون گوشتی برای واحدهای پرورشی اقدام گرددهای 

کند، وجود دو تیپ گوشت سفید و  این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه آنچه گوشت بوقلمون را از سایر منابع پروتئینی متمایز می

ل حاضر تعداد واحدهای بوقلمون گوشتی در کشور دارای پروانه بهره برداری یک در حا: یادآور شده است. قرمز در این پرنده است

 .واحد است 899هزار و  022میلیون و 

گرم  298، به 29گرم بوده است که این میزان درسال  05،  89براساس این گزارش، مصرف سرانه گوشت بوقلمون صنعتی در سال 

 .درصد برخوردار شده است 095هزار و  9د افزایش یافته است که طی شش سال گذشته از رش

 5/2کیلو، اروپا با 5/5آمریکا با : یادآور شده است. این گزارش با اشاره به اینکه گوشت بوقلمون در انواع خوراک ها قابل مصرف است

به شمار می روند و کیلو از جمله کشورهای عمده جهان در مصرف سرانه گوشت بوقلمون  5/0کیلو، برزیل با  5/0کیلو، مکزیک با 

 .تن تولید گوشت بوقلمون را در جهان به خود اختصاص داه اند 000هزار و  259میلیون و  5در مجموع 
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از شبکه  08برنامه کارشناسی مجله کشاورزی در ماه مبارک رمضان از ساعت : این گزارش در پایان خاطر نشان ساخته است

 .ز ساعت هفت صبح تقدیم بینندگان می شودتلویزیونی بازار پخش و تکرار آن روز بعد ا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92259-0.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23370-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

140 
 

 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای

 - 90/40/12فارس

صنعت چای باید مردمی شود نه / گذشته و مدیران نابلد از عوامل افت صنعت چای انحالل سازمان چای در
 دولتی

اداره صنعت چای از طریق تجارت، منحل شدن سازمان چای و مدیران نابلد از عوامل : عضو کمیسیون اقتصادی گفت

 .های اخیر در افت میزان تولید چای بوده است مهم تأثیرگذار در سال

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  میسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم الهیجان در گفتایرج ندیمی عضو ک

پس از انقالب اسالمی در مورد صنعت چای با چند رویکرد مواجه شدیم که یک روش ادامه روش قبل از انقالب و اداره صنعت چای 

 .تجارت بوداز طریق 

شد و در نتیجه با اشباع بازار  به این ترتیب که چای به صورت تضمینی خریداری، اما پول آن از طریق تجارت تأمین می: وی افزود

 .توسط تاجران چای تحت تأثیر تجارت قرار گرفت

 .دیگر چای ایرانی هم غفلت شد بندی و موارد بنابراین حتی در مورد فرآوری، کیفیت، بسته: نماینده مردم الهیجان تصریح کرد

مجلس پنجم تصمیم عجیبی در مورد : ندیمی به رویکرد دوم یعنی طرح اصالح ساختار در صنعت چای اشاره کرد و گفت

 .شد سازی چای گرفت، زیرا چای دولتی نبود و فقط از سوی دولت تأمین مالی می خصوصی

این موضوع منجر به منحل شدن سازمان چای و متوقف شدن خرید : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .تضمینی شد

باالخره در مورد صنعت چای در مجلس هفتم تصمیم گرفته شد که خرید تضمینی انجام شود، : نماینده مردم الهیجان بیان داشت

 .اما مشکالت به قوت خود در مورد این صنعت باقی ماند

ساالنه بخش قابل توجهی چای از طریق : به تاکید اقتصاد مقاومتی بر توجه به تولید داخل، گفتعضو کمیسیون اقتصادی با اشاره 

 .شود، بنابراین ظرفیت برای افزایش تولید و اشتغال در این صنعت وجود دارد واردات تأمین می

 .هم نیاز به فرآوری دارداما این چای کیفی : ترین چاهای دنیاست، افزود وی با بیان اینکه چای ایرانی جزء با کیفیت

در دوره گذشته مدیر سازمان چای تحصیالت : ندیمی با بیان اینکه در برخی مقاطع در مدیریت صنعت چای ضعیف عمل شد، گفت

 .مرتبط با این صنعت و اقتصاد نداشت و بنابراین مدیریت نابلد منجر به صدمات سنگینی به صنعت چای شد

های مختلف باید از مدیران متخصص استفاده کرد و نباید کار را به افرادی که تخصص در حوزه  در این حوزه و حوزه: وی افزود

 .فعالیتشان ندارد سپرد

های مختلی از جمله بحران رهاسازی تولید و باغات چای و  بنابراین در این صنعت با بحران: عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد

تر تجار برای  پرداخت شدیم و این امر باعث کنار کشیدن کشاورزان و حضور پررنگ بحران پرداخت به موقع مطالبات چایکاران

 .واردات شد

تعیین قیمت نسبتا مناسب برای خرید تضمینی : در یک دو سال گذشته در صنعت چای اتفاقات خوبی افتاده و افزود: وی افزود

 .چای و پرداخت نسبتا به موقع مطالبات از جمله این اتفاقات بود

پرداخت تسهیالت برای احیا، : دیمی با بیان اینکه اقداماتی از این دست برای حمایت از صنعت چای باید بیشتر شود، گفتن

 .بازسازی و به زراعی مزارع از جمله اقدامات خوب دیگری بوده که اخیرا توسط دولت در این صنعت اتفاق افتاده است

http://www.farsnews.com/
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زایی دارد، در صنایع جانبی مرتبط با این صنعت  ی که این صنعت برای اشتغالهمچنین دولت باید در راستای ظرفیت: وی افزود

 .های تسهیالتی بالعوض و وام در اختیار صاحبان باغات مخروبه چای قرار دهد گذار کند و کمک سرمایه

باید این روند : افزود های اقتصادی دولتی و تسهیالت بخشی از باغات چای احیا شد، ندیمی با بیان اینکه در سال گذشته با کمک

 .در راستای فعالیت مجدد چایکاران ادامه یابد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940410000900


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

147 
 

 چای
 فودپرس 1390تیر ماه  9سه شنبه 

 نوشیدن چای عامل پیشگیری از ابتال به دیابت

 .دارد 9طبق جدیدترین یافته های محققان، نوشیدن چای نقش بسزایی در جلوگیری از ابتال به دیابت نوع  <مواد غذایی

است  9محققان در تحقیقات جدید خود در آمریکا دریافتند که چای سیاه از جذب گلوکز شکر که دلیل اصلی ابتال به دیابت نوع 

 .جلوگیری می کند

. تحقیقات جدید محققان بر روی چای در شرایط آزمایشگاهی حاکی از آن است که چای می تواند دیابت را در انسان کنترل کند

چای سیاه از رشد آنزیم های کربوهیدرات جلوگیری کرده و این فعالیت به درصد »: نویسنده مقاله در توضیح این تحقیق می گوید

 «.ک در چای بستگی داردوجود فنولی

این تحقیق در دانشگاه ایالتی فرامینگام ماساچوست در ایاالت متحده انجام شده که در حقیقت ادامه تحقیق دانشمندان ژاپنی از 

انجام گرفت، دانشمندان چای را ضد قند نامیدند؛ در آن سال دانشمندان  0225در آن تحقیق که در سال . دو دهه پیش است

موش هایی که سطح گلوکز خون شان پایین تر است، در مقابل دیابت مقاوم تر و ایمن تر هستند و همچنین محققان  نشان دادند

 .دریافتند که چای سبز نیز همانند چای سیاه خاصیت ضددیابتی دارد

 .اعالم کرده است را افزایش چاقی مفرط، کمبود تحرک و رژیم غذایی ناسالم 9سازمان سالمت جهانی دلیل افزایش دیابت نوع 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 چای
  فودپرس :1390تیر ماه  11پنج شنبه 

 <خوردن چای در سحر ممنوع مواد غذایی
چای در این وعده غذایی پرهیز  مردم از خوردن: یک متخصص تغذیه خوردن چای در وعده سحری را ممنوع دانست و گفت 

وی بهترین نوشیدنی در ماه رمضان را .داران از خوردن چای در وعده سحری پرهیز کنند روزه: سیدضیاءالدین مظهری گفت.کنند

وی در مورد علت پرهیز از .بهترین نوشیدنی آب است و فقط باید به این نکته توجه کنیم که زیاد سرد نباشد: آب دانست و گفت

در سحر از خوردن چای پررنگ و قهوه خودداری کنید چون این مواد مدر هستند و آب : ف چای در وعده سحری، اظهار داشتمصر

توجه داشته باشید مواد سرد یا : های افطار خاطرنشان کرد این متخصص تغذیه با تأکید بر ولرم بودن نوشیدنی.کنند بدن را دفع می

در هنگام : وی در مورد نوشیدنی افطار هم گفت.برد کنند و همچنین عطش را نیز از بین نمی های سرد معده را تحریک می نوشیدنی

مظهری شربت آبلیمو را دیگر .افطار بهتر است شیر کم چرب با خرما استفاده شود و ترجیحاً شیر قبال جوشیده و ولرم باشد

تازه و شکر یا عسل خیلی کم تهیه شده باشد چون شکر  این شربت باید از لیموی: نوشیدنی سالم در رمضان عنوان کرد و افزود

دهد در نتیجه در میانه روز باعث کمتر شدن قندخون و  شود و انسولین مواد قندی را در خون کاهش می باعث ترشح انسولین می

خام و پخته استفاده روزه داران از سبزیجات : وی در مورد راهکارهای رفع تشنگی تأکید کرد.شود به وجود آمدن ضعف در بدن می

شود و وقتی با آب ترکیب  کنند و نوشابه را هم از رژیم غذایی خود حذف کنند، سبزیجات در دستگاه گوارش باعث جذب آب می

شود در نتیجه کمتر  آیند که این عمل باعث نگهداری آب در بدن و عدم دفع زودهنگام آب از بدن می شوند به صورت ژل در می

 شوید تشنه می

. http://www.foodpress.ir/ 
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 خرید تضمینی

 - 90/40/13فارس

 میلیون تن گذشت 435خرید تضمینی گندم از 
میلیون تن گندم  435آغاز فصل برداشت گندم تاکنون سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه از 

 .میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است ۱13هزار و  45از کل مبلغ خرید : خریداری شده، گفت

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

هزار و  55میلیارد ریال خریداری و مبلغ  559هزار و  59از ابتدای برداشت گندم تاکنون گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است 592

محموله  028هزار و  922تن گندم در  292هزار و  599و  میلیون 5از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تاکنون : وی افزود

 .خریداری شده است

گندم از : استان در حال انجام است، اظهار داشت 29سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .ید استهای اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خر استان

های  تن رتبه 805هزار و  928تن و فارس با  252هزار و  899تن، گلستان با  998هزار و  258های خوزستان با  استان: وی افزود

 .اند اول تا سوم در تولید گندم را به خود اختصاص داده

به عملیات خرید گندم و واریز سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن : نظری تصریح کرد

 .پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 85های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت پول : عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  0055به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

 .تومان است 0088دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  00ق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود طب: افزاید این گزارش می

 .شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 8

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259502999295 
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 خشکسالی

 - 90/40/48فارس

 بر اساس یک تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس اعالم شد

 راهکار پیشگیری+ سال آینده  29درصد آبهای زیر زمینی تا  00درصد بارندگی و  5کاهش 

درصد افزایش،  99و  8اکسید کربن به ترتیب  دما و سطح انتشار دی 9959یابد و تا سال  تغییر آب و هوایی همچنان ادامه می

یابد که این تغییرات موجب کاهش عملکرد اغلب محصوالت زراعی  درصد کاهش می 00درصد و سطح آبهای زیرزمینی  5بارندگی 

 .شود می

های اقتصادی از یک  منظور تأمین انرژی بخش  های فسیلی به های اخیر، افزایش مصرف سوخت ، در دههخبرگزاری فارسبه گزارش 

. است زمین شده  ای در سطح کره افزون گازهای گلخانه  زدایی و تخریب محیط زیست از سویی دیگر موجب افزایش روز سو و جنگل

موجب  CO9 افزایش غلظت. مادون قرمز در اتمسفر است  ی اشعه  کننده ای جذب ترین گاز گلخانه ممه CO9پس از بخار آب، 

  شود و لذا مجموعه زمین و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر متغیرهای اقلیمی مانند بارندگی می  ی حرارت اتمسفر کره افزایش درجه

 .دهند تغییر اقلیم را تشکیل می  این عوامل، پدیده

های مختلف اقتصادی اعم از جنگلداری، صنعت، گردشگری و انرژی متأثر از تغییرات اقلیم هستند؛ در این میان بخش  گرچه بخشا

در رویارویی با تغییرات آب و هوا است و اقلیم، یکی از عوامل   پذیرترین بخش فیزیکی، آسیب کشاورزی، به عنوان یک نظام زیست

تواند از  تغییر اقلیم و گرمایش جهانی می. شود های کشاورزی محسوب می وری فعالیت لید و بهرهاصلی در تعیین مکان، منابع تو

افزون بر این، با افزایش دما و کاهش بارندگی که منجر به . طریق تغییر عملکرد، تولید محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد

شود، میزان عرضه و  ها می ها و نیز تغییر در حجم و زمان رواناب ریاچهافزایش نیاز آبی گیاهان، افزایش میزان تبخیر از سطح د

از این رو، آگاهی از آثار تغییرات اقلیم بر بخش کشاورزی و . تقاضای آب در بخش کشاورزی نیز دستخوش تغییرات خواهد شد

 .لی این پدیده خواهد داشتارزیابی راهبردهای تطبیق و سازگاری با این تغییرات، نقش مؤثری در کاهش خسارات احتما

ی اخیر در اکثر  در دو دهه. های ایران خواهد بود ترین بحران بخش کشاورزی در اکثر دشت های آتی مهم تغییرات اقلیم، در سال

لذا در صورت تداوم شرایط فوق، . است روند افزایشی و بارندگی روند کاهشی داشته CO9 های ایران، دمای هوا و سطح انتشار دشت

آب در تولیدات کشاورزی ایران دستخوش تغییرات   ین انتظار وجود دارد که عملکرد اغلب محصوالت و نیز میزان استفاده از نهادها

 .شود

دهند، اما برداشت  آب مورد نیاز بخش کشاورزی ایران را تشکیل می  از طرفی، منابع آب زیرزمینی موجود مهمترین منبع تأمین

طوری که بر اساس آمار  است؛ به های اخیر شده ها در سال اعث منفی شدن بیالن منابع آب زیرزمینی این دشترویه از این منابع ب بی

 99طور متوسط در هر سال   به 0259-20های  های مختلف کشور، سطح آب زیرزمینی در طی سال هیدروگراف آبخوان اصلی دشت

بر بخش کشاورزی کشور خواهد بود و بروز نوسانات در تولید محصوالت این موضوع دارای تبعات منفی . است سانتی متر افت داشته

 .کنندگان را در پی خواهد داشت کشاورزی و نیز تحت تأثیر قرار گرفتن رفاه تولیدکنندگان و مصرف

خش کشاورزی ای جامع، آثار تغییرات اقلیمی بر ب با توجه به این رویکرد، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در مطالعه

این مطالعه که در چهار بعد اقتصادی، . کشور و هم چنین اقدامات انجام گرفته جهت مقابله با این پدیده را مورد بررسی قرار داد

 فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی صورت گرفت، ابتدا چگونگی تغییرات عملکرد محصوالت زراعی نسبت به تغییرات دما، بارش و

CO9 ی تغییرات آب و هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین میزان تأثیرپذیری منابع آب زیرزمینی در نتیجه بررسی شد و .

در . شد های اقلیمی در منطقه پرداخته های مولد داده با استفاده از مدل CO9 بینی مقادیر دما، بارش و سطح انتشار سپس به پیش

http://www.farsnews.com/
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سازی شد و  ی تغییرات اقلیمی، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه گوی کشت در نتیجهپایان، به منظور ارزیابی اقتصادی تغییرات ال

آب در تولیدات کشاورزی، آثار تغییرات دما، بارش و سطح   با توجه به تغییرات عملکرد محصوالت و نیز کاهش دسترسی به نهاده

های آتی، روند کنونی تغییر  ان داد که در دههنتایج نش. های آتی مورد مطالعه قرار گرفت بر الگوی کشت در سال CO9 انتشار

، دما و سطح انتشار 9902نسبت به سال  9959بینی تا سال  ترین پیش پارامترهای آب و هوایی ادامه خواهد یافت و در بدبینانه

تغییرات موجب  درصد کاهش خواهد یافت که این 5درصد افزایش و بارندگی به میزان  99و  8اکسید کربن به ترتیب به میزان  دی

اکسید کربن، عملکرد محصوالت  به عبارت دیگر، اگرچه با افزایش سطح انتشار دی. شود کاهش عملکرد اغلب محصوالت زراعی می

یابد اما این میزان بهبود در عملکرد، فاقد توانمندی الزم جهت جبران زیان ناشی از افزایش دما و کاهش  زراعی تا حدودی بهبود می

های  افزون بر این، افزایش دما و کاهش بارندگی دارای تبعات منفی بر منابع آب زیرزمینی دشت در دهه. هد بودبارندگی خوا

درصد نسبت به مقدار کنونی آن کاهش  00موجودی آبهای زیرزمینی در حدود  9959رو خواهد بود به طوری که تا سال  پیش

های اقتصادی خواهد بود و کاهش  هوایی دارای آثار نامطلوب بر شاخص همچنین نتایج نشان داد که تغییرات آب و. خواهد یافت

ی  های آتی موجب تشدید مسئله همچنین، وخامت شرایط اقلیمی در سال. ی بخش کشاورزی را در پی خواهد داشت ارزش افزوده

ریال در سال  9555سط از مقدار آب در تولیدات زراعی به طور متو  شود، به طوری که افزایش ارزش اقتصادی نهاده کمبود آب می

با این حال، اتخاذ برخی راهبردهای تطبیقی به منظور . ، مؤید این مسئله است9959ریال در سال  2929، به مقدار 9902

به عنوان یک مثال مشخص، بررسی الگوی زراعی دشت . تواند زیان فوق را تا حدودی جبران نماید سازگاری با تغییرات اقلیمی، می

های کشاورزی کشور، نشان از این واقعیت دارد که ورود محصوالت آب در  ترین دشت در استان همدان به عنوان یکی از مهمبهار 

صورت کاهش در  آبیاری به لذا استراتژی کم .الگوی کشت این منطقه، در بلندمدت مطلوب نخواهد بود

قبول کاهش بر، همراه با  میزان آبیاری در هر هکتار کشت محصوالت زراعی آب
تواند به عنوان راه گشای آینده  عملکرد محصوالت، به عنوان یک راه حل بالقوه می

به عنوان مثال با کاهش . بخش کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم مد نظر قرار گیرد

 .درصد، زیان اقتصادی کمتری حاصل خواهد شد 5میزان مصرف آب به میزان 

از این میزان در حدود . گیرد میلیون هکتار آن به صورت آبی مورد بهره برداری قرار می 8 در حال حاضر از کل اراضی کشور حدود

در طول دو دهه گذشته در مقاطع زمانی مختلف عملکرد . میلیون هکتار آن قابلیت استقرار سامانه های آبیاری تحت فشار را دارد 5

درصد از کل اراضی  29به بیان دیگر، بالغ بر . است زار هکتار بودهها در توسعه آبیاری تحت فشار حدود یک میلیون و سیصد ه دولت

عملکرد وزارت کشاورزی . های نوین آبیاری هستند آبی کشور که امکان احداث سیستم آبیاری در آنها وجود دارد، مجهز به سیستم

قبل از سال : گذشته به شرح زیر است های ی اجرای آبیاری تحت فشار جهت مدیریت استفاده از این منبع حیاتی در سال در زمینه

به  0285تا  0289هزار هکتار، در فاصله سالهای  052به میزان  0289تال  0259هزار هکتار، بین سالهای  059به میزان  0259

 529به میزان  0229تا  0288هزار هکتار و در فاصله سالهای  929به میزان  0288تا  0285هزار هکتار، بین سالهای  085میزان 

 .هزار هکتار آبیاری نوین در کشور انجام شده است 299میلیون و  0هزار هکتار بوده و مجموعا تاکنون 

استفاده از تکنولوژی نوین آبیاری در کشت اغلب محصوالت زراعی کشور، عالوه بر افزایش بازده تولید، موجبات کاهش مصرف آب 

زمینی، گندم آبی  بر همچون سیب ان کاهش مذکور در خصوص محصوالت آبنماید که میز در هر هکتار کشت محصول را فراهم می

 0229تا  0288های  ی روش های آبیاری مدرن بویِژه در سال با توجه به این نکته، اجرای و توسعه. و یونجه، بسیار قابل توجه است

 9ی این امر به حداقل  اورزان به توسعهروندی شتابان داشته است، ضرورت دارد که در برنامه ششم توسعه نیز با حمایت از کش

در صورت ارتقاء تکنولوژی آبیاری مورد استفاده با این توصیف، . میلیون هکتار از اراضی مستعد اهتمام شود

لذا در  .درصد جبران خواهد شد 52به میزان  0202  در کشور، کمبود منابع آب تا سال
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تواند راه حل  های نوین آبیاری توسط کشاورزان می اقلیم، گسترش کاربرد سیستمهای آتی جهت انطباق و سازگاری با تغییرات  سال

همچنین افزایش سهم محصوالت کشاورزی آب اندوز در الگوی کشت در . دیگری برای بحران کم آبی در پیش رو باشد  بالقوه

 .تواند جهت ذخیره سازی منابع آبی موجود کشور سودمند واقع شود های آتی، می سال

وه بر این با توجه به تأثیرگذاری نامطلوب تغییرات اقلیمی بر عملکرد محصوالت کشاورزی دشت و در پی آن وقوع زیان عال

وری محصوالت زراعی از طریق افزایش سرمایه گذاری در مبحث  اقتصادی در بخش کشاورزی، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره

های آتی  وز راه حل معقول میان مدت دیگری جهت مدیریت بحران آب در سالی ارقام پربازده آب اند تحقیقات جهت توسعه

ی  های آب و خاک، نوسعه هی مکانیزاسیون، اجرای طرح اگر سایر اقدامات مورد نیاز در بخش کشاورزی همانند توسع. خواهد بود

های آبیاری صورت  ن با بهبود روشهای جدید کشاورزی به صورت موازی و همزما ای و نیز آموزش و ترویج روش کشت گل خانه

توان با استفاده از منابع موجود بخش کشاورزی میزان تولیدات را به گونه ای تامین نمود که ضمن صیانت از منابع آبی  پذیرد، می

 .ای از غذای کشور نیز از محل تولید داخل تامین شود کشور بخش عمده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259598999900 
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 خشکسالی  
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

درصدی مصرف آب و افزایش تولیدات  ۱1کاهش / ثبت مدیریت خشکسالی با احداث کمربندهای سبزنواری

 گیاهان مرتعی، باغی، زراعی 
ها و مراتع مشکالت  های مختلف کشاورزی، محیط زیست و جنگل قرار گرفتن ایران در کمربند خشک جهان در بخش

وجود آورده که راه گریزی نیست، اما وحیدرضا شادفر، مبتکر و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور با  شماری را به بی

درصدی مصرف آب و افزایش  ۱1ی توانسته کاهش کار ساله و استفاده از طرحی نوین در عرصه جنگل 9۱تحقیقی 

 .آبی و خشکسالی را به ثبت برساند  تولیدات گیاهان مرتعی، باغی، زراعی و راهکارهای مقابله با گرد و غبار، کم

 .خوانیم نحوه انجام این کار در گفتگوی ذیل آورده شده است که می

 تولیدات مرتعی، زراعی و باغی داشت؟آبی افزایش  توان در زمان خشکسالی و کم آیا می

سوم متوسط جهانی است؛ حجم  خشک قرار دارد و متوسط بارندگی آن کمتر از یک باران، خشک و نیمه ایران در یک منطقه کم

جهانی برابر متوسط  میزان تبخیر رطوبت از سطح نیز در ایران، بیش از سه. رود قابل مالحظه نزوالت با تبخیر و تعرق از دست می

آید؛ با باال رفتن دمای  ترین دالیل پیش روی کویر و بیابانی شدن مراتع در کشور به حساب می است و این معضل یکی از مهم

رود، از سویی دیگر در  محیط کره زمین و افزایش گرما، تبخیر و تعرق نیز شدت یافته و رطوبت خاک بیش از پیش از دست می

میلیون هکتار از  59. ت فرسایش خاک، ایران مقام نخست را در میان کشورهای جهان دارا استالمللی از لحاظ شد مقایسه بین

رویه از  برداری بی نوردد، بهره های بیشتری از پهنه فالت ایران را درمی زایی سرزمین مراتع کشور در آستانه نابودی قرار دارند، بیابان

های آب  در بیشتر نقاط کشور سطح سفره. های پیاپی شده است یالبها و مراتع و کاهش پوشش گیاهی، باعث بروز س جنگل

 .محیطی دیگر ها معضل زیست زیرزمینی به شدت افت کرده؛ بروز و افزایش پدیده گرد و غبار و ده

ها  محیطی راهکاری وجود دارد؛ نقش کمربندهای سبزنواری و یا بادشکن آیا جهت مقابله و کاهش این معضالت زیست

 خشکسالی چیست؟با پدیده 

گیری از  دانید که خشکسالی یک پدیده طبیعی خاص کشور ایران نیست و این وضع همیشه بوده و خواهد بود، مگر اینکه با بهره می

های دارای بحران صورت گیرد، عالوه بر این متأسفانه تخریب  روشی جدید، تغییراتی در وضع پوشش گیاهی مناطق مختلف و اقلیم

همگی این عوامل شرایط زیست ... تر از آن فرسایش بیش از حد خاک و ی شدن آن، تغییر کاربری اراضی و مهممراتع و بیابان

های آن، تشدید پدیده خشکسالی هستند و جالب است بدانید که با  ترین جنبه محیطی کشور را ناپایدار کرده است که از مهم

داث کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک می توان به مقابله با آن پرداخت و ویژه اح ها به احداث کمربندهای سبزنواری و یا بادشکن

 .به مرور زمان همه این معضالت زیست محیطی را بعضاً کاهش و یا کامل از بین برد

 های نواری یا بادشکن چیست؟ کاری ترین دالیل فنی احداث جنگل مهم

درصد سرعت باد را کاهش داده و تبخیر از سطح را  59متر، بیش از  29 تا 99های احداثی پیرامون مراتع و مزارع به عرض  بادشکن

میلیمتر  99توانند تا  دهند؛ مراتع و مزارع دارای بادشکن، نسبت به مراتع باز و بدون بادشکن، بعضاً می درصد کاهش می 29هم تا 

ها،  ها و دامپروری های سبزنواری پیرامون چراگاهها یا کمربند دلیل وجود بادشکن رطوبت را بیشتر در خاک ذخیره کنند؛ همچنین به

شود، کاهش نشان داده، چرا که با وجود بادشکن، برای مقابله در برابر سرما، نیازی  ها داده می مقدار غذایی که در طول سال به دام

ای مراتعی که در حصار  گیاهان علوفه  FAOبه تولید انرژی اضافی جهت سوخت و ساز بدن دام نیست، جالب اینکه طبق گزارش 
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کنند و البته همه  کمربندسبز واقع هستند، در هکتار نسبت به مراتعی که فاقد بادشکن هستند، سه برابر بیوماس بیشتری تولید می

 .ها دلیل دیگر این موارد بیشتر در اثر عدم تماس باد با سطح خاک هست و ده

چه دلیل . محیطی ریزگردها یا گردوغبار را حل کرد ضل زیستتوان مع با احداث کمربندهای سبزنواری یا بادشکن می

 علمی برای آن وجود دارد؟

خشک، کمبود یا نبود پوشش گیاهی و از  نکته بسیار مهم و قابل تأمل در رابطه با ریزگردها این است که در مناطق خشک و نیمه

و باعث کاهش تابش تشعشعات خورشیدی و فقدان جذب شود، افزایش آلبید طرفی گردوغبار محیط، سبب افزایش پدیده آلبیدو می

شود و در نتیجه  گردد و این امر مانع از تولید ابر می آن به زمین شده و در نتیجه گرمای حاصله از تشعشع خورشیدی به جو برمی

های فاقد پوشش گیاهی  یابد؛ خاک دنبال داره و در نهایت با خشکی بیشتر هوا، تبخیر از سطح هم افزایش می کاهش نزوالت را به

خشک، عالوه بر  افزایش دهند این در حالی است که بر اثر وجود کمربندهای سبزنواری در مناطق خشک و نیمه   توانند آلبیدو را می

تثبیت خاک و )جلوگیری از ایجاد گردوغبار، با کاهش درجه حرارت خاک و کاهش تبخیر از سطح، رطوبت در خاک ذخیره شده 

تنش آبی و تعرق شدید هم در گیاهان وجود نخواهد داشت، این امر سبب رشد گیاهان و در نهایت استقرار نباتات ( گردوغبار

 .دنبال خواهدداشت مرتعی را به

 شوند؟  ها باعث افزایش محصول زراعی و یا باغی می به چه دلیل کمربندهای سبزنواری یا بادشکن

د ندارد، لذا فعالیت حشرات و زنبور عسل بیشتر است و در نتیجه عمل تلقیح در باد شدید وجو دانید که در داخل بادشکن  می

افشانی گیاهان که در واقع باعث افزایش  گیرد و این مهم یعنی افزایش و بهبود گرده های گیاهان به نحو مطلوب انجام می شکوفه

ساز است که به آن اشاره خواهم  سایر دالیل نیز سببشود، البته عمده دلیل این مطلب است و  راندمان محصوالت زراعی و باغی می

 .شد

توان کاری کرد که از اثرات مخرب و  آبی افزایش تولیدات مرتعی داشت؟ آیا می ها و کم توان در زمان خشکسالی آیا می

 ها کاهش یابد؟ بار خشکسالی زیان

های نواری آیرودینامیک به روش  کاری احداث جنگل . پاسخ به این پرسش با توجه به تجربیات خوب کشورهای پیشرفته مثبت است

ها در برنامه دوم یعنی راهکارهای میان  موزاییک و مشبک یکی از این راهکارها است که در سه برنامه زمانی مدیریت خشکسالی

اهش تبخیر و تعرق مدت قرار گرفته از طریق امور زیربنایی مانند؛ جلوگیری از آلودگی آب و خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و ک

االشاره، ازجمله  محیطی صدر  توان تمامی معضالت زیست با اجرایی کردن این پروژه می. توان به این مهم دست یافت می... و

طلبد را فقط با یک بار  ای گزاف می تنهایی، بودجه که حل و فصل هریک به... جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش تبخیر و تعرق و

افزایش تولید ... ها، مزارع، دامپروری ها و مدیریت و مقابله کرد و از طرفی با احداث بادشکن پیرامون مراتع، باغ طراحی، اجرا و

 .داشت

 های نواری وجود دارد؟ کاری چه سوابق اجرایی برای احداث جنگل

توانیم مثالً  اند قطعاً ما نیز می توانستهام که شاید تلنگری باشد که اگر دیگر کشورها  ها گفته بارها در گزارش ها، مقاالت و مصاحبه

ها،  ها، باتالق آهن، کانال ها، مسیر راه در سطح وسیعی از مزارع، جاده( های نواری کاری جنگل)کشور چین، در برنامه ایجاد دیوار سبز 

درصد اضافه  59دیوار سبز تا  ها یا ها مترمکعب چوب تولید کند، بر اثر وجود بادشکن ، میلیون موفق شده... های بیابانی و عرصه

گراد تغییرات آب و هوا  درصد کاسته و حدود دو تا پنج درجه سانتی 29تولید غالت داشته و از شدت بادهای سهمگین در مزارع تا 

کیلومتر طول و پنج کیلومتر عرض در واقع هشتمین صحرای چین  599به وجود آورد در مغولستان چین سرزمین کوبوجی با 
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کم محیط زیست و میکروکلیمای این صحرا تغییر  ها کم میالدی، با احداث بادشکن 0225شد، دراین منطقه از سال  یمحسوب م

 .کرد

 کنند؟ کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک چه نقشی در محیط زیست ایفا می

ریک از موارد و معضالت زیست حل ه اجرای طرح کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک برای هر منطقه با نتیجه دستیابی به راه

محیطی که در باال عنوان شد، ازجمله، کاهش تبخیر و تعرق، کاهش فرسایش خاک، کاهش اثرات منفی تغییرات اقلیمی، کاهش 

سو و از سوی دیگر اثرات  شود، از یک گذاری می محیطی دیگر که میلیاردها ریال ارزش ها اثر زیست زایی و ده چشمگیر بیابان

زایی باال و ایجاد درآمد و جلوگیری از مهاجرت روستاییان که این مهم ارزش اقتصادی و  و اجتماعی طرح از جمله اشتغالاقتصادی 

 .معنوی بسیاری خواهد داشت

های آیرودینامیک مورد طراحی با  کمربندهای سبزنواری آیرودینامیک چیست؛ تفاوت بین احداث بادشکن

 های معمولی چیست؟ بادشکن

وسیله درختان  ه دانشمندان برای احداث بادشکن هرچه تعداد درختان کمتری بکار گرفته شود، سطح اشغال شده بهطبق نظری

می دانید که . شود تر، خدمات بادشکن بیشتر و در نتیجه موفقیت طرح تضمین می کمتر بوده و تیمار و نگهداری آنها هم آسان

های نواری آیرودینامیک برای نخستین  فرد بادشکن ستند که ما با طراحی منحصربهبر ه بردار و زمان های طولی بسیار هزینه پروژه

 55درصد میزان آب مورد نیاز و نیز کاهش  59درصدی هزینه، نیروی انسانی، کاهش  55مرتبه در جهان موفق شدیم به کاهش 

دلیل فنی دارای راندمان و کارآیی  09ک، به البته شایان ذکر است که کمربندهای سبز نواری آیرودینامی. درصدی زمان دست یابیم

 .های معمول است بسیار بیشتری نسبت به طرح

 ای دارید؟ در ارتباط با مراتع چه برنامه

فرمایید، مثالً استان خراسان رضوی،  ها بر اساس شاخص پایش منابع آب مالحظه می بندی استان همانطوری که در نقشه طبقه

در مرحله تنش آبی قرار دارد، اما هنوز به مرحله تنش شدید آبی و مرحله ... رمحال و بختیاری ومرکزی، زنجان، کردستان، چها

ها در یک  آمده حفظ مراتع این استان عمل های به کمبود آبی نرسیدیم و تا بحران حادث نشده باید کاری انجام داد؛ طبق بررسی

های دولتی نقش نظارتی خود را اعمال کنند و به بخش خصوصی اعتماد  گاهنظر بنده اگر دست پذیر است، اما به زمان پنج ساله امکان

نمایند و اجازه دهند در زمینه ترویج و آموزش طراحی، نوع گونه و درخت انتخابی، تهیه گلباد هر منطقه و در نهایت اجرا و 

ام مهندسی بیکار وارد میدان آموختگان نظ های بخش خصوصی با کمک دانش ها یا شرکتNGOها،  عملیاتی شدن طرح بادشکن

. شوند و رودررو با کشاورزان و دامداران و مرتعداران بحث آموزش انجام شود، قطعاً موفقیت بیشتر و زودتر به هدف خواهیم رسید

یگان در طور را ها در روستاهای محروم هم تمهیداتی اندیشیده شده که نهال مورد نیاز به حتی درباره نهال مورد نیاز احداث بادشکن

. ها ببه هر حال باید از یک جا کار را آغاز کرد تا الگویی باشد برای سایر استان. اختیار روستاییان و کشاورزان و مرتعداران قرار دهیم

ضمناً این شرکت آمادگی دارد . خوبی نقش مکمل را ایفا کند تواند به این طرح در راستای طرح معیشت جایگزین روستاییان، نیز می

 .های خود را در اختیار قرار داده یا در یک منطقه طرح را اجرا کنیم افتهتا ی

عنوان کالم  اید، به سال است که روی چگونگی احداث کمربندهای سبز نواری تحقیق و کار کرده 9۱عنوان فردی که  به

 آخر مطلبی هست بفرمایید؟

ما ابتدا بیاییم آنچه را که . کند بپردازیم که این کار را سخت مینخست اینکه همیشه سعی داریم از وسط کویر به مقابله با بیابان 

ما آباد سازی را باید ابتدا از روستاها و شهرها و مناطق آباد ! اید کویر ساالنه یک سانتیمتر پیشروی دارد داریم حفظ کنیم، شنیده

دوم این که تا احداث کمربندهای سبز . کنیم متر بادشکن در اطراف روستاها به سمت کویر پیشروی 999آغاز کنیم و ساالنه با 
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نواری یا بادشکن در بین کشاورزان، باغداران، مرتعداران و دامپروران و حتی اطراف روستاهای کشور عزیزمان به یک فرهنگ 

 بهتر بگویم، مشکل. عمومی تبدیل نشود، در بخش منابع طبیعی و محیط زیست کشور به توسعه پایدار دست نخواهیم یافت

 .رویه آب در بخش کشاورزی، حل نخواهد شد هدررفت آب با مصرف نادرست و بی

گذاران ما به این مهم توجه خاص مبذول داشته باشند و در این راستا از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا  مردان و قانون الزم است، دولت

ترویج هرچه بیشتر بین کشاورزان پرداخته شود، چرا  ها دستور ویژه صادر کنند و به آموزش و دارم، درباره معرفی و نقش بادشکن

های نواری، نیاز پنهان کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در افزایش تولیدات مرتعی، باغی و زراعی و راهکاری  که بادشکن

 ./ها است برمقابله با پدیده گردوغبار، کم آبی و خشکسالی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92509-0.html 
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 دانه های روغنی

 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 های سویا، آفتابگردان و کلزا منوط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شد  واردات دانه
مستلزم دریافت مجوز از وزارت جهاد  9314خرداد  31های سویا، آفتابگردان و کلزا از تاریخ  ثبت سفارش واردات دانه

 .کشاورزی است

های سویا، آفتابگردان و کلزا  تجارت، واردات دانه    روابط عمومی سازمان توسعهبه نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به  00اند، براساس ماده  جاری ثبت سفارش شده خرداد سال 29که قبل از تاریخ 

 .به دریافت مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی است گیرد، اما ثبت سفارش واردات از این تاریخ به بعد منوط کشور صورت می

 .دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این مصوبه را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابالغ کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92290-0.html 
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 دانه های روغنی
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 انتقال دانش فنی کشت ارقام جدید سویا 
 .شود از فردا نخستین کارگاه آموزشی کشت ارقام خارجی محصول سویا در اردبیل برگزار می

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل امروز در گفتگو با خبرنگار

رقم از  09های روغنی و نباتات صنعتی اقدام به واردات  کل پنبه و دانه بار وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اداره برای نخستین: گفت

صورت  و هوایی استان اردبیل به ارقام خارجی محصول سویا اقدام کرده که پنج رقم از آن به لحاظ سازگاری با شرایط اقلیمی و آب

 .شوند ای کشت می های مقایسه آزمایشی در قالب طرح

هزار  05در کشور نیاز اصلی به این محصول درباره روغن و کنجاله است که در حال حاضر در استان اردبیل : حسن روحی افزود

کیلوگرم از هر هکتار استحصال  999دو تن و طور متوسط  هکتار از اراضی شمال استان به کشت سویا اختصاص یافته که به

 .شود می

با ورود ارقام پرمحصول که از درصد باالی روغن نیز : وی با اشاره به نیاز صاحبان صنعت مرغداری به کنجاله سویا خاطرنشان کرد

ت این محصول های حوزه معاونت زراعت جهاد کشاورزی با توسعه سطح زیر کش برخوردار هستند، مصمم هستیم طبق سیاست

های روغنی و با افزایش سطح زیر کشت، میزان عملکرد هکتاری را افزایش دهیم تا هم سویاکاران سود بیشتری ببرند و هم  دانه

 .قسمتی از نیاز روغن خوراکی و کنجاله مرغداران تأمین شود

بار در این استان برگزار  رای نخستینکارگاه آموزشی تخصصی توسعه کشت ارقام خارجی سویا که ب: روحی در پایان تصریح کرد

شود، در آن دو نفر از کارشناسان و متخصصان خارجی حضور خواهند داشت که در این زمینه از تخصص علمی برخوردار هستند  می

نی های روغنی و نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و شاپور شکاری معاون ف فر، مدیرکل پنبه و دانه و همچنین مسعود وجدانی

ربط این حوزه در این کالس حضور خواهند داشت و کشاورزان پیشرو در سویا در این کالس برای  وی و دیگر کارشناسان ذی

 ./های فنی در این کالس شرکت خواهند داشت دریافت مطالب روز دنیا همراه با توصیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92595-0.html 
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 دانه های روغنی
 آیانا-1390تیر  13, شنبه

 گیرد  بذر سویای انگلیسی در مزارع ایرانی جای می
عنوان دومین پروژه، بذور سویای انگلیسی از هفته آینده در  دنبال کشت موفق کلزای فرانسوی در مزارع کشور به به

 . شود های گلستان، خوزستان و اردبیل کشت می استان

نی در کشور ای طوال ، کشت گیاهان روغنی ازجمله سویا و کلزا دارای سابقه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اقتصاد مقاومتی در کشور،  روزرسانی شود و برای این منظور و در راستای اجرای طرح های سنتی تولید باید به بوده و روش

ویژه روغن مورد نیاز کشور را در دستور کار قرار داد که  وزارت جهاد کشاورزی طرح خوداتکایی تولید هشت محصول استراتژیک به

 .ن به تکنولوژی انتقال دانش فنی تولید بذر از کشورهای مطرح دنیا اشاره کردتوا ازجمله آن می

ماه سال  نامه منعقدشده در بهمن منظور بر اساس تفاهم های روغنی بوده و بدین کشور انگلستان و فرانسه پیشرو در تولید دانه

عاونت امور زراعت اقداماتی را برای واردات های م عنوان مجری برنامه گذشته مقرر شد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به

 .دانش فنی و تکنولوژی تولید بذور محصوالت استراتژیک همچون سویا و کلزا اقدام کند

عنوان نخستین پروژه، انتقال دانش فنی بذر کلزای هیبرید زمستانه از کشور فرانسه از خردادماه سال جاری اجرایی  در این راستا، به

آمیز آن باعث شد که برای اجرایی شدن دومین پروژه که انتقال دانش فنی بذر سویای انگلستان است،  یتشد و برداشت موفق

 .هایی انجام شود ریزی برنامه

 رسد های کلزا با ارقام جدید به صفر می ریزش دانه

بذر کلزای : های وارداتی گفتمدیر امور تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره مزایای بذر

ترتیب به آب کمتری نیاز دارد و عملکرد آن نیز نسبت به ارقام داخلی باالتر است و در  تری داشته، بدین وارداتی دوره رشد کوتاه

 .شود که مصرف بذر در هر هکتار کاهش یابد مجموع باعث می

ن به دالیل مختلفی همچون نبود کمباین به تعویق افتد، با شده در کشورما اگر برداشت کلزاهای کشت: فر افزود علی مسعودی

های جدید وارداتی از آنجا که ژن تربچه وحشی به  رو خواهیم بود، در حالی که در رقم ها روبه درصدی دانه 29تا  09ریزش شدید 

رصد عملکرد این محصول در د 99بنابراین حدود . بذرهای فوق منتقل شده است، مقاومت آنها در مقابل ریزش بسیار باال است

 .رود زمان برداشت باال می

هایی همچون پوسیدگی ذغالی و  رو بود، مبتال شدن به بیماری از دیگر مشکالتی که کلزای ایرانی با آن روبه: وی خاطرنشان کرد

 .نخواهیم داشتای در این باره  فوما بود که ارقام جدید نسبت به این دو بیماری مقاوم است، بنابراین هیچ دغدغه

کار گرفته شود که برخی مشکالت  تن بذر جدید کلزای وارداتی در مزارع به 099در سال گذشته قرار بود که : فر ادامه داد مسعودی

ها از مزارع فوق نشان داد که عملکرد  تن از آن توزیع شده و در مزارع کشاورزان به زیر کشت برود که بررسی 05باعث شد حدود 

اند که در برنامه داریم در سال جاری ارقام زمستانه و والد آنها را به کشور وارد  تنی و کیفیت مناسبی در تولید داشتهباالی پنج 

 .کنیم و به تولید انبوه برسانیم

 تن بذر سویای انگلیسی به کشور 3۱ورود 

هکتار را ندارند و  9.8داخلی پتانسیل بیش از  شود، اما عملکرد ارقام ساله دارد و به روش سنتی تولید می 59سویا در ایران قدمتی 

ها موقع برداشت و پایین بودن درصد روغن و  های مخلتف، دیررس بودن، حساس بودن به طول روز، ریزش غالف ابتال به بیماری

سویا نیز اقداماتی ویژه در کنجاله سویایی که ارزش غذایی آن برای خوراک دام است، باعث شد تا در زمینه واردات بذر  پروتئین به

ریزی شد و واردات آن از سه مبداء اوکراین، چک و انگلستان  انجام شود و در این راستا انتقال دانش فنی بذر سویای انگلیسی برنامه
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عنوان پایلوت در سه  در دستور کار قرار گرفت که در این راستا مقرر است در روزهای پایانی هفته جاری کارشناسان انگلیسی به

 .های آموزشی انتقال دانش فنی را برگزار کنند تان گرگان، مغان و دزفول، کارگاهاس

تن از بذر وارداتی سویا به کشور وارد شده و  28: مدیر امور تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی درباره سویا نیز تصریح کرد

های الزم را برای کشت  از آنجا که کشاورزان منطقه آمادگیصورت پایلوت به زیر کشت برود و  ارقام فوق قرار است در سه منطقه به

 .شود ها انجام می دارند، به محض برگزاری کارگاه، کشت

اند، بنابراین ازت مناسب خاک  ها نیز آغشته شده بذرهای فوق از ارقام والدین یا مادری هستند که با ریزوبیوم: فر یادآور شد مسعودی

 .های فوق آغاز شود که از ابتدای هفته آینده کشت آنها در استان کنند و امیدواریم را تأمین می

 .کند تنی بذر سویا مدنظر است که سپس گسترش پیدا می 28در ابتدا واردات : وی تأکید کرد

ود ش بینی می ای است که پیش گونه شرایط آب و هوایی کشور ما به: مدیر امور تولید بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی اظهار داشت

 .ارقام فوق عملکرد بسیار مناسبی داشته و بتوانیم کشاورزان را به کشت گسترده آن ترغیب کنیم

و جزو گیاهان  "خلدر"این گیاه از خانواده : از کشور انگلستان خبر داد و گفت "لوپن"فر از واردات علوفه جدید به نام  مسعودی

 .ناسب در کشور به کشت انبوه برسدای م عنوان علوفه تواند به شود و می مرتعی محسوب می

آمیز بودن کشت،  صورت آزمایشی به همراه بذور وارداتی فوق به زیر کشت خواهد رفت تا در صورت موفقیت این گیاه به: وی افزود

 .بتوانیم آن را در سایر نقاط کشور گسترش دهیم

لستان، خوزستان و منطقه مغان اردبیل با حضور های گ های آموزشی در استان گفتنی است، از روز جمعه هفته جاری کارگاه

های کشت و  شود تا کشاورزان از نزدیک با روش اندرکاران حوزه بذر برگزار می کشاورزان پیشرو، کارشناسان و سایر دست

 .های دوره داشت آشنا شوند و تولید مناسبی در کشور رقم زده شود مراقبت

در راستای انتقال دانش فنی و تکنولوژی تولید بذر سویا و ارقام برتر آن از شرکت انگلیسی الزم به ذکر است، این پروژه ملی بوده و 

Soyauk.gtp نامه همکاری مشترک بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و معاونت امور زراعت با تکیه بر  و در راستای تفاهم

 ./انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز بذور استراتژیک اجرایی شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92289-0.html 
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 روغن

 - 90/40/49فارس

 درصدی به واردات 11دلیل وابستگی / کشی را تعطیل کرد های روغن درصد کارخانه 31رویه  واردات بی
کشی به  های روغن درصد کارخانه 31درصدی کشور به روغن نباتی و تعطیل شدن  11کارشناسان از دالیل وابستگی 

 .های غلط خبر دادند رویه و رخت بربستن پنبه طالی سفید از کشور به دلیل سیاست دلیل واردات بی

های غلطی که  در سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد، به سیاست، در نشست خبری که خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشی کشور شده است، اشاره شد های روغن درصد کارخانه 29درصدی کشور به روغن نباتی و تعطیلی بیش از  29باعث وابستگی 

کنند که تنها  کار می میلیون تن ظرفیت 2میلیون تن دارند، اکنون تنها با  5.5کشی کشور که ظرفیت اسمی  کارخانه روغن 99

 .ها غیرفعال است درصد ظرفیت این کارخانه 29. شود هزار تن دانه روغنی مورد نیاز آنها در داخل کشور تولید می 299تا  959

 .درصد وابسته است 29شود که برای تأمین آن، کشور  میلیون تن روغن نباتی مصرف می 0.9در کشور ایران 

تومان است، اما نوع وارداتی آن از کشورهای دور  0599چرا قیمت کنجاله در داخل کشور کیلویی  همچنین در این نشست به اینکه

 .شود، مطرح شد تومان وارد کشور می 0599کیلویی 

کشی از تخم پنبه به دلیل نبود، این محصول در داخل اشاره شد که یک زمانی پنبه یا  های روغن در این نشست به تعطیلی کارخانه

کنی در کشور ازبکستان  پاک ها تصمیم گرفتند، به عنوان پنبه ی سفید ایران در دنیا مشهور بوده است که اکنون کارخانههمان طال

 .فعالیت کنند و به عنوان دستمزد، دانه و لینتر تحویل بگیرند

 ها با رویکرد واردات کنجاله کاهش ظرفیت کارخانه*

های گذشته  های غلط طی سال سیاست: کت کشت و صنعت خاوردشت گفتدر این نشست خبری محمد سلمانیان مدیرعامل شر

شود که این نوع  رویه وارد کشور شود و از این نوع واردات نیز حمایت می باعث شده است که روغن خام و کنجاله به صورت بی

ها  ق یافته و ظرفیت کارخانهسالی است که رویکرد به سمت واردات کنجاله سو 2تا  8. هاست واردات، پرداخت یارانه به خارجی

 .بسیار کمتر شده است

شد که سال  هزار تن دانه روغنی در کارخانه کشت و صنعت خاوردشت استفاده می 099هزار تن یعنی ساالنه  09ماهی : وی افزود

 .هزار تن به عنوان خوراک این کارخانه استفاده کرد 05گذشته تنها 

کند و به  دولت خودش کلزا خریداری می: ای دولت در بحث خریدهای تضمینی گفتهای بی ج سلمانیان با اشاره به دخالت

تواند انجام دهد، در حالی که اگر این امور به بخش خصوصی واگذار  دهد که این فرایند را یک ساله هم نمی کارخانجات تحویل می

 .ا خواهند داده شود، آنها به درستی خرید تضمینی را انجام و در زمان نیاز تحویل کارخانه

های تضمینی تناسبی با نیازهای کشور برای  نرخ: سلمانیان همچنین به مناسب نبودن سیاست خرید تضمینی اشاره کرد و گفت

درصد به روغن وابسته است، نرخ خرید تضمینی آن را  29تولید انبوه یک محصول وجود ندارد، به عنوان مثال؛ در حالی که کشور 

 .شود کشاورزان رغبتی برای کشت نداشته باشند گیرند که این مسئله باعث می ت دیگر درنظر میبسیار کمتر از محصوال

 درصدی به واردات روغن  11وابستگی *

درصدی کشور به روغن شده است به  29های اشتباهی باعث وابستگی  وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که چه سیاست

شده  های اصالح کار است، دانه بخش تحقیق، کم: رای کاهش وابستگی به تصویب رسیده است، گفتهای مختلفی ب رغم اینکه برنامه

های مناسب را با  رسد، از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی باید نهاده که محصول بیشتری تولید کند به دست کشاورز نمی

 .فزایش دهدهای رایگان به کشاورزان تحویل دهد و از این طریق عملکرد را ا آموزش

http://www.farsnews.com/
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تواند ابزاری برای هدایت کشاورزان برای کشت محصوالت استراتژیک  از سوی دیگر، سیاست خرید تضمینی که می: سلمانیان افزود

درصد  05.5شده تولید در کشور باالست، به طوری که کنجاله داخلی که  همچنین قیمت تمام. شود باشد، به درستی عمل نمی

درصد  99تا  02.5شود، اما کنجاله وارداتی از روسیه با  ها تحویل داده می تومان به کارخانه 0599ی روغن دارد، به قیمت کیلوی

 .یابد ها تحویل می تومان به کارخانه 0599روغن با قیمت کیلویی 

شور در کشی ک های روغن های روغنی خراسان هم با بیان اینکه کارخانه در ادامه، محمد رستمی مدیرعامل شرکت پنبه و دانه

اند، تنها به این دلیل  ده شده ها زیان ها در کشور خوب نیست و به این دلیل، کارخانه سیاست: برند، گفت وضعیت زیان ده به سر می

 .دهیم کنیم که برای کشور ضرورت دارد تولید را ادامه می که محصول استراتژیک تولید می

میلیون تن  5.5ها نیاز به  این کارخانه. کند درصد فعالیت می 59فیت کشی کشور، تنها با ظر کارخانه روغن 99به گفته وی، 

 .شود میلیون تن آن اکثراً از طریق واردات تأمین می 2های روغنی دارند که  دانه

تر  شود و بقیه وارداتی است و اسفناک های روغنی مورد نیاز کشور در داخل تولید می هزار تن دانه 299تا  959تنها : رستمی گفت

ای شامل کنجاله سویا که به عنوان خوراک دام  کنند، بنابراین محصوالت واسطه اینکه، واردکنندگان اکثراً روغن خام وارد می

 .آید شود، نیز به دست نمی استفاده می

 برابر ایران  91عملکرد سویا در کانادا *

های روغنی به دلیل عدم  عملکرد محصوالت دانه: درصدی کشور به روغن نباتی پرسید، گفت 29خبرنگار فارس از دلیل وابستگی 

کیلوگرم در هکتار است،  ۱11در کشور میانگین عملکرد تولید سویا . های وزارت جهاد کشاورزی، بسیار پایین است حمایت

 .تن در هکتار است ۱در حالی که این رقم در کانادا 

 .کشاورزی هم توجهی به این امر ندارندشده مناسب وجود ندارد و مروجان بخش  از سوی دیگر، بذر اصالح

 .های گذشته به یک پنجم کاهش یافته است به گفته وی، تولید دانه کلزا در سال

 داستان غم انگیز پنبه از صادرات ایرانی تا واردات کنونی*

کشی که محصول آنها  نهای روغ تر از آن، کارخانه در این نشست خبری همچنین به وضعیت تاریک تولید پنبه و در کشور و تاریک

سال گذشته، تولید پنبه و طالی سفید ایران در اوج بود، به طوری که کشورهای اروپایی  59طی . دانه است، اشاره شد تخم پنبه

کردند، اما اکنون ایران نه تنها به واردکننده صرف تبدیل شده، بلکه  بهترین و مرغوبترین الیاف پنبه ایران را خریداری می

 .اند کشی هم تعطیل شده های روغن کارخانه

ها  سلمانیان مدیرعامل کشت و صنعت خاوردشت در این نشست از پیشنهاد طرحی خبر داد که به موجب آن قرار است این کارخانه

ت را به این محصوال. کنی به کشور ازبکستان منتقل شود تا به ازای کار در این کشور، دستمزد دانه و لینتر بگیرد پاک به عنوان پنبه

 .های داخلی را فعال سازد کشور برگرداند و کارخانه

 .شود به گفته وی، لینتر محصول بسیار ارزشمندی است که در صنایع مختلف به ویژه نظامی از آن استفاده می

ایی که خواهند در کشوره های تابعه سازمان اقتصادی کوثر می سلیمانیان همچنین از طرح کشت فراسرزمینی خبر داد که شرکت

 .شود، این محصوالت را بکارند که ازبکستان مقصد مهم آنها است های روغنی فراوان تولید می پنبه و دانه

سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که با هدف تمرکز اداره و تنظیم امور مربوط به اموال، امالک و 

آغاز شده است که  0252اد شهید و امور ایثارگران تشکیل شده و فعالیت آن از سال های تحت پوشش بنی های شرکت دارایی

 .های مختلف به ویژه بخش کشاورزی به دنبال حمایت از شهدا و ایثارگران است های تابعه آنها با فعالیت در حوزه شرکت
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درصد  09صنعت خاوردشت که در مجموع  های روغنی خراسان و کشت و های دو شرکت پنبه و دانه خبرنگار فارس از مدیرعامل

رویه و نبودن خوراک  های پرسید و هر دو تأیید کردند که به دلیل واردات بی کنند، درباره سوددهی شرکت روغن کشور را تأمین می

 .ده هستند ها، آنها در وضعیت زیان کارخانه

 .کشور خبر دادند کشی های روغن این دو مدیرعامل همچنین از زیان ده بودن تمام کارخانه

هکتار زمین در  999هزار و  5: در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت کشاورزی جهان وابسته به سازمان اقتصادی کوثر گفت

اند که قرار است احداث باغ، تولید نهال، کشت سبزیجات خارج از فصل و گلخانه احداث کنند که  منطقه قصرشیرین تحویل گرفته

اندازی کنند که  خواهند راه هزار رأسی هم می 2ها گاوداری  در این زمینه. نفر اشتغال داشته باشد 599هزار و  9بینی می شود  پیش

 .نفر را مشغول خواهد کرد 999میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت و  59

 .گوشت تولید خواهند کردتن  299تن شیر و ساالنه  099اندازی شود روزانه  به گفته شهبازی، اگر این طرح گاوداری راه

هکتار زمین به این  999هزار و  5ها معموالً به افراد بومی واگذار می شود، چطور  خبرنگار فارس پرسید که براساس قانون، زمین

ای، نیروهای نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس این زمین را به  کمیسیونی متشکل از آب منطقه: شرکت واگذار شده است، گفت

شده،  ها به صورت اصالح درصد از این زمینه 09های محلی قبول کردند به ازای دریافت  ت سازمان کوثر واگذار کردند و بومیشرک

 .ها به ما واگذار شود این زمین

جات، طرح کشت این گونه محصوالت را دارید،  وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چرا به رغم مصرف فراوان سبزیجات و صیفی

 .قرار است همه اینها به صورت آبیاری تحت فشار انجام شود :گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592990552 
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 روغن
 فودپرس 1390تیر ماه  10یک شنبه 

 رونق دامپینگ در صنعت روغن/ در بازار رفتار جدید تولیدکنندگان

شکنی برخی برندها در بازار روغن نباتی به اوج رسیده و نکته حائز اهمیت اینکه این کاهش قیمت به جیب  قیمت <صنایع غذایی

 .شود تا فقط کاالی او را بفروشد رود بلکه از سوی تولیدکننده به بنکدار داده می کننده نمی مصرف

برخی از آنها . کنند خبرنگار مهر، تولیدکنندگان در شرایط رکود بازار از هر روشی برای فروش کاالهای خود استفاده میبه گزارش 

تر تولید کرده و در مقابل،  های ناعادالنه، کاالی خود را ارزان اندازند و برخی دیگر، با رقابت های تخفیفی به راه می جشنواره

 .اند سب سهم بیشتر، نقشه راه خود کردهشکنی در بازار را برای ک قیمت

 شکنی برخی برندها در بازار قیمت

های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که بازار روغن نباتی این روزها در انحصار دو یا سه برند است که البته  بررسی

متی که بر روی برخی برندهای روغن، در بازار شکنی در بازار به اوج رسیده است و البته کاهش قی قیمت. تولیدکننده مشترک دارند

کند بلکه این کاهش قیمت به صورت مستقیم از سوی تولیدکنندگان به بنکداران و  کننده نمی شود، چیزی نصیب مصرف داده می

رتیب، سهم باالیی از شود تا خرید از برند آنها، برای عمده فروشان جذاب باشد و به این ت توزیع کنندگان عمده کاال در بازار داده می

  .بازار را در اختیار خود گیرند

دهد که بیشتر عرضه کنندگان، تمایل زیادی به عرضه  گشت و گذاری در بازار عمده فروشان مولوی هم به خوبی این را نشان می

 .کنندگان محدود شود برخی برندهای خاص در بازار دارند و همین امر سبب شده تا انتخاب مصرف

 شود کنندگان نمی تی که نصیب مصرفکاهش قیم

برخی تولیدکنندگان روغن نباتی، با اعزام ویزیتورهای : گوید فروشان بازار مولوی در این رابطه به خبرنگار مهر می یکی از عمده

های بسیار  برخی دیگر نیز با ارایه تخفیف. ای به بازار مولوی، تالش دارند تا برند خاصی را به عمده فروشان تحمیل کنند حرفه

 .ای که بر روی کاال درج شده است، تالش دارند تا کاالی بیشتری از یک برند خاص عرضه کنند مناسب بر روی قیمت تمام شده

شود و بنابراین عرضه  درصد هم داده می 59گاهی اوقات تخفیف به بنکداران بر روی برخی برندهای روغن نباتی تا : افزاید او می

های عمده  درصد پایین تر نسبت به قیمت مصرف کننده خریداری کرده و در مقابل، در فروش 59ر، خرید را با کننده عمده و بنکدا

دهد؛ بنابراین این برند، نسبت  ها و خرده فروشان هستند، ارایه می درصد تخفیف به خریداران که عمدتا سوپرمارکت 99تا  05خود، 

 .دهند، جذاب تر است و بنابراین مشتری بیشتری هم دارد درصد تخفیف می 05تا  5به سایر برندهایی که به عمده فروشان 

شود که زنجیره عرضه یک محصول در بازار با قدرت شکل می گیرد و مصرف کننده و  فروش، این گونه می به گفته این عمده

یابند که  بیشتری به کاالهایی می دهند که در این بازار کساد، سود بیشتری ببرند و بنابراین تمایل فروش هم ترجیح می خرده

 .دهند دامپینگ را در بازار انجام می

درصد بر روی این برندها، به خرده فروشان  99تا  05دهد که علیرغم اینکه عمده فروشان هم  های میدانی مهر نشان می بررسی

، روغن نباتی را به همان قیمتی باید ها و خرده فروشان مراجعه کند دهند اما اگر فردی برای خرید به سوپرمارکت تخفیف می

کنندگان نمی شود و این کاهش شدید قیمت،  خریداری کند که روی کاال درج شده است، بنابراین سودی از این بابت نصیب مصرف

ز بازار را تنها به نفع بنکداران است و البته در حلقه بعدی به نفع تولیدکنندگانی که با قیمت شکنی، تالش دارند تا سهم بیشتری ا

 .به عهده گیرند

رسد اگر تولیدکنندگان روغن نباتی در شرایط فعلی، واقعا توانایی کاهش قیمت و افزایش بهره وری را به  در این میان به نظر می

رف دهند که مص کنند و اجازه نمی کننده اعمال نمی ها را بر روی قیمت مصرف های خود دارند، چرا این تخفیف منظور کم کردن نرخ
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کنندگان و تولیدکنندگان هم کمتر  کنندگان از کاهش قیمت، منتفع شوند، این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف

 .کند اهتمامی نسبت به بروز چنین رفتارهایی در بازار دارد و اقدام به بررسی های بیشتر به منظور جلوگیری از قیمت شکنی نمی

ها بازار نخواهد داشت و  شود، بلکه نصیبی از کاهش قیمت ت که نه تنها قدرت انتخابش کم میکننده اس در این جا، این تنها مصرف

شود، ضمن اینکه تولیدکنندگان خرد و سایر برندهایی که به چنین  این منافع تولیدکننده و بنکدار است که دست به دست می

  .کنار می روندشوند، نیز به مرور از بازار  هایی برای فروش بیشتر متوسل نمی روش

 ها نامه تولیدکنندگان روغن نباتی درباره قیمت شکنی

ای به انجمن صنایع روغن خواستار پایان دادن به این دامپینگ در بازار  بر این اساس جمعی از تولیدکنندگان روغن نباتی در نامه

من توسط برخی از واحدهای تولیدی و برندها گویند که با توجه به عدم رعایت قیمت فروش روغن براساس مصوبه انج اند و می شده

که منجر به مشکالت عدیده ای شده است، هم اکنون تولیدکنندگان باید زیر قیمت تمام شده، محصوالت خود را به بازار عرضه 

 .کنند تا بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند در حالی که این امر منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است

کنند و  برخی برندها اشاره می  های خود به اختالل در صنعت روغن نباتی با قیمت شکنی دیگر از تولیدکنندگان هم در نامه برخی

ها، موازنه قیمت موجود در بازار روغن را با فروش محصوالت  گویند که براساس تحقیقات انجام شده از بازار روغن، برخی شرکت می

 .اند که باید به این موضوع رسیدگی شود هخود به قیمت پایین، مختل کرد

 هزار تن گذشت 09موجودی برخی انبارها از 

( دامپینگ)های بزرگ نسبت به کاهش بیش از اندازه قیمت  گویند که به تازگی برخی شرکت در این میان برخی کارخانجات می

ها با  های تولیدی شده اند، به طوری که شرکت محصوالت خود در بازار اقدام کرده و باعث کاهش تولید و رکود در دیگر شرکت

  .هزار تن رسیده است 09مشکل مواجه شده و موجودی محصوالت، در انبارها به بیش از 

ها شده بلکه باعث کاهش و توقف تولید و در نتیجه تعدیل نیروی انسانی  به اعتقاد آنها، این امر نه تنها باعث خواب سرمایه شرکت

 .ن شده است که شرایط کنونی به هیچ وجه به صرف و صالح کارخانجات تولیدکننده و تولید ملی نخواهد بوددر ماه مبارک رمضا

های اخیر، رقابت منفی بین چند شرکت خاص و کاهش قیمت زیاد، باعث  در عین حال، برخی تولیدکنندگان معتقدند که در هفته

شده رسیده است؛ بنابراین ادامه روند فوق قطعا باعث  ، به زیر قیمت تمامآشفتگی در بازار روغن شده و در روغن فله و برخی احجام

 .زیان مضاعف همه صنعت می شود

ها را به اندازه بازار مصرف محدود کرد  به همین دلیل، تولیدکنندگان پیشنهاد داده اند تا در جلسه ای، خرید روغن خام همه شرکت

 .دتا بیش از این به صنعت روغن نباتی آسیب نرس

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

 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  11: تاریخ

 ارزآوری طالی سرخ ایرانی دو برابر هندوانه صادراتی

ندارد ارزآوری خوبی نسبت به صادرات بر است و کمبود آب تاثیری در میزان تولید آن  از آنجایی که زعفران محصولی کم آب

 .محصوالت پر مصرف آب مانند هندوانه دارد

 999تن زعفران به ارزش  059حدود  22ال ؛ در سخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 . میلیون دالر به کشورهای اروپایی صادر شد، که عمده صادرات این محصول دو کشور اسپانیا و امارات هستند 929الی 

شان را حفظ  از آنجایی که صادرات هندوانه و سیب زمینی به کشورهای همجوار باعث می شود کشورهای هدف صادراتی منابع آبی

ند و ما را در آینده نیازمند واردات کنند صادرات زعفران عالوه بر ارزآوری، تهدید بر بحران منابع آبی کشور ندارد و با توجه به کن

 9999تن از آن مصرف بازارهای جهانی است و هر کیلو زعفران  999درصد زعفران جهان در ایران تولید می شود حدود  29اینکه 

 .دالر ارزآوری دارد

میلیارد  998تومان در هر کیلو صادر شد که این رقم معادل  599هزار تن هندوانه به قیمت 822حدود  22سال  اس آمارها، در براس

 .میلیون دالر ارز به کشورمان در ازای صادرات این محصول وارد شده است 99لیتر آب مصرف کرده است و تنها 

های صورت گرفته صادرات این  های عربی مطرح شد، با تالش انه ایرانی در کشوراخیراً با توجه به شایعاتی که حواشی صادرات هندو

ها همچنان ادامه دارد که خوشبختانه با  های عربی تقریبا قطع شد اما صادرات هندوانه به عراق و دیگر کشور محصول به کشور

 .گرفت های سازمان حفظ نباتات، سالمت و کیفیت هندوانه ایرانی مورد تایید قرار تالش

گفتنی است؛ در صادرات زعفران باید تالش کرد که قیمت و کیفیت و برند این محصول به دست داللگران تخریب نشود و زعفران 

ایرانی با برند یگر کشورهای جهانی شناخته نشود از آنجایی که طی یکماه اخیر بازار زعفران آشفته و پرنوسان شد چرا که متقلبان 

زا به نام  های شیمیایی سرطان هزار تومان، آن را با رنگ 599فید زعفران به قیمت کیلویی دو میلیون و های س با خریدن ساقه

 .برند فروختند و حداقل کیلویی دو میلیون تومان سود می تر از زعفران اصل به مردم می زعفران، گران

با تاکیید بر مشکالت کم آب در  باشگاه خبرنگارانعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 .ورود محصوالت کشاورزی پر مصرف آب به چرخه صادرات مقرون و به صرفه نیست:کشور افزود 

و براساس محصوالت کشاورزی در اولویت صادرات هستند که ارزآوری بیشتری داشته باشند : نماینده مردم اراک خاطر نشان کرد

 .الگوی کشت متناسب صادر شود

لیتر آب مصرف می شود تا یک کیلو هندوانه کشت شود در چنین شرایطی آب  29با توجه به اینکه حداقل :وی تصریح کرد 

 .مجازی از طریق محصوالت کشاورزی به کشورهای همجوار انتقال داده می شود

با بیان اینکه متاسفانه از فروش زعفران چیزی عاید  باشگاه خبرنگارانکیانوش شیرمحمدی مهندس کشاورزی در ادامه گفتگو 

زعفران ایرانی با عطر، رنگ، بو و اسانس مصنوعی به دست داللگران تغییر می کند و به دو برابر قیمت : کشاورزان نمی شود، افزود 

 .میلیون تومان به فروش می رسد 5حدود 

ژن زعفران به دست داللگران از ایران ربوده می شود و با بسته بندی شکیل و متشکل از مواد شیمیایی و بعضاً : ریح کردوی تص

 .تقلبی به فروش می رسد و در مواردی هم زعفران خوب ایرانی با برند دیگر کشورهای جهانی شناخته شده است

 . مدیریت شود، چرا که داللی، نوسان قیمت زعفران را تشدید می کندصادرات زعفران بایستی به خوبی : شیرمحمدی اظهار داشت

سرمایه گذاری : مهندس کشاورزی با بیان اینکه منابع آبی محدود کشورمان را به مصرف چه محصوالتی اختصاص دهیم، یادآور شد

http://www.yjc.ir/fa/print/www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
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ارزآوری خوبی را برای کشورمان به های گردشگری در ایران، صادرات زعفران و عسل  و جذب توریست با توجه به بسیاری از جاذبه

 .ارمغان خواهیم آورد

هزار مترمکعب آب مصرف می شود که این محصول نیازمند الگوی کشت  09بابت کشت هندوانه در هر هکتار، : وی تصریح کرد

 .مناسب است، همانند زعفران که الگوی کشت مشخصی ندارد

صحیح در مناطق جغرافیایی باعث می شود زعفران در سایر مناطق کشت نبود برنامه ریزی و مدیریت : شیر محمدی تاکید کرد

 . ها را پر کند میلیون دالر از فروش آن جبیب واسطه 059الی  099شود و با حضور پررنگ دالالن وارد چرخه صادرات شود و سود 

کنند که نبود الگوی  ب مصرف میبرابر گندم آ 9.5الی  9گوجه فرنگی، هندوانه، خیار و صیفی جات : مهندس کشاورزی افزود

 .شود در مناطق کشت شوند که از لحاظ اقلیمی برای تولید و صادرات مقرون به صرفه نیستند کشت مشخص باعث می

دهد  دهی کمتر به کشت هندوانه اختصاص می های جو را به دلیل سوددهی بیشتر و آفت برخی از کشاورزان زمین: وی تصریح کرد

 .رود صرفی از کشورمان به هدر میدر شرایطی که آب م

با : شیرمحمدی با بیان اینکه شرایط گلخانه از نظر شرایط اکولوژی و زیست محیطی برای کشت هندوانه مناسب نیست، تاکید کرد

 .ساماندهی الگوی کشت مناسب می توان هندوانه را روانه بازارهای داخلی و خارجی کرد

های انجام شده سطح زیر کشت تولید  ساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی طبق پیش بینیبرا: در تحلیل این گزارش باید افزود

تن بوده که با توجه به کاهش سطح زیرکشت زعفران در سال گذشته، میزان تولید نسبت به سال  989حدود  22زعفران در سال 

درصدی سطح زیر  09افزایش  25سال  تن بوده است که خوشبختانه در 200، 29کاهش یافته و تولید طالی سرخ در سال  29

 . کشت پیش بینی می شود

شود تا کشورهای عربی طعم هندوانه ایرانی را  کند، وارد چرخه صادرات می از طرفی هندوانه محصولی است آب فراوانی مصرف می

مزایایی دارد؟ این دالر را در بچشند لذا با یک حساب سر انگشتی باید از خود پرسید صادرات هندوانه در شرایط کم آبی چه سود و 

قبال چه چیز وارد می شود؟ با هدررفت منابع آبی کشورمان قطعاً در آینده نیازمند واردات همان محصوالتی خواهیم شد که االن 

 .به صادرات آن دلخوش کرده ایم

در موقع کشت یک کیلو از این  صادرات هندوانه در شرایطی که باعث هدررفت منابع آبی کشورمان شود سودی ندارد به طوری که

 . لیتر آب مصرف می شود 29محصول حداقل 

در صادرات هم باید تمامی جوانب از لحاظ استاندارد، بسته بندی و کیفیت به درستی رعایت شود و مطابق با درخواست کشورهای 

 .بر است هدف، روانه بازارهای صادراتی شود که همه این ها هزینه

ریزی و تعیین الگوی کشت مناسب، کنترل میزان عرضه و تقاضا بهتر است محصوالت کم مصرف آب را جایگزین بنابرین با برنامه 

 .محصوالت پرمصرف همچون هندوانه کرد که با بیشترین هزینه کمترین سود و ارزآوری را دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5952298 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5249968
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 زعفران
 ایران اکونا– 139۱تیر  48 - ۱4334: کد خبر 

 شمالی بندی زعفران در خراسان معضل نبود صنایع بسته
درصد  099بندی زعفران در این استان وجود ندارد و  صنایع بسته: مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

 .شود صنایعی به صورت خام از استان خارج می محصول تولیدی به علت نبود چنین

کشاورزان پیاز زعفران : حیدر نامور نامور با اشاره به اینکه تولید این محصول در استان با مشکالت متعددی مواجه است، اظهار کرد

ازار فروش پیاز زعفران کنند و ثبات قیمت در ب ها همچون خراسان رضوی و جنوبی تهیه می های متعددی از سایر استان را با قیمت

 .کنند وجود ندارد و اغلب نیز با قیمت باالیی آن را خریداری می

کمبود پیاز زعفران اصالح شده و نبود یک آزمایشگاه مرجع در استان به منظور بررسی کیفیت این محصول از : وی تصریح کرد

 .دیگر مشکالت است

مساحت زیرکشت زعفران بارور در : آبی و خشکسالی است، افزود مهم و مقاوم به کم نامور با اشاره به اینکه زعفران از گیاهان دارویی

 .هکتار است 099هکتار و نابارور  559این استان 

هکتار به  59ساالنه : های مستعد در کشت و تولید این محصول است، ادامه داد وی با بیان اینکه خراسان شمالی یکی از استان

به طور میانگین چهار تا پنج کیلوگرم میزان تولید این محصول در هر هکتار . شود استان افزوده می سطح زیرکشت زعفران در این

 .است

های  زعفران یکی از محصوالتی است که تولید آن با اشتغال زایی فراوانی همراه است اما هزینه: این مقام مسئول خاطرنشان کرد

 .و این امر کشاورزان را با مشکل مواجه کرده استکارگری به منظور کشت، وجین و برداشت آن باالست 

http://iranecona.com/59229 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iranecona.com/40330
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 زعفران
 ایران اکونا - 139۱تیر  12 - ۱4۰74: کد خبر 

 .داد نایب رئیس شورای ملی زعفران از توقف روند افزایشی قیمت زعفران در بازار خبر
 

در حال حاضر با وجود اینکه قیمت زعفران : غالمرضا میری از توقف روند افزایشی قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت

میلیون و  9شود، ضمن اینکه قیمت این محصول همچنان بین  باالست اما بازار آن دچار رکود شده و خرید و فروشی انجام نمی

 .میلیون تومان است 5هزار تومان تا  599

وی با بیان اینکه اگر روند فعلی بازار طالی سرخ تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد با کاهش قیمت زعفران موجاه خواهیم بود، 

کند و به فصل برداشت محصول نو نزدیک می شویم کسانی که  در مرداد و شهریورماه صادرات طالی سرخ کاهش پیدا می: گفت

 .نگه داشته اند، مجبور به عرضه آن خواهند شد، چون با ورود محصول جدید به بازار زعفران قدیمی خواهانی نداردزعفران را 

هم اکنون تحرک چندانی در صادرکنندگان : این مقام مسئول در مورد وضعیت صادرات طالی سرخ در شرایط فعلی نیز اظهارداشت

برای صادرات دریافت نکرده اند و صادراتی که انجام می دهند، مربوط به وجود ندارد، اکثر آنان می گویند سفارش جدیدی 

 .های قبلی است سفارش

معمول خریداران زعفران ایرانی از شهریور و : های مرداد و شهریور نیز گفت میری در مورد علت کاهش صادرات زعفران در ماه

باکیفیت تر است و به همین خاطر، کسی اقدام به خرید نمی  مرداد منتظر ورود محصول نو به بازار هستند، چراکه محصول جدید

کند یا اینکه میزان خریدشان را بسیار محدود کرده و به اندازه مصرف روزانه خود خرید می کنند، ضمن اینکه زعفران جدید هر 

 .مهرماه وارد بازار می شود 95تا  99ساله حدود 

http://iranecona.com/59559 
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 زیتون

 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  1۱: تاریخ

 هشدار استاندارد در خصوص روغن تفاله زیتون

 .سازمان ملی استاندارد عرضه روغن تفاله زیتون وارداتی را غیرمجاز اعالم کرد و گفت که توزیع این محصول غیرقانونی است

در روزهای اخیر مشاهده شده روغن : ، سازمان ملی استاندارد اعالم کردگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه صنعتبه گزارش 

کی در سطح بازار عرضه می شود، با توجه به اینکه طبق تفاله زیتون وارداتی در بسته بندی و وزن های مختلف برای مصارف خورا

استاندارد ملی مربوطه مصرف خوراکی این نوع روغن مجاز نیست، عرضه و فروش این محصول از نظر سازمان ملی استاندارد ایران 

 .ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت می گیرد

های سازمان ملی استاندارد ایران که توانمندی  واردات این محصول از سوی آزمایشگاهتاکنون هیچ گونه تاییدیه ای برای تولید یا 

 .تشخیص روغن تفاله زیتون از سایر روغن های زیتون را دارد، صادر نشده است

اسر در همین راستا از هموطنان تقاضا می شود در صورت مشاهده این محصول، مراتب را به ادارات کل استاندارد استانها در سر

 .به سازمان ملی استاندارد ایران اعالم نمایید 0505کشور و یا از طریق سامانه 

http://www.yjc.ir/fa/news/5959859/%D2%85 
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 زیتون
 ایران اکونا - 139۱تیر  13 - ۱4۶27: کد خبر 

 زیتون خوراکی نیستروغن تفاله 
مردم از روغن : مجری طرح زیتون کشور با بیان آنکه روغن پومیس از تفاله زیتون و به شکل شیمیایی بدست می آید، توصیه کرد

 .بی کیفیت و مضر پومیس که غیرخوراکی است، استفاده نکنند

یری تفاله زیتون براثر بکارگیری حالل های این روغن به طور مجدد از بازپسگ: رمضان ملک رودی درخصوص روغن پومیس، افزود

 .جداسازی کننده و با فعل و انفعاالت شیمیایی حاصل می شود

طبق استانداردهای ملی، تولید و مصرف روغن بی کیفیت تفاله زیتون تحت عنوان پومیس در ایران ممنوع است، : وی اظهار داشت

 .خی واردکنندگان به شکل قانونی وارد کشور می شوداما متاسفانه این محصول به شکل قاچاق و حتی توسط بر

هم اکنون روغن زیتون در برخی کارخانه های روغن کشی توسط دستگاه ها و تجهیزات مدرن دو یا سه فاز تولید : وی تصریح کرد

فرایند درصد روغن زیتون کیفی توسط  99می شود به طوری که گوشت میوه، هسته و چوب به شکل خمیری آسیاب و بیش از 

 .مکانیکی بدست می آید

درصد روغن در تفاله باقی بماند که دیگر به شکل مکانیکی جداسازی  5تا  5اما در برخی کارخانه ها ممکن است حدود : وی گفت

ه صورت نمی گیرد و با استفاده از گرما، حالل ها و فعل و انفعاالت شیمیایی به طور مجدد از تفاله زیتون روغن گرفته می شود ک

 .به هیچ عنوان کیفی نیست

برخی تجار دارای مجوز واردات روغن اکسترا ویرجین، ویرجین و دیگر موارد هستند بنابراین به وفور واردات روغن تفاله : وی گفت

  .زیتون که از قیمت نازلتری نسبت به سایر روغن ها برخوردار است، اقدام و با بسته بندی و اسامی مختلف به فروش می رسانند

به گفته وی، شناسایی روغن تفاله زیتون برای مردم قابل شناسایی نیست بلکه تنها از طریق فرآیند آزمایشگاهی می توان این 

 .روغن بی کیفیت را شناسایی کرد

طبق قانون باید نام روغن تفاله زیتون پومیس روی برچسب بسته بندی محصول درج شود که برخی شرکت : ملک رودی تاکید کرد

 .اقدام به این کار و برخی واردکنندگان و شرکت ها از درج این عنوان روی بسته بندی های خود خودداری می کنند ها

 . اما به طور معمول برخی برندهایی که به کشور وارد می شود دارای برچسب روغن تفاله زیتون پومیس است: وی افزود

در کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، یونان و ترکیه حجم زیادی با توجه به وسعت باغات زیتون : مجری طرح زیتون گفت

تفاله و کنجاله زیتون تولید می شود که این روغن به شکل معمول دارای قابلیت مصرف خوراکی نیست و در اکثر کشورهای دنیا به 

 .مصارف صنعتی می رسد

مردم از روغن : یتون و به شکل شیمیایی بدست می آید، توصیه کردمجری طرح زیتون کشور با بیان آنکه روغن پومیس از تفاله ز

 .بی کیفیت و مضر پومیس که غیرخوراکی است، استفاده نکنند

البته این روغن پس از تصفیه مجدد در برخی کشورها همچون ایران به دلیل ارزان تر بودن از روغن زیتون به : وی اضافه کرد

 .مصرف می رسد

این روغن در برخی کشورها : وی با بیان اینکه مصرف روغن تفاله زیتون در برخی کشورهای اروپایی ممنوع نیست، تصریح کرد

همچون انگلیس به شکل خالص به مصرف نمی رسد بلکه با سایر روغن ها ترکیب و توسط گروه خاصی افراد که توان خرید باالیی 

 . ندارند، مصرف می شود
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سنت یعنی ارزان ترین نوع روغن در بازار برخی کشورها از جمله  59روغن پومیس با قیمت : ن کشور گفتمجری طرح زیتو

انگلیس به فروش می رسد که تفاوت زیادی با روغن های زیتون درجه یک و دو دارد به نحوی که نرخ روغ زیتون مناسب بیش از 

 .یورو است 59تا  09یورو و روغن زیتون کیفی از  5تا  9.5

تومان از ترکیه وارد و با قیمت  0999اما بخش عمده واردکنندگان ما روغن تفاله زیتون را به قیمت حدود : ملک رودی تصریح کرد

هزار تومان و به جای روغن زیتون باکیفیت به بازار عرضه می کنند که برای واردکنندگان حاشیه سود بسیار باالیی  99بیش از 

 .دارد

ن، واردات و عرضه روغن تفاله زیتون باید بیش از پیش تحت نظارت و کنترل های ویژه سازمان غذا و دارو براساس قانو: وی گفت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد قرار گیرد تا مردم نادانسته با مصرف آن با مخاطراتی مواجه 

 .نشوند

ص ترین و سالم ترین روغن های موجود می باشد که به علت محتوای اسید اولئیک به گزارش ایرنا، روغن زیتون بکر یکی از خال

(Oleic acid ) از سیستم قلب و عروق حفاظت و به دلیل وجود ویتامین هایA ِ وD  وE  و سیستم دفاعی بدن را در مقابل

 .بیماری ها تقویت می کند

 .ی شودهمچنین کلسترول بد را پایین و باعث افزایش کلسترول خوب م

 .روغن زیتون فوق بکر از قابل هضم ترین روغن ها است و فاقد هرگونه اسیدهای چرب ترانس می باشد

تا  95گرم درحالی که سرانه مصرف این روغن در برخی کشورها ساالنه بین  999تا  999سرانه مصرف روغن زیتون در ایران بین 

 .کیلوگرم است 95

 5هزارتن آن در داخل کشور و بین  5تا  9هزارتن روغن زیتون نیاز داریم که حدود  05یش از براساس مصرف سرانه ما ساالنه به ب

 .هزارتن آن از طریق واردات و بخشی نیز از طریق قاچاق تامین می شود 5تا 

http://iranecona.com/59995 
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 سالمت

 - 90/40/14فارس

 ها درصدی بیماری ۱1کاهش / های دامی تحت کنترل است بیماری
  عمده مشکالت سازمان در مورد بیماری: های دامی سازمان دامپزشکی گفت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

درصد  ۱1دامی   بود و در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیماری 13دامی مربوط به سال 

 .کاهش داشته است

وگو با خبرنگار اقتصادی  های دامی سازمان دامپزشکی کشور در گفت پیما مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری داریوش جهان

 .استکریمه کنگو و آبله گاوی کامال طبیعی  هاِی مثل تب روند شیوع بیماری: ، گفتخبرگزاری فارس

عمده مشکالت سازمان دامپزشکی در مورد دو بیماری مذکور مربوط به سال گذشته است و امسال هر دو بیماری تحت : وی افزود

 .کنترل است

های  میزان شیوع و بروز بیماری: های دامی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .درصد کاهش داشته است ۱1، 13نسبت به سه ماهه اول سال  14ال دامی در سه ماهه ابتدای س

این بیماری هیچ عالئمی در دام مبتال : پیما با بیان اینکه بیماری تب کریمه کنگو از دیرباز در کشورمان وجود داشته، گفت جهان

 .دندارد ضمن اینکه هیچ نوع واکسن و یا دارویی هم برای بیماری در جمعیت دامی وجود ندار

بیماری تب کریمه کنگو امسال نسبت : های دامی سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .به سال گذشته جمعیت انسانی کمتری را درگیر کرده است

 .کند اطق محروم سمپاشی میسازمان دامپزشکی کشور برای مبارزه با این بیماری اماکن نگهداری دام و خود دام را در من: وی افزود

ساعت برای کاهش  95همچنین برای پیشگیری از شیوع این بیماری باید الشه دام ذبح شده به مدت : پیما بیان داشت جهان

 .زا در محیط سردی مثل یخچال نگهداری شود  اسیدیته، بار میکروبی و از بین رفتن عوامل بیماری

فعالیت دیگر سازمان دامپزشکی برای مبارزه با بیماری تب کریمه کنگو : ور تصریح کرداین مقام مسئول در سازمان دامپزشکی کش

هم توصیه شده  OIEو  WHOافزایش آگاهی عمومی از طریق آموزش است که برای کاهش ابتال در جمعیت انسانی این روش در 

 .است

مورد بیماری لمپی اسکین یا همان آبله گاوی،  های دامی سازمان دامپزشکی کشور در مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

شیوع بیماری در  22و از طریق مرزهای غربی به کشور وارد شد و با اقدامات انجام شده از بهمن ماه  22این بیماری در سال : گفت

 .کاهش و محدود به دو استان مازندران و خوزستان شد 25سال 

ها در طبیعت است که برای  ها در دسترس نبودن دام و رها کردن آن سیناسیون دامیکی از مشکالت در واک: پیما تصریح کرد جهان

 .حل این معضل از سموم انفرادی دام استفاده کردیم و واکسیناسیون را گسترش دادیم

عمر در مقابل این  هایی که از این بیماری بهبود یابند تا آخر دام: وی با تأکید بر اینکه آبله گاوی قابل انتقال به انسان نیست، گفت

 .شوند بیماری ایمن می

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه بیماری آبله گاوی یا لمپی اسکین  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .دتواند باعث مرگ دام شو ها ثانویه توام شود می اگر این بیماری با آلودگی: عوارض پوستی برای دام دارد، اظهار داشت

های خونخوار هستند و کنترل این عامل نسبت به عامل بیولوژیک  عامل انتقال مکانیکی بیماری آبله گاوی پشه و مگس: وی افزود

 .تر است آسان

http://www.farsnews.com/
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توانند عفونت را از نسلی به نسل دیگر  ها هستند که می اسکین کنه عامل انتقال بیولوژیک بیماری لمپی: پیما تصریح کرد جهان

 .و کنترل آن هم تقریبا دشوار استمنتقل کنند 

تاکنون بیماری مذکور کامال مهار شده و سطح شیوع آن به دو استان  22با استفاده از اقدامات انجام شده در سال : وی افزود

 .مازندران و خوزستان تقلیل یافت که البته بیماری در این دو استان هم کامال در حال کنترل است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999995 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  9سه شنبه 

 خونی در ماه رمضان  های رفع کم راه

خونی در  های رفع کم ش رو. خونی است های اساسی رفع کم ه از را یک کارشناس طب سنتی با بیان اینکه تقویت معده <مواد غذایی

 .ماه رمضان را تشریح کرد

خون در ماه رمضان تدابیر  از دیدگاه طب سنتی برای افراد کم: خونی در ماه رمضان اظهار داشت سید جواد علوی درباره رفع کم

 .اه رمضان اثر خواهد گذاشتخاصی بیان شده است که رعایت آن بر کیفیت زندگی آنها در طول م

 .شیره مصرف کنند خون بهتر است که در وعده افطار و سحرشان شربتی از شیره انگور یا سرکه ــ افراد کم

توانند یک قاشق غذاخوری عسل را  کند، بر این اساس افراد می خونی کمک می ــ شربت عسل آب در وعده افطار و سحر به رفع کم

 .گرم مصرف کنند و نیمجوش حل  در یک لیوان آب

( از هرکدام یک لیتر)ریحان . گزنه. گاوزبان گل. بادرنجبویه. کاکوتی. توانند مخلوط عرقیاتی مانند بیدمشک خون می ــ افراد کم

دقیقه بجوشانند و به آن عسل یا شکر  09آب داخل نارگیل و انبه روی شعله . آب آناناس. هایی مانند آب انگور میوه همراه با آب

خوری زعفران سائیده شده به آن اضافه کنند و در  دقیقه دیگر بجوشد و در انتها نصف قاشق چای 09سرخ یا شکر اضافه کنند و 

 .وعده افطار و سحر یک استکان تا یک لیوان مصرف کنند

 .کند یخونی کمک م گفته این کارشناس طب سنتی اضافه کردن سبوس برنج یا سبوس گندم به غذا خود به رفع کم به

 خونی است های اساسی رفع کم ه تقویت معده از را*

صورت ناشتا و در زمان روزه  عنوان نمونه مصرف خاکشی به خونی است، به های اساسی رفع کم ه طور کلی تقویت معده از را ــ به

شود غذایی که خورده  کند و موجب می داری حداقل نیم تا یک ساعت قبل از مصرف سحری خود به رفع مواد زائد خون کمک می

 .خوبی در بدن هضم شود و خون صالح ساخته شود شود به می

 .کند خونی کمک می استفاده از فالوده سیب بین وعده افطار و سحر به رفع کم: این کارشناس طب سنتی خاطرنشان کرد

http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  11پنج شنبه 

 برای پیشگیری از سرطان  توصیه99

حفظ وزن مناسب، تحرک، : روش برای پیشگیری از ابتال به انواع سرطان را اعالم کرد و گفت 00متخصص آنکولوژی  <مواد غذایی

 .راههای پیشگیری از ابتال به سرطان است  پرهیز از غذاهای شور، الکل و گوشت قرمز از نمونه

ه تا حد امکان الغر باشید البته تواند به پیشگیری از ابتال به سرطان کمک کند این است ک یکی از راههای که می: رضا امیری گفت

توان برای کاهش خطر ابتال به  ترین اقداماتی است که می بدون آنکه زیر وزن متعادل قرار گیرید حفظ وزن مناسب یکی از مهم

 .های قلبی و دیابت انجام داد سرطان، بیماری

ها را افزایش  جریان خون شده و سطح هورمونشود هورمون استروژن وارد  چرا که تجمع چربی در دور کمر باعث می: وی افزود

 .های سینه، روده بزرگ، لوزالمعده و رحم ارتباط مستقیم دارد دهد در نتیجه برای بدن مضر بوده و با سرطان

دهد و  ها خطر سرطان را کاهش می این فعالیت. دقیقه در روز باید فعالیت بدنی داشت 29حداقل : این متخصص آنکولوژی گفت

 .ویت سیستم ایمنی و سالمتی دستگاه گوارش خواهد شدباعث تق

های قنددار و غذاهای فرآوری شده مثل پیتزا، شکالت، شیرینی و  راه دیگر محدود کردن مصرف نوشیدنی: امیری گفت

 .ها است کردنی سرخ

ف گوشت قرمز نیز باید مصر. دهد در مقابل مصرف سبزی، میوه، حبوبات و غالت خطر ابتال به سرطان را کاهش می :وی افزود

 .محدود شود

های شیرین مثل  دهد و غذاهای آماده، سس، نان حتی خوراکی مصرف زیاد نمک خطر سرطان معده را افزایش می: امیری گفت

 .گرم باشد 9.5ها حاوی نمک هستند و میزان نمک در روز نباید بیشتر از  کلوچه

حفظ رژیم غذایی متعادل و متنوع، پرهیز از مصرف الکل، تغذیه نوزاد با شیر : وی بر عدم مصرف سیگار و قلیان تأکید کرد و گفت

های پیشگیری در زمینه تغذیه و حفظ وزن مناسب از دیگر راههای پیشگیری از ابتال به  ماه و توجه به توصیه 9مادر به مدت 

 .سرطان است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس :1390تیر ماه  11پنج شنبه 

 <مواد غذایی!گیرد هزار نفر قربانی می 9۱4نوشابه ساالنه ;
مجله آمریکایی سرکیولیشن  .هزار نفر در جهان هستند 085های دارای قند ساالنه عامل مرگ  های گاز دار و دیگر نوشیدنی نوشابه 

به گزارش خبرگزاری .هزار نفر در جهان هستند 085های دارای قند ساالنه عامل مرگ  های گاز دار و دیگر نوشیدنی نوشابه: نوشت

صدا و سیما، بر اساس نتیجه مطالعاتی مجله آمریکایی سرکیولیشن، این نخستین تحقیق مفصل در سطح جهانی است که تأثیر این 

های مرتبط با مصرف آنها تحلیل  های قلبی عروقی و سرطان ها را در زمینه مرگ و میر و نقص عضو ناشی از دیابت، بیماری نینوشید

ها را که منجر به دیابت شده است، به ثبت  هزار مورد مرگ مرتبط با مصرف این نوشیدنی 022در این مطالعه، محققان .می کند

ها اتفاق  های قلبی عروقی ناشی از مصرف این نوشیدنی عرض یک سال در جهان بر اثر بیماریهزار مورد مرگ نیز در  55.رساندند

دکتر داریوش مظفریان رئیس دانشکده علوم و تغذیه دانشگاه تافتس در .مورد نیز ناشی از سرطان بوده است 9559افتاده است و 

بسیاری از کشورها شمار باالی مرگ و میر تنها ناشی از » :و سرپرست این گروه تحقیقاتی اعالم کرد( ایالت ماساچوست)بوستون 

ها طعم دار و دارای قند مانند چای سرد را به ثبت می رسانند و  های گاز دار یا دیگر نوشیدنی عامل بروز بیماری دیابت مانند نوشابه

های قنددار از  های گازدار و نوشیدنی بهها در مورد مصرف نوشا ارزیابی.«کاهش شدید مصرف یا حذف آنها باید اولویتی جهانی باشد

کشور صورت گرفته بود، به  50در  9909تا  0289های  نفر در فاصله سال 250هزار  900تحقیق دیابتیک که روی  99طریق 

 کشور بررسی کردند و تناسب آن را با فراوانی دیابت، 085محققان همچنین مقادیر قند قابل دسترس درسطح ملی را در .دست آمد

های گازدار و دیگر  تأثیر مصرف نوشابه.های قلبی عروقی و سرطان بر حسب مناطق جغرافیایی و جمعیت به دست آوردند بیماری

های قنددار بر مرگ و میر به میزان چشمگیری بین جوامع مختلف متفاوت است و از کمتر از یک درصد در ژاپن در بین  نوشیدنی

در بین بیست کشور پرجمعیت دنیا، مکزیک در .سال متغیر است 55های کمتر از  ن مکزیکیدرصد بی 29سال تا  95افراد باالی 

مورد مرگ در یک سال، باالترین آمار مرگ و میر  95999مورد مرگ در بین یک میلیون نفر بزرگسال یا  595دوره مورد مطالعه با 

مورد مرگ در یک میلیون نفر  095آمریکا با .ا در سال داشتهای دارای قند ر های گاز دار و دیگر نوشیدنی مرتبط با مصرف نوشابه

های  های گازدار یا نوشیدنی های ناشی از مصرف نوشابه درصد مرگ 59حدود .مورد در یک سال در رده دوم قرار داشت 95999یا 

زان ابتالی افراد مسن به در مجموع، در بین بزرگساالن، می.دارای قند در کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط اتفاق می افتد

 های شیرین، بیشتر است های گازدار و دیگر نوشیدنی های مزمن مانند دیابت ناشی از مصرف نوشابه بیماری

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1390تیر ماه  14چهار شنبه 

 سیاه در مقاله با سرطاناعجاز لوبیای 

 .لوبیای سیاه از جمله دانه های خوراکی سرشار از مواد مغذی به خصوص پروتئین و فیبر باال است <مواد غذایی

یک دوم فنجان از . لوبیای سیاه عالوه بر پروتئین و فیبر باال، دارای ویتامین های فراوان و مواد معدنی ضروری برای بدن است

مصرف یک . گرم فیبر است 8گرم کربوهیدرات و  99گرم چربی،  9.5گرم پروتئین،  8کالری،  209شده حاوی لوبیای سیاه پخته 

درصد از منیزیم،  05درصد از فوالت، 29درصد از تیامین،  05درصد از آهن روزانه موردنیاز،  09دوم فنجان لوبیای سیاه می تواند 

 .درصد از منگنز روزانه مورد نیاز بدن را تامین کند 02درصد از مس و  2درصد از روی،  9درصد از پتاسیم،  2درصد از فسفر،  09

لوبیای سیاه، همچنین دارای موادی مانند ساپونین ها، آنتوسیانین ها، کمپفرول و کوئرستین است که همگی خاصیت آنتی 

 .اکسیدانی و ضد سرطانی دارند

 :ر سالمت بدن به شرح زیر می باشندبه طور خالصه برخی از فواید لوبیای سیاه ب

 استخوان های سالم

آهن، فسفر، کلسیم، منیزیم، منگنز، مس و روی موجود در لوبیای سیاه می تواند به ساختن و سالم نگه داشتن استخوان های بدن 

 .کمک شایانی کند

و االسیته استخوان ها و غضروف ها  کلسیم و فسفر در ساختار استخوان به شدت ضروری و مهم هستند و آهن و روی در تقویت

از فسفر آن در استخوان ها ذخیره می شوند که ضرورت وجود این  %89از ذخیره کلسیم بدن و  %22. نقش مهمی را ایفا می کنند

 .مواد معدنی در رژیم غذایی را بیش از پیش برایمان مشخص می کنند

 فشار خون پایین

لوبیای سیاه به طور طبیعی حاوی مقادیر کمی از . پایین آوردن فشار خون ضروری است پایین نگه داشتن مقدار سدیم خون برای

 .سدیم و حاوی پتاسیم، کلسیم و منیزیم باال است که همگی می توانند فشار خون را پایین بیاورند

 درمان دیابت

ز فیبر تغذیه می کنند، سطح گلوکز خون که از رژیم های غذایی سرشار ا 0مطالعات نشان می دهد که افراد مبتال به دیابت نوع 

لوبیای . با مصرف این رژیم سطح انسولین، چربی و قند خون کنترل شده تری دارند 9کمتری دارند و افراد مبتال به دیابت نوع 

 .گرم فیبر در هر فنجان لوبیای پخته شده، می تواند غذای مناسبی برای افراد دیابتی باشد 05سیاه با 

 یماری های قلبیجلوگیری از ب

و مواد آنتی اکسیدان باال و عدم وجود کلسترول در لوبیای سیاه، این گیاه را تبدیل به ماده  B9 فیبر، پتاسیم، فوالت، ویتامین

فیبر موجود در لوبیای سیاه می تواند کلسترول خون را کاهش دهد و خطر ابتال به . غذایی مفید برای بیماران قلبی کرده است

هوموسیستئین . و فوالت از تشکیل ترکیبی به نام هوموسیستئین جلوگیری می کنند B9 ویتامین. قلبی را کم کند بیماری های

 .اگر در بدن تجمع یابد می تواند رگ های خونی را تخریب کند و مشکالت قلبی ایجاد کند

 جلوگیری از سرطان

ر عملکرد آنزیم های کبدی نقش زیادی بازی کرده و به خنثی سلنیوم د. سلنیوم ماده معدنی است که در لوبیای سیاه موجود است

عالوه بر این، سلنیوم از التهاب جلوگیری می کند و روند رشد تومورها را کُُُُند می . کردن ترکیبات سرطان زا در بدن کمک می کند

 .نماید

های سرطانی و پخش شدن آن در سراسر  ساپونین ها از دیگر ترکیبات موجود در لوبیای سیاه هستند که از به وجود آمدن سلول
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 .بدن جلوگیری می کند

  .همچنین، لوبیای سیاه به دلیل محتوای فیبری باال، می تواند به آسانی هضم شود و گوارش را ساده کند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس1390تیر ماه  10یک شنبه 

 <این دانه های سفید رنگ چاق کننده هستندمواد غذایی;
های چربی ذخیره در  شوند که آب دور سلول های سدیم موجب می شود؟ مولکول متعجبید که چطور نمک باعث چاق شدنتان می 

این انباشتگی آب حالت بادکردگی به بدن داده و به . کنند تر می متورمتر و البته  بدن را احاطه کرده و از این طریق آنها را مستحکم

درکنار اینها، . دار حاوی نمک یا سدیم هستند  بیشتر موادغذایی کنسرو شده و غذاهای نمک. کند سایز کلی بدن اضافه می

همانطور .اشنی ها، ترشیجات و صدفپنیر، گوشت،آرد ذرت، نخود، سس ها، چ: موادغذایی دیگری که نمک فراوان دارند عبارتند از

. نمک هم یک متهم اصلی است. کنند دار نیستند که قطر دور شکمتان را اضافه می بینید، فقط غذاهای قنددار و چربی که می

های  درنتیجه، دفعه بعدی که خواستید ظرف نمکدان را برداشته و روی غذایتان نمک اضافی بپاشید یادتان باشد که این دانه

 شود رنگ تا چه حد موجب چاق شدنتان میسفید

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  12: تاریخ

 برای حفظ ماهیان قزل آال در اصفهاناجرای طرح ملی 

 .مزرعه فعال پرورش ماهیان سردآبی استان اصفهان اجرا شد 059ماهیان قزل آال در  VHSطرح ملی مقابله با بیماری 

های طیور و آبزیان  ، معاون اداره بهداشت و مدیریت بیماریاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  حوزه کشاورزیبه گزارش 

تن ماهی قزل آال از استان های مهم کشور است،  899هزار و  2دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه این استان با تولید 

ونی کننده و مواد افزایش دهنده دستگاه ایمنی ماهی، رایگان در دراجرای این طرح، امسال بیش از سه هزار لیتر مواد ضدعف: گفت

 .اختیار استخرهای پرورش ماهیان سردآبی استان قرار گرفت

که به سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی ماهیان معروف است، بیشتردر ماهیان قزل آال بروز  VHSبیماری : کردآبادی افزود

 .شود نیست، اما باعث بروز تلفات سنگین در استخرهای پرورش آبزیان می کند و اگرچه قابل انتقال به انسان می

پروری از طریق ابزار و وسایل آلوده، آب و غذا و جابجایی ماهیان بدون در  وی عمده راه انتقال این بیماری را به استخرهای آبزی

 .نظر گرفتن نکات بهداشتی بیان کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5959222 
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 شیالت
 ایسنا - 139۱تیر  14چهارشنبه 

 های تولید لزوم تعیین قیمت ماهی متناسب با هزینه

  خوزستان -استان ها  : سرویس
  .تغییری نخواهد کرد قیمت ماهی تا پایان ماه مبارک رمضان در استان: پروران خوزستان گفت رییس اتحادیه آبزی

قیمت ماهی در  : ، اظهار کرد ، منطقه خوزستان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  سید مصطفی موسوی در گفت

های  های تولید هیچ تغییری نداشته است که انتظار داریم قیمت ماهی متناسب با هزینه سال اخیر با وجود افزایش هزینه 9طول 

  .تعیین شود تولید آن

  .البته ماهی هیچگونه قیمت مصوبی ندارد و قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا نوسان دارد  :وی افزود

تومان و ماهی  02تا  09، ماهی آمور  هزار تومان 09تا  00در حال حاضر هر کیلوگرم ماهی کپور با قیمت : موسوی تصریح کرد

  .شود تومان عرضه می 2599فیتوفاک و بیگ هد 

صادرات ماهی هم اکنون در حال انجام است اما میزان صادرات در ماه مبارک : رییس اتحادیه آبزی پروران خوزستان عنوان کرد

 .گردد رمضان کاهش یافته است و پس از پایان این ماه مجددا به روال قبلی باز می

http://www.isna.ir/fa/news/25950999989 
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 شیالت
 ایسنا - 139۱تیر  12جمعه 

 ها به بازار بازگشت اروپایی/ تعدد مشتریان خارجی آبزیان ایرانی

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
اتحادیه اروپا به تازگی برای : پایان سال خبر داد و گفتمیلیون دالری انواع محصوالت شیالتی تا  259مدیرکل توسعه بازار آبزیان از صادرات 

تواند به جایگاه سابق خود  خرید آبزیان ایرانی ابراز تمایل کرده که با توجه به مشتریان متعدد محصوالت شیالتی ایران، اتحادیه اروپا نمی

  .بازگردد

عدد و تنوع تولید انواع محصوالت شیالتی در ایران و بازار مناسبی که با توجه به ت: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد عیسی گلشاهی در گفت

میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد  299هزار تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش بالغ بر  59برای آنها وجود دارد سال گذشته حدود 

 .میلیون دالر برسد 259شود میزان صادرات محصوالت شیالتی تا پایان امسال به  بینی می که پیش

انواع ماهیان پرورشی، میگو و برخی از : وی با بیان اینکه میانگین قیمت هر کیلوگرم محصوالت شیالتی صادراتی حدود چهار دالر است، افزود

( ظر وزنیاز ن)رود که در حال حاضر عمده مشتریان آن  های جنوبی کشور جزو سبد محصوالت شیالتی صادراتی به شمار می های آب گونه

 .عراق، آسیای جنوب شرقی، امارات، اتحادیه اروپا، مصر و لبنان است

از نظر ارزش صادرات عمده مشتری آبزیان ایرانی آسیای جنوب شرقی است : مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان ادامه داد

رخی از ماهیان جنوب نیز به کشورهای عراق، امارات و اتحادیه اروپا صادر ب. که بخش عظیمی از صادرات میگو را به خود اختصاص داده است

 .شوند می

 گردند شان در بازار آبزیان ایرانی بر نمی اروپاییان هیچگاه به جایگاه سابق
ایران، به تازگی اتحادیه های غرب علیه  رنگ شدن سهم اتحادیه اروپا در صادرات آبزیان ایرانی در پی تحریم پس از کم: گلشاهی تصریح کرد

است که البته با توجه به وضعیت   و ارتباطاتی را نیز برقرار کرده  اروپا تمایالتی برای ورود به بازار محصوالت شیالتی صادراتی ایران نشان داده

 .ند به جایگاه سابق خود بازگرددرسد اتحادیه اروپا بتوا کنونی بازار صادراتی محصوالت شیالتی و تعدد و تنوع مشتریان خارجی به نظر نمی

شود و ممکن است کشورهایی مانند اسپانیا که در  در حال حاضر عمده صادرات میگوی ایرانی به آسیای جنوب شرقی انجام می: وی اضافه کرد

درصد میگوی  05تا  09ادل درصد سهم بازار صادراتی میگوی ایرانی را به خود اختصاص داده بودند نهایتا بتوانند سهمی مع 55گذشته بیش از 

  .ایرانی را مجددا به دست آورند

درصد درآمد ارزی حاصل از  99ها حدود  مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان با بیان اینکه در صورت برداشته شدن تحریم

رهای جهان تمایل بسیاری به حضور در بازار آبزیان ایرانی یکی از دالیلی که بسیاری از کشو: یابد، گفت صادرات محصوالت شیالتی افزایش می

 شود و به همین دلیل هیچ ماده  بیوتیک استفاده نمی ها از آنتی به ویژه محصوالتی مانند میگو دارند این است که در پرورش این گونه

 .ای در این محصوالت وجود ندارد مانده اقی

 .نبارهای ما به غیر از میگو وجود ندارد و برای ادامه صادرات باید منتظر تولید باشیمبه گفته وی در حال حاضر موجودی زیادی در ا

http://www.isna.ir/fa/news/25950999992 
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 .(نیشکر/ چغندر )شکر 

 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  11: تاریخ

 هکتار از مزارع نمونه آستان قدس رضوی 911 آغاز کشت چغندر قند در

هزار تن چغندر قند از اراضی کشت  5شود  پیش بینی می: سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی گفت

 .و صنعت نمونه استان قدس رضوی برداشت شود

؛ سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .هزار تن چغندر قند از اراضی کشت و صنعت نمونه استان قدس رضوی برداشت شود 5شود  پیش بینی می: رضوی گفت

استفاده از دستگاه بذرکار پنوماتیک چغندر قند انجام شده است و از اوایل آبان ماه سال  کشت این محصول با: اورعی ادامه داد

 .شود جاری برداشت آن آغاز می

هکتار نیز  29هکتار از اراضی زیر کشت به روش قطره ای و  59: اورعی زارع با اشاره به روش آبیاری این محصول خاطرنشان کرد

 .شود به روش نواری آبیاری می

استفاده از روش های آبیاری تحت فشار قطره ای و نواری، کشت به موقع و استفاده از بذرهای اصالح شده، از جمله : گفتوی 

 .اقداماتی است که به منظور افزایش تولید صورت گرفته است

ار چغندرقند عواملی از قبیل برای افزایش عی: است، افزود 08اورعی با اشاره به اینکه عیار چغندرقند در این موسسه مناسب و باالی 

انتخاب بذر مناسب، انجام شخم مناسب برای جلوگیری از چند شاخه شدن ریشه، رعایت تراکم مطلوب بوته، انتخاب تاریخ دقیق 

 .ها، انجام آبیاری به موقع و صحیح و حمل به موقع چغندرقند به کارخانه مؤثر است کاشت، تغذیه اصولی گیاه، استفاده از ریزمغذی

 2سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه از کشت نشاء چغندر قند برای نخستین بار در این موسسه در مساحت حدود 

با توجه به اینکه چغندر قند محصولی با مصرف آب باالست، با کشت آن به روش نشاء نرسرینگ، : هکتار خبر داد و اظهار کرد

 .یابد میزان مصرف آب بسیار کاهش می

http://www.yjc.ir/fa/news/5952592 
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 شیر و فراوردهها

 - 90/40/14فارس

 وفور کاالهای اساسی در بازار و کمبود مشتری/ قیمت لبنیات همچنان بدون تغییر است
های میدانی  اما گزارش( شیر، ماست و پنیر)قلم از اقالم پرمصرف لبنیات  3درصدی قیمت  91با وجود تصویب افزایش 

خورد، اما خریداری  ها هنوز افزایشی نداشته است و وفور کاالهای اساسی در بازار به چشم می دهد قیمت نشان می

 .نیست

هفته گذشته با مصوبه هیأت دولت، صنایع لبنی اجازه یافتند تا قیمت شیر،  ، طیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .درصد افزایش دهند، البته اجرای این افزایش قیمت منوط به بررسی در ستاد تنظیم بازار شد 09ماست و پنیر را 

یک از  دهد، نه تنها هیچ شان میهای سطح شهر تهران ن ها و فروشگاه های میدانی امروز خبرنگار فارس از سطح سوپرمارکت گزارش

دلیل آنکه تاریخ مصرف محصوالتی همچون شیر و ماست کوتاه است  اند، بلکه برخی برندها به برندهای لبنی افزایش قیمتی نداشته

 .اند ای ارائه کرده های زنجیره درصدی روی محصوالت خود در فروشگاه 99تا  09تخفیف 

 .تومان است های مندرج در جدول زیر بر حسب قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت نوع کاال ردیف

   9299 ماس چرب می شیر کم 0

   9999 ماس شیر پرچرب می 9

   2299 ماس چرب می گرمی کم 299ماست  2

   2299 ماس گرمی پر چرب می 299ماست  5

   5999 ماس گرمی می 259پنیر  5

   5599 گرمی سفید ایرانی 559پنیر  9

   8999 ای دامداران کیلویی پرچرب دبه 9.5ماست  5

   2999 چرپ دامداران گرمی کم 299ماست  8

   9599 چرب دامداران شیر بطری کم 2

   9599 شیر بطری پرچرب دامداران 09

 0299 %09 9099 چرب هراز شیر بطری کم 00

 2299 %99 5999 ماست یونانی کاله 09

رغم وفور کاالهای اساسی از جمله لبنیات، روغن، حبوبات و برنج  ها علی بنابر اذعان فروشندگان سوپرمارکتنکته جالب توجه اینکه 

 .ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است در مغازه

 مشتری نداریم*

بسیاری از مشتریان ثابت ما همان رقمی که ماهانه برای خرید سوپرمارکت در نظر : گوید داران می میرمحمدی یکی از سوپرمارکت

خرید االن هر دو هفته  ای می ای یک ماست دبه مثالً اگر یک خانواده هفته. برند کنند، اما کاالی کمتری می گرفتند را خرید می می
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ها حذف  خبری از خرید شیرهای کوچک روزانه برای فرزندانشان نیست و دوغ هم از خرید سفره خانوادهخرد یا دیگر  یک بار می

 .مان از کارخانجات نصف شده است؛ چراکه مشتری نداریم کردیم، اکنون سفارش بار یخچال را پر می 9شده و اگر زمانی ما روزانه 

من کارمند یکی از ادارات دولتی هستم که   :گوید یت خرید خانواده مینفره است درمورد وضع 5سالی که پدر خانواده  مرد میان

گیرم که فقط برای خرید کاالهای اساسی و ضروری به همراه گوشت و مرغ باید نیمی از حقوقم را  میلیون تومان حقوق می 9ماهانه 

 .بدهم

و خرید پوشاک و پول توجیبی فرزندانم را هم باید  جدای از آنکه اجاره منزل، هزینه بنزین و سربار وسیله نقلیه: افزاید وی می

ایم و تا حدی سویا را  ریزی بسیاری از مواد غذایی را از خریدمان حذف کرده نتیجه آن شده که با طی یک برنامه. تأمین کنم

 .ایم جایگزین گوشت نموده

 .ای افزایشی نداشته است های زنجیره های مندرج در فروشگاه به جز لبنیات قیمت سایر کاالهای اساسی هم براساس قیمت

 .های مندرج در جدول زیر بر حسب تومان است قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت کاال نوع کاال ردیف

   90099 گرمی 2899روغن جامد الدن  0

   02999 گرمی 9599روغن جامد الدن  9

   00299 گرمی 0899روغن جامد زعفرانی الدن  2

   5899 گرمی 929جامد زعفرانی الدن روغن  5

   5299 روغن مایع الدن طالیی یک لیتری 5

 9955 %59 2595 برگ 299دستمال کاغذی  9

 5925 %59 9589 قلو 5دستمال توالت  5

   0995 پودر رختشویی تاژ 8

   9989 پودر ماشین تاژ 2

   9599 پودر ماشین سافتلن طالیی 09

   9599 ای بستهگرمی  299شکر  00

   55999 کیلویی هندی 09برنج  09

   82999 کیلویی 09برنج ایرانی طارم  02

   85999 کیلویی 09برنج ایرانی هاشمی  05
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 شیر و فرآورده ها
 - 90/40/13فارس

 افزایش قیمت شیر به نفع چه کسی است؟/ سرانه مصرف شیر در ایران یک سوم کشورهای پیشرفته
کنندگان  در حالی که سرانه مصرف شیر در کشور یک سوم کشورهای پیشرفته است، دولت برای حل مشکل تولید

درصد  91تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت شیر، ماست و پنیر  شیرخام و به صرفه نبودن تولید، تصمیم گرفته تا با

 .افزایش یابد

دانند که به دلیل کلسیم  امروزه خواص شیر بر هیچ کس پوشیده نیست و همه می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سازی و جلوگیری از پوکی استخوان دارد؛ مصرف روزانه این ماده غذایی بسیار  ای در استخوان سرشار موجود در شیر که نقش عمده

 .حائز اهمیت است

ها  شود و در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، دولت صیه میشیر ماده غذایی ارزشمندی است که مصرف آن در تمام سنین تو

 .دهند ای اختصاص می های ویژه  برای مصرف این ماده غذایی ارزشمند یارانه

شود که میزان مصرف سرانه شیر در کشورهای  کیلوگرم است، گفته می 29در حالی که میزان مصرف سرانه شیر در کشور کمتر از 

 .کیلوگرم است 599کیلوگرم و در برخی کشورها مانند هلند، نروژ، سوئد، دانمارک و نیوزیلند بیش از  299توسعه یافته بیش از 

هاست که برای افزایش سرانه مصرف شیر به  شود و سال میلیون تن شیر در کشور تولید می 8.5ساالنه حدود : به گزارش فارس

ا به دالیل مختلف که شاید یکی از آن عوامل قدرت پایین خرید شود، ام کیلوگرم در کشور تالش می 099متوسط جهانی یعنی 

 .اند به این هدف مهم نائل شوند مردم باشد، دولتمردان هنوز نتوانسته

افتد که کشور با یک معضل اساسی به نام پوکی استخوان مواجه  این عدم موفقیت در افزایش سرانه مصرف شیر در حالی اتفاق می

 .گردد ای از بروز این بیماری به سرانه مصرف شیر در کشور برمی مالحظهاست و بخش قابل 

یکی از راهکارهای افزایش مصرف لبنیات پرداخت یارانه است که اگرچه دولت برای حمایت از تولید شیر و حتی ثابت یا پایین نگاه 

ن مستمر و به موقع نیست، اثرات الزم را برجای کند، اما از آنجا که پرداخت آ تولید شیرخام اقدام به این کار می  داشتن قیمت

 .نگذاشته است

نبودن تولید برای دامداران و صنایع لبنی و کافی نبودن عدم توان خرید مردم از  به هرحال پایین بودن سرانه مصرف شیر، به صرفه

 .معضالتی است که در جامعه با آن مواجهیم

سال گذشته  3یا  0جمله مسائلی است که بارها از سوی دامداران در نبودن تولید شیرخام برای دامداران از  بصرفه

چنانچه برای حل این معضل دولت در مقاطعی از زمان به تولید این محصول یارانه اختصاص داد و باالخره هم در مطرح شده، 

 .تومان اعالم کرد 0559قیمت مصوب خرید شیرخام از دامداران را  22تیرماه سال 

البته قیمت مصوب در یک سال گذشته به دلیل مقاومت صنایع لبنی از خرید با قیمت مذکور حتی با استقرار : سبه گزارش فار

بازرس از طرف معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، در محل خرید شیرخام و صنایع لبنی عملیاتی نشد و رضا 

نه توان خرید شیرخام به قیمت مصوب را »وضوع گفته است که صنایع باکری دبیر انجمن صنایع لبنی بارها در توضیح این م

 . «های کنونی دارند های باالتر از نرخ های لبنی را با قیمت دارند و نه توان فروختن فرآورده

اند که  ضمن اینکه دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که صنایع لبنی علیرغم مخالفت در مورد افزایش قیمت عنوان کرده

 .درصد افزایش یابد 09تومان باید قیمت محصوالت لبنی  0559برای افزایش قیمت خرید شیر خام به 

تا  05در حالی که سود قانونی صنعت در دنیا : گوید محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران نیز می

 .درصد بود 0.5هم سود صنایع لبنی فقط  22نبرده و سال  درصد سود 2درصد است هیچگاه صنعت لبنیات بیش از  99
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درصد عوارض قانونی را از مردم با قیمت تمام  1همچنین برخالف عرف دنیا صنایع لبنی ایران مکلفند : افزاید وی می

 .شده شیر دریافت و به دولت بپردازند

نظر میان دامداران و واحدهای صنعتی خریدار شیر  در یک سال اخیر موضوع افزایش قیمت شیرخام و اختالف: بنابراین گزارش

خام موضوعی کامال جدی و پیچیده بوده است، چرا که اگر دولت صنایع را وادار به خرید به قیمت مصوب کند توان خرید از سوی 

 .ن تولید نداردمردم برای جبران این افزایش قیمت نیست و اگر هم صنایع را وادار به افزایش قیمت نکند، دیگر دامدار توا

نعمت زاده وزیر صنعت، اما ظاهرا دولت برای حل این معضل تصمیماتی اتخاذ کرده طوری که در هفته گذشته : به گزارش فارس

قلم  3تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، مقرر شده قیمت  معدن و تجارت اعالم کرد که به دلیل اینکه دولت نمی

درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده، ولی هنوز به  91و پنیر محصول لبنی شامل شیر، ماست 

 .تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

تومان از دامداران که ارتباط مستقیمی با  0559درخواست خرید شیر خام با قیمت : البته معاونت اجرایی رئیس جمهور هم گفته

ها مطرح و اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرخ محصوالت لبنی  سازی یارانه ز جلسات ستاد هدفمندنرخ محصوالت لبنی دارد، در یکی ا

 .به بعد از مباه مبارک رمضان موکول شده است

کنندگان و صنایع لبنی در  محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری که هفته گذشته داشت، با اشاره به مشکل تولید

تواند در هر مسئله مستقیم دخالت کند، زیرا در این صورت باید به ضرر یک طرف حکم کند  دولت نمی: است مورد قیمت شیر گفته

 .و یک طرف متضرر شود و این مطلوب ما نیست

دولت در این زمینه دو راه دارد، یکی اینکه طبق قانون عرضه و تقاضا مراقبت کند تا افزایش غیر منطقی قیمت : وی گفته است

التفاوت مربوط به افزایش قیمت را پرداخت کند که این رقم درباره افزایش  اشیم و راه دوم این است که خود دولت مابهنداشته ب

 .قیمت شیر بیش از هزار میلیارد تومان است

شیر، کنندگان  ای برای حل مشکل مزمن تولید بنابراین دولت تا بعد از ماه رمضان یک فرصت تقریبا چند هفته: به گزارش فارس

کنندگان لبنیات در اختیار دارد، تا به بهترین نحو و با کار کارشناسی دقیق بتواند بین مثلث تولیدکنندگان  صنایع لبنی و مصرف

 .کننده قضاوت کند که قیمت را چگونه و چقدر تغییر دهد شیرخام، صنایع لبنی و مصرف
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

 شود  ایرانیان با قد کشیدن شیر کوتاه می  استخوان
درصدی قیمت سه محصول لبنی پرمصرف با مجوز دولت می توان گفت  09با اعالم افزایش  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تومان به  0559که دولت با فشار دامداران برای افزایش قیمت خرید شیرخام و صنایع لبنی برای عدم قدرت خرید شیرخام با نرخ 

های لبنی به دلیل فروش  تنها تولیدکنندگان فرآورده شیر نهاما ظاهراً از افزایش ماست، پنیر و . استقبال گرانی لبنیات رفته است

دشوار تر محصوالت تولیدی راضی نیستند، بلکه این محصوالت باارزش، کمتر از قبل وارد سبد مصرف غذایی مردم خواهد شد و 

مردم را در دولتی که مخاطره ای که بیشتر از قبل سالمتی . این یعنی نگرانی و دلواپسی کارشناسان تغذیه و بهداشت عمومی

 !سالمتی محور برنامه های آن از سوی وزارت بهداشت بوده است، تهدید می کند

درصدی مورد نیاز برای اجرای نرخ مصوب شیرخام و جلوگیری از خسارت  09رسد ناتوانی دولت در تأمین یارانه  نظر می به

اگرچه به گفته فعاالن حوزه . های لبنی شده است فرآورده های تولیدکنندگان، انگیزه اصلی صدور چنین مجوزی برای کارخانه

ها ابالغ نشده است، حال بماند که  صنعت محصوالت لبنی، هنوز این مصوبه در ستاد تنظیم بازار نهایی و برای اجرا به کارخانه

تومانی شیرخام از  0559درصدی جبران کننده نرخ خرید  09انجمن صنایع لبنی حتی با فرض قطعی بودن چنین ابالغی، رشد 

 !دامداران نخواهد بود و این یعنی تداوم نارضایتی

اما آنچه هویداست، کاهش قدرت خرید مردم و رشد قیمت محصوالت لبنی، در کوتاه مدت باعث کاهش سرانه مصرف این 

ایی، از ذهن تاریخی محصوالت باارزش در سبد مصرفی مردم خواهد شد که اثرات منفی و دراز مدت آن در سالمت و امنیت غذ

 .شود کشور پاک نمی

 کاهش سرانه مصرف لبنیات

های لبنی اعتراض و گالیه خود را نسبت به افزایش قیمت محصوالت لبنی  با وجود آنکه روز گذشته، فعاالن حوزه صنایع فرآورده

شیر را نداشته، به صنایع لبنی اجازه داده  میلیارد تومان یارانه 55رسد از آنجا که دولت امکان تأمین  نظر می اعالم کردند، اما به

تومان از دامداران خریداری  559هزار و  درصدی قیمت سه محصول پرمصرف، در مقابل شیرخام را به قیمت یک 09باشد با افزایش 

 .کنند

دهنده  رود، نشان ر میشما های مصرف لبنیات در کشور به ترین ماه هنگام دولت در حالی که ماه رمضان یکی از پرمصرف اقدام نابه

 .توانست پس از رایزنی و در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور مورد ارزیابی قرار گیرد گرفته است که می ناپختگی تصمیم صورت

ترین محصوالت لبنی مردم  عنوان اصلی کند و شیر، ماست و پنیر به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می واقعیت آن است که روزبه

 .شود ای خارج می دهاز دسترس ع

کند، اگر میانگین مصرف  تومان افزایش پیدا می 599هزار و  99درصدی قیمت لبنیات، مصرف سرانه هر نفر ساالنه  09با افزایش 

تومانی فروش هر کیلوگرم شیر، سهم  599کیلوگرم در نظر بگیریم، با عبارت دیگر با در نظر گرفتن نرخ دوهزار و  09سرانه شیر را 

چنین افزایشی با توجه . هزار تومان خواهد رسید 959درصدی به  09هزار تومان خواهد بود که با رشد  959ساالنه هر نفر  هزینه

 های موجود آیا در بضاعت همه اقشار کشور خواهد بود؟ به تورم

 نتیجه معکوس گرانی لبنیات

های بانک مرکزی  الت خود کرده و بر اساس گزارشفعاالن حوزه صنایع لبنی که تاکنون بارها اقدام به افزایش قیمت محصو

پیشروی گرانی بودند، رسماً اعالم کردند کشش الزم در بازار شیر و لبنیات وجود ندارد و گرانی لبنیات نتیجه معکوس بر خرید 

صراحت تأکید رئیسه این انجمن به  مردم خواهد گذاشت؛ کما اینکه در نشست خبری اخیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز هیئت
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التفاوت تولید نیست، بلکه با هرگونه افزایش  کردند نه تنها موافق افزایش قیمت لبنیات برای جبران عدم توان دولت در پرداخت مابه

 .قیمت لبنیات در ماه رمضان نیز مخالفت خواهد کرد

ژه مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش وی حال با توجه به تأثیر مستقیم مصرف محصوالت لبنی بر سالمت مردم، باید دولت به

پزشکی خطر کمبود کلسیم و کاهش سن پوکی استخوان را جدی بگیرند و برای یک راه حل همیشگی در ثبات بازار شیر و لبنیات 

ت انواع های میلیاردی واردا اندیشی کنند؛ وقتی افزایش قیمت جز مُسکنی که ممکن است نتیجه معکوس داشته و بعدها هزینه چاره

 ./دارو به پیکره اقتصادی کشور وارد کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت

http://www.iana.ir/food/item/92299-0.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/23326-1.html
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 139۱تیر  12 - ۱4۰۰8: کد خبر 

 نباید در ماه رمضان گران شود "شیر"با وجود موافقت دولت، 
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به موافقت دولت با افزایش قیمت شیر، تأکید کرد که قیمت شیر نباید 

 .در ماه رمضان افزایش پیدا کند

از طرف . پوشاند های آنها را نمی از این گالیه دارند که قیمت تمام شده شیر هزینهتولیدکنندگان : اهلل میرمرادزهی عنوان کرد هدایت

از سوی دیگر باید نیاز اولیه تولید دامداران را . دیگر باید طوری قیمت را تعیین کنیم که مصرف کننده هم توان خرید داشته باشد

 .تهیه کنیم تا قیمت شیر افزایش پیدا نکند

های حمایتی را  بدهند و قرار شد بسته  زمانی قرار شد به مردم یارانه: ای سه جانبه است و افزود موضوع مسألهاو تأکید کرد که این 

های دامداری با قیمت آزاد  نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا در چنین مواقعی قیمت را باال نکشند اما متأسفانه قیمت نهاده

 .ددر اختیار دامداران قرار گرفته ش

اگر بخواهیم قیمت شیر را کنترل . شود وقتی مواد اولیه گران شود شیر هم خود به خود گران می: این نماینده مجلس ادامه داد

اگر مواد اولیه گران باشد و بعد بخواهیم بر قیمت نظارت کنیم مشکالت . کنیم باید مواد اولیه تولید را در اختیار دامداران قرار دهیم

 .آید ود میای به وج عدیده

هایی وجود  به هر حال خانواده. نظر ما این است که قیمت طوری تعیین شود که فشاری به مردم نیاید: میرمرادزهی تصریح کرد

 .آورد دارند که دستشان تنگ است و افزایش قیمت به آنها فشار می

در حال حاضر . کنند ترمی ها را مناسب دنیا قیمتدر همه کشورهای . ها را افزایش دهند در ماه رمضان نباید قیمت: او همچنین گفت

ها کمتر شود مواد اولیه  اگر بخواهیم این مشکل را به صورت جدی حل کنیم و قیمت. هم اتفاقی نیفتاده که قیمت شیر باال برود

 .باید ارزان به دست تولید کننده برسد

http://iranecona.com/59558 
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 شیر و فرآورده ها
 - 90/40/14فارس

 وفور کاالهای اساسی در بازار و کمبود مشتری/ قیمت لبنیات همچنان بدون تغییر است
های میدانی  اما گزارش( شیر، ماست و پنیر)قلم از اقالم پرمصرف لبنیات  3درصدی قیمت  91با وجود تصویب افزایش 

خورد، اما خریداری  ها هنوز افزایشی نداشته است و وفور کاالهای اساسی در بازار به چشم می دهد قیمت نشان می

 .نیست

هفته گذشته با مصوبه هیأت دولت، صنایع لبنی اجازه یافتند تا قیمت شیر،  ، طیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .درصد افزایش دهند، البته اجرای این افزایش قیمت منوط به بررسی در ستاد تنظیم بازار شد 09ماست و پنیر را 

یک از  دهد، نه تنها هیچ شان میهای سطح شهر تهران ن ها و فروشگاه های میدانی امروز خبرنگار فارس از سطح سوپرمارکت گزارش

دلیل آنکه تاریخ مصرف محصوالتی همچون شیر و ماست کوتاه است  اند، بلکه برخی برندها به برندهای لبنی افزایش قیمتی نداشته

 .اند ای ارائه کرده های زنجیره درصدی روی محصوالت خود در فروشگاه 99تا  09تخفیف 

 .تومان است های مندرج در جدول زیر بر حسب قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت نوع کاال ردیف

   9299 ماس چرب می شیر کم 0

   9999 ماس شیر پرچرب می 9

   2299 ماس چرب می گرمی کم 299ماست  2

   2299 ماس گرمی پر چرب می 299ماست  5

   5999 ماس گرمی می 259پنیر  5

   5599 گرمی سفید ایرانی 559پنیر  9

   8999 ای دامداران کیلویی پرچرب دبه 9.5ماست  5

   2999 چرپ دامداران گرمی کم 299ماست  8

   9599 چرب دامداران شیر بطری کم 2

   9599 شیر بطری پرچرب دامداران 09

 0299 %09 9099 چرب هراز شیر بطری کم 00

 2299 %99 5999 ماست یونانی کاله 09

رغم وفور کاالهای اساسی از جمله لبنیات، روغن، حبوبات و برنج  ها علی بنابر اذعان فروشندگان سوپرمارکتنکته جالب توجه اینکه 

 .ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است در مغازه

 مشتری نداریم*

بسیاری از مشتریان ثابت ما همان رقمی که ماهانه برای خرید سوپرمارکت در نظر : گوید داران می میرمحمدی یکی از سوپرمارکت

خرید االن هر دو هفته  ای می ای یک ماست دبه مثالً اگر یک خانواده هفته. برند کنند، اما کاالی کمتری می گرفتند را خرید می می

http://www.farsnews.com/


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

157 
 

ها حذف  خبری از خرید شیرهای کوچک روزانه برای فرزندانشان نیست و دوغ هم از خرید سفره خانوادهخرد یا دیگر  یک بار می

 .مان از کارخانجات نصف شده است؛ چراکه مشتری نداریم کردیم، اکنون سفارش بار یخچال را پر می 9شده و اگر زمانی ما روزانه 

من کارمند یکی از ادارات دولتی هستم که   :گوید یت خرید خانواده مینفره است درمورد وضع 5سالی که پدر خانواده  مرد میان

گیرم که فقط برای خرید کاالهای اساسی و ضروری به همراه گوشت و مرغ باید نیمی از حقوقم را  میلیون تومان حقوق می 9ماهانه 

 .بدهم

و خرید پوشاک و پول توجیبی فرزندانم را هم باید  جدای از آنکه اجاره منزل، هزینه بنزین و سربار وسیله نقلیه: افزاید وی می

ایم و تا حدی سویا را  ریزی بسیاری از مواد غذایی را از خریدمان حذف کرده نتیجه آن شده که با طی یک برنامه. تأمین کنم

 .ایم جایگزین گوشت نموده

 .ای افزایشی نداشته است های زنجیره های مندرج در فروشگاه به جز لبنیات قیمت سایر کاالهای اساسی هم براساس قیمت

 .های مندرج در جدول زیر بر حسب تومان است قیمت

 قیمت پس از تخفیف درصد تخفیف قیمت کاال نوع کاال ردیف

   90099 گرمی 2899روغن جامد الدن  0

   02999 گرمی 9599روغن جامد الدن  9

   00299 گرمی 0899روغن جامد زعفرانی الدن  2

   5899 گرمی 929جامد زعفرانی الدن روغن  5

   5299 روغن مایع الدن طالیی یک لیتری 5

 9955 %59 2595 برگ 299دستمال کاغذی  9

 5925 %59 9589 قلو 5دستمال توالت  5

   0995 پودر رختشویی تاژ 8

   9989 پودر ماشین تاژ 2

   9599 پودر ماشین سافتلن طالیی 09

   9599 ای بستهگرمی  299شکر  00

   55999 کیلویی هندی 09برنج  09

   82999 کیلویی 09برنج ایرانی طارم  02

   85999 کیلویی 09برنج ایرانی هاشمی  05

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999858 
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 صادرات و واردات

 - 90/40/48فارس

 نطفه گاو ارزشمندتر است یا پورشه پانامرا؟!/ هزار دالر 93وارداتی به ارزش هر کیلو 
  بیولوژیک و اصالح  توجهی به فناوری درصد افزایش یافته و بی 051سال گذشته نیاز کشور به واردات اسپرم گاو  91در 

آموختگان علوم  شماری را برای دانش های شغلی بی نژادی عالوه بر خروج ارز از کشور و تهدیدات امنیتی، فرصت

 .برد دامی، از بین می

های بخش کشاورزی سطح پایین هستند و اساساً  تصور عمومی این است که فناوری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .پیشرفته در توسعه کشاورزی نیست  نیازی به محصوالت فناورانه و باألخص فناوری

ائماً شده و د ای جهت توسعه بخش کشاورزی به کار گرفته های بسیار پیشرفته یافته فناوری بر خالف این تصور، در کشورهای توسعه

 .در حال ترقی است

ترین محصوالت وارداتی کشور خواهیم پرداخت، این محصول راهبردی که در  در این مقاله به بررسی وضعیت تولید یکی از باارزش

 !گاو( Sperm)گیرد، چیزی نیست جز نطفه  صنعت گاوداری مورد استفاده گسترده قرار می

های دامداری نقش به سزایی دارد، مراکز گوناگونی در داخل و خارج از کشور  تولید واحدوری  گاو اصالح نژاد شده در افزایش بهره

 .های گوناگون هستند مشغول انجام عملیات اصالحی بر روی نژاد

عرضه این عملیات اصالحی یا به صورت دام اصالح نژاد شده وارد بازار خواهد شد، یا به صورت اسپرم گاو اصالح نژاد  محصول قابل

ونقل اسپرم گاو نسبت به گاو زنده، تجارت این ماده نسبت به گاو زنده از عمومیت بیشتری  البته به دلیل سهل بودن حمل. هشد

 .برخوردار است

 دالر به ازای هر کیلو اسپرم گاو 93111

بسته به تنوع نژادی  شود که دالر برآورد می 02999طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران قیمت هر کیلو اسپرم به طور متوسط 

 .گذاری شود ممکن است کمتر یا بیشتر از این قیمت ارزش

وضعیت کشور ما در خودکفایی . های فناورانه ژنتیکی است ترین کاالی وارداتی کشور در واحد وزن، همین نهاده جالب اینکه با ارزش

 .ان واردات اسپرم گاو افزوده شده استسال گذشته بر میز 09این محصول راهبردی ناگوار است، به نحوی که در طول 

. درصد افزایش یافته است 959سال نیاز کشور به واردات اسپرم گاو  09دهد که در طول  روند واردات اسپرم گاو نشان می

را های شغلی بیشماری  های بیولوژیک و اصالح نژادی عالوه بر خروج ارز از کشور و تهدیدات امنیتی، فرصت توجهی به فناوری بی

 .دهد آموختگان علوم دامی، از دست می برای دانش

 بازار اسپرم گاو ایران در قبضه امریکا

شود که مبنی بر گزارش آماری سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران و  مخاطرات امنیتی وابستگی در اسپرم گاو از آنجا تشدید می

ترین مبدأ  ما قرار خواهد داد بطوری که آمریکا و کانادا اصلی توجهی در اختیار بررسی مبادی واردات این محصول اطالعات جالب

 .واردات اسپرم گاو به کشور هستند

دهنده این است که وضعیت وابستگی کشور به اسپرم گاو نه تنها سال به سال در حال افزایش است بلکه  متأسفانه روند کنونی نشان

 .اند های گذشته در قبال نظام جمهوری اسالمی داشته ها را در سال تترین سیاس هایی است که، خصمانه این وابستگی به کشور

 های غربی اسپرم گاو در انحصار کشور

 .ای است که به صورت انحصاری در اختیار چند کشور غربی است  های بسیار پیشرفته اصالح نژاد گاو نیازمند فناوری

http://www.farsnews.com/
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 :استسهم کشورهای پیشرو از بازار جهانی نطفه گاو به قرار زیر 

 %5، سایر % 5، ، فرانسه % 9، انگلستان %09، هلند %09، آلمان %95، کانادا %29آمریکا 

وضعیت تجارت محصوالت . پذیر نیست بدیهی است که تولید محصوالت دامی بدون دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی امکان

دیگر تمامی کشورهای جهان برای تولید محصوالت به عبارت . دهد این منابع در انحصار چند کشور غربی است ژنتیکی نشان می

 .اند دامی خود سلطه غرب را پذیرفته

های سرابی، سیستانی و مازندرانی  های بومی کشور مانند نژاد ذکر این نکته ضروری است که با واردات اسپرم گاو به کشور ، گونه

 .اند های اصیل ایرانی در آستانه انقراض قرارگرفته ن دلیل نژادشوند و به ای جذابیت اقتصادی نداشته و توسط دامداران نگهداری نمی

های بومی  توجهی به فناوری اصالح نژاد، دور ماندن از نژادهایی است که متناسب با شرایط و محدودیت مسئله دیگر در بی

 .ترین بازده اقتصادی را در کنار کمترین هزینه برای نگهداری خواهند داشت اند و بیش شده اصالح

مندی در  های اصالح نژاد را برای تولید داخل تضمین کرد و تسهیالت ضابطه شک برای رسیدن به نقطه مطلوب باید بازار فناوری بی

 .بنیان این بخش قرار داد های دانش اختیار شرکت

در نانوتکنولوژی و  با توجه به مطالبات شفاف رهبری در مورد پیشرفت علمی و اقتصادی کشور، سؤال اینجاست که اگر پیشرفت

های اصالح نژاد در کشور وجود  پذیر است، آیا امکان توسعه فناوری های بنیادی، لیزر و غیره امکان صنایع موشکی ، ساخت سلول

 ندارد؟
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 صادرات و واردات
 - 90/40/49فارس

 درصدی به واردات 11دلیل وابستگی / کشی را تعطیل کرد های روغن درصد کارخانه 31رویه  واردات بی
کشی به  های روغن درصد کارخانه 31درصدی کشور به روغن نباتی و تعطیل شدن  11کارشناسان از دالیل وابستگی 

 .های غلط خبر دادند رویه و رخت بربستن پنبه طالی سفید از کشور به دلیل سیاست دلیل واردات بی

های غلطی که  سیاست، در نشست خبری که در سازمان اقتصادی کوثر برگزار شد، به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .کشی کشور شده است، اشاره شد های روغن درصد کارخانه 29درصدی کشور به روغن نباتی و تعطیلی بیش از  29باعث وابستگی 

کنند که تنها  میلیون تن ظرفیت کار می 2میلیون تن دارند، اکنون تنها با  5.5کشی کشور که ظرفیت اسمی  کارخانه روغن 99

 .ها غیرفعال است درصد ظرفیت این کارخانه 29. شود تن دانه روغنی مورد نیاز آنها در داخل کشور تولید میهزار  299تا  959

 .درصد وابسته است 29شود که برای تأمین آن، کشور  میلیون تن روغن نباتی مصرف می 0.9در کشور ایران 

تومان است، اما نوع وارداتی آن از کشورهای دور  0599همچنین در این نشست به اینکه چرا قیمت کنجاله در داخل کشور کیلویی 

 .شود، مطرح شد تومان وارد کشور می 0599کیلویی 

کشی از تخم پنبه به دلیل نبود، این محصول در داخل اشاره شد که یک زمانی پنبه یا  های روغن در این نشست به تعطیلی کارخانه

کنی در کشور ازبکستان  پاک ها تصمیم گرفتند، به عنوان پنبه ه اکنون کارخانههمان طالی سفید ایران در دنیا مشهور بوده است ک

 .فعالیت کنند و به عنوان دستمزد، دانه و لینتر تحویل بگیرند

 ها با رویکرد واردات کنجاله کاهش ظرفیت کارخانه*

های گذشته  غلط طی سالهای  سیاست: در این نشست خبری محمد سلمانیان مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خاوردشت گفت

شود که این نوع  رویه وارد کشور شود و از این نوع واردات نیز حمایت می باعث شده است که روغن خام و کنجاله به صورت بی

ها  سالی است که رویکرد به سمت واردات کنجاله سوق یافته و ظرفیت کارخانه 2تا  8. هاست واردات، پرداخت یارانه به خارجی

 .شده است بسیار کمتر

شد که سال  هزار تن دانه روغنی در کارخانه کشت و صنعت خاوردشت استفاده می 099هزار تن یعنی ساالنه  09ماهی : وی افزود

 .هزار تن به عنوان خوراک این کارخانه استفاده کرد 05گذشته تنها 

کند و به  لت خودش کلزا خریداری میدو: های بی جای دولت در بحث خریدهای تضمینی گفت سلمانیان با اشاره به دخالت

تواند انجام دهد، در حالی که اگر این امور به بخش خصوصی واگذار  دهد که این فرایند را یک ساله هم نمی کارخانجات تحویل می

 .ها خواهند داد شود، آنها به درستی خرید تضمینی را انجام و در زمان نیاز تحویل کارخانه

های تضمینی تناسبی با نیازهای کشور برای  نرخ: مناسب نبودن سیاست خرید تضمینی اشاره کرد و گفتسلمانیان همچنین به 

درصد به روغن وابسته است، نرخ خرید تضمینی آن را  29تولید انبوه یک محصول وجود ندارد، به عنوان مثال؛ در حالی که کشور 

 .شود کشاورزان رغبتی برای کشت نداشته باشند له باعث میگیرند که این مسئ بسیار کمتر از محصوالت دیگر درنظر می

 درصدی به واردات روغن  11وابستگی *

درصدی کشور به روغن شده است به  29های اشتباهی باعث وابستگی  وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که چه سیاست

شده  های اصالح کار است، دانه بخش تحقیق، کم: ست، گفتهای مختلفی برای کاهش وابستگی به تصویب رسیده ا رغم اینکه برنامه

های مناسب را با  رسد، از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی باید نهاده که محصول بیشتری تولید کند به دست کشاورز نمی

 .های رایگان به کشاورزان تحویل دهد و از این طریق عملکرد را افزایش دهد آموزش

http://www.farsnews.com/
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تواند ابزاری برای هدایت کشاورزان برای کشت محصوالت استراتژیک  دیگر، سیاست خرید تضمینی که می از سوی: سلمانیان افزود

درصد  05.5شده تولید در کشور باالست، به طوری که کنجاله داخلی که  همچنین قیمت تمام. شود باشد، به درستی عمل نمی

درصد  99تا  02.5شود، اما کنجاله وارداتی از روسیه با  داده میها تحویل  تومان به کارخانه 0599روغن دارد، به قیمت کیلویی 

 .یابد ها تحویل می تومان به کارخانه 0599روغن با قیمت کیلویی 

کشی کشور در  های روغن های روغنی خراسان هم با بیان اینکه کارخانه در ادامه، محمد رستمی مدیرعامل شرکت پنبه و دانه

اند، تنها به این دلیل  ده شده ها زیان ها در کشور خوب نیست و به این دلیل، کارخانه سیاست: د، گفتبرن وضعیت زیان ده به سر می

 .دهیم کنیم که برای کشور ضرورت دارد تولید را ادامه می که محصول استراتژیک تولید می

میلیون تن  5.5ها نیاز به  رخانهاین کا. کند درصد فعالیت می 59کشی کشور، تنها با ظرفیت  کارخانه روغن 99به گفته وی، 

 .شود میلیون تن آن اکثراً از طریق واردات تأمین می 2های روغنی دارند که  دانه

تر  شود و بقیه وارداتی است و اسفناک های روغنی مورد نیاز کشور در داخل تولید می هزار تن دانه 299تا  959تنها : رستمی گفت

ای شامل کنجاله سویا که به عنوان خوراک دام  کنند، بنابراین محصوالت واسطه م وارد میاینکه، واردکنندگان اکثراً روغن خا

 .آید شود، نیز به دست نمی استفاده می

 برابر ایران  91عملکرد سویا در کانادا *

ه دلیل عدم های روغنی ب عملکرد محصوالت دانه: درصدی کشور به روغن نباتی پرسید، گفت 29خبرنگار فارس از دلیل وابستگی 

کیلوگرم در هکتار است،  ۱11در کشور میانگین عملکرد تولید سویا . های وزارت جهاد کشاورزی، بسیار پایین است حمایت

 .تن در هکتار است ۱در حالی که این رقم در کانادا 

 .دشده مناسب وجود ندارد و مروجان بخش کشاورزی هم توجهی به این امر ندارن از سوی دیگر، بذر اصالح

 .های گذشته به یک پنجم کاهش یافته است به گفته وی، تولید دانه کلزا در سال

 داستان غم انگیز پنبه از صادرات ایرانی تا واردات کنونی*

کشی که محصول آنها  های روغن تر از آن، کارخانه در این نشست خبری همچنین به وضعیت تاریک تولید پنبه و در کشور و تاریک

سال گذشته، تولید پنبه و طالی سفید ایران در اوج بود، به طوری که کشورهای اروپایی  59طی . است، اشاره شد دانه تخم پنبه

کردند، اما اکنون ایران نه تنها به واردکننده صرف تبدیل شده، بلکه  بهترین و مرغوبترین الیاف پنبه ایران را خریداری می

 .اند کشی هم تعطیل شده های روغن کارخانه

ها  مانیان مدیرعامل کشت و صنعت خاوردشت در این نشست از پیشنهاد طرحی خبر داد که به موجب آن قرار است این کارخانهسل

این محصوالت را به . کنی به کشور ازبکستان منتقل شود تا به ازای کار در این کشور، دستمزد دانه و لینتر بگیرد پاک به عنوان پنبه

 .ای داخلی را فعال سازده کشور برگرداند و کارخانه

 .شود به گفته وی، لینتر محصول بسیار ارزشمندی است که در صنایع مختلف به ویژه نظامی از آن استفاده می

خواهند در کشورهایی که  های تابعه سازمان اقتصادی کوثر می سلیمانیان همچنین از طرح کشت فراسرزمینی خبر داد که شرکت

 .شود، این محصوالت را بکارند که ازبکستان مقصد مهم آنها است ان تولید میهای روغنی فراو پنبه و دانه

سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که با هدف تمرکز اداره و تنظیم امور مربوط به اموال، امالک و 

آغاز شده است که  0252ه و فعالیت آن از سال های تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل شد های شرکت دارایی

 .های مختلف به ویژه بخش کشاورزی به دنبال حمایت از شهدا و ایثارگران است های تابعه آنها با فعالیت در حوزه شرکت
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 درصد 09های روغنی خراسان و کشت و صنعت خاوردشت که در مجموع  های دو شرکت پنبه و دانه خبرنگار فارس از مدیرعامل

رویه و نبودن خوراک  های پرسید و هر دو تأیید کردند که به دلیل واردات بی کنند، درباره سوددهی شرکت روغن کشور را تأمین می

 .ده هستند ها، آنها در وضعیت زیان کارخانه

 .کشی کشور خبر دادند های روغن این دو مدیرعامل همچنین از زیان ده بودن تمام کارخانه

هکتار زمین در  999هزار و  5: نشست، مدیرعامل شرکت کشاورزی جهان وابسته به سازمان اقتصادی کوثر گفتدر ادامه این 

اند که قرار است احداث باغ، تولید نهال، کشت سبزیجات خارج از فصل و گلخانه احداث کنند که  منطقه قصرشیرین تحویل گرفته

اندازی کنند که  خواهند راه هزار رأسی هم می 2ها گاوداری  در این زمینه. شدنفر اشتغال داشته با 599هزار و  9بینی می شود  پیش

 .نفر را مشغول خواهد کرد 999میلیارد تومان هزینه دربرخواهد داشت و  59

 .تن گوشت تولید خواهند کرد 299تن شیر و ساالنه  099اندازی شود روزانه  به گفته شهبازی، اگر این طرح گاوداری راه

هکتار زمین به این  999هزار و  5ها معموالً به افراد بومی واگذار می شود، چطور  فارس پرسید که براساس قانون، زمینخبرنگار 

ای، نیروهای نظامی و انتظامی و نمایندگان مجلس این زمین را به  کمیسیونی متشکل از آب منطقه: شرکت واگذار شده است، گفت

شده،  ها به صورت اصالح درصد از این زمینه 09های محلی قبول کردند به ازای دریافت  میشرکت سازمان کوثر واگذار کردند و بو

 .ها به ما واگذار شود این زمین

جات، طرح کشت این گونه محصوالت را دارید،  وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس که چرا به رغم مصرف فراوان سبزیجات و صیفی

 .اری تحت فشار انجام شودقرار است همه اینها به صورت آبی: گفت
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 صادرات و واردات
 - 90/40/12فارس

 درصدی واردات موز به کشور 0۱افزایش 
درصد افزایش را  0۱براساس گزارش گمرک ایران واردات برنج در سه ماه نخست امسال کاهش یافته و نیز واردات موز 

 .دهد نشان می

لحاظ وزن  دهد، این محصول از ، آمار سه ماهه واردات برنج در سال جاری نشان میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر داشته است، همچنین دانه گندم به  25درصد و از لحاظ ارزش دالری منفی  90منفی 

 .درصد بوده است 59جز گندم دامی در این مدت از لحاظ ارزش دالری منفی 

درصد نسبت به مدت  298ش و از لحاظ وزن درصد از لحاظ ارز 958بر اساس گزارش گمرک ایران واردات جو به استثنای بذر 

 .مشابه سال قبل رشد داشته است

 .درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است 95.55بالغ بر  22موز سبز تازه نیز در مدت سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
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 صادرات و واردات
 - 90/40/10فارس

بر محصوالت تراریخته در «سرطانزا و ناسالم»مهر/میلیارد دالری محصوالت تراریخته به ایران 5واردات 

 آمریکا

شده ژنتیکی ناسالم، سرطانزا و به شدت مخرب محیط زیست  یک تحقیق در آمریکا نشان داده است محصوالت اصالح

میلیارد دالری محصوالت تراریخته به کشور خبر داده  5است اما اخیرا یک مسئول وزارت جهاد کشاورزی از واردات 

 .است

،بهزاد قره یاضی رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اخیرا اعالم کرده است، خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .میلیارد دالر از واردات کشور ما به محصوالت تراریخته اختصاص دارد 5با توجه به آمار موجود، 

الین فرآوری برنج تراریخته در سه استان  99در سال گذشته .آید بازار میوی همچنین گفته است برنج تراریخته سال آینده به 

 .کشور به صورت آزمایشی زیر کشت رفت و در سه استان دیگر نیز پنبه تراریخته کشت خواهد شد

مهندسی  غالباً هدف از. شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد به گیاهی اطالق می« تراریخته»

این ویژگی جدید . بخشد ژنتیک در گیاهان انتقال یک یا چند ژن به گیاه است که در صورت موفقیت یک ویژگی جدید به گیاه می

 .شود معموالً در گیاهان هم خانواده یافت نمی

محیط زیست و آینده  ردم،به گزارش رسپانسیبل تکنولوژی، در آمریکا بررسی در باره اینکه استفاده از محصوالت تراریخته برای م

 .تواند داشته باشد صورت گرفته است چه مضراتی می

 محصوالت ژنتیکی اصالح شده ناسالم هستند*

. شده ژنتیکی را برای بیماران تجویز کنند های غذایی غیر اصالح آکادمی آمریکایی دارویی محیطی هشدار داد که دکترها نسخه رژیم

های آنها از  حیواناتی که از گیاهان اصالح شده زنتیکی استفاده کرده بودند نشان از آسیب اندام آنها خاطرنشان کردند که مطالعات

 .شود جمله مشکالت معده، روده و اختالالت سیستم ایمنی آنها است که روز به روز بر شدت آنها هم اضافه می

تواند مواد مضری را  والت اصالح شده ژنتیکی میدست آمده از محص دهد که چگونه غذاهای به همچنین مطالعات انسانی نشان می

شود  شده تزریق می ژنی که به داخل سویای اصالح. مدت برای فرد دارد بر جا بگذارد که احتمال ایجاد مسئله و مشکالت طوالنی

طور  ی کند و همینباکتری منتقل شود و این باکتری به زندگی خود در درون انسان ادامه دهد در درون ما زندگ DNAتواند به  می

 .های متولد شده نارس آنها دیده شده است شده ژنتیکی در خون زنان باردار و بچه  های استفاده شده در ذرت اصالح کش سمّ حشره

میزان مصرف سموم در گیاهان اصالح شد ه زنتیکی باالست و به همین دلیل باقیمانده سموم در این نوع گیاهان باالتر و برای 

 .است سالمتی مضر

میزان . معرفی شد، افزایش یافت 0229بر اساس این گزارش فراوانی مشکالت سالمتی بعد از اینکه محصوالت ژنتیکی در سال 

های غذایی به شدت باال رفت و  حساسیت. سال بیشتر شد 2درصد طی  02تا  5های مزمن در آمریکا  درصد مبتالیان به بیماری

 .تر شد زادوولد، مسائل هضم غذایی و دیگر مشکالت بیشاختالالتی همچون توهم، اختالالت 

های رشد گاوی  های پزشکی هستند که استفاده هورمون اتحادیه سالمت عمومی آمریکا و نیز اتحادیه پرستاران آمریکا در بین گروه

رتباط مستقیمی با سرطان آید مقدار زیادی هورمون دارد که ا دست می کنند؛ چراکه شیری که از گاوها به را به شدت محکوم می

 .دارد

 ماند اثرات محصوالت ژنتیکی برای همیشه باقی می  *

http://www.farsnews.com/
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بنابراین غیرممکن . تواند از جایی به جای دیگر منتقل شود های آنها می شده ژنتیکی و همچنین دانه  افشانی گیاهان اصالح گرده

تواند برای گرم شدن  شده اثرات جانبی بسیار بدی می  اصالح خودگشنی گیاهان. است که این نوع گیاهان به طور کامل از بین بروند

 .تواند سالمت نسل آینده را نیز تهدید کند ظرفیت این تأثیر بسیار باالست که می. کره زمین داشته باشد

نیک و های اقتصادی زیادی برای تولیدکنندگان محصوالت ارگا شده ژنتیکی در طبیعت باعث خسارت همچنین بقای گیاهان اصالح

 .کند غیراصالح ژنتیکی داشته باشد و همواره آنها را درباره حفظ خلوص ژنتیکی خود تهدید می

 برد ها را باال می کش کشت محصوالت اصالح شده ژنتیکی مصرف علف  * 

ژنتیکی کش بیشتر بر روی محصوالت تولیدشده به روش  میلیون پوند علف 282کشاورزان آمریکایی  9998و  0229های  بین سال

 .استفاده کردند

ها بود و این مسئله باعث شد  کش دلیل مقاومت این گیاهان به علف های هرز به در نتیجه هجوم علف« راندآپ»تر  مصرف بیش

شود، بلکه  کش بیشتری استفاده کنند که نه تنها باعث مضرات محیطی می های قبل علف کشاورزان حتی نسبت به دوره مشابه سال

ارتباط مستقیمی با نازایی در مردان و زنان، اختالالت « راندآپ»یابد، برای مثال  ین سموم در گیاهان نیز افزایش میمانده ا باقی

 .هورمونی و کاهش تولد و نیز سرطان دارد

 مهندسی ژنتیک عوارض جانبی فراوانی دارد  *

برای مصرف کننده گیاه و یا غذای فراوری شده از آن  تواند های غیرمرتبط اثرات جانبی فراوانی می ها از گونه با ترکیب کردن ژن

زا هستند و نیز باعث کاهش مغذی بودن محصول  زا و سرطان تواند سموم جدیدی که آلرژی این مسئله می  به عالوه  ایجاد شود،

 .شود را ایجاد کنند می

 شده ژنتیکی برای محیط مضرات محصوالت اصالح  *

تواند برای پرندگان، حشرات،  شود می کشی که به واسطه آنها استفاده می یزان افزایش علفشده ژنتیکی و م محصوالت اصالح

. دهد این مسئله تنوع زیستی را کاهش می. های دریایی و ارگانیسم موجودات زنده داخل خاک مضر باشد دوزیستان و اکوسیستم

 .سازد منابع آبی را آلوده می

درصد کاهش یافته  59جمعیت این حشرات در آمریکا . دهد ها را تغییر می ارهای پروانهشده رفت عنوان مثال محصوالت اصالح به

های  کند و حتی خسارت شود و اختالالت هورمونی ایجاد می باعث کاهش زاد و ولد در دوزیستان می  «آپ راند»کش  علف. است

 .اندامی در حیوانات در دُزهای پایین مشاهده شده است

 کنی گرسنگی از آن استفاده کرد توان برای ریشه شود و نمی عث افزایش تولید نمیاصالح ژنتیکی با  *

درصدی و حتی باالتر رشد داده است در حالی که اصالحات ژنتیکی در  52استفاده از کشاورزی پایدار عملکرد محصوالت را 

دولت  58دانشمند را که با حمایت  599ش از المللی دانش علوم کشاورزی گزارش بی اتحادیه بین. مجموع چنین افزایشی را ندارد

داد افزایش عملکرد گیاهان بسیار متفاوت است و در برخی موارد عملکرد گیاهان اصالح شده  انجام شد منتشر کرد که نشان می

ی و فقر، توان با هدف کاهش گرسنگ شده ژنتیکی را نمی آنها به این نتیجه رسیدند که گیاهان اصالح. ژنتیکی کاهش یافته است

برعکس با استفاده از محصوالت . بهبود تغذیه، سالمت روستائیان و تسهیل روابط اجتماعی آنها و پایداری محیط معرفی کرد

 .شود شده ژنتیکی پول و منابع آنها برای سالمتی و داشتن تکنولوژی متناسب با آن هزینه می اصالح

 پایان دهیدبه استفاده از مهندسی ژنتیک در محصوالت غذایی   *

کننده ندارد در برخی موارد الزم است که برندهای  شده ژنتیکی هیچ سودی برای مصرف از آنجایی که استفاده از محصوالت اصالح

وجود آمده که علیه محصوالت  کمپینی برای استفاده از محصوالت سالم در آمریکا به. این نوع محصوالت را استفاده نکنیم
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توانند داشته  شده می کنندگان را از خطراتی که محصوالت اصالح راهکارشان این است که مصرف. کند فعالیت میشده ژنتیکی  اصالح

 .کنند فروشند را معرفی می شده می هایی که محصوالت غیراصالح باشند، باخبر کنند و مغازه
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 صادرات و واردات
 - 90/40/10فارس

 استاندارد و قرنطینه ناظر بر واردات برنج/ هیچ برنجی بدون مجوز وارد کشور نشده است
آمار   سفارش به کشور وارد نشده و تمامیهیچ برنجی بدون مجوز و ثبت : معاون مرکز واردات گمرک ایران گفت

 .گمرک مستند است

، در مورد اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر صحت آمار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی معقولی در گفت

داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل گمرک بدون : واردات برنج در سه ماهه امسال اظهار داشت

 .دهد کشور نمی

حتی بدون قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت : معاون مرکز واردات گمرک و امور مناطق آزاد و ویژه تاکید کرد

 .است، امکان ورود برنج وجود ندارد

برای واردات برنج نیاز به : شود، تصریح کرد ها انجام می ک براساس قانون و مجوز دستگاهوی با تاکید بر اینکه همه امور در گمر

 .مجوزهای استاندارد و بهداشت و ثبت سفارش بوده در غیر این صورت از این محصول به صورت رسمی وارد کشور نخواهد شد

گمرک برای آمار ارایه شده در مورد واردات برنج نیستم، نگاری وزارت جهاد کشاورزی با  معقولی با اشاره به اینکه در جریان نامه

 .مطمئنا همه چیز در گمرک بر اساس اسناد و مدارک بوده و آمار آن مستند وجود دارد: یادآور شد

بخشی از حجم واردات برنج مربوط به سهمیه مرزنشینی بوده که بدون ثبت سفارش و براساس : معاون مرکز واردات گمرک گفت

 .شود ص خود انجام میقانون خا

 .ماه برای ورود مهلت قانونی دارد 9طبق قانون مقررات صادرات و واردات ثبت سفارش این کاالها تا : وی ادامه داد

به گزارش فارس، طی روزهای گذشته عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی از نامه نگاری با گمرک ایران برای اعتراض به آمار 

 .برنج خبر داده و گفته وزارت جهاد کشاوزی امسال مجوزی برای واردات این محصول نداشته است منتشر شده واردات

درصد به عنوان دومین  9.25میلیون دالر و سهم ارزشی  952برنج به ارزش  25براساس آمار گمرگ در سه ماهه ابتدای سال 

 .محصول عمده به کشور وارد شده است
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 صادرات و واردات
 - 90/40/13فارس

 ایم مجوزی برای واردات نداده/ نگاری با گمرک درباره آمار واردات برنج نامه
نسبت به آماری که گمرک در مورد : واردات برنج کماکان ممنوع است، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .کنیم واردات برنج اعالم کرده معترضیم و این موضوع را پیگیری می

وزارت جهاد کشاورزی : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 .نسبت به آماری که گمرک برای واردات برنج در سه ماهه ابتدای سال جاری منتشر کرده معترض است

ای برای پیگیری آمار منتشر شده از سوی گمرک در مورد  نامه: وی با تأکید بر این که واردات برنج کماکان ممنوع است، افزود

 .ظر جواب آن هستیمواردات برنج به گمرک نوشته شده و منت

معلوم نیست که گمرک آمار و ارقام مربوط به واردات برنج را از کجا آورده است زیرا وزارت : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .جهاد کشاورزی برای واردات برنج در سال جاری هیچگونه مجوزی نداده و از این موضوع اطالعی نداریم

دانم، هنوز هیچ پاسخ درستی از  نمی: های قبلی نیست، گفت آیا این واردات مربوط به ثبت سفارشوی در پاسخ به ین سؤال که 

 .ایم و باید برای روشن شدن موضوع منتظر پاسخ گمرک ماند گمرک دریافت نکرده

درصد جزء  9.25میلیون دالر و سهم ارزشی  952برنج به ارزش  25براساس آمار گمرگ در سه ماهه ابتدای سال : به گزارش فارس

 .اقالم عمده وارداتی به کشور بوده است

در حالی این آمار و ارقام برای واردات برنج به کشور اعالم شده که وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته : کند این گزارش اضافه می

 .عالم کرددر راستای حمایت از تولید برنج داخلی و رونق بخشی به بازار این محصول واردات برنج را ممنوع ا
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 صادرات و واردات
 - 90/40/13فارس

 شود صادرات مرغ از ماه آینده آغاز می/ های تازه در تجارت ایران و روسیه گشایش
راه اندازی خط مستقیم : هایی برای تجارت دو کشور خبر داد و گفت رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه از گشایش

دریایی خزر، خط هوایی مستقیم، صدور ویزای یکساله برای بازرگانان ایرانی و آغاز صادرات مرغ از ماه آینده به 

 .روسیه از جمله این کارهاست

ها برای توسعه بازارهای  ، در مورد آخرین وضعیت رایزنیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل عسگراوالدی در گفت اسد

ویژه مرغ به روسیه  ای که بین دو کشور امضا شده، به زودی محصوالت دامی به نامه طی موافقت: صادراتی به روسیه اظهار داشت

 .صادر خواهد شد

 پذیریم صادرات گزینشی لبنیات به روسیه را نمی

از آنجایی که : های شمالی کشور به روسیه خبر داد و گفت کارخانه لبنی در استان 2ها با صادرات  روس  وی همچنین از موافقت

ای ناکرده رانت ها قائل شده و خد خواهیم تفاوتی بین این کارخانه کارخانه فعال لبنیات در کشور وجود دارد، نمی 09حداقل 

کارخانه بزرگ کشور اجازه صادرات به روسیه را داشته  09ایم تا  ای ایجاد شود، در همین راستا از وزیر جهاد کشاورزی خواسته ویژه

 .باشند

اند،  کارخانه را تأیید کرده 2عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه ظاهراً بازرسان روس تنها کیفیت این 

ایم اگر مشکلی از لحاظ کیفیت یا رعایت استانداردهای بهداشتی وجود دارد مراتب را اعالم کنند تا برطرف  بارها گفته: تصریح کرد

قزوین، تهران، خراسان  های گیالن، آذربایجان غربی، اردبیل،  توان گزینشی برخورد کرد؛ چراکه استان شود، اما بدون دلیل نمی

 .های خوبی در تولید لبنیات دارند یتشمالی و رضوی ظرف

 راه اندازی خط مستقیم دریایی و هوایی بین ایران و روسیه

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خط : ونقل به روسیه گفت های تردد و حمل عسگر اوالدی همچنین در مورد آخرین وضعیت راه

 .خط دریایی مستقیم وجود نداشتمستقیمی را از بنادر خزر به روسیه ایجاد کرده که پیش از این 

همچنین با هواپیمایی تابان صحبت شده تا بین شهر رشت و آستاراخان روسیه خط هواپیمایی مستقیم برقرار شود که : وی افزود

 .شود ای در این زمینه ردوبدل شده و تا یک ماه دیگر اجرایی می نامه موافقت

 ایرانی از ماه آینده صدور ویزای تجاری یکساله روسیه برای بازرگانان

ای بین ایران و روسیه ردوبدل شده  نامه موافقت: رئیس اتاق ایران و روسیه همچنین از حل شدن مشکل ویزای تجار خبر داد و گفت

آینده برای بازرگانان صادر شود که از یک ماه ( وآمد به دفعات رفت)های بازرگانی ویزای یک ساله  اتاق  که بازرگانان بتوانند با نامه

 .اجرایی خواهد شد
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 صادرات و واردات
 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 های سویا، آفتابگردان و کلزا منوط به دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی شد  واردات دانه
مستلزم دریافت مجوز از وزارت جهاد  9314خرداد  31های سویا، آفتابگردان و کلزا از تاریخ  ثبت سفارش واردات دانه

 .کشاورزی است

های سویا، آفتابگردان و کلزا  تجارت، واردات دانه    ابط عمومی سازمان توسعهبه نقل از رو( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به  00اند، براساس ماده  جاری ثبت سفارش شده خرداد سال 29که قبل از تاریخ 

 .ه دریافت مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی استگیرد، اما ثبت سفارش واردات از این تاریخ به بعد منوط ب کشور صورت می

 .دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این مصوبه را به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابالغ کرده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92290-0.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا-1390تیر  12, جمعه

 دار تجارت برنج شدند  رعشه در بازار؛ واردکنندگان، میدان
ها و سودجویان و زمینه مساعد برای  های شمالی کشور نتیجه مانور دالل افزایش غیرمتعارف قیمت برنج در استان

 . واردات برنج است که باید هوشمندانه مدیریت شود

با اعالم  (ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی گیالن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شمالی کشور گزارش شده است که این افزایش به  هزار تومان در استان در حالی افزایش قیمت برنج تا هشت: این خبر گفت

 .کند نفع کشاورزان و تولیدکنندگان نخواهد بود و زمینه را برای واردات برنج فراهم می

ضابطه بازار داخلی  شد، واردات برنج به شکل بی متعادلی توزیع می های گذشته که قیمت برنج در حد سال: غالمعلی قربانی افزود

کرد و امسال که افزایش قیمت برنج باعث نارضایتی تولیدکنندگان شده است، انتظار افزایش واردات نیز  کشور را دچار رعشه می

 .رود می

اند و  دار تجارت شده برنج، واردکنندگان میدانساز به جای تولیدکنندگان  در همه میزگردها و میزهای تصمیم: وی خاطرنشان کرد

 .ساماندهی بازار برنج در اختیار آنها است

شهرها که عمدتاً ردپای آنها را باید در فهرست  های عرضه توسط بنکداران بزرگ برنج در کالن تنگ کردن گلوگاه: قربانی ادامه داد

 .باعث افزایش غیرمنطقی برنج شده است ترین عواملی است که واردکنندگان برنج جستجو کرد، از مهم

 آبیاری ششم شالیزارها با آب سد منجیل

هرچند مناطقی در : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن با اشاره به کمبود آب اراضی باالدست استان گیالن تصریح کرد

های وزارت نیرو، آبیاری ششم  ریزی اما بر اساس برنامه اند، رو شده حاشیه حوزه الهیجان، آستانه اشرفیه و رودسر با کمبود آب روبه

 .پذیر خواهد بود شالیزارها با آزاد کردن آب سد منجیل امکان

کمبود آب به معنای پایین بودن حجم محصول نیست و با مدیریت منابع آبی، امکان برداشت قابل انتظار محصول : وی یادآور شد

 .وجود دارد

زنی  زنی هستند و عمل لقاح و خوشه اکنون شالیزارها در حال خوشه: ودهنگام برنج در گیالن تأکید کردقربانی با تکذیب برداشت ز

 .تا پایان تیرماه به طول خواهد انجامید و در این مرحله امکان برداشت برنج وجود ندارد

صورت محدود صورت گیرد،  بههای محلی و  هرچند در برخی نقاط ممکن است برداشت سنبلیک بر اساس آیین: وی اظهار داشت

 ./توان از برداشت زودهنگام برنج خبر داد اما نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92258-0.html 
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 صادرات و واردات  
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 دنبال گرفتن یارانه نیستند  دامداران به/ های کوچک طی دو ماه برابری دام 91افزایش صادرات 
ای  گونه حوزه دام و طیور از ابتدای سال جاری شاهد نواسانات مختلفی بوده است، به(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

دنبال آن شیوع آنفلوآنزای  ر و زیان کرد و بهای از مرغداران را دچار ضر که قیمت مرغ سیر نزولی طی کرد و عده

 .های پیشین شد حاد پرندگان مزید بر چالش فوق

ای که افزایش حجم تولید باعث شد قیمت گوشت  گونه حوزه دامپروری نیز در این بین شاهد تغییرات مختلفی بود، به

ای دیگر نیز  را در دستور کار قرار دهند و عدهای از دامداران صادرات دام زنده  رو شود و عده قرمز با افت شدیدی روبه

اسکین و تب کریمه کنگو نیز این بخش را بیشتر  ها کرده و عالوه بر آن بیماری لمپی های مولد را راهی کشتارگاه دام

 .تحت تأثیر قرار دهد

آن بر بازار و تولید  در گفتگو با حسن رکنی، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، حوادث اخیر و اثرات

 . خوانیم ار جویا شدیم که می

 حاد پرندگان در مازندران چه تأثیری بر تولید و بازار طیور داشت؟  آنفلوآنزای فوق

حاد پرندگان در پنج ماه گذشته در کشورهای اطراف شیوع پیدا کرد و بعد از دو ماه به ترکیه رسید و سپس  بیماری آنفلوآنزای فوق

های  های بومی را بیمار کرد و بر اساس بررسی جا شد و در چند روستای استان مازندران، مرغ ندگان مهاجر بیماری جابهبا پرواز پر

گذار دیده نشد و عالوه بر  شده توسط سازمان دامپزشکی کشور هیچ اثری در بیماری در واحدهای پرورش مرغ گوشتی و تخم انجام

ای است که از  گر آن است که این بیماری عاملی ماندگار نداشته و تنها سویه مازندران نشانشده در استان  های برداشته آن، نمونه

پرندگان مهاجر به کشور وارد شده است و با اقدامات سریع سازمان دامپزشکی، مهار بیماری اتفاق افتاد و پاک بودن واحدهای 

 .کننده نسبت به بیماری فوق داشته باشند گرانبنابراین مردم نباید ذهنیت منفی و ن. صنعتی نیز به اثبات رسید

 چه زمانی رفع خواهد شد؟ OIEشده از سوی  مرغ تحت تأثیر جو روانی و ممنوعیت اعالم صادرات مرغ و تخم

صورت موردی صادرات انجام دهند و هیچ مشکل  توانند به واحدهایی که تأییدیه سازمان دامپزشکی کشور را داشته باشند، می

 .پاک بودن ایران از بیماری فوق را اعالم خواهد کرد OIEای نزدیک نیز  ندارد و در آینده خاصی وجود

مرغ از کشور خارج شد، در حالی که در مدت مشابه سال جاری میزان  تن تخم 959ماه سال گذشته حدود دوهزار و  در فروردین

تن  055ماه سال گذشته نیز چهارهزار و  اردیبهشت در. درصدی است 59تن رسید که دارای رشد  558صادرات به چهارهزار و 

درصدی صادر شد؛ این در حالی است که در  59مرغ با رشد  تن تخم 589هزار و  مرغ و در مدت مشابه سال جاری شش تخم

آنفلوآنزا مرغ صادر شده بود، اما در مدت مشابه سال جاری و با وجود شروع بیماری  تن تخم 05هزار و  خردادماه سال گذشته پنج

مرغ در سه ماهه نخست  درصدی است در مجموع صادرات تخم 099تن رسید که نشانگر رشد  252هزار و  00میزان صادرات به 

درصدی حاکی از  82هزار تن بود که رشد  09هزار تن برآورد شد که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات  99سال جاری 

 .زن و مناسبی برخوردار بوده استآن است که این بخش از صادرات متوا

تن رسید؛ در این  599هزار و  هزار تن صادر شد، در حالی که امسال صادرات به هفت 09در حوزه صادرات مرغ نیز سال گذشته 

دلیل  تواند تعطیالت نوروز و اندکی ممنوعیت صادرات به رو بودیم که علت آن می درصدی در صادرات روبه 95بخش با کاهش 

 .ی آنفلوآنزا باشدبیمار

 نوسانات قیمتی و واردات و صادرات دام زنده چگونه بوده است؟
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برابر دوماهه نخست سال گذشته برآورد شده است و از لحاظ  09در دو ماهه نخست امسال میزان صادرات دام کوچک بیش از 

رقم . میلیون دالر برآورد شد 5.5ر سال گذشته در حالی که این رقم د. میلیون دالر ارزش دارد 55ارزشی میزان صادرات دام زنده 

میلیون دالر در دوماهه نخست امسال برآورد شد، در حالی که این رقم در سال گذشته  029ارزشی صادرات دام و طیور نیز بیش از 

ات را شاهد بودیم درصدی وارد 09کاهش . ایم درصد افزایش صادراتی داشته 09دهنده آن است که  میلیون دالر بود و این نشان 95

 .ای برخوردار بود که در مقابل آن صادرات از افزایش قابل مالحظه

بنابراین منعی برای . کند دام زنده ایرانی مورد توجه کشورهای حاشیه خلیج فارس است و ارزش افزوده مناسبی برای آنها ایجاد می

 .شود صادرات آن دیده نمی

 رار خواهد شد؟توازن صنایع شیر و دامداران چگونه برق

تومانی سال گذشته که در ستاد تنظیم بازار به تصویب  559هزار و  ها از دامداران با همان قیمت یک خرید شیر توسط کارخانه

 .دنبال دست یافتن به این عدد بودند شد که متأسفانه عملیاتی نشد و دامداران نیز به رسیده بود، باید انجام می

تومانی خریداری شود و دولت نیز برای حمایت  559هزار و  ها، مقرر شد که شیرخام با قیمت یک ا کارخانهشده ب های انجام با رایزنی

 .ها بدهد از تولید اجازه نوسان قیمت الزم را در محصول نهایی به کارخانه

ق نهایی حاصل شود تا استمرار ها و دامداران تواف تولیدکنندگان نیازمند حمایت دولت هستند و باید در تعادلی دوطرفه بین کارخانه

 .تولید اتفاق افتاده و تولید شیرخام و چرخه فرآوری آن ادامه پیدا کند

 دار؟ پرداخت یارانه به چه قشری اثرپذیرتر است؟ دامدار یا کارخانه

تومانی شیرخام  559ار و هز دولت برای اصالح قیمت یک. ای هم در این باره نداریم دنبال گرفتن یارانه نیستند و مصوبه دامداران به

کنندگان باید پس از بررسی نهایی آن را اعالم کند، اما برای رفاه حال  مصوبه جدید دارد که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

 .شود های سابق عرضه می مردم، در حال حاضر قیمت لبنیات و سایر محصوالت با همان قیمت

 های باال چه اثراتی بر وضعیت تولید خواهد داشت؟ واحدهای جدید با ظرفیتمرغ، سردرآوردن  با وجود مازاد تخم

برخی از . شوند بازده خارج می آیند و در مقابل واحدهای کم صورت یک فعالیت مستمر، واحدهایی به عرصه می از گذشته تاکنون به

های شهری باید تغییر  با قرار گرفتن در محیط اند، نیازمند بازسازی هستند و به مرور واحدها که در سه دهه گذشته تأسیس شده

ای که در یک سال گذشته هیچ مجوزی برای  گونه بنابراین نیاز است تا واحدهای جدیدی جایگزین آنها شود؛ به. وضعیت دهند

از سه سال  اند، گذار صادر نشده و ممکن است واحدهای جدیدی که در حال حاضر آغاز به کار کرده ایجاد واحدهای جدید مرغ تخم

هایی همچون دست  مشکل مازاد تولید نیز باید با روش. اند گذشته مجوز گرفته باشند و در سال جاری شرایط تولید را پیدا کرده

در حال حاضر باید بازارهای . رسد نظر می حل ممکن به یافتن به بازارهای جدید در منطقه حل شود و کاهش تولید آخرین راه

از دو سال گذشته . ندگان ایجاد شود تا تعادل برقرار شده و محصوالت تولیدشده دارای ارزش افزوده شودمناسبی توسط تولیدکن

 .رسد که شرایط رو به جلویی در پیش است نظر می مرغ آغاز شد و به صادرات تخم

مرغ تولیدی  و تخم ریزی شده است که گوشت مرغ های جدیدی که سازمان دامپزشکی کشور تهیه کرده، برنامه با دستورالعمل

ترتیب بتوانیم در حوزه صادراتی بیشتر وارد شویم و عالوه بر آن برای حضور در  کشور از استانداردهای باالتری برخوردار شود و بدین

 ./گیرتری حادث شود بازارهای بین المللی نیز نیازمند آن هستیم که اصالحات چشم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92229-0.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا- 1390تیر  48, دوشنبه

 گزارش مستند و آماری دفتر سخنگوی دولت به شبهه افکنی واردات 
مندرج در سالنامه مرکز آمار مبنی بر دفتر سخنگوی دولت به دنبال انتشار گزارشی در یکی از خبرگزاری ها به استناد ارقام 

پاسخی منطقی به انتقاد سخنگوی »و همچنین انتشار مطلب دیگری مبنی بر « درصد افزایش یافت 29واردات در دولت یازدهم »

 .اقدام به انتشار گزارشی در این خصوص کرد« دولت

اگر چه انعکاس : ی دولت، در مقدمه این گزارش آمده استبه نقل از پایگاه اطالع رسان( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه ها و خبرگزاری های محترم امری مهم، قابل احترام و مورد نیاز جامعه است، لیکن، استفاده 

افکارعمومی بوده و به تحریف  نامناسب و استنتاجات غیر حرفه ای از آمار بیش از اینکه مفید باشد، مخرب و مشوش اذهان و

نمونه آن نحوه استفاده خبرنگار آن رسانه از آمار و ارقام واردات کشور مندرج در سالنامه . واقعیت ها و حقایق منجر خواهد شد

مرکز آمار و مقایسه نامناسب آن با گذشته است که نشان می دهد چگونه از آماری که برای محاسبات حرفه ای خاص تهیه شده 

اگرچه سخنگوی دولت اشتباه نحوه استفاده خبرگزاری را در مصاحبه خود گوشزد کرد و آمار . ست، استنتاج باطل شده استا

صحیح آن را اعالم نمود، لیکن به دلیل اصرار آن خبرگزاری در استفاده و انعکاس غیر حرفه ای این آمار، ذیال با شرح بیشتر این 

در ارائه آمار : د و نهایتا خطای نحوه بکارگیری آمار توسط خبرنگار آن رسانه بیان خواهد شدآمار و ارقام بیان و تشریح می شو

تجارت خارجی دو شاخصه میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و ارزش دالری مالک تجزیه و تحلیل و مقایسه و بررسی قرار می 

 .یش گذاشته شده استسال در جدول زیر به نما 09گیرند، بنابراین روند واردات کشور طی 

 سال
وزن 

 (هزارتن)

میلیارد )ارزش 

 (ریال

ارزش 

میلیون )

 (دالر

تغییرات وزنی 

نسبت به سال 

 گذشته

تغییرات ارزش 

ریالی نسبت به 

 سال گذشته

تغییرات ارزش 

دالری نسبت به 

 سال گذشته

میانگین نرخ ارز 

 (ریال)

0285 25599 252582 22958 - - - 2998 

0285 52529 282599 50592 99.92 8.58 9.20 2022 

0289 50929 552209 58522 5.02- 05.2 09.0 2988 

0285 55058 522985 59959 5.88 08.99 05.5 2592 

0288 50290 555252 55985 05.90 9.98 0.25- 2205 

0282 55259 995599 95559 09.99- 90.2 09.55 09202 

0229 28252 952959 90898 05.29- 0.95 5.0- 09882 

0220 22580 822058 52550 9.85 92.52 02.59- 05585 

0229 22982 0920080 52592 05.92- 55.55 5- 95598 

0222 50922 0289295 59555 99.50 09.29 5.55 99252 

نشان دادن نحوه در جدول فوق الذکر میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و دالری نمایش داده شده است در عین حال برای 

استفاده نامناسب از آمار، ارزش ریالی واردات نیز به جدول اضافه شده است و برای سهولت بیشتر فهم موضوع مراتب به تفکیک و 

 :بصورت نمودار نیز نشان داده می شود 
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مربوط به دولت یازدهم،  22 و 29بیانگر این موضوع است که میانگین میزان واردات از نظر وزنی در سالیان ( 0)نمودار شماره 

هزارتن  59520هزارتن است که نسبت به میانگین واردات در دولت های نهم و دهم که بر اساس وزن به میزان  25558معادل 

 .درصد کاهش در وزن واردات وجود داشته است 00.8به میزان . است

 
اساس ارزش دالری است که بر اساس آمار موجود، میانگین میزان بیانگر عملکرد واردات در دهه مورد بررسی بر ( 9)نمودار شماره 

میلیون دالر است و با توجه به اینکه میانگین واردات  50922واردات از نظر ارزش دالری در دو سال تصدی دولت یازدهم معادل 

ن واردات بر اساس ارزش میلیون دالر است، نشان می دهد که میزا 59599بر اساس ارزش دالری در دولت نهم و دهم معادل 

 .درصد کاهش نسبت به میزان واردات در دولت های نهم و دهم دارد 9.58دالری نیز در دو سال تصدی دولت یازدهم 
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برای روشن شدن موضوع این آمار و نمودار را به دو . میزان واردات بر اساس ارزش ریالی تشریح گردیده است( 2)در نمودار شماره 

 0285همانطور که مشاهده می شود طی سالیان .  22و  29و دیگری سالهای  20تا  85کنیم یکی از سال های دوره تفکیک می 

رشد واردات بر اساس ارزش ریالی متعادل با ارزش دالری بوده است چراکه در این دوره نرخ ارز نوسان چندانی نداشته  0220الی 

دارای یک  22و  29گردد رشد واردات با محاسبه ارزش ریالی آن در سالیان  اما همانگونه که در نمودار مربوطه مشاهده می. است

رشد فزاینده و قابل توجه می باشد و دلیل این رشد فزاینده افزایش واردات نیست بلکه افزایش تقریبا دو برابری نرخ ارز در سالهای 

با توجه . توانسته است آن را نیز مهار وحتی کاهش دهدکه افزایش نرخ ارز نیز میراث دولت قبل بوده که دولت یازدهم .مذکور است

 :به مطالب و آمار بیان شده توجه شما را به نکات زیر نیز جلب می نماید

قانون امور  2ماده  "خ"به استناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران می باشد از طرفی به استناد بند 

جزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال بر عهده گمرک می باشد و مرکز آمار نیز گمرکی وظیفه جمع آوری، ت

چنانچه آن خبرگزاری محترم قصد بررسی واقعیات را داشت خوب بود که مطابق . همین مبنا را در انتشار آمار ملحوظ می نماید 

و نه سالنامه مرکز آمار ایران که با هدف محاسبات حرفه ای خاص  قانون ،آمار صحیح را از مراجع قانونی آن منعکس می نمود

ارزش گمرکی کاالی وارداتی بر اساس نرخ "قانون امور گمرکی  05از طرفی به استناد ماده . ،آماری را مورد استفاده قرار داده است

اد به ارقام ریالی برای انعکاس میزان نه بصورت ریالی و استن "ارز اعالمی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد

واردات بر خالف نظم قانونی آن بوده است و اینکه سالنامه مرکز آمار بصورت ریالی واردات را محاسبه نمود برای تنظیم حسابهای 

اد به آن ، ملی و همچنین محاسبه میزان رشد کشور بصورت جاری بوده است و نه تعیین میزان واردات که توسط آن رسانه با استن

 .افزایش نرخ ارز را به حساب افزایش واردات دولت یازدهم منظور نموده اید

 :حال قضاوت را به انصاف آن رسانه و وجدان عمومی جامعه واگذار و پرسش های زیر را مطرح می نماید
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اتی بر اساس نرخ ارز اعالمی ارزش گمرکی کاالی وارد"قانون امور گمرکی که اشعار می دارد  05آیا رواست که بر خالف ماده 

آن رسانه آن را به ریال منعکس نماید و در حالی که واردات در این دولت  "توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد

کاهش یافته است با انعکاس ریالی میزان واردات، تالش دولت را خالف واقع و خالف منویات مقام معظم رهبری به افکار عمومی 

 دهد؟ جلوه

آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته 

 است و این دولت توانسته است آن را مهار و حتی کاهش دهد را بعنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داد؟

به طوری که در تجارت بین الملل . دولت یازدهم عالوه بر کاهش واردات، مدیریت واردات بودنکته پایانی اینکه یکی از اقدامات مهم 

ترکیب کاالهای وارداتی است که مالک سنجش پویایی واردات یک کشور به . مهم تر از میزان واردات ترکیب کاالهای وارده است

 5.82میانگین نرخ تعرفه موثر در واردات معادل  0220طبق آمار موجود در خصوص کاالهای وارداتی در سال . حساب می آید

درصد افزایش یافته است  09.95نیز به  0222درصد افزایش و در سال  9.85به میزان  29درصد بوده است که این میزان در سال 

ت واردات در دولت افزایش میانگین نرخ تعرفه موثر دال بر مدیری. که این میزان افزایش در زمان تصدی دولت یازدهم بوده است

یازدهم می باشد چراکه وضع تعرفه به منظور تقویت واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای دارای ارزش افزوده به منظور حمایت 

آیا بهتر نبود که این اقدام دولت که در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد . از تولید و کاهش واردات کاالهای لوکس غیر ضرور است

 ./بالغی از سوی مقام معظم رهبری است به جامعه منعکس می شدمقاومتی ا

http://www.iana.ir/majles/item/92292-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23303-1.html
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  1۱: تاریخ

 تخم مرغ به کشورهای همسایههزار تن  00ات بیش از صادر

ها همچنان صادرات تخم مرغ به کشورهای عراق  در حال حاضر با وجود محدودیت: گذار گفت تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .و افغانستان ادامه دارد

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  حوزه کشاورزیگذار در گفتگو با خبرنگار  تخم  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

معموال در فصل تابستان و با توجه به وضعیت جوی حجم صادرات تخم : ، در خصوص صادرات تخم مرغ به سایر کشورها گفتجوان

 .شود مرغ کم می

تقاضا برای صادرات از ایران  25خوشبختانه امسال با پیش آمدن بحث آنفوالنزای مرغی در کشور ترکیه در ابتدای سال : ی گفت و

 .افزایش چشمگیری داشت

با توجه به شرایط ترکیه در ابتدای سال میزان صادرات ما چیزی در حدود : گذار بیان داشت تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .تن تخم مرغ در روز بوده و این رقم باالیی برای صادرات و ارزآوری به کشور است 599تا  599

البته به دلیل بروز آنفوالنزای مرغی در چند روستا در شمال کشور متأسفانه فضایی ایجاد شد که کشور عراق : ترکاشوند تصریح کرد

غ جلوگیری کند که این موضوع از طریق سازمان دامپزشکی کشور ای از صادرات ما به آن است از واردات تخم مر که حجم گسترده

 .ای به مسئولین عراق اعالم شد طی نامه

مرغ تولیدی در ایران کامال صنعتی بوده و از سالمت کامل برخوردار  سازمان دامپزشکی در این نامه اعالم داشت تخم : وی ادامه داد

 .پزشکی کشور مشکلی برای مصرف وجود نداردباشد و با توجه به گواهی سالمت سازمان دام می

ها همچنان صادرات به کشورهای عراق و افغانستان ادامه دارد و حتی صادرات  در حال حاضر با وجود محدودیت: ترکاشوند ادامه داد

 .به کشور افغانستان نسبت به ماه قبل افزایش نیز یافته است

ایم و طبق  تن صادرات داشته 599هزار و  99در سال جدید بیش از : نشان کردگذار خاطر تخم  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ

 .شود تن تخم مرغ صادر می 999تا  099روال معمول تابستان در حال حاضر روزانه بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/5959889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5252886
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 صنایع غذایی

 - 90/40/14فارس

 مجازات تولیدکنندگان متخلف/ استفاده از جوهر قند در نان غیرمجاز است
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه استفاده از ماده شیمیایی جوهر قند بازی با سالمت مردم است، 

 .شوند با جوهر قند مجازات میبکارگیری این ماده در تولید نان عملی غیرمجاز بوده و تولیدکنندگان نان : گفت

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیرعامل این شرکت عوارض  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خصوص معاونت غذا و  ستگاه های نظارتی بهاز همه د: جوهر قند در تولید نان را بسیار خطرناک اعالم کرد و گفت  ناشی از استفاده

ها، از  خواهیم تا ضمن تشدید بازرسی کنندگان می کنندگان و تولید های سراسر کشور و سازمان حمایت از مصرف دارو، استانداری

 .زا جلوگیری کنند این کار غیرقانونی و آسیب

ترکیبی از اکسیژن، گوگرد و سدیم است و کاربرد ( کیتسدیم دی تیونیت یا بالن)جوهر قند : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

شود؛ اما زمانی که  صنعتی داشته و از این ماده شیمیایی در صنعت رنگرزی و برای سفید کردن قند در کارخانجات قند استفاده می

و مانع عملکرد مطلوب آنتی به عنوان افزودنی به نان یا آرد اضافه و وارد بدن انسان شود، سبب عدم هضم و جذب مواد مغذی شده 

 .شود اکسیدانهای ضد سرطانی در بدن می

در گذشته : برخی نانوایان متخلف برای استفاده از موادغیر مجاز شده، افزود  قنبری با بیان اینکه باال بردن سرعت تولید بهانه

ی سالمت مردم بود، از  اینکه مضر و تهدید کنندهاستفاده از جوش شیرین در تهیه خمیر و نان مرسوم بود، اما این ماده نیز به دلیل 

 .سوی ما ممنوع اعالم و نانوایان ملزم به استفاده از خمیر مایه در تولید نان شدند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اظهار تاسف از اقدام اخیر برخی کارخانجات آرد سازی و نانوایان در به خطر انداختن سالمت مردم، 

نهای صنعت، معدن و تجارت، استاندارد و غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان ناظرین سازما: تاکید کرد

کمی و کیفی تولید مواد غذایی و نان در صورتیکه واحدی را به عنوان متخلف گزارش کنند، این شرکت نیز با اهرم های تنبیهی 

 .را مجازات خواهدکردخود از جمله کاهش و یا قطع سهمیه آرد، خاطیان 

نان قوت غالب و اصلی کشور بوده و بخش عمده ای از ویتامین و پروتئین مورد : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد

ه ی این ماده غذایی خارج شود، بلک ی تهیه کند، به همین دلیل نه تنها مواد غیرمجاز و مضر بایستی از چرخه نیاز مردم را تامین می

 .کنندگان قرار داد ها را در اختیار مصرف الزم است با غنی کردن، نانی سرشار از ریز مغذی

مراجع قضایی نیز بایستی برای واحدهایی که با : وی نقش مراجع قضایی را در جلوگیری از تخلفات، پیشگیرانه دانست و اظهار کرد

 .و تعیین کنند بینی کنند، شدیدترین مجازاتها را پیش سالمت مردم بازی می

های آرد و نان کشور در خصوص این موضوع که به طور مستقیم با این واحدها در ارتباط  ها و انجمن نقش اتحادیه: قنبری افزود

کنندگان آرد و نان بدهند، بلکه باید  ی اعمال متخلفانه را به تولید ها نه تنها نباید اجازه ها و انجمن این اتحادیه. هستند، موثر است

 .در راستای ارتقای کیفیت، بهداشت و سالمت در بخش تولیدات آرد و نان نیز گام بردارند

ی نان موثر  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نقش مردم و مصرف کننده را نیز در بروز و ظهور تخلفات اینچنینی در حوزه

کنندگان به دنبال نان سفید و روشن  تغییر کرده و بیشتر مصرفمتاسفانه در سالیان اخیر عادت غذایی مردم : قلمداد کرد و افزود

 .آورد ی سودجویی افراد را در زمینه استفاده غیر مجاز از مواد شیمیایی در تولید نان فراهم می هستند و این مسئله زمینه

هند تا جامعه از نان کیفی و بایست نسبت به این نوع تخلفات حساسیت نشان د مردم و دستگاههای نظارتی می: قنبری تصریح کرد

 .مطلوب و مرغوب برخوردار شود

http://www.farsnews.com/
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معاون وزیر جهاد کشاورزی در بیان اقدامات و فعالیتهای این شرکت با رویکرد ارتقای کیفیت گندم، آرد و نان، به خرید تضمینی 

میلیون تن  5.2دارد و تاکنون  خرید تضمینی گندم در کشور هم اکنون ادامه: های با کیفیت در سالجاری اشاره کرد و گفت گندم

ها  ی کیفیت باالی این گندم ایم که نشان دهنده درصد خریداری کرده 2گندم در مجموع با میانگین افت مفید و غیر مفید کمتر از 

 .درصدی نسبت به سال گذشته است 02و افزایش کمی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940410000787
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 139۱تیر  1۱یکشنبه 

 های گوشتی بدون گوشت تولید فرآورده

روند اما تولید  بدون گوشت می ها به سمت تولید سوسیس و کالباس بسیاری از کارخانه  :های گوشتی ایران گفت دبیر انجمن صنایع فرآورده

  .های گوشتی با منابع گیاهی در ابتدای راه است و استاندارد خاصی برای آن مشخص نشده است فرآورده

های گوشتی با منابع گیاهی از چند سال پیش در دستور کار قرار  که تولید فرآورده وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این مجید افالکی در گفت

شود اما در ابتدای کار هستیم  ها، پنیر و بدون گوشت حیوانی تولید می در حال حاضر سوسیس با استفاده از انواع قارچ: گرفته است، اظهار کرد

  .و مقدار تولید این محصول کم است

کننده و سفارش مخاطب دارد؛  رفنوع مواد بستگی به نیاز مص: گیری از مواد مصرفی در سوسیس و کالباس بدون گوشت گفت وی در مورد بهره

  .کننده دارد کنند لذا استفاده از نوع سبزیجات بستگی به ذائقه مصرف کنندگان معموال از قارچ استفاده می به عنوان مثال مصرف

شود و  ه میهای گوشتی بدون گوشت به حفظ کیفیت سبزیجات توج در تولید فرآورده: های گوشتی ایران افزود دبیر انجمن صنایع فرآورده

ها را  در حال حاضر این بخش استاندارد. توان استفاده کرد کند از چه سبزیجاتی با چه طول عمری می بخش تحقیق و تفحص مشخص می

  .کند بررسی می

صرف سوسیس که میزان تولید محصوالت سوسیس و کالباس با مواد غیرگوشتی هنوز قابل توجه نیست، در مورد میزان م افالکی با اشاره به این

  .شود طبیعتا در ماه مبارک رمضان استفاده از سوسیس و کالباس کمتر می: و کالباس در ماه مبارک رمضان گفت

دهنده میزان  های گوشتی در کشور مصرف شد که نشان هزار تن انواع فرآورده 599طور کلی  در سال گذشته به: وی در پایان خاطر نشان کرد

  .لوگرم استمصرف سرانه بیش از پنج کی

http://www.isna.ir/fa/news/25950595550 
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 عسل

 آیانا- 1390تیر  48, دوشنبه

 بررسی وضیعت زنبورداری کشور در شبکه بازار 
زنبورداری در کشور مورد بررسی قرار می در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب موضوع وضیعت 

 .گیرد

، در برنامه کارشناسی امشب هشتم تیر ماه موضوع وضیعت زنبورداری در کشور توسط (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بررسی می مهندس ماشاءاهلل جمشیدی رئیس گروه امور تولیدات زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

 .شود

براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب میزان تولید عسل، سرانه تولید عسل کشور، سهم  0

 .ایران از تولید عسل در جهان و رتبة کشورمان در جهان از لحاظ تولید عسل مورد بررسی قرار می گیرد

سرانه مصرف عسل در ایران، سرانه مصرف عسل درجهان، تعداد کلنی زنبور عسل در : این گزارش در ادامه یادآور شده است 9

در کشورمان، سهم ایران از تعداد کلنی زنبور عسل در جهان، ( کندوی مدرن)ایران، میانگین تولید عسل کلنی های زنبور عسل 

تعاونی و )کشور، تعداد تشکل های زنبورداری رتبه ایران در جهان از لحاظ تعداد کلنی، میزان صادرات عسل، تعداد زنبوردار 

 .از دیگر موضوعات امشب برنامة مجلة کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است... و ( اتحادیه

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از نحوه فعالیتهای : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .و کارگاه بسته بندی عسل پخش خواهد شد زنبورستان دشت تاکستان

میهمان پشت خط برنامه مجلة کشاورزی شبکه  -استاد دانشگاه صنعتی اصفهان  –براساس این گزارش، دکتر رحیم عبادی 

 .تلویزیونی بازار امشب است که به پرسش های مجری برنامه پاسخ خواهد گفت

هزار تن،  959میلیون و  0، 9902ن می دهد تولید عسل در جهان در سال شایان توجه است جدید ترین آمار ایران و جهان نشا

گرم ، میانگین تولید عسل کلنی  999میلیون تن، سرانه تولید عسل در دنیا  80تعداد کلنی زنبور عسل در جهان در همین سال، 

 .کیلوگرم بوده است 99، 9902های زنبور عسل در جهان در سال 

گرم سرانه  229کلنی زنبور عسل،  299هزار و  229میلیون و  9تن عسل، داشتن تعداد  802هزار و  55 براساس این گزارش، تولید

 .بوده است 22گرم سرانه مصرف عسل آمار موجود تولید و مصرف عسل درکشورمان در سال  229تولید عسل و 

ایران رتبة هشتم در تولید : افزوده است 9902درصدی ایران از تولید عسل در جهان در سال  5/5این گزارش با اشاره به سهم 

در جهان را به خود اختصاص داده است و میزان صادرات عسل کشورمان در  9902عسل، رتبه چهارم از لحاظ تعداد کلنی در سال 

ه، جمعیت ملک 592هزار و  998این گزارش در پایان تعداد ملکه زنبور عسل تولید شده را .تن بوده است 29هزار و  5، 0222سال 

 .اعالم کرده است 0222تعاونی و اتحادیه در کشور در سال  959نفر و تعداد تشکل های زنبورداری را  525هزار و  52زنبوردار را 

از شبکه تلویزیونی بازار پخش و  08شایان توجه است برنامه کارشناسی مجله کشاورزی همه روزه در ماه مبارک رمضان از ساعت 

گفتنی است مجله کشاورزی عنوان بخش ویژه ای است که شبکه .از ساعت هفت صبح تقدیم بینندگان می شودتکرار آن روز بعد 

تلویزیونی بازار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هدف اطالع رسانی، آموزش، ترویج و معرفی برترین های کشاورزی مانند 

راه اندازی شده و در جدول پخش ... ات و ماشین آالت کشاورزی و زراعت، باغداری، دام و طیور، شیالت، جنگل و مراتع، تجهیز

 .برنامه های این شبکه قرار گرفته است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92202-0.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23319-1.html
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 علوفه

  فودپرس :1390تیر ماه  10یک شنبه 

 <دامی، بیشترین محصول وارداتی به کشورکشاورزیذرت ;
. بوده است 25ذرت دامی، بیشترین محصول وارداتی به کشور در سه ماه اول سال .میلیون دالر ذرت دامی وارد کشور شد 259 

سهم میلیون دالر و  259به ارزش « ذرت دامی»، شامل 0225طبق گزارش گمرک، اقالم عمده وارداتی طی سه ماه نخست سال 

 905به ارزش « دانه گندم به جز گندم دامی»درصد،  9.25میلیون دالر و سهم ارزشی  952به ارزش « برنج»درصد،  2.55ارزشی 

ششمین .درصد بوده است 9.99میلیون دالر و سهم ارزشی  992به ارزش « کنجاله سویا»درصد،  9.95میلیون دالر و سهم ارزشی 

هزار  595این محصول در سه ماه اول سال، . بوده است« ا به جز دانه حتی به صورت خرد شدهلوبیای سوی»محصول عمده وارداتی، 

این میزان لوبیا سویای وارد شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد . میلیون دالر وارد کشور شده است 029تن به ارزش 

 998. است« جو باستثنای بذر»داتی قرار دارد، دیگر محصول کشاورزی که در لیست اقالم عمده وار.درصدی داشته است 099

آخرین محصول کشاورزی که در رتبه دهم اقالم عمده .میلیون دالر، مقدار جوی وارداتی به کشور بوده است 059هزارتن به ارزش 

ر به کشور میلیون دال 002هزار تن و ارزش  055این محصول به حجم . است« موز سبز تازه یا خشک کرده»وارداتی قرار دارد، 

درصد از لحاظ ارزش افزایش داشته  95.55درصد از لحاظ وزن و  50.29، 22وارد شده است که نسبت به سه ماه اول سال 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با  25در میان اقالم عمده وارداتی محصوالت کشاورزی، تنها برنج و گندم در سه ماه سال .است

 صدای :منبع.کاهش وزن رو به رو شده اند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 قارچ

 فودپرس 1390تیر ماه  9سه شنبه 

 راه برای صادرات قارچ کنسروی به روسیه باز شده است

کل تولید قارچ در جهان : قارچ بیان داشترئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی در رابطه با تولیدات  <صنایع غذایی

میلیون تن آن تولید کشور چین است، و ایران نیز بین  5میلیون تن تولید ، 5میلیون تن در جهان است، از این  5چیزی معادل 

ن زمینه هزار تن در سال، مقام هفتم را در تولید قارچ دارد بنابراین بسیار خوب در ای 099کشور مستقل جهان با تولید  029

  .پیشرفت کرده است

کند، در نتیجه  آالت استفاده می ایران در زمینه تولید قارچ از بهترین امکانات و به روزترین ماشین: محمد حسن افشار ادامه داد

 .راندمان تولید، راندمان خوبی است

 ترین مشکل در حوزه تولید قارچ است کمبود نقدینگی اصلی

تولید قارچ در کشور بسیار پیشرفت کرده ، اما در این راستا نیز مشکالت زیادی نیز وجود دارد، درست است که : وی تأکید کرد

 .کنند ترین مشکلی که واحدهای قارچ است با آن دست و پنجه نرم می کمبود نقدینگی اصلی

هایی که در  ای سالن ی است عدها مشکل دیگر این است که به دلیل تبلیغات غلط مبنی بر این که تولید قارچ کار ساده: افشار گفت

 .کنند خرند و شروع به پرورش قارچ می خرند و کمپوست می گذشته مثال کارگاه متروک و یا مرغداری متروکی بوده می

ای دالل  اند راندمان تولیدشان پایین است، عده این افراد از آن جهت که دانش کافی در این زمینه را کسب نکرده: وی بیان داشت

کنند و باعث نوسانات قیمت  خرند، و بعد این قارچ را وارد بازار می ها می سراغ این افراد رفته و قارچ را با قیمتی پایین از آن نیز به

 .شوند می

 شود هزار تن قارچ به عراق صادر می 09در حال حاضر 

چون تولید قارچ در کشور چیزی : فتشود، گ هزار تن به کشور عراق صادر می 09وی با بیان این مطلب که در حال حاضر قارچ 

 .هزار تن مازاد دارد، بنابراین در تالش هستیم تا صادرات خود را افزایش دهیم 59مان یعنی حدود  درصد تولید ساالنه29حدود 

ن صادرات به کشور عراق نیز به دلیل وضعیت نامطلوب این کشور و همچنی: رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ خوراکی تصریح کرد

شود بنابراین اگر هماهنگی بیشتری بین این دو گمرک صورت  کنند گاهی متوقف می مشکالتی که گمرک ایران و عراق ایجاد می

 .بگیرد قطعا روند صادرات به عراق بهتر خواهد شد

دار انجام  ای سردخانهه ریزی شود تا حمل و نقل آن با کامیون قارچ کاالی سریع الفساد است بنابراین اگر برنامه: وی اضافه داشت

توانیم صادارت به عراق را دو برابر یعنی به  رود و هم می  های صادراتی باالتر می شده و در مقصد تخلیه شود، هم کیفیت قارچ

 .بیست هزار تن برسانیم

 ترکیه به دلیل مشکالت حمل و نقل و مشکالت گمرکی بخشی از بازار ایران را در دست گرفته

ترکیه با این که از نظر حجم تولید، تولیدی نصف ایران دارد،به دلیل مشکالت سفینه حمل و نقل و مشکالت : تافشار اظهار داش

 .گمرکی، اما بخشی از بازار ایران را در دست گرفته است

دلیل بسته  این قیمت دارای نوسانات زیادی است، در حال حاضر که در ماه رمضان قرار داریم به: وی در رابطه با قیمت قارچ گفت

 .شود هزار تومان فروخته می 5تا  9شود اما در حالت عادی بین  هزار تومان فروخته می 5شدن فست فودها، قارچ با قیمت 

روسیه زمینه بسیار خوبی برای صادرات قارچ ایران است، اما در این زمینه هم متأسفانه همان بحث حمل و نقل : وی تأکید کرد

 .شود ت موفق به این کشور محسوب میاست که مانعی برای صادار
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 راه برای صادرات قارچ کنسروی به روسیه باز شده

مشکالت گمرک روسیه نیز از دیگر موانع این اقدام است، بنابراین با وجود این مشکالت تا به حال : رئیس انجمن قارچ عنوان کرد

 .هستیم تا قارچ کنسروی به این کشور فرستاده شودنتوانستیم قارچ تازه را به کشور روسیه صادر کنیم و به دنبال این 

قرار شده یک سری کشتی و یک منطقه ویژه برای این کار در نظر گرفته شود، تا از این طریق و بعد : وی در پایان خاطرنشان کرد

گیرد و در تالش هستیم تا  البته متأسفانه این اقدامات بسیار کند صورت می. از تشریفات گمرکی قارچ ایران وارد بازار روسیه شود

 .هم این مشکالت برای صادرات قارچ کنسروی حل شده و هم راه برای صادرات قارچ تازه به این کشور باز شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  11: تاریخ

 صادرات گل در کما/ خم شدن کمر تولیدکنندگان در پی قاچاق گل و گیاه

قاچاق گل و گیاه موجب ورشکستگی تولیدکنندگان و تعطیلی واحد های صنفی : عجایبی با اشاره به رکود در بازار گل و گیاه گفت

 .شده است

 گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتسید جالل عجایبی رییس اتحادیه فروشندگان گل وگیاه در گفتگو با خبرنگار 

افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت خرید مردم موجب رکود و کسادی بازار گل و : با اشاره به رکود در بازار گل و گیاه گفت

 .گیاه شده است

قیمت تمام شده تولید گل و گیاه با توجه به قیمت نهال و هزینه کارگر و بیمه و مالیات باال است و می توان گفت که : وی افزود

 .شده تولید گل بسیار بیش تر از آن چیزی است که به مصرف کننده عرضه می شود قیمت تمام

واردات گل به کشور ممنوع است و هر گونه گل و : رییس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه با انتقاد از گل های خارجی در بازار گفت

 .شور وارد شده استگیاهی که در سطح شهر به عنوان گل خارجی عرضه می شود به صورت قاچاق به ک

وی به این نکته نیز اشاره کرد که پیاز برخی گل های خارجی به کشور از مبادی رسمی وارد می شود و تولیدکننده های داخلی آن 

 .را پرورش می دهند 

د منجر به بر قاچاق گل و گیاه هیچ نظارتی انجام نمی شود و این موضوع همراه با افزایش هزینه های تولی: عجایبی تصریح کرد

 .تعطیلی بسیاری از واحد های صنفی فروش گل و گیاه شده است

وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید زمینه صادرات گل و گیاه فراهم شود تا صادرات گل افزایش یابد و نرخ ها تثبیت شود و بازار 

 .گل از رکود خارج شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5955955 
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 گندم

 - 90/40/12فارس

بقایای سم در محصول کشاورزی با رعایت زمان و دوز مصرف از بین /میلیون هکتار 0مبارزه با آفت گندم در 
 رود می

که قابلیت  در محصوالتی: رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه باید سموم کشاورزی درست مصرف شود، گفت

 .خوری دارند باید رعایت زمان مصرف و دوز مصرف سم به خوبی انجام شود تازه

در مورد اینکه وضعیت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفت محمد

توان آن را با دارویی که پزشک  قابل دفاع نیست، اما می« سم»مصرف : کشاورزی چگونه است، گفتباقیمانده سموم در محصوالت 

 .کند، مقایسه کرد برای یک بیماری تجویز می

همان گونه که مصرف هر دارویی در کنار نتایج مثبت دارای عوارض است، سم نیز از این مقوله جدا نیست و طبیعتا : وی افزود

 .وارض باشدتواند دارای ع  می

رئیس سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا گفته نشده که برای حفاظت گیاه و حفظ نباتات از سموم استفاده 

 .حتی در برخی کشورهای دنیا مثل آمریکا میزان مصرف سموم کشاورزی، بیش از ایران است: نشود، اظهار داشت

در برخی محصوالت کشاورزی مانند گندم فاصله : سموم به درستی مصرف شود، تصریح کرد باغستانی میبدی با بیان اینکه باید

 .رود زمانی بین سمپاشی تا مصرف طوالنی است و در این مدت بقایای سم کامال از بین می

بارزه با آفات گندم، میلیون هکتار م 9امسال در : شود، اظهار داشت وی با بیان اینکه نیمی از سموم کشور در مزارع گندم مصرف می

 .میلیون هکتار هم مبارزه با سن صورت گرفته است 9های هرز و  میلیون هکتار علف 5

خوری دارند، باید رعایت زمان مصرف و دوز مصرف  در محصوالت کشاورزی که قابلیت تازه: رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 .سم به خوبی انجام شود

شناسایی متخلفین و پایش میزان مصرف در محصوالت کشاورزی بر : ی تخلف وجود دارد، اظهار داشتوی با بیان اینکه در هر جای

گیری میزان  های مجهزی را برای اندازه ها و آزمایشگاه عهده وزارت بهداشت است زیرا معاونت غذا و داروی این سازمان زیرساخت

 .مصرف و بقای سموم در محصوالت کشاورزی را فراهم کرده است

های  در مواردی آموزش: باغستانی میبدی با بیان اینکه شیوه مصرف و کنترل کیفی سموم برعهده سازمان حفظ نباتات است، افزود

 .شود الزم در مورد مصرف سم به کشاورزان داده می

المللی مورد تایید ما،  ینشود و براساس مراجع ب های هرز مزارع گندم استفاده می برای مبارزه با علف« توفوردی»از سم : وی افزود

 .زا بودن این سم به دست ما نرسیده است گزارشی از سرطان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259592999990 
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 گندم
 - 90/40/10فارس

آغاز بررسی ضرر و منفعت صادرات محصوالت / میلیون تنی 0میلیون تن گندم و کسری  99نیاز کشور به 

 بر آب
میلیون تن  035تا  0کسری : میلیون تن است، گفت 99معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور به گندم 

 .گندم است

در مورد اینکه برنامه وزارت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

ی در معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی بررسی و تحقیق: بر چیست، گفت جهاد کشاورزی در مورد منع صادرات محصوالت آب

 .در مورد اینکه صادرات چه محصوالت کشاورزی از لحاظ میزان مصرف آب به نفع یا به ضرر است، شروع است

یک تیم ویژه برای این تحقیق و بررسی در این زمینه مشغول به کار است و احتماال تا کشت پاییز نتایج مشخص : وی افزود

 .شود  می

بررسی در مورد محصوالت صادراتی کشاورزی، مناطق تولید و بار مصرفی آب را  این تیم: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کند رصد می

هدف وزارتخانه تعیین سیاست منطقی برای صادرات محصوالت کشاورزی است و در این رابطه هم با سازمان : کشاورز تصریح کرد

 .هواشناسی جلساتی برگزار شده است

کاهش واردات این : ر مورد برنامه وزارتخانه برای کاهش واردات گندم و کنجاله سویا گفتمعاون زراعت وزرات جهاد کشاورزی د

 .محصوالت منوط به افزایش تولید آنها است

میلیون تن نیاز کسری این محصول است  9.5تا  9میلیون تن گندم خوراکی مورد نیاز کشور در سال جاری بین  00از : وی افزود

 .شود میکه از طریق واردات تأمین 

 .های را در نظر داریم که هنوز موجبات آن فراهم نشده است  های روغنی برنامه برای افزایش تولید دانه: کشاورز بیان داشت

چند روز قبل محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده با کشت هندوانه، تولید و صادرات آن به علت : به گزارش فارس

 .ف استمحدودیت منابع آبی کشور مخال

عالوه بر مخالفت وزیر جهاد کشاورزی در مورد کشت و صادرات هندوانه چیت چیان وزیر نیرو هم گفته است صادرات هندوانه به 

 .علت اینکه برای تولیدش باید میزان زیادی آب مصرف شود عاقالنه و منطقی نیست

 .میلیون تن گندم وارد کشور شد 9.2م مورد نیاز بر اساس آمار کمرک، سال گذشته برای تأمین گند: افزاید این گزارش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259502999298 
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 گندم
 - 90/40/13فارس

 میلیون تن گذشت 435خرید تضمینی گندم از 
میلیون تن گندم  435بانک کشاورزی با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت گندم تاکنون سخنگوی خرید تضمینی 

 .میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است ۱13هزار و  45از کل مبلغ خرید : خریداری شده، گفت

خبرگزاری نگار اقتصادی وگو با خبر اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

هزار و  55میلیارد ریال خریداری و مبلغ  559هزار و  59از ابتدای برداشت گندم تاکنون گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شده است 592

محموله  028هزار و  922تن گندم در  292هزار و  599میلیون و  5آغاز برداشت گندم تاکنون از دهه سوم فروردین و : وی افزود

 .خریداری شده است

گندم از : استان در حال انجام است، اظهار داشت 29سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .رضوی و جنوبی و خوزستان در حال خرید استهای اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان  استان

های  تن رتبه 805هزار و  928تن و فارس با  252هزار و  899تن، گلستان با  998هزار و  258های خوزستان با  استان: وی افزود

 .اند اول تا سوم در تولید گندم را به خود اختصاص داده

کشاورزی در راستای سرعت بخشیدن به عملیات خرید گندم و واریز  سامانه ویژه خرید تضمینی گندم بانک: نظری تصریح کرد

 .پول به حساب کشاورزان گندمکار توسط بانک کشاورزی طراحی شده است

 .شد با عاملیت بانک کشاورزی انجام می 85های گذشته نیز خرید تضمینی گندم تا پایان سال  در سال: وی افزود

پول گندمکاران کشور از منابع بانک کشاورزی به صورت : گندم بانک کشاورزی گفت عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی

 .شود آنی توسط سامانه ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت می

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم  0055به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری 

 .استتومان  0088دوروم 

میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  00طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود : افزاید این گزارش می

 .شود میلیون تن آن به صورت تضمینی خریداری می 8

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259502999295 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 139۱تیر  14: تاریخ

 تاثیر آبیاری بارانی در خود کفایی تولید گندم

استفاده از آبیاری تحت فشار مناسب برای تولید گندم اعم از آبیاری بارانی که سبب افزایش : عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .خواهد شدسطح زیر کشت 

گروه اقتصادی  حوزه کشاورزیهدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

کمبود آب در : ایم یا خیر؟ اظهار داشت به خودکفایی در تولید گندم رسیده، در خصوص این موضوع که آیا باشگاه خبرنگاران جوان

منطقه سبب کاهش تولید در سال جاری شده است، حال از طریق آبیاری تحت فشار مناسب برای تولید گندم اعم از آبیاری بارانی 

 . که در افزایش سطح زیر گندم موثر است، باید استفاده شود

مانع توسعه و کاهش انگیزه ... های کشاورزی اعم از سم، بذر، کود و هش نرخ گندم نسبت به گران بودن نهادهاز طرفی کا: وی افزود

تولیدکنندگان است که در این راستا خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی با تالش فراوان در بحث مکانیزیاسیون و تخفیفات الزم 

 . قیمت خوبی را به ارائه گذاشته است

است، دولت محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت اقتصاد و دارایی همراهی الزم را با وزارت جهاد کشاورزی داشته  الزم به ذکر

 . باشند که چرخه تولید یکی از محصوالت استراتژیک کشور به سر مقصد نهایی که منجر به کاهش واردات داشته باشند

های اخیر که سبب افزایش ذخیره کشت زمین،  ها و خشکسالی ند بارندگیشود با رو بینی می پیش: میرمرادزهی در ادامه بیان کرد

 . وضعیت خوبی برای افزایش تولید نخواهیم داشت

مهمترین فاکتور برای رسیدن به خود کفایی اعم از باران و آب است که با فراهم : عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد

ب افزایش راندمان تولید خواهیم شد و از طرفی انجام تحقیقات در واحد سطح گندم برای در آوردن و استفاده از آبیاری بارانی موج

 . ها و رسیدن به استقالل الزم است امان بودن کشت از آفت

http://www.yjc.ir/fa/news/5958595 
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 گوجه فرنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

192 
 

 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان – 139۱تیر  48: تاریخ

 هزار تومان 01هر کیلو گوشت / گوشت گران شد 

یابد  با توجه به اینکه به دلیل پیش سرد شدن وزن گوشت کاهش می: ملکی با اشاره به اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گفت

 .تومان افزایش بیابد 599هزار و این امر موجب شده تا قیمت هر کیلو گوشت بین هزار تا 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه تجارت علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

تومانی گوشت  599تا هزا رو  0999این امر موجب افزایش : سرد کردن گوشت از دیروز گفت طرح پیش، با اشاره به اجرای جوان

 .قرمز شد

 .گیرد درجه زیر صفر قرار می 5الی  5ساعت در دمای  95بر اساس این طرح الشه گوسفند به مدت : وی افزود

تب کریمه کنگو تصمیم به اجرای طرح پیش سرد کردن به گفته ملکی مسئولین سازمان دامپزشکی با توجه به مشاهده مواری از 

 .گوشت گرفتند

یابد اما قرار دادن گوشت در این دما موجب  گرم کاهش می 599تا  599با قرار دادن گوشت در این دما وزن آن : وی ادامه داد

 .شود زدایی و افزایش بهداشت گوشت می میکروب

شود و  دار عرضه می هزار تومان به مغازه 99تا  599هزار و  95اکنون گوشت قیمت هم : وی با اشاره به قیمت گوشت در بازار گفت

 .رسد تومان هر کیلو شقه بدون دنبه به فروش می 599هزار و  92تا  92در واحدهای صنفی به قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5959295 
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 گوشت مرغ

 - 90/40/49فارس

 روند کاهشی قیمت مرغ در رمضان ادامه دارد
با توجه به تولید مازاد بر نیاز مرغ، امسال روند : رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت

 .یافته استروز اخیر هزار تومان کاهش  95در ماه رمضان کاهشی بود و هر کیلوگرم مرغ زنده در   قیمت

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت

 .تومان است 999هزار و  5های میدان بهمن  امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در عمده فروشی: گفت

 .تومان است 599هزار و  2ت هر کیلوگرم مرغ زنده درب مرغداری قیم: وی افزود

های سطح شهر متفاوت و  فروشی قیمت مرغ در خرده: رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور تصریح کرد

 .شود تومان عرضه می 599هزار و  5هزار تا  5بین 

یابد و به دنبال  ضان تا روزهای پنجم و ششم تقاضا برای خرید مرغ افزایش میروز قبل از ماه مبارک رم 09هر سال از : وی افزود

 .یابد ها هم کمی افزایش می افزایش تقاضا قیمت

ها در ماه رمضان کاهشی بوده، به طوری که قیمت هر  با توجه به تولید مازاد بر نیاز مرغ، امسال روند قیمت: یوسفی بیان داشت

 .تومان کاهش یافته است 599هزار و  2تومان به  599هزار و  5وز اخیر از ر 05کیلو گرم مرغ زنده در 

امسال در راستای تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور : رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت

 .د مازاد نیازی به این کار نیستکند، در حالی که با توجه به تولی دام بخشی از ذخایر مرغ منجمد را به بازار عرضه می

 .کند سازی می در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام روزانه بخشی از مازاد تولید مرغ را خریداری و در انبارها ذخیره: وی افزود

به همین بومی در استان مازندران وجود داشته   طبق اعالم سازمان دامپزشکی آنفلوانزای پرندگان در بین چند مرغ: یوسفی گفت

 .این محصول نداشته است  دلیل این موضوع تأثیری بر قیمت
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 گوشت مرغ  
 - 90/40/12فارس

 تن گوشت مرغ مازاد از مرغداران خرید و ذخیره سازی روزانه یک هزار

تا هزار تن گوشت  511به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا روزانه : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 .مرغ مازاد خریداری و ذخیره سازی می شود

روز گذشته پس از کاهش قیمت  09، حسن رکنی با اشاره به اینکه در وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

شرکت پشتیبانی امور دام گوشت مرغ مازاد تولید را به هر : گوشت مرغ ، مازاد تولید خریداری و ذخیره سازی شده است، افزود

 .میزان و در هر جای کشور که باشد خریداری و ذخیره سازی می کند

 .کاهش یافته استامسال بر خالف سال های گذشته تقاضا برای گوشت مرغ : وی گفت

امسال بر خالف سال های گذشته به علت مازاد تولید و کاهش قیمت گوشت گرم : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود 

 .مرغ ، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ منجمد توزیع نکرد

که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم  هزار تن است 099میزان ذخیره مرغ در سردخانه های شرکت پشتیبانی امور دام : رکنی گفت

 .بازار به عنوان ذخیره استراتژیک در زمان هایی که با کمبود تولید مواجه شویم ذخایر را وارد بازار خواهیم کرد

این بیماری فقط در تعدادی از مرغ های خانگی و بومی : وی با انتقاد از شایعات درباره شیوع آنفلوانزای پرندگان تصریح کرد 

در استان مازندران مشاهده شده است که با تدابیر قرنطینه ای سازمان دامپزشکی این بیماری در همان منطقه کنترل  روستایی

 .شد

واحدهای صنعتی پرورش مرغ به لحاظ وجود بیماری آنفوانزا کامالً پاک است و مردم : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .با اطمینان گوشت مرغ مصرف کنند

در روزها اخیر به علت خبر مشاهده آنفلوانزا در یکی از روستاهای استان مازندران صادرات گوشت مرغ به بازارهای : رکنی گفت 

 .منطقه کاهش یافت که پس از توقف کوتاه مجدداً صادرات انجام می شود

در شده که این عدد در مدت مشابه تن تخم مرغ صا 299هزار و  99بر اساس گزارش گمرک در سه ماه نخست امسال : وی افزود

 .درصد رشد داشته است 85هزار تن بوده و بنابراین صادرات تخم مرغ  09سال گذشته 

تن  5599در این مدت : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره میزان صادرات گوشت مرغ در دو ماه نخست امسال گفت

 .گوشت مرغ صادر شده است

 55براساس آمار گمرک در این مدت بیش از : ماه نخست امسال مطلوب ارزیابی کرد و افزود 9ام زنده را در رکنی میزان صادرات د

 .درصدی را نشان می دهد 09میلیون دالر ارزش صادرات دام زنده از کشور بوده است که رشد 
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 متفرقه

 - 90/40/10فارس

 شود عرضه محصوالت عشایر تهران افتتاح می هنخستین فروشگا
نخستین فروشگاه عرضه محصوالت پروتئینی عشایری شهر تهران در میدان : مدیر امور عشایر استان تهران گفت

 .کند فلسطین، همزمان با عید سعید فطر آغاز بکار می

به نقل از روابط عمومی امور عشایر استان تهران، سیروس نصیری روز یکشنبه در دیدار با فرماندار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برای تکمیل زنجیره تولید محصوالت عشایری و برای اینکه محصوالت عشایری بطور مستقیم و بدون واسطه : شهرستان تهران افزود

 .ر تهران راه اندازی می شوداز تولید به مصرف برسد، فروشگاه عرضه محصوالت عشایری د

قیمت تمام شده محصوالت عشایری با قیمت عرضه آنها تناسب و همخوانی ندارد و فروشگاه عرضه محصوالت : نصیری بیان کرد

 .عشایری در شهر تهران به منظور ایجاد تعادل میان قیمت تمام شده با قیمت عرضه محصوالت تاسیس و راه اندازی خواهد شد

با تاسیس این فروشگاه، محصوالت عشایری با کیفیت و قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار مردم قرار خواهد : دوی اضافه کر

 .گرفت و عالوه بر آن فعالیت این فروشگاه موجب رونق فعالیت های تولیدی و اقتصادی خانوارهای عشایری استان تهران می شود

در استان تهران زندگی می کنند که خدمات موردنیاز این خانوارها از طریق هشت سه هزار خانوار عشایری : نصیری خاطرنشان کرد

 .شرکت تعاونی تامین و ارائه می شود

 خانوار عشایری در شهرستان تهران زندگی می کنند 099* 

شایری در شهر تهران عیسی فرهادی معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران نیز دراین دیدار با بیان اینکه تصور حضور جامعه ع

هزار دام سبک در شهرستان تهران زندگی می کنند که حضور این عشایر به  99خانوار عشایری با  099حدود : سخت است افزود

 .عنوان یک ظرفیت در حاشیه کالنشهر تهران، یک هنر است

سکونت دارند که در حال حاضر در ( 05 منطقه)عشایر شهرستان تهران در روستای مسکرآباد در جاده خاوران: فرهادی تصریح کرد

 .مناطق ییالقی استان شامل شهرستان های دماوند، شمیرانات و فیروزکوه حضور دارند
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 متفرقه
 - 90/40/13رسفا

 افزایش قیمت شیر به نفع چه کسی است؟/ سرانه مصرف شیر در ایران یک سوم کشورهای پیشرفته
کنندگان  در حالی که سرانه مصرف شیر در کشور یک سوم کشورهای پیشرفته است، دولت برای حل مشکل تولید

درصد  91شیرخام و به صرفه نبودن تولید، تصمیم گرفته تا با تصویب ستاد تنظیم بازار قیمت شیر، ماست و پنیر 

 .افزایش یابد

دانند که به دلیل کلسیم  امروزه خواص شیر بر هیچ کس پوشیده نیست و همه می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سازی و جلوگیری از پوکی استخوان دارد؛ مصرف روزانه این ماده غذایی بسیار  ای در استخوان سرشار موجود در شیر که نقش عمده

 .حائز اهمیت است

ها  شود و در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان، دولت اده غذایی ارزشمندی است که مصرف آن در تمام سنین توصیه میشیر م

 .دهند ای اختصاص می های ویژه  برای مصرف این ماده غذایی ارزشمند یارانه

ن مصرف سرانه شیر در کشورهای شود که میزا کیلوگرم است، گفته می 29در حالی که میزان مصرف سرانه شیر در کشور کمتر از 

 .کیلوگرم است 599کیلوگرم و در برخی کشورها مانند هلند، نروژ، سوئد، دانمارک و نیوزیلند بیش از  299توسعه یافته بیش از 

هاست که برای افزایش سرانه مصرف شیر به  شود و سال میلیون تن شیر در کشور تولید می 8.5ساالنه حدود : به گزارش فارس

شود، اما به دالیل مختلف که شاید یکی از آن عوامل قدرت پایین خرید  کیلوگرم در کشور تالش می 099سط جهانی یعنی متو

 .اند به این هدف مهم نائل شوند مردم باشد، دولتمردان هنوز نتوانسته

ی به نام پوکی استخوان مواجه افتد که کشور با یک معضل اساس این عدم موفقیت در افزایش سرانه مصرف شیر در حالی اتفاق می

 .گردد ای از بروز این بیماری به سرانه مصرف شیر در کشور برمی است و بخش قابل مالحظه

یکی از راهکارهای افزایش مصرف لبنیات پرداخت یارانه است که اگرچه دولت برای حمایت از تولید شیر و حتی ثابت یا پایین نگاه 

کند، اما از آنجا که پرداخت آن مستمر و به موقع نیست، اثرات الزم را برجای  به این کار می تولید شیرخام اقدام  داشتن قیمت

 .نگذاشته است

نبودن تولید برای دامداران و صنایع لبنی و کافی نبودن عدم توان خرید مردم از  به هرحال پایین بودن سرانه مصرف شیر، به صرفه

 .معضالتی است که در جامعه با آن مواجهیم

سال گذشته  3یا  0نبودن تولید شیرخام برای دامداران از جمله مسائلی است که بارها از سوی دامداران در  بصرفه

چنانچه برای حل این معضل دولت در مقاطعی از زمان به تولید این محصول یارانه اختصاص داد و باالخره هم در مطرح شده، 

 .تومان اعالم کرد 0559داران را قیمت مصوب خرید شیرخام از دام 22تیرماه سال 

البته قیمت مصوب در یک سال گذشته به دلیل مقاومت صنایع لبنی از خرید با قیمت مذکور حتی با استقرار : به گزارش فارس

بازرس از طرف معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، در محل خرید شیرخام و صنایع لبنی عملیاتی نشد و رضا 

نه توان خرید شیرخام به قیمت مصوب را »دبیر انجمن صنایع لبنی بارها در توضیح این موضوع گفته است که صنایع  باکری

 . «های کنونی دارند های باالتر از نرخ های لبنی را با قیمت دارند و نه توان فروختن فرآورده

اند که  یرغم مخالفت در مورد افزایش قیمت عنوان کردهضمن اینکه دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که صنایع لبنی عل

 .درصد افزایش یابد 09تومان باید قیمت محصوالت لبنی  0559برای افزایش قیمت خرید شیر خام به 

تا  05در حالی که سود قانونی صنعت در دنیا : گوید محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران نیز می

 .درصد بود 0.5هم سود صنایع لبنی فقط  22درصد سود نبرده و سال  2صد است هیچگاه صنعت لبنیات بیش از در 99
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درصد عوارض قانونی را از مردم با قیمت تمام  1همچنین برخالف عرف دنیا صنایع لبنی ایران مکلفند : افزاید وی می

 .شده شیر دریافت و به دولت بپردازند

سال اخیر موضوع افزایش قیمت شیرخام و اختالف نظر میان دامداران و واحدهای صنعتی خریدار شیر  در یک: بنابراین گزارش

خام موضوعی کامال جدی و پیچیده بوده است، چرا که اگر دولت صنایع را وادار به خرید به قیمت مصوب کند توان خرید از سوی 

 .وادار به افزایش قیمت نکند، دیگر دامدار توان تولید ندارد مردم برای جبران این افزایش قیمت نیست و اگر هم صنایع را

نعمت زاده وزیر صنعت، اما ظاهرا دولت برای حل این معضل تصمیماتی اتخاذ کرده طوری که در هفته گذشته : به گزارش فارس

قلم  3مقرر شده قیمت تواند یارانه این بخش را پرداخت کند،  معدن و تجارت اعالم کرد که به دلیل اینکه دولت نمی

درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تائید شده، ولی هنوز به  91محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر 

 .تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است

باط مستقیمی با تومان از دامداران که ارت 0559درخواست خرید شیر خام با قیمت : البته معاونت اجرایی رئیس جمهور هم گفته

ها مطرح و اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرخ محصوالت لبنی  سازی یارانه نرخ محصوالت لبنی دارد، در یکی از جلسات ستاد هدفمند

 .به بعد از مباه مبارک رمضان موکول شده است

کنندگان و صنایع لبنی در  لیدمحمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری که هفته گذشته داشت، با اشاره به مشکل تو

تواند در هر مسئله مستقیم دخالت کند، زیرا در این صورت باید به ضرر یک طرف حکم کند  دولت نمی: مورد قیمت شیر گفته است

 .و یک طرف متضرر شود و این مطلوب ما نیست

ا مراقبت کند تا افزایش غیر منطقی قیمت دولت در این زمینه دو راه دارد، یکی اینکه طبق قانون عرضه و تقاض: وی گفته است

التفاوت مربوط به افزایش قیمت را پرداخت کند که این رقم درباره افزایش  نداشته باشیم و راه دوم این است که خود دولت مابه

 .قیمت شیر بیش از هزار میلیارد تومان است

کنندگان شیر،  ای برای حل مشکل مزمن تولید ا چند هفتهبنابراین دولت تا بعد از ماه رمضان یک فرصت تقریب: به گزارش فارس

کنندگان لبنیات در اختیار دارد، تا به بهترین نحو و با کار کارشناسی دقیق بتواند بین مثلث تولیدکنندگان  صنایع لبنی و مصرف

 .کننده قضاوت کند که قیمت را چگونه و چقدر تغییر دهد شیرخام، صنایع لبنی و مصرف
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 متفرقه
 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

 گذاران صنایع تبدیلی مغفول ماند  فندق، از چشم سرمایه
کند، ایران با وجود  در حالی که ترکیه از محل تولید و فرآوری فندق ساالنه بیش از یک میلیارد دالر درآمد کسب می

رود، هنوز نتوانسته در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری و  شمار می آنکه هشتمین کشور تولیدکننده فندق دنیا به

 . ی داشته باشدبرندسازی فندق اقدام مؤثری در کارنامه اقتصاد کشاورز

با اعالم ( ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی گیالن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در حالی که ترکیه توانسته با تولید و فرآوری فندق ساالنه بیش از یک میلیارد دالر ارزش افزوده داشته باشد، تولید : این خبر گفت

 .شود درصد ضایعات به شکل سنتی و رهاشده دنبال می 29دق ایران با فن

عنوان قطب تولید فندق در  هزار هکتار سطح زیر کشت به 05درصد فندق کشور و  85استان گیالن با تولید : غالمعلی قربانی افزود

 .رود که فاقد صنایع فرآوری و تبدیل است شمار می سراسر ایران به

فروشند و  ها می ها و واسطه ترین قیمت ممکن به دالل کشاورزان به شکل سنتی فندق تولیدی خود را با نازل: وی خاطرنشان کرد

ها است که مثل همیشه سود آن به جیب کشاورزان  شهرها نتیجه مانور دالل افزایش غیرمتعارف قیمت فندق در تهران و سایر کالن

 .رود نمی

 میلیارد تومانی فندق ۱1درآمد 

تن  959هزار و  05هزار سطح زیر کشت، بیش از  05سال گذشته از : کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن ادامه دادعضو 

 .میلیارد تومان برای کشاورزان داشت 59فندق برداشت شد که درآمدی حدود 

مناطق تولید فندق کشور هستند و  ترین های رودسر، املش، سیاهکل، تالش، رودبار و آستارا از مهم شهرستان: قربانی تصریح کرد

رود، با این حال ارزش افزوده قابل توجهی از محل تولید فندق نصیب  شمار می ایران هشتمین کشور تولیدکننده بزرگ فندق به

 .شود اقتصاد کشور نمی

 فندق، مغفول صنایع تبدیلی

گذاری گسترده در  رود، توانسته از سرمایه شمار می ترکیه که یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده فندق دنیا به: وی یادآور شد

صنایع تبدیلی درآمد بیش از یک میلیارد دالری نصیب کشور کند، این در حالی است که میزان فرآوری صنایع تبدیلی فعال فندق 

 .تر از سایر کشورها است در ایران بسیار پایین

یلی شیرینی و شکالت، محصوالت آرایشی و بهداشتی و همچنین دارویی در ترکیه از این محصول در صنایع تبد: قربانی تأکید کرد

تواند ضمن تعریف بازار اقتصادی و صادراتی جدید، فرصت  شود که محصول فرآوری با ارزش افزوده چند برابری می استفاده می

 .وجود آورد اشتغال قابل توجهی نیز به

 فندق، محصولی که تشکل کارآمد ندارد

هزار کشاورز در استان گیالن به تولید فندق اشتغال  59در حالی که : اورزی اتاق بازرگانی گیالن اظهار داشتعضو کمیسیون کش

 .اند ها تمایل چندانی به فعالیت در این حوزه نشان نداده علت عدم تدوین برنامه جامع برای هدایت این محصول، تشکل دارند، اما به

عنوان یکی از محصوالت دارای ارزش افزوده از سوی مسئوالن دولتی مورد توجه قرار  در صورتی که فندق به: وی همچنین گفت

صورت تعاونی و اداره آن به شکل  اندازی کارخانه، به گذاری بخش خصوصی همراه شده و با راه تواند با هدایت و سرمایه گیرد، می

 .سهام، کشاورزان را نیز در فرآوری آن شرکت داد
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گذاری باعث افزایش انگیزه تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت مواد  ورود کشاورزان به حوزه فرآوری و ارزش: ودقربانی در ادامه افز

 .شود که تاکنون مغفول باقی مانده است های شمالی کشور می ریزمغذی در استان

فعالیت اقتصادی با درآمد باال نگاه عنوان یک  گاه به تولید فندق به عالوه بر دولت، بخش خصوصی نیز هیچ: وی خاطرنشان کرد

نکرده و شاید همین مسئله باعث شده تشکل توانمندی در حوزه فندق که قابلیت ساماندهی تولیدکنندگان را داشته باشد و برای 

 ./اندازی نشده است فرآوری و صنایع تبدیلی جذب سرمایه کند، راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92220-0.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

 های تاریخی سال آینده در فهرست میراث جهانی ثبت می شود  قنات
قنات تاریخی کشور  99: معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت

 .نامزدهای اصلی سال آینده کشورمان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو هستند

به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کارشناسی اولیه برای ثبت این قنات ها به پایان رسیده است و هم اکنون در کارها و اقدامات : گردشگری، مسعود سلطانی فر افزود

 .مرحله کارشناسی نهایی قرار دارد

در این نشست دو اثر محوطه : کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بن آلمان گفت( تیر 02)وی با اشاره به نشست روز شنبه 

 .بابک کرمان به ثبت جهانی رسیدتاریخی شهر شوش و منظر فرهنگی روستای میمند شهر 

سال است که در این محوطه  099حدود : هزار ساله دارد افزود 5تا  9سلطانی فر با بیان اینکه محوطه تاریخی شهر شوش قدمت 

 .کار باستان شناسی انجام می شود

فهرست میراث جهانی محوطه تاریخی شهر شوش به عنوان هجدهمین اثر کشورمان در : رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت

 .یونسکو ثبت شده است

 .همچنین منظر فرهنگی روستای میمند نیز به عنوان نوزدهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید: سلطانی فر افزود

بود که به  پرونده منظر فرهنگی روستای میمند دو سال قبل برای ثبت جهانی به کمیته میراث جهانی یونسکو ارائه شده: وی گفت

 .علت ناقص بودن پرونده و گزارش ها به ثبت نرسید

تا قبل : به بعد هر کشوری می تواند ساالنه یک اثر را برای ثبت در یونسکو معرفی کند افزود 9995سلطانی فر با بیان اینکه از سال 

 .فهرست میراث جهانی قرار داشتیماز ثبت دو اثر یادشده ما در رتبه سیزده در میان کشورهای جهان از نظر ثبت آثار در 

اثر و مکان تاریخی  22هم اکنون حدود : رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به محوطه ها و مکان های تاریخی کشورمان گفت

واهد ها برای ثبت این آثار اقدام خ به عنوان فهرست پیشنهادی و ثبت موقت در یونسکو داریم که با توجه به تکمیل شدن پرونده آن

 .اثر را به عنوان نامزدهای ثبت طبیعی داریم 92شد و همچنین 

تالش داریم ثبت های زنجیره ای را افزایش دهیم و برای این موضوع خانه های ایرانی و حمام های ایرانی از : سلطانی فر افزود

 .نامزدهای ثبت جهانی هستند

 .خانه یا حمام معرفی و ثبت جهانی می شود 99یا  09با ثبت زنجیره ای به جای یک خانه یا یک حمام، : وی گفت

هنگامی که اثری به عنوان میراث جهانی ثبت می شود، از : سلطانی فر درباره مزیت های ثبت آثار در فهرست میراث جهانی افزود

 .جهت حفاظت مورد تاکید و حمایت سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو قرار می گیرد

همچنین ثبت جهانی یک اثر علتی می شود برای تجمع باستان شناسان، پژوهشگران و : اث فرهنگی گفترئیس سازمان میر

 .فرهیختگان در آن مکان تاریخی و همچنین صدها مقاله و کتاب درباره آن اثر تاریخی تالیف می شود

هزار سایت گردشگری جهان به  9تا  5همچنین نام آثاری که در فهرست میراث جهانی به ثبت می رسد، در : سلطانی فر افزود

 ./عنوان مقاصد اصلی به گردشگران معرفی می شود

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92505-0.html 
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 متفرقه
 آیانا-1390تیر  13, شنبه

 روستای صخره ای میمند در انتظار جهانی شدن 
استاندار کرمان به دعوت سازمان میراث فرهنگی کشور برای بررسی پرونده روستای صخره ای میمند در کمیته 

 .میراث جهانی حضور یافت

 ٬ی سازمان علمیبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از روابط عمومی استانداری کرمان سی و نهمین نشست کمیته میراث جهان

به منظور بررسی آثار پیشنهادی و واجد شرایط از نقاط مختلف جهان هم اکنون در شهر بن ( یونسکو)فرهنگی و تربیتی ملل متحد 

 .آلمان در حال برگزاری است

 .قرار است در این اجالس پرونده های شوش و میمند از ایران مورد بررسی قرار گیرد

محمدحسن طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی کشور و علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان و احمد هیات ایرانی به ریاست 

جاللی سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو و مدیر منطقه میمند به منظور دفاع از پرونده های شوش و میمند در نشست کمیته 

 .بین المللی یونسکو حضور دارند

اجالس هیات ایرانی ضمن ارائه گزارش های ادواری حفاظتی از سایت های میراث جهانی و دفاع از پرونده بنابر این گزارش در این 

 .های شوش و میمند به پرسش های کشورهای عضو کمیته پاسخ می دهند

 ٬پارچگییک ٬تپه باستانی آن با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه کمیته میراث جهانی در خصوص حفظ اصالت ٬در پرونده شوش

 .مدیریت و حفاظت محوطه و در پرونده میمند نیز منظر فرهنگی آن مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت

بر پایه این گزارش به دلیل اهمیت و تسریع در ثبت جهانی میمند استاندار کرمان بنا به دعوت سازمان میراث فرهنگی کشور 

 .شخصا در این نشست حضور دارد

ای و دستکند میمند با قدمت چند هزار ساله از نخستین سکونتگاه های بشری و از مواریث باستانی ایران است که روستای صخره 

متر از  959هزار و  9کیلومتر مربع و در ارتفاع  599کیلومتری شمال شرقی شهرستان شهربابک در استان کرمان با وسعت  28در 

 .سطح دریا واقع است

در فهرست میراث جهانی یونسکو از سال ها قبل در حال پیگیری است که در صورت تحقق آن، پس از  پرونده ثبت روستای میمند

ارگ بم و باغ شاهزاده ماهان، سه اثر از استان کرمان در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار می گیرد و استان کرمان از جایگاه 

 .خاصی در کشور برخوردار خواهد شد

 .تیر ادامه خواهد داشت 05میراث جهانی یونسکو تا سی و نهمین نشست کمیته 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92228-0.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1390تیر  13, شنبه

 ابتکار اکبر مشتی در بستنی چه بود؟ 
های عقاب نشان را،  حدوداً هفتاد و پنج سال پیش، وقتی که کنار یک دهنه مغازه خیابان قدیمی ری، فالسک

رسید، دوره دسرهای سرد و یخی ایرانی، رو به انقراض گذاشته است؛  به فکر کمتر کسی می. سرهم، صف کردند پشت

ها و  تر از آن وزن امروزی بود و چند برابر سنگین های لوس و ظریف و کم تر از فالکس هایی که چند برابر بزرگ فالسک

شان  گرفت و یخ ها از این غروب تا آن غروب، حالت اولیه که سه چهار کیلو خرده یخ، در آنها جا می طوری جادارتر، به

 . شدند کردند و ذوب نمی را حفظ می

به آسانی قابل شناسایی باشند و خدای ناکرده  شان، جملگی فالسک های عقاب نشان، عالمتی بر خود داشتند تا برای صاحبان

 .ها، رندی نکنند و با پس و پیش کردن آنها، نوبت خودشان را جلو نیاندازند بعضی

ها، به تجربه دریافته بودند اگر یک ساعت، یک ساعت و نیم، فالسک سنگین به دست بگیرند و انتظار بازشدن  صاحبان فالسک

 .کند؛ هم خستگی و هم انتظار شان می موردی، عارض ش، نیمه باز بود، خستگی بیا ای را بکشند که کرکره مغازه

گفتند و  ها می دادند، با هم گل تایی، گروهی تشکیل می  تا سه رفتند، دوتا دوتایی، سه روی سوی دیگر خیابان می رو، به پیاده از این

آوردند تا ساعت سه بعدازظهر، فرا برسد، کرکره مغازه باال برود و  ها را تاب می شنفتند، گرمای آزار دهنده بعدازظهر تابستان گل می

 :کارکنان بستنی فروشی، صدا در صدای هم بیاندازند

 !داره بستنی، نوبر بهاره بستنی خامه -

ماندند  ، وفادار میشان کرد، چه فصلی از سال باشد، آنان در بهار، تابستان و پاییز، به این کالم عامیانه برای دکانداران، هیچ فرقی نمی

 .کردند و هیچ دخل و تصرفی، در آن نمی

رفتند، نوبت می گرفتند و دایم مرد بلند قامتی را که پشت بساط  شان می های آن زمان بود که مشتریان به سوی فالسک. بگذریم

 :دادند ایستاده بود؛ مورد خطاب قرار می

 ...و نیم بستنی واکبر آقا دو کیلو ! ... اکبر آقا، یک کیلو بستنی  -

ها را روی پیشخوان سُر  داد و فالسک شان را انجام می کرد سفارش گرفت، پر می ها را، از آنها می و اکبرچین بر جبین، فالسک

 :زد کرد، صدا می آنکه سرش را بلند می داد، به طرف صندوقدار تا قیمت بستنی را بستاند و خود او بی می

 !نفر بعدی -

یخ در »ها شوند، از  تدریج راهی دیار خاطره کند که دسرهای سرد ایرانی، به ای، کاری  مده بود تا با بستنی خامهاکبر مشتی آ.... 

ها را، خوش و  که سالیان سال، بعد از ناهار یا هنگام عصرانه، ذائقه ایرانی.... و« لرزانک« »هل و گالب»، «رو یخی»گرفته تا « بهشت

 .آوردند ل میکردند و جگرشان را، حا خنک می

ها، رفته رفته به آخر رسید، نوآمده بود تا دل آزار کهنه شود و در سبد غذاهای  گونه دسرها و میان غذا با ابتکار اکبر مشتی، دوره آن

 .ها، جای بگیرد، حتی به خارج از کشور هم صادر شود تفننی ایرانی

خوردند  هایی می شد و مردم بستنی تی از خیابان ری، غلغله میآن روزها، از ساعت سه بعدازظهر تا ساعتی پس از غروب، در قسم

های ایرانی بود؛ شیرین،  اش ماندگارتر از دسر آمد و طعم بردی تا اندکی به دهانت بگذاری، بستنی کِش می که اگر قاشق در آن می

 .دار و عطر گرفته از زعفران و گالب خامه
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تر، به  مان، به یک سرازیری بیافتد و او بتواند راحت ی، به من گفت، تا گپ و گفتها را امیر مالیری، پسر خوانده اکبر مشت این

 :ها، پرسه زدیم و از بستنی گفتیم با هم ساعتی در گذشته. یافت هایی جواب بدهد که گاهی موردی برای مطرح شدن می سؤال

 های دسته جمعی ها و گردش ضیافت

او پشت دخلی نشسته است که قبال اکبر مشتی ! گویی همین میزان طنز و بذله دارد و بهامیر مالیری به تقریب نود و چند کیلو وزن 

گیرد؛ اما تفاوت او با صاحب مبتکر و اولیه بستنی فروشی، بسیار  سازی قرار می ها، پشت بساط بستنی یی وقت نشست و پاره می

نفت که موهای سرش را، هنگامی که به امور قضایی است؛ اکبر، مشتی و بزن بهادر بود و امیر نفتی است و بازنشسته شرکت 

ها خواب ایرج  شب: آورد وجود می قدر قوی است که این تصور را در آدمی به طنزش آن! داد، حراج کرده است شرکت سر و سامان می

بر لهجه خیابان ری او، گیرد و در نتیجه  بیند، تحت تاثیر کالم آن بزرگان قرار می میرزا، عبید زاکانی و سوزنی سمرقندی را می

 .گذارد تأثیر می

 شد؟ های عقاب نشان، چقدر می درازای صف فالسک: پرسم از امیر می

گوید و این شیوه را تا هنگامی ادامه  خندد و یک جمله می آید، آن هم به سبک خودش، یک پُرس می خندد و به حرف در می می

 .دهد که حرفش تمام شود می

سرهم قطار  ها را پشت توانم بگویم هر روز از ساعت یک و نیم دو بعدازظهر، فالسک ام، تخمینی می وجب نکردهفالسک ها را،   صف  -

 .شک، بیشتر از صد، صد و بیست فالسک در روزهای عادی، هفتاد هشتاد فالسک و در روزهای تعطیلی بی. کردند می

های دسته جمعی آخر هفته، بستنی اکبر مشتی را، تدارک  گردش ها و ای تازگی داشت و مردم برای ضیافت برای مردم بستنی خامه

آن ..... فروخت، یعنی دو هزار کیلو، آن هم در مدتی کمتر از چهار ساعت  ام، هر روز حداقل دو تُُن، بستنی می دیدند پدر خوانده می

بود و حداقل هزار و دویست سیصد نفر را، رسید و این فروش، در واقع یک رکورد  ها، جمعیت تهران، به دو میلیون نفر هم نمی وقت

 .داد کفاف می

فروشان، روزانه بیش از  کنم هیچ یک از بستنی جمعیت دارد، فکر نمی( 0299سال )در حال حاضر که تهران چند برابر آن زمان 

 .سیصد چهارصد کیلو، فروش کنند

 چندان جواب نداد« بخر و ببر»شیوه 

 :گیرد می هایش را امیر مالیری، دنباله حرف

داد، در  شد نمی روز، بیشتر می هایی که روزبه بود، چرا ک یک دهنه مغازه، جواب مشتری« بخر و ببر  »در اوایل، شیوه کار مغازه   -

کش را که خریده بود، چهار دهنه مغازه  نتیجه اکبر مشتی، ناچار شد، کارش را توسعه دهد، ابتدا به یک دهنه مغازه اوستا عزیز لوله

یعنی در مدتی کمتر از دو سال، وضع اکبر مشتی . را... ا گری حاج حبیب کبابی فرهنگ را اضافه کرد، بعد سه دهنه مغازه ریختهچلو

با . ها، پذیرایی کند اش از مشتری توانست در مغازه را، از رونق نیاندازد و هم می« بخر و ببر»توانست شیوه  جایی رسید که هم می به

ماندند تا صندلی خالی بیابند و نوبت به آنها برسد؛ تازه یک ظرف  هایی که باید در مغازه، سرپا می دند مشتریوجود این، اندک نبو

 .کردند ها دو یا سه ظرف بستنی نوش جان می کرد، بعضی شان نمی بستنی کفایت

های نزدیک اطراف تهران  لهدر این مدت کوتاه، آنانی که وصف بستنی را شنیده بودند، از تجریش، کرج و دیگر شهرها و مح

هایی که از شهرهای دور و  مهمان)آوردند  شان را به خیابان ری می های خوردند، برخی هم مهمان ای می آمدند و بستنی خامه می

 .بستنی کامالً ایرانی. تا برای تفنن هم شده، یکبار بستنی اکبر مشتی را بچشند( آمدند نزدیک می

 ها، چه کسانی بودند؟ مشتری
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تا کارمندها : کردند شان را، مقابل مغازه پارک می های ها بگیر که بیل مان همه جور مشتری داشت، از عمله مغازه: دهد امیر جواب می

آمدند،  ای با اتومبیل می ها، در شهرمان پیدا شد، عده وقتی که سرو کله اتومبیل... های اعتبار و کارگرها، افراد ثروتمندان و صاحب

 .های آخرین سیستم یلهم اتومب آن

یی هم مشتریان دائمی که  و موقتی، عده« بخور و برو»یی مشتریان  شان، دو دسته بودند، عده مشتریان ما، گذشته از فواصل طبقاتی

 .یی داشتند آمدند؛ مشتریان زن و مرد، برای خودشان در مغازه، جایگاه ویژه همه روزه می

رساند، از آن  گذاشتند، زن ابتکار دوست و متینی بود به طبقه اشراف نسبت می ترام مییک خانم مشتری داشتیم که همه به او اح

خورد و بعد دو فالسک پر از بستنی  نشست و بستنی می آمد، در جایگاه زنان می های پر و پاقرصی بود که همه روزه می مشتری

 :تن بستنی، اکبر آقا از او پرسیدبرد، روزی او پنج شش فالسک آورد، برای تحویل گرف کرد و با خود می می

 امروز حتما مهمان زیادی داری؟ -

 :آن زن، جواب داد

 !ای تو اند و از طرفداران بستنی خامه های من در فرانسه ها را به پاریس بفرستم، آخر بچه خواهم این بستنی می! نه  -

 .فرستاد فرانسه میخرید و به  بستنی می  یی چند فالسک از آن روز به بعد، مرتبا هفته

 :کند هایش، اظهار اطمینان می امیر مالیری، در دنباله حرف

شناسیدش، او خانم فخرالدوله بود، مادر یکی از رجال آن زمان، یعنی دکتر علی امینی که به نخست  اگر اسمش را بگویم حتماً می

 .وزیری هم رسید

 :کنم اش را تأیید می گفته

نیم . در سلسله قاجار، یک مرد و نیم وجود داشت: اند اش گفته او همان زنی است که درباره! شناسمش، البته اسماً می  -

 !مردش آغامحمدخان بود و مردش خانم فخرالدوله

 :افزاید امیر مالیری بر حرفم، توضیحی می

وزی را، پی ریخت؛ فکرش را خانم فخرالدوله، همان کسی است که اولین تاکسی را وارد ایران کرد و زیربنای ترافیک سنگین امر  -

 !بکن اولین وارد کننده تاکسی به ایران، شده بود اولین صادر کننده بستنی اکبر مشتی به فرنگ

 :دهد کند و ادامه می نفسی چاق می

نست دا او به کار اکبر مشتی، اعتقاد داشت، می... هایش ندارم، خودش زن فعال و خیرخواهی بود  کاری به زندگی خصوصی و بچه  -

کار گیرد و یک بستنی  ام پیشنهاد کرده بود که برود پاریس، تخصص اش را به کلک در کارش نیست، فخرالدوله بارها به پدر خوانده

فروشی آبرومند، دایر کند البته به خرج خود خانم فخرالدوله؛ اما اکبرمشتی قبول نکرد، آخر او خیابان ری را دوست داشت و باالتر 

 .و کشورش اش از آن، مغازه

شان به سوغات  رفتند، بستنی اکبر مشتی را برای شان به خارج می هایی که به دیدار خویشاندان به هر تقدیر، باب شده بود که ایرانی

شود گفت  ها؛ می مان و همچنین خارجی ها گرفته تا دیگر هموطنان از اعضای سفارتخانه. کردند بردند یا به بیان دیگر، صادر می می

توانست کارش را بسط دهد، اما او  خواست، می تنی در سطحی محدود در اقالم صادراتی قرار گرفته بود و اگر اکبر مشتی میاین بس

 .خواست برای فروش بیشتر، شغلش را سرسری بگیرد های، توجه زیادی داشت و نمی به کیفیت بستنی

 اتفاقات خوشایند
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داشتند و  هایشان را بر می  ها و دخترها، فالسک شد، زن کار فروش بستنی شروع میبعدازظهر که  2دهد؛ از ساعت  مالیری ادامه می

سال، همسران  داد و زنان میان ها روی می ها بود که عاشقی در همین صف.... دادند و مردها نیز صفی جداگانه صفی تشکیل می

 .کردند شان، دست و پا می مناسبی برای فرزندان

 .گذاشت کسی از دایره ادب و نزاکت، گامی فراتر برود ، حواسش به همه جا بود و نمیاکبر مشتی، ضمن فروش و کار

اش،  پرداختند، از جمله نظافت مغازه هشت دهنه رفت و کارگرانش، به دیگر کارها می ها فروش می تا دمدمای غروب، همه بستنی

 .دیدن تدارک الزم برای تهیه بستنی روز بعد

کردند، او بستنی را کیلویی سه تومان  هایی بود که به تقلید از او، تهیه و عرضه می تر از بستنی انبستنی اکبر مشتی، اندکی گر

 .همان سه ریال  گرم بود و با قیمت پنج ریال و بستنی نونی 059اش  فروخت، یعنی صد گرمی سه ریال؛ هر ظرف بستنی می

کرد، یعنی  اش را تعطیل می های ملی، مغازه در روز جشن آمد که اکبر مشتی به قدری از عهده این کارش، به خوبی بر می

 .کرد ها هم، بستنی تهیه می فروشی نداشت، چرا که عالوه بر مجلس شورا، برای سفارتخانه خرده

ها فالسک عقاب نشان بستنی به سفارت ایران در فرانسه بردند برای  وزیری دکتر امینی؛ ده آید چندین بار، در زمان نخست یادم می

 !سازان فرنگی را کم کردند شان و با این بستنی، روی بستنی اعضای سفارت و مهمانان

 :پرسم مان بیراهه برود، از او می وگوی آید متکلم وحده شود و برای آنکه نگذارم گفت دیدم امیر مالیری، بدش نمی

 ید و اسمی در کرد؟سازی کش چطور شد که اکبر مشتی، یا به قول دیگر اکبر مالیری، کارش به بستنی  -

اکبر مشتی . شان را پیدا کنند شود راه ها هستند، دیدن یک صحنه، یا شنیدن یک ماجرا، موجب می افراد مبتکر، شکارچی لحظه

 .بگذارید اصل ماجرا را برایتان تعریف کنم. ها داشت هم، چنین مزیتی بر بعضی

که روزی روزگاری پدر شود، او اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، اکبر مشتی اهل مالیر بود، فرزند نداشت، یعنی قسمتش نبود 

دست و پا کردند و مستأجر ( بازارچه)با مادر و دو برادرش شعبان و صادق، به تهران آمدند و سرپناهی برای خود در خیابان ری 

 .مادربزرگم شدند، برادر بزرگ شعبان، با مادربزرگ من ازدواج کرد و عمه من با اکبر

 :آیم ط حرفش میوس

کرد و برادرش شعبان با  مثل این که از اولش اکبر مشتی ذوقی داشت، اگر غیر از این بود با مادربزرگت ازدواج می  -

 !دختر مادربزرگت

 :گوید اندازد و می خندد، نگاهی شوخ به من می امیر مالیری می

 .ها بگذریم و برویم به سراغ ابتکار آن مرحوم از این حرف !کرد، من امروز در خدمت شما نبودم اگر ناپدریم چنین کاری می  -

مثالً با قاطر قند و شکر به ... فروشی، چاوداری و فروشی، خرده اکبر مشتی، برای گذران زندگی، همه کاری کرده بود طوافی، میوه

اما ... شان، کار هرکسی نیست ه انجامفرسای دیگر ک آورد؛ و کارهای سخت و اعصاب برد و هیزم و ذغال می می( بابل)شهر بار فروش 

 .شناخت گرداند؛ او قد بلندی داشت، زورمند بود و خستگی نمی  اکبر مشتی از هیچ کاری روی نمی

ها،  یک بار، یکی از دوستانش که با آشپز دربار احمدشاه قاجار معاشرتی داشت و چند بار سفر فرنگ رفته بود، به او گفت خارجی

 !یعنی نوعی بستنی است... خورند که مزه خوبی دارد، سرد است و شیرین و خوشمزه شام دسری میپس از صرف ناهار و 

فروشی  به بستنی 0208او سال . ها، بلند شود اکبر مشتی با شنیدن این گفته، راهش را پیدا کرد و تصمیم گرفت رو دست فرنگی

 .مغازه زد، یعنی در سالی که من متولد شدم 0299گرد بود، در سال  ها فروشنده دوره روی آورد، منتها آن سال

 .دار کرد هایش مزه اکبر مشتی در تهیه بستنی ابتکاری به خرج داد، یعنی با خامه، بستنی
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آورد و با کمک کارگرانش،  از اطراف شهر، یعنی از قوچ حصار، زمان آباد و چند جای دیگر شیر می. کشیدن بود  اصالً او اهل زحمت

 .جوشاند میآنها را 

کرد، اول  اش را شروع می صبح، کار روزانه 9بعدازظهر شروع می شد، اما خودش از ساعت  2اش از ساعت  درست است که کار مغازه

 .کردند به زدن بستنی صبح او کارگرانش شروع می 8آورد، و از ساعت  شیر و یخ و نمک قالبی می

سازند، او  های برقی، بستنی می ها، مثل امروز نبود که با دستگاه آن وقت: دهد می اندازد و ادامه مالیری اندکی فاصله در کالمش می

ها را،  مالید و پشت قالب متر خامه می میلی 5ها را، به ضخامت  تا قالب و بشکه داشت، سطح درونی قالب در کوچه آب منگل، چهل

کرد به زدن شیر؛ این جور کارگرها را  ود که با پارو شروع میریخت و کار زدن شیر در قالب به عهده یکی از کارگرها ب یخ و نمک می

ها، دستیار داشتند که وظیفه شان چرخاندن قالب در بشکه بود، یعنی در یک  گفتند که یک وردست یا به قول امروزی خلیفه می

  ها از قالب و مخلوط مهها، بستنی سفت شود و پس از تراشیدن خا زمان هشتاد کارگر، مشغول فعالیت بودند تا پس از ساعت

 .دادند فالسک، تحویل مشتریان می  کردنش با بستنی، آن را ظرف ظرف، فالسک

 .آورد شغل اکبر مشتی، تقریباً تمام ساعات روز را به انحصار خود در می

ریاستش با آقایی به نام ها را تشکیل دادند،  فروش آید، در میدان بهارستان، کنار کالنتری، بعدها که اتحادیه صنف بستنی یادم می

جایی که به صداقتش ایمان داشت، اکبر را صندوقدار اتحادیه  دانست اکبر مشتی، سواد ندارد، از آن اخالقی بود، او با وجودی که می

ر کرد، ناچار شده بود، هر روز چند ساعتی د سازی می اکبر مشتی که همه وقتش را صرف بستنی! کرده بود، این یعنی قوز باالقوز

 .هایش بیافزاید ها، فعالیت کند، به عبارت دیگر ساعاتی چند بر زمان فعالیت فروشی اتحادیه صنف بستنی

 کمبود یخ

 :گیرد امیر مالیری، سخنانش را پی می

شد،  بینی نشده هم مواجه می ها، با مشکالت پیش کشید گاهی وقت هایی که اکبرمشتی، برای تهیه بستنی می به غیر از زحمت  -

داشت، حتی چند ساعت به محاق تعطیل  خواست، کاری را که دوست می ل کمبود یخ در تهران، اکبر مشتی به هیچ وجه نمیمث

رفتند اللون و زاگون که نزدیک  افتادند و می بیافتد و هفتاد و هشتاد کارگرش، بیکار شوند؛ در چنین زمانی او و کارگرانش راه می

 .آوردند می جا، یخ روستای امامه بود و از آن

 :گویم به شوخی می

الدوله را  تر از پدرت بود، زیرا او از امامه، انیس شود نتیجه گرفت که ناصرالدین شاه، خوش ذوق با این تفاصیل می  -

 !آورد

 :دهد گیرد و ادمه می ام را پی می شوخی

زنده نبود تا بتواند بستنی اکبر مشتی را بچشد،  الدوله در زمان رونق کار پدرم انیس! اند باالخره هرکسی را برای کاری ساخته  -

 .ام که زنی خالق، مدیر و خودساخته بود هرحال شنیده به

 :زنم آید از محدوده شوخی، بیرون بیایم، به لحنم رنگ اعجاب می دلم نمی

 !است کردم آدم پدر و مادر داری که من فکر می در حالی! الدوله، زنی خود ساخته بود؟ گفتی انیس! عجب  -

 :گیرد هایش پی می خندان گفته

آورد، اما چون کارش به سرعت بیشتر نیاز داشت، یک اتومبیل پت فورد  سازی اش می اول با قاطر، قطعات یخ را به کارگاه بستنی  -

 .اش، همچنان فعال بماند سازی کرد از یخ، تا کارگاه بستنی انگلیسی خرید صبح ها پُرش می
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وقتی که به آن دنیا راهی . نشین شده بود گیر و خانه دو سه سال آخر عمرش، به علت نارسایی کلیه زمین سال عمر کرد و 29پدرم 

 .بندان شده بود شان تا میدان شوش بردند، باورکن خیابان ری، برای ساعتی، راه های خورها، اور ا روی دوش شد، بستنی

اش  خواند، مثل این بیت که در واقع شعار همیشگی ط و غلوط، آنها را میهایی از برداشت و غل سواد بود، تک بیت اکبر با آن که بی

 :بود

 از کار کَرَم خیزد و دیزی پر گوشت

 !از بیکاری وَرَم خیزد و سیلی بر گوش

یی  شود، بستنی یی، در سراسر ایران و بسیاری از کشورهای جهان به مشتاقانش عرضه می  حاال هفتاد و پنج سال است بستنی خامه

 .ها کشید و ابتکارها به کار زد ه بیش از پنجاه سال خود اکبر مشتی، برای بهترشدن کیفیتش، زحمتک

 اش چه شد؟ با مرگ اکبر مشتی، تکلیف مغازه: پرسیدم

 اکبر جایش را به عمو داد

 :گوید در پاسخ این پرسشم، امیر مالیری می

اش  اش را به یار صمیمی با دسرها خارج نشود، وصیت کرده بود که مغازه یی از گردونه رقابت که، بستنی خامه اکبر مشتی برای آن  -

 .مغازه بسته شد 0299عبداهلل عبداللهی تحویل دهیم، چنین هم کردم، وقتی که عبداهلل فوت شد یعنی سال 

 .اسمش را گذاشت عمو مشتی بعد از مدتی، یکی از کارگرها، دوباره این مغازه را باز کرد، البته فقط دو دهنه را از آن مغازه را و

فروشی اکبر مشتی، تعطیل بود، تا این که شبی او را در خواب دیدم، از همان زمان من تصمیم گرفتم برای  مدتی هم مغازه بستنی

فتم، تر گر ام از شرکت نفت، کارم را جدی اش را دایر کنم که این کار را کردم و بعد از بازنشستگی زنده نگهداشتن نامش، باز مغازه

 .دهم طوری که هر فصل از سال، من بستنی اکبر مشهدی را، در اختیار مشتریان قرار می به

خصوصی عرضه  های به مگر در زمان زنده بودن اکبر، بستنی را در فصل: پرسم گیرد، می پرسشی پیش رویم قرار می

 کرد؟ می

 :جوابش مثبت بود

داد، یعنی از آخر آذرماه تا  کشید و به کارگرانش مرخصی می ش را پایین میاکبر مشتی سالی دو ماه و چند روز، کرکره مغازه ا

شان را در ایام تعطیلی  کرد، کما بیش حق و حقوق که خیال کنی او کارگرانش را، به حال خود رها می نه این. پانزدهم اسفندماه

خودش هم بیکار ! شان بیافزایند ورهای سفرهشان تا نانخوری بر تعداد نانخ پرداخت و می فرستادشان نزد خانواده مغازه می

او ثعلب . را پیدا کند( یاب است ریشه گیاهی کم)های سهند و سبالن، تا بهترین ثعلب  نوردی در کوه رفت کوه نشست، می نمی

کشور کوبا،  برد تا آنها را آرد کند و شکری که از مرغوب را که به سختی سنگ خارا بودند ، به عصارخانه مازوجی شهر کاشان می

سازیش، از بابت کمبود آنها،  کرد تا در مدت فعالیت بستنی خرید و انبار می کردند و به شکر قرمز معروف بود، می وارد خرمشهر می

 .به زحمت نیافتد

لدین شاه، اند، از مظفرا جان کرده این را هم بگویم که پنج شاه و عده زیادی از رجال و افراد متنفذ، بستنی اکبر مشهدی را، نوش

ام، سبب  در ضمن نباید از یاد برد که ابتکار پدرخوانده. شاه، احمد شاه گرفته تا پهلوی اول و دوم و اعوان و انصارشان محمدعلی

بینی  روی، می یی کند، اکنون به هریک از شهرهای ایران می سازی، اشتغالزایی گسترده  شده است که او در زمینه بستنی

هایی  اند و کافه رستوران کنند، حتی در کشورهایی که ایرانیان، کسب و کار راه انداخته ای، عرضه می خامه فروشان، بستنی بستنی

نشینان خلیج  دهند، از جمله به مردم کشورهای اروپایی و امریکایی و همچنین حاشیه اند، بستنی ایرانی تحویل مشتریانشان می زده



 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

249 
 

. رسد، بازهم طرفداران پر و پاقرصی دارد طعم، به پای بستنی اصلی اکبر مشتی نمی ها از نظر کیفیت و هرچند این بستنی. فارس

 .روند ها، فراتر از رویاها می آید و واقعیت دست می که اگر از ابتکارها به درستی استفاده شود، نتایج در خور اعتنایی به حرف آخر این

 نقش تو در رونق بستنی پدرت چه بوده است؟  -

 !اکبر مشتی را دیدم و به خوبی تعبیرش کردممن خواب   -

http://www.iana.ir/food/item/92282-0.html 
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 متفرقه
 آیانا-تیر  49, سه شنبه

 شرکت سرمایه گذاری ارشک آغاز به کار کرد 
مدیره جدید شرکت سرمایه گذاری ارشک، پس از خریداری تمام سهام به صورت یکجا از طریق مدیرعامل و هیات 

فرابورس با احکام صادره از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 

 .فصل تازه ای از فعالیت را آغاز به کار کرد

، بر اساس احکام صادره، وحید رجبیان، محمدرضا سروش، محمد حسین عمادی، عباس (یاناا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .باباگل زاده و عباس کفاش تهرانی به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک آغاز به کار کردند

روستائیان و عشایر اعضای هیأت مدیره طی احکامی از سوی محمدرضا رستمی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 

 .شرکت سرمایه گذاری ارشک منصوب گردیدند

به گزارش روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر براساس احکام صادره وحید رجبیان، محمدرضا 

و اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه  سروش، محمدحسین عمادی، عباس باباگل زاده و عباس کفاش تهرانی به عنوان مدیرعامل

 .گذاری ارشک آغاز به کار کردند

بنده و هیأت مدیره صندوق به شما : محمدرضا رستمی در آیین معارفه اعضای هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک گفت

می خواهیم با به کارگیری  اعتماد کرده و سرمایه های صندوق را در اختیار شرکت سرمایه گذاری ارشک قرار داده ایم و از شما

 .تمامی امکانات و پتانسیل به اهداف تعریف شده دست یابید

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با بیان این که امید بیمه شدگان صندوق به همین سرمایه هاست و 

 .ما توقع دارند و توقعشان هم به حق است مردم از: شما در حفظ و افزودن آن وظیف سنگینی بردوش دارید، افزود

فیروزی، نایب رئیس هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با بیان اینکه با صدور احکام اعضای هیات 

فرصت  در حال حاضر دوره آرامش صندوق است و ما در این مدت: مدیره شرکت ارشک خواسته خود را اعالم کردیم، بیان داشت

دو . هزار نفری تعهدات را خواهیم داشت 959سال آینده موج  5داریم خود را برای موج تعهد پنج سال آینده آماده کنیم ما در 

 .منبع برای تأمین هزینه تعهدات خود داریم یکی بحث واریزی دولت و بیمه شدگان و دیگری سرمایه گذاری است

قرار بود  59از دهه . محترم و نیازمند کشاورز، روستائی و عشایر خدمت می کنیمما در صندوق به قشر : وی خاطر نشان ساخت

سال قبل که این صندوق راه  09بحث بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر راه اندازی شود، ولی اقدامی در این زمینه رخ نداد تا 

 .حاال نوبت ما و شماست تا مسیر خدمت را تکمیل نماییم. اندازی شد

ن عمادی، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک با اشاره به مجموعه فعالیت های بیمه ای صندوق و تناسب محمدحسی

مباحث سرمایه گذاری صندوق با توجه به آنکه عمده سرمایه های ما در بازار : آن با موضوع سرمایه گذاری های صندوق گفت

حساسیت مباحث اجتماعی مربوطه در بحث سرمایه گذاری، باید حداقل سرمایه است، پیچیدگی خاص خود را دارد؛ با توجه به 

 .ریسک و تنوع الزم را داشته باشیم

با توجه به آنکه از پنج سال آینده بحث تعهدات صندوق آغاز می شود ما باید نوع سرمایه گذاری هایمان به گونه ای : عمادی افزود

 .سیب پذیر جامعه هستند باشیمباشد که جوابگوی نیازهای جامعه هدف، که اقشار آ

این صندوق فرزند آخر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی کشور است و ما فرصت بهره گیری از تجربه : وی خاطرنشان ساخت

 .سایر صندوق ها را خواهیم داشت
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در این جلسه اظهار  رضا کاظمی تکلیمی، عضو هیأت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هم طی سخنانی

 .ما یک وضع مطلوب می خواهیم و آن این که ما باید تکالیف قانونی خود را مورد توجه قرار دهیم و از بنگاه داری بپرهیزیم: داشت

در خصوص . ما صندوق جوانی هستیم و می توانیم از شکست های صندوق های بیمه ای دیگر تجربه کسب نماییم: وی افزود

 .شک در فاز اول توقع داریم که از وضع موجود گزارشی ارائه کنند و بعد یک نقشه راه برای آینده تعریف نمایندمدیران شرکت ار

ما دو خواسته داریم؛ یکی رعایت تکلیف قانونی که همان عدم تصدی گری است و دیگر مطلب پرهیز از : کاظمی خاطر نشان ساخت

 .فراخی تشکیالت اداری

در حال حاضر در کشور با سه موضوع اصلی آب، محیط : مدیره شرکت سرمایه گذاری ارشک گفت محمدرضا سروش، عضو هیأت

 .زیست و صندوق های بازنشستگی روبه رو هستیم و این اهمیت مباحث سرمایه گذاری در صندوق ها را نشان می دهد

امید است در دور : گذاری در صندوق گفت وحید رجبیان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ارشک نیز با اشاره به تاریخچه سرمایه

 .جدید فعالیت ها بتوانیم سرمایه گذاری های بهتر و مفید تری را داشته باشیم و به اهداف مد نظر دست یابیم

الزم به ذکر است تمام سهام شرکت سرمایه گذاری ارشک، چندی پیش از طریق فرا بورس توسط صندوق بیمه اجتماعی 

 ./و عشایر با هدف مدیریت بر پرتو و سبد سرمایه گذاری عشایر خریداری شد کشاورزان، روستائیان

http://www.iana.ir/majles/item/92295-0.html 
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 متفرقه
 فودپرس 1390تیر ماه  9سه شنبه 

 شرکتهای تصفیه آب می خواهند فیلتر های خود را به مردم تحمیل کنند/ بودکلیپ آلودگی آب غیر واقعی 

غیر واقعی است و کلیپی هم که  آب ای تصفیهتبلیغات شرکت ه: گفت انجمن آب های معدنی و آشامیدنیدبیر  <صنایع غذایی

  .چندی پیش در فضای مجازی منتشر شد دروغی بیش نبود

درباره انتشار کلیپی تحت عنوان آلودگی آب شهر تهران در فضای مجازی که باعث نگرانی درصد زیادی از مردم شد،  پیمان فروهر

تهران و به دنبال آن تغییر  چندوقت پیش فیلمی منتشر شد که فردی با کار گذاشتن دو الکترود تقلبی داخل شیر آب شهر:گفت 

رنگ آب که حاصل اکسیداسیون احیاء بود، ادعا کرد که آب شهر تهران آلوده است که اصالً این طور نیست و این یک دروغ محض 

  . است

تصفیه آب  متأسفانه این افراد از این روش استفاده کردند که بتوانند فیلترهای: دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی اظهار کرد 

 .خود را به مردم تحمیل کنند و اگرچه تا بخشی هم موفق بودند

وی با تاکید بر اینکه تبلیغات شرکتهای فیلتر خانگی تصفیه آب غیر واقعی و درواقع دروغ محض است به روش های تصفیه آب 

در روش اول و نسل قدیم آن، فیلترکربن روش برای فیلتر خانگی آب وجود دارد،  2: شهری از گذشته تا کنون اشاره کرد و افزود 

مرتبه آب را از نظر بو و رنگ بهبود می داد و مواد جامد معلّق در جریان آب مانند شن و ماسه ریز را  2اکتیو و فیلترشنی بود که 

 . تصفیه می کرد

نیا استفاده می شد بار میکروبی و در روش اول که تا همین چند سال پیش در ایران و برخی نقاط د: فروهر در ادامه خاطرنشان کرد

 . فلزات سنگین حذف نمی شد و این دستگاهها برای مردم کارایی چندانی غیر از بهبود دادن رنگ و بوی آب نداشتند

در روش دوم بحث سیستمی به نام اُُسمز مطرح : دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی درباره نسل دوم این گونه فیلترها، افزود

 .وظیفه شیرین کردن آب را به عهده داشتشد که 

اشکال اساسی اُُسمز خروجی آب مقطر بود که غیرقابل آشامیدن است : وی درمورد اشکاالت وارد بر سیستم اُُسمز خاطرنشان کرد

ه و که در نهایت با گرفتن انشعاب از آب خام شهری و مخلوط کردن درصدی از آن با آب شیرین دوباره آب به حالت اول بازگشت

 . باکتری و فلزات سنگین و عناصر ناخواسته داخل آب می شد

در شیوه سوم خروجی اُُسمز که آب مقطر است را از یک بستر سنگ دولومیتی که در آن سرعت عبور آب زیاد نیست و : وی گفت

 .شده استفرصت تبادل وجود ندارد عبور می دهند و ادعا می کنند که بعد از آن کلسیم و منیزیم به آب اضافه 

اگر هم این مواد به آب اضافه شود اوالً مقدارآن بسیار کم است و دوم اینکه سایر پارامترهای مورد نیاز بدن : فروهر در ادامه افزود

انسان که از طریق آب منتقل می شود مثل کلسیم، پتاسیم، سدیم و حتی درمقادیر کم روی و فلوراید تأمین نمی شود و متأسفانه 

 . ن مسائل بی خبر هستندمردم از ای

http://www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه
 فودپرس 1390تیر ماه  9سه شنبه 

 ملت ایران آسایش خود را مدیون مجاهدت ایثارگران است: دکتر شهیدزاده

شنبه نهم تیرماه سال جاری با حضور دکتر مرتضی شهید زاده رئیس مراسم تجلیل از خادمان ایثارگران بانک کشاورزی روز سه 

هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، دکتر حیدری مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران ، اعضای هیات مدیره، 

 .مدیران و خادمان ایثارگران بانک کشاورزی در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد

ملت ایران آسایش و آرامش امروز خود را مدیون : به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، دکتر شهیدزاده در این مراسم گفت

 .مجاهدت های ایثارگران است و فرهنگ حمایت از ایثارگران و خدمت به این بزرگواران در بانک کشاورزی نهادینه شده است

 .رسیده است و ایثارگران ضامن بقای این فرهنگ و پیام آوران رسالت کربال هستند فرهنگ شیعه از کربال به ارث: وی افزود

تالش می کنیم بانک کشاورزی فضایی مناسب برای نمود استعدادها : دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت

 .ایت شهدا گام برداریمو تجارب مفید ایثارگران داشته باشد تا در راه شکوفایی جمهوری اسالمی و رض

بر اساس این گزارش دکتر حیدری مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران در این مراسم از خدمات ارزنده دکتر 

شهیدزاده برای صیانت از خون شهدا و ارزش های دفاع مقدس و انقالب اسالمی قدردانی کرد و ضمن اظهار خرسندی از حضور در 

خدمت به هم : ن ایثارگران بانک کشاورزی، فرصت خدمت به خلق را لطف خداوند به خدمتگزاران دانست و تصریح کردجمع خادما

 .نوع در جنگ نظامی یا جهاد اقتصادی، مقدس است و عبادت محسوب می شود

 . خدمات بانک کشاورزی به مردم و جامعه ایثارگران، حسنه و شایسته قدردانی است: وی افزود

ذکر است درخاتمه این مراسم ، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور ایثارگران ، با اهدای لوح سپاس به دکتر شایان 

 .شهیدزاده و دوازده نفر از مدیران بانک کشاورزی، خدمات شایسته آن ها به عنوان خادمان ایثارگران را ارج نهاد

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 90/40/12فارس

 شود مدیریت آب جز با مشارکت همگانی نمی/میلیارد مترمکعب رسید 995به  931آب تجدید پذیر از 
پذیر نیست و در این راستا همه باید  نفع امکان ذیمدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد : وزیر نیرو گفت

 .همکاری و مساعدت کنند

چیان در نشست شورای هماهنگی مدیریت  چیت، حمید (پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش   به

رقابت شدیدی بین مناطق مختلف بر سر توزیع و برداشت : پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، اظهار داشت هم به

و در بحث  ها را کنترل منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو را به این نتیجه رسانده است که میزان برداشت از چاه

 .سدها تجدیدنظر و قوانین سختی را حاکم کند

در این : پذیر نیست، افزود های آبریز مختلف امکان نفع در حوضه وی با بیان اینکه مدیریت منابع آب جز با مشارکت تمام افراد ذی

 .موفقیت صددرصدی برسد های خود به تواند در طرح راستا، همه باید همکاری کنند و بدون مشارکت جمعی، وزارت نیرو نمی

های آبریز  عنوان نخستین تجربه مدیریت پیوسته حوضه رود به در گذشته شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده: وزیر نیرو ادامه داد

عالی آب کشور تشکیل و سپس شورای هماهنگی حوضه آبریز کرخه برگزار شد که بسیاری از مسایل  در کشور با مجوز شورای

 .حوضه با مشارکت اعضای این شورا به خوبی کنترل شده استپیچیده این 

شرایط امروز منابع آب در کشور و همچنین : های آبریز کشور، گفت وزیر نیرو درباره اهمیت تشکیل مدیریت یکپارچه در حوضه

قلیم موجب شده است های متوالی و پدیده تغییر ا سالی های ناشی از شرایط جغرافیایی و طبیعی کشور همچون بروز خشک چالش

 .در تعادل منابع و مصارف آب مشکل جدی داشته باشیم

ها کم شدند و منابع تجدیدشونده آب کشور کاهش پیدا کرد  سالی به مرور بارش سال خشک 05با بروز : وی خاطرنشان کرد

 .درصد کمتر از سال گذشته است 90ها  طوری که در سال آبی جاری میزان بارش به

 995ها به  متر بود اما در شش سال گذشته متوسط بارش میلی 959ها در کشور  بیان اینکه زمانی متوسط بارشچیان با  چیت

وقوع بپیوندد و مجموع آب تجدیدپذیر در  افزایش دمای متوسط کشور موجب شد تبخیر بیشتری به: متر رسیده است، افزود میلی

 .میلیارد مترمکعب برسد 005 میلیارد مترمکعب به کمتر از 029اختیار کل کشور از 

سال گذشته تا به حال بیش از دو برابر شده  25های گذشته کشاورزی توسعه پیدا کرده و جمعیت نیز از  در سال: وی ادامه داد

 .است ضمن آنکه صنعت توسعه و گسترش یافته است و غالب آن به آب بستگی دارد

تلف بر سر توزیع و برداشت منابع آب ایجاد شده و همه این شرایط وزارت نیرو چیان با بیان اینکه رقابت شدید بین مناطق مخ چیت

ها را کنترل و در بحث سدها تجدیدنظر کرده و قوانین سختی را حاکم کند،  را به این نتیجه رسانده است که میزان برداشت از چاه

 .ما ناچاریم یک بازنگری در چگونگی مصرف داشته باشیم: افزود

ای  های آبریز تجربه پیوسته منابع آب حوضه هم ا اظهار اینکه تا پیش از دولت یازدهم درباره شورای هماهنگی مدیریت بهوزیر نیرو ب

رود تشکیل شد که با ارایه اصول علمی و آمارهای مناسب به نتایج  نداشتیم و نخستین بار این شوراها در رابطه با حوضه زاینده

آن نشست تصمیم بر این شد تا سهم هر استان در برداشت آب مشخص شود که این کار انجام  در پایان: خوبی دست یافتیم، گفت

 .خوبی در حال اجراست شد و با نظارت استانداران کار به

 .های آبریز بایستی این روند تکرار شود در تمام حوضه: وی تصریح کرد

با رعایت عقل، عدل و منطق : نفع هستند، ابراز امیدواری کرد وزیر نیرو با بیان اینکه در حوضه آبریز سفیدرود، هشت استان ذی

http://www.farsnews.com/
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اردبیل، همدان، قزوین، کردستان، البرز و در نهایت گیالن را با درایت الزم  شرقی،  های زنجان، آذربایجان بتوان مشکالت استان

 .مدیریت کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999595 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/12فارس

 های آبریز است اجرا نشدن مقررات از مشکالت حوضه
 .افسارگسیخته استهای آبریز عدم اجرای مقررات و حاکمیت  ازجمله مشکالت حوضه: معاون وزیر نیرو گفت

، رحیم میدانی در نشست شورای هماهنگی مدیریت (پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

عنوان یک تجربه موفق  رود به حوضه آبریز رودخانه سفیدرود، از نشست شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهپیوسته منابع آب  هم به

 .ها موفق شود تواند در این طرح تنهایی نمی اگر قوه قضائیه و سایر مسئوالن محلی یاری نکنند، وزارت نیرو به: یاد کرد و افزود

اگر همچون گذشته آب کشور را مدیریت کنیم و این روند ادامه یابد، با مشکالت : دمعاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یادآور ش

 .شوند ناپذیری می های جبران های شرب و صنعت و کشاورزی دچار صدمه شویم و تمام بخش بسیار حادی روبرو می

ازجمله مشکالت : د، افزودهای آبریز دچار مشکل خواهند ش ها رعایت نشود، مطمئنا حوضه وی با بیان اینکه اگر چارچوب

 .های آبریز عدم اجرای مقررات است حوضه

اگر طبق قوانین و مقررات عمل نکنیم و با مدیریت مناسب از : های زیرزمینی، ادامه داد میدانی با اشاره به شرایط بحرانی سفره

 .خواهد داشت های زیرزمینی های سطحی نیز وضعیت بدتری از آب منابع آب حراست نکنیم، برداشت از آب

دهی منابع آبی ذکر کرد و  های آبریز را سامان پیوسته منابع آب حوضه هم وی هدف اصلی از تشکیل شورای هماهنگی مدیریت به

مانده منابع آبی موجود را مدیریت  با تشکیل شورای هماهنگی درصدد هستیم اصول و مقررات را اجرایی کنیم تا بتوانیم باقی: افزود

 .کنیم

ها  گیری تصمیم: رود تجربه موفقی بوده است، افزود آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهمعاون 

 .دهی کشت مناسب با اقلیم استان موجب موفقیت این طرح شده است در میزان برداشت آب و همچنین انتخاب و سامان

حضور استانداران و : بخشی منابع آب زیرزمینی هستیم، اظهار داشت ن طرح تعادلوی با بیان اینکه ما اکنون درصدد پیاده کرد

های آبریز و از جمله حوضه آبریز سفیدرود موثر  های شورای هماهنگی حوضه ها ازجمله اجرای تصمیم مدیران استانی در تمام طرح

 .یاری کند صورت کارا ها به دهی و اجرای طرح تواند وزارت نیرو را در سامان است و می

عزم و همت وزارت نیرو در این سمت و سیاق است که درباره حراست از منابع آبی و ایجاد امنیت کامل آبی از هیچ : وی ادامه داد

 .های آب کشور دریغ نکند پشتیبانی مادی و معنوی درباره برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999255 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/11فارس

 های نوین آبیاری تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از شیو
 .کردآبی تاکید  منظور مقابله با بحران کم های نوین آبیاری، به وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از شیو

برداری از شیوه جدید کشت  از جنوب استان تهران، محمود حجتی بعد از ظهر امروز در مراسم بهره خبرگزاری فارسبه گزارش 

افزایش  ای به روش جدید، برداشت محصول را به بیش از صد تن کشت ذرت علوفه: ای در شهرستان پیشوا اظهار داشت ذرت علوفه

 .داده است

در گذشته : ای به روش جدید تحول عظیمی در میزان تولید محصول بوجود آورده است، گفت وی با بیان اینکه کشت ذرت علوفه

 .توانیم دو برابر محصول برداشت کنیم شد و این در صورتی است که امروز ما می تقریبا پنجاه تن محصول در هر هکتار برداشت می

های جدید و نوین  با توجه به کمبود آب و بحران کم آبی در کشور باید با استفاده از شیوه: ورزی عنوان کردوزیر جهاد کشا

 .کشاورزی بتوانیم وضعیت موجود را مدیریت بحران کنیم

لت های نوین کشاورزی بهره جست و دو باید از تمام ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی برای استفاده از شیوه: وی خاطرنشان کرد

 .کند های نوین آبیاری از بخش خصوصی پشتیبانی می های اجرای روش اندازی زیرساخت تدبیر و امید نیز برای راه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259500999855 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 - 90/40/14فارس

 مترمکعب آب تولید می کند 501یک هکتار آبخیزداری 
های  ها و مراتع کشور اعالم کرد هر یک هکتار اجرای عملیات آبخیزداری در عرصه معاون آبخیزداری سازمان جنگل

 .کند مترمکعب آب تولید می 501منابع طبیعی 

به مرکز اطالع ( چهارشنبه )، پرویز گرشاسبی صبح امروز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداریبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هکتار از عرصه ها منابع طبیعی عملیات آبخیزداری انجام شده است و تا میلیون  95تا کنون در : رسانی سازمان جنگل ها گفت

 .میلیون هکتار فاصله داریم 029انجام آن در سطح 

وی با بیان اینکه فناوری های آبخیزداری با توجه به کاربرد آن در دوران خشکسالی مورد کم توجهی قرار گرفته است، زمین را 

بکار بستن تکنیک هایی همچون؛ پخش سیالب، بخوانداری، احیای منابع : و تصریح کرد بهترین محل برای مدیریت آب دانست

 .طبیعی حوزه آبخیز و آبخیزداری می تواند در تقویت سفره های زیر زمینی کارگشاه باشد

سد  0225در سال : گرشاسبی تشدید خشکسالی های کشور را ناشی از برنامه ریزی های بخشی و استانی دانست و ابراز داشت

درصد حجم این سد را رسوب فراگرفته است اما بی محابا و بدون  59سفید رود در استان گیالن بنا شده است که االن بیش از 

سد در باالدست حوزه آبخیز آن بنا شده است، آیا میزان آبدهی حوزه ابخیز  99اینکه مطالعات و تجدید نظری صورت گیرد بیش از 

 !سفید رود زیاد شده است؟

وی با بیان اینکه سرزمین ایران بلحاظ جغرافیایی در کمربند خشک واقع شده است و باید درک درستی از شرایط موجود داشته 

باید مدل هایی را در کشور ترویج نماییم که الگو و تجارب آن در کشورهایی نظیر تونس، مراکش، مصر و کشور : باشیم یادآورشد

 !شورهای اروپاییهای آسیای میانه وجود دارد نه ک

درخوزستان تاکنون منشاء گردوغبار داخلی وجود نداشت، اما االن با از بین رفتن مراتع و پوشش گیاهی و : گرشاسبی ادامه داد

هزار هکتار اراضی بیابانی ایجاد شده است، ما 299خشک شدن تاالب ها این پدیده حادث شده است، در حاشیه دریاچه ارومیه 

 .ضر را بپذیرم و برای تعدیل خشکسالی همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیمناچاریم شرایط حا

با توجه به تغییرات اقلیمی پدیده : معاون آبخیزداری سازمان جنگل ها در پاسخ به این سووال که با خشکسالی چه باید کرد، گفت

ستم هشدار و اخطار، نحوه مدیریت توسعه خشکسالی و حادث شدن گردو غبار در کشور اجتناب ناپذیر است اما پیش آگاهی و سی

منابع آب و تغییر الگوی کشت در کشاورزی و جایگزین کردن نوع محصوالت کشاورزی که به آبهای زیادی نیازمندند است می 

 .تواند با توجه به شرایط موجود کشور را آداپته نماید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509990952 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 90/40/10فارس

 متخلفان افزایش قیمت محصوالت لبنی به سازمان بازرسی و نظارت معرفی شوند
کنندگان شرکت و برند متخلف را طی  مصرفدر صورت بروز تخلف از سوی صنایع لبنی، : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .ای به همراه نمونه کاال به سازمان بازرسی معرفی کنند نامه

چندی پیش رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در پی اقدام اخیر سازمان حمایت از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومانی به ازای  0559کنندگان و تولیدکنندگان در استقرار بازرسان سازمان حمایت در کارخانجات و الزام به پرداخت قیمت  مصرف

ها منجر به  زایش قیمت لبنیات را ندارند و افزایش قیمتاز آنجا که مردم توان اف: کنندگان گفت هر کیلو گرم شیر خام به تولید

 .توانیم قیمت خرید شیرخام از دامدار را افزایش دهیم شود، ما هم نمی کاهش خرید می

اما برخالف این گفته در یک هفته گذشته تعداد محدودی از برندهای صنایع لبنی در حالی که هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد 

 .اند کرده  تومان گران 999عمال نشده برخی محصوالتشان از قبیل شیر کم چرب را خرید شیرخام ا

تومان از تولیدکنندگان خریداری شده است و  0959در یک سال گذشته شیرخام به طور متوسط با قیمت : افزاید این گزارش می

 .ا فراهم کرده استاین موضوع به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید بارها زمینه نارضایتی دامداران ر

تواند یارانه این بخش را پرداخت کند،  نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعالم کرد که به دلیل اینکه دولت نمی

که البته این موضوع در دولت تائید  درصد افزایش یابد 09قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر  2مقرر شده قیمت 

 .ه تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده استشده، ولی هنوز ب

تومان از دامداران که ارتباط  0559درخواست خرید شیر خام با قیمت : هم گفته است معاونت اجرایی رئیس جمهورهمچنین 

خ اتخاذ تصمیم راجع به تغییر نرها مطرح و  سازی یارانه مستقیمی با نرخ محصوالت لبنی دارد، در یکی از جلسات ستاد هدفمند

 .محصوالت لبنی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شده است

در حالی که هنوز ستاد تنظیم بازار هیچ مجوزی را برای افزایش قیمت نداده است، بنابراین اقدام خودسرانه : افزاید این گزارش می

 .حتی تعداد محدود از برندها تخلف است

کننده مطابق قانون  اگر تخلفی از سوی صنایع لبنی صورت گیرد، مصرف: گوید میدر این رابطه رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی 

 .تواند واحد متخلف را به سازمان بازرسی و نظارت به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات معرفی کند می

به سازمان بازرسی معرفی ای به همراه نمونه کاال  تواند هر شرکت و برند متخلف را طی نامه  بنابراین مصرف کننده می: وی افزود

 .کند و موضوع را از مراجع ذیصالح پیگیری کند

توان برای  بر است، بنابراین نمی های مختلف هزینه و یا ویتامین 2با امگا   شده  تولید شیر غنی: دبیر انجمن صنایع لبنی اظهار داشت

 .این محصوالت قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را در نظر گرفت

گذاری کرد زیرا این  توان برخی محصوالت را براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت نمی: صنایع لبنی تصریح کرددبیر انجمن 

کند، در حالی که انواع و اقسام پنیر و حتی محصوالت دیگر توسط برندهای مختلف  مصوبه برای برخی محصوالت قیمت تعیین می

 .باشند میشود که دارای هزینه تمام شده مختلفی  تولید می

های  ای برعهده ندارد و این انجمن وظیفه نظارت بر قیمت گذاری صنایع لبنی وظیفه انجمن در مورد قیمت: باکری اظهار داشت

 .محصوالت لبنی را بر عهده ندارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259505999989 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا-1390تیر  10, یکشنبه

 هزار هکتار  ۱کاهش سطح مبارزه با ملخ مراکشی و آسیایی در مغان به 
 .هزار هکتار کاهش یافت ۱سطح مبارزه با ملخ مراکشی و آسیایی در مغان به 

از اردبیل، علی اکبر حسنیان مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد مغان با اعالم این ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

سال هاست که این نوع ملخ در منطقه مغان به لحاظ وجود کانون های فعال؛ رشد و تکثیر می یابند که برای مبارزه با : خبر گفت

امسال با برنامه ریزی های اساسی قبل از تبدیل پوره به ملخ عملیات مبارزه انجام گرفت . می شودآنها اعتبارات سرسام آوری هزینه 

و با کانون کوبی به موقع ضمن اینکه از گسترش و هجوم آنها به مزارع جلوگیری بعمل آمد، توانستیم با کاهش هزینه سمپاشی و 

 .حفاظت از محیط زیست مبارزه اقتصادی را در پیش بگیریم 

هزار هکتار کاهش یافت که این امر نشانگر  5هزار هکتار بود که امسال این رقم به  09سال گذشته سطح مبارزه بالغ بر : وی افزود

 .افزایش بهره وری دراین بخش از فعالیت های کشاورزی می باشد 

شاورزی استان انجام گرفت، قبل از بنا به هماهنگی های قبلی که در حوزه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد ک: حسنیان افزود

آغاز انجام عملیات مبارزه با اطالع رسانی به موقع به عشایر و زارعان منطقه که از ورود دام واحشام خود به منطقه عملیاتی مبارزه 

 .جلوگیری کنند تا متحمل خسارات مالی و تولیداتی خود نشوند

، ملخ های مراکشی و آسیایی با طغیان خود در مسیر راه پروازی خود تمام اگر لحظه ای در این مبارزه تأخیر نمائیم: وی گفت

 .مراتع و مزارع را تخریب و از بین خواهند برد که از لحاظ اقتصادی خسارات جبران ناپذیری ایجاد می شود

اتمام رسیده و جلوی خسارت عملیات مبارزه با این آفت تا زمان مخابره خبر به : این مقام مسئول در پایان سخنان خود اضافه کرد

 ./صددر صدی آن گرفته شده است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92595-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1390تیر  49, سه شنبه

خرید یک میلیون قطعه مرغ تخم گذار پایان / سازی نام ایران از کشورهای دارای آنفلوآنزا درخواست پاک

 دوره 
حاد پرندگان، مازاد تولید و موانع  دلیل بیماری آنفلوانزای فوق مرغ در روزهای اخیر به با وجود اینکه قیمت تخم

 .ای برای خرید مازاد ندارد گذار میهن برنامه کنندگان مرغ تخمصادراتی رو به کاهش است، اتحادیه سراسری تولید

درباره ( ایانا)گذار میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

همچنان مدیریت تولید را در درجه نخست  این اتحادیه: مرغ گفت آمده در بازار تخم های این اتحادیه درباره حوادث پیش برنامه

 .کند مرغ تالش می های پایان دوره و رفع موانع صادراتی تخم های خود قرار داده است و برای حذف مرغ برنامه

عنوان کشوری که آنفلوآنزای پرندگان در آن  اسم ایران به( OIE)از آنجا که در سایت سازمان جهانی بهداشت : رضا ترکاشوند افزود

زودی شاهد پاک بودن  سازی از سوی سازمان دامپزشکی انجام شود تا به مشاهده و آورده شده، الزم است اقدامات الزم برای پاک

 .این منطقه در فهرست این سازمان باشیم

، اما مرغ با توجه به فصل رو به کاهش بود و بروز بیماری آنفلوآنزا باعث کاهش بیشتر آن شد قیمت تخم: وی خاطرنشان کرد

 .هایی همراه است توانست راه توازنی باشد برای مازاد تولید که در حال حاضر با محدودیت صادرات این محصول می

 درصدی نیست 911مرغ  های صادراتی تخم محدودیت

 099صورت  بههای صادراتی در حال حاضر  گذار میهن با اعالم اینکه محدودیت مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

های مختلف به این کشور  مرغ سالم ایرانی را از روش متقاضیانی از کشور عراق هستند که تخم: شود، ادامه داد درصدی اجرا نمی

 .کنند صادر می

اید های صنایع مربوطه سالم بوده و هیچ مشکل بهداشتی و بیماری ندارد، اما ب مرغ از نظر این اتحادیه، تخم: ترکاشوند تصریح کرد

 .های صادراتی بیشتری باز شود تالش شود که اسم ایران از بین کشورهای دارای آنفلوآنزا پاک شود تا راه

تاکنون بیش از یک میلیون قطعه مرغ پایان دوره خریداری شده و : های پایان دوره خبر داد و یادآور شد وی از ادامه خریداری مرغ

 .همچنان ادامه دارد

شده در بازار مصرف به فروش رفته است و مشکل خاصی از لحاظ  های پایان دوره خریداری بخشی از مرغ :ترکاشوند تأکید کرد

 .ها نداریم خرید و انبار کردن این مرغ

ای برای خرید مازاد  تاکنون برنامه: مرغ که ممکن است در آینده از لحاظ افزایش تولید بحرانی شود، اظهار داشت وی درباره تخم

 .دستور کار نیست، زیرا کماکان این محصول از بازار در حال خروج است، هرچند که قیمت آن همچنان پایین استمرغ در  تخم

حاد پرندگان در چند روستای استان مازندران، غفلت  ای از نمایندگان مجلس در پی بروز بیماری آنفلوآنزای فوق گفتنی است، عده

گویند هرچند در چند ماه گذشته که کشورهای اطراف  اند و می بیماری معرفی کرده ترین عامل بروز این سازمان دامپزشکی را مهم

های ورود این بیماری از طریق  حاد پرندگان بودند، باید هوشیاری بیشتری نسبت به راه همچون ترکیه درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق

های بهداشتی در تمامی کشور در حال انجام  اند که نظارت شد، اما مسئوالن این سازمان بارها اعالم کرده همسایگان به کشور می

 ./شده است ای آنفلوآنزا انجام می های دوره بوده و پایش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/92295-0.html 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23327-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

223 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1390تیر  10, یکشنبه

 آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور ابالغ شد 
را « آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور»معاون اول رئیس جمهوری، مصوبه هیئت وزیران درباره 

 .یست ابالغ کردبرای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط ز

 :به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

 آیین نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور

 :روند در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می -0ماده 

 سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان -الف

های زیستگاه پرندگان آبزی  المللی به ویژه تاالب های مهم بین قانون کنوانسیون مربوط به تاالب( 0)اساس ماده بر : تاالب -ب

زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت  ها و لجن ها، باتالق ، شامل مرداب -0259مصوب  -( کنوانسیون رامسر)

شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در  به صورت راکد یا جاری یافت میاست که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن 

 .ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید پایین

 ها آخرین نقطه پیشروی آب تاالب: حد بستر تاالب -ج

شناختی و  های بوم ویژگیکمیت و کیفیتی از آب که جهت حفظ : های باالدست آن ها و رودخانه نیاز آبی محیط زیستی تاالب -د

 .باشد ای مشخص، مورد نیاز می تأمین پایداری کارکردها و خدمات یک زیست بوم تاالبی یا رودخانه

بخشی از ظرفیت آبی حوضه آبریز تاالب که به منظور تأمین نیاز آبی : های باالدست آن ها و رودخانه حقابه محیط زیستی تاالب -هـ

های  باالدست آن و با یک برنامه توزیع زمانی جهت تداوم پایداری و کارکردهای تاالب و رودخانه محیط زیستی تاالب و رودخانه

 .یابد باالدست آن با پیشنهاد سازمان توسط وزارت نیرو متناسب با شرایط اقلیمی تخصیص می

و تنوع زیستی بتواند در بلند های محیط زیستی  شرایطی از کمیت و کیفیت تاالب که عالوه بر حفظ ویژگی: پایداری تاالب -و

در این شرایط، تاالب از نظر کمیت آب از حداقل . مدت ارایه خدمات و کارکردهای متنوع برای جوامع انسانی را پشتیبانی نماید

 .گیرد حقابه محیط زیستی برخوردار بوده و از نظر کیفیت آب و خاک در سطح استانداردهای ملی قرار می

سند راهبردی باالدستی و برنامه عملی جامعی است که استفاده از : راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها  –ز 

رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تاالب های کشور نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت از تاالب ها و اقدامات اولویت 

 .اه های اجرایی ذی ربط و ذی نفعان را مشخص می سازددار و شیوه همکاری بین دستگ

 .وزارت نیرو مکلف است حد بستر تاالب ها را ظرف دو سال تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید -9ماده 

ر مصارف های باالدست آنها پس از تأمین آب شرب نسبت به سای ها از رودخانه نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تاالب -2ماده 

 .دارای اولویت است و توسط وزارت نیرو به شورای عالی آب ارایه می شود

های  دیده و رودخانه های بحرانی و خسارت سازمان موظف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تاالب -تبصره

رف دو سال پس از ابالغ این تصویب نامه های باالدست آن ظ ها و رودخانه باالدست آن را ظرف یک سال و درخصوص سایر تاالب

 .تعیین نماید

سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف شش ماه پس از ابالغ این  -5ماده 

 .ان ارایه نمایدتصویب نامه راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها را به روز رسانی نموده و به هیئت وزیر

 .راهبردها و برنامه عمل موضوع این ماده حداقل هر پنج سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد –تبصره 
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سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها، برنامه مدیریت زیست بومی تاالب  -5ماده 

ی و خسارت دیده، با مشارکت وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و سایر ذی نفعان ظرف دو سال ها را با اولویت تاالب های بحران

 .از تاریخ ابالغ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تاالب ها تهیه و اجرا نماید

مامی اقدامات و ساز و کارهای مدیریت زیست بومی فرآیندی جامع نگر، هدایت کننده و نظارتی برای پایش و ارزیابی ت -0تبصره 

اجرایی می باشد که براساس فرآیندهای زیست بومی به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از حوضه آبریز تاالب تهیه و 

 .مبنای اقدام قرار می گیرد

رتخانه های فهرست تاالب های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزا -9تبصره 

 .جهادکشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابالغ این تصویب نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری می شود

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابالغ این تصویب نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط  -9ماده 

بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی  زیست را در حوضه های آبریز تاالب های

 .کشاورزی تهیه و در قالب برنامه های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد

رزی و برای اجرا به وزارت نیرو، وزارت جهادکشاو 9/5/0225اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ کرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/92505-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  10:49ساعت  1390تیر  14, چهارشنبه

 « دانشگاه کارآفرین در کشاورزی و منابع طبیعی»برگزاری همایش ملی 
، چالش ها و راهکارها با هدف توجه دادن به اهمیت «دانشگاه کارآفرین در کشاورزی و منابع طبیعی»همایش ملی 

برگزار می کارآفرینی و توسعه کسب و کار در جامعه، دانشگاه و سازمان های اجرایی در گرگان مرکز استان گلستان 

 .شود

این همایش به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع : ، دبیر علمی این همایش گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود و در قالب آن باید سندی در راستای تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه تدوین شود که در آن  طبیعی گلستان برگزار می

اهی، بخش اجرایی و خصوصی حضور داشته و بتوانند چالش ها و راهکارهای دانشگاه کارآفرین را مشخص کرده صاحبنظران دانشگ

و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های کشور در صورت تصمیم گیری بتوانند به دانشگاه کارآفرین دست 

 .یابند

، نسل سوم (نسل دوم)، پژوهش محور(نسل اول)رین پس از دانشگاه آموزش محوردانشگاه کارآف: نور محمد تربتی نژاد اظهارکرد

محسوب می شود، در اینگونه دانشگاه ها تمامی ساختار و تشکیالت فعالیت ها باید در خدمت کارآفرینی و توسعه کسب و کار و یا 

 .حمایت از آن قرار گیرد

یری است که در جریان تعامل با محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون، خود به گفته وی، دانشگاه کارآفرین مبین سازمان انعطاف پذ

را به طور مستمر با تغییرات سازگار می کند و از یک هسته راهبری قدرتمند، اعضای هیأت علمی با انگیزه، منابع مالی متنوع و 

پیشبرد امور تحقیق، تدریس، انتقال فناوری و  فرهنگ کارآفرینانه یکپارچه برخوردار بوده و همواره در جستجوی منابع بیشتر برای

 .تجاری سازی است

تربتی نژاد با اشاره به تشکیل کمیته علمی هم اندیشی ملی دانشگاه کارآفرین در کشاورزی و منابع طبیعی، چالش ها و راهکارها، 

 .است نفر اعضای هیأت علمی و صاحبنظر در امر کارآفرینی 99کمیته علمی متشکل از : اعالم کرد

تشکیل  'تدوین، مدیریت و ساختار، آموزش، پژوهش، ترویج برون دانشگاهی و تلفیق'کارگروه تخصصی  9به گفته وی این کمیته از 

 .شده که تا زمان برگزاری گردهمایی وظیفه تهیه پیش نویس سند اولیه دانشگاه کارآفرین را برعهده دارند

 .دارای مسئول، دبیر و اعضاء می باشند که به طور مستمر در حال فعالیت هستند هر یک از کارگروه های تخصصی: وی ادامه داد

این گردهمایی در دو مرحله برگزار می شود که مرحله اول در سطح دانشگاه و در مهر سال : دبیر علمی این همایش ملی یادآور شد

رایی، قانونگذار، کارآفرینان برجسته و دانشجویان با حضور صاحبنظران دانشگاهی، اج 25جاری و مرحله دوم در سطح ملی و آبان 

 .برگزار خواهد شد

در این راستا ستادی در سطح گلستان تشکیل شده که استاندار به عنوان رییس و رییس دانشگاه علوم : تربتی نژاد همچنین گفت

عنوان دیگر مسئوالن و اعضای آن کشاورزی و منابع طبیعی و جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی این واحد آموزش عالی به 

 .فعالیت دارند

http://www.iana.ir/majles/item/92259-0.html 

 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/23352-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1390تیر  48, دوشنبه

 گزارش مستند و آماری دفتر سخنگوی دولت به شبهه افکنی واردات 
دفتر سخنگوی دولت به دنبال انتشار گزارشی در یکی از خبرگزاری ها به استناد ارقام مندرج در سالنامه مرکز آمار مبنی بر 

ی منطقی به انتقاد سخنگوی پاسخ»و همچنین انتشار مطلب دیگری مبنی بر « درصد افزایش یافت 29واردات در دولت یازدهم »

 .اقدام به انتشار گزارشی در این خصوص کرد« دولت

اگر چه انعکاس : به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، در مقدمه این گزارش آمده است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مهم، قابل احترام و مورد نیاز جامعه است، لیکن، استفاده اخبار و انتشار آمار و ارقام توسط رسانه ها و خبرگزاری های محترم امری 

نامناسب و استنتاجات غیر حرفه ای از آمار بیش از اینکه مفید باشد، مخرب و مشوش اذهان و افکارعمومی بوده و به تحریف 

دات کشور مندرج در سالنامه نمونه آن نحوه استفاده خبرنگار آن رسانه از آمار و ارقام وار. واقعیت ها و حقایق منجر خواهد شد

مرکز آمار و مقایسه نامناسب آن با گذشته است که نشان می دهد چگونه از آماری که برای محاسبات حرفه ای خاص تهیه شده 

اگرچه سخنگوی دولت اشتباه نحوه استفاده خبرگزاری را در مصاحبه خود گوشزد کرد و آمار . است، استنتاج باطل شده است

عالم نمود، لیکن به دلیل اصرار آن خبرگزاری در استفاده و انعکاس غیر حرفه ای این آمار، ذیال با شرح بیشتر این صحیح آن را ا

در ارائه آمار : آمار و ارقام بیان و تشریح می شود و نهایتا خطای نحوه بکارگیری آمار توسط خبرنگار آن رسانه بیان خواهد شد

بر اساس ارزش وزنی و ارزش دالری مالک تجزیه و تحلیل و مقایسه و بررسی قرار می  تجارت خارجی دو شاخصه میزان واردات

 .سال در جدول زیر به نمایش گذاشته شده است 09گیرند، بنابراین روند واردات کشور طی 

 سال
وزن 

 (هزارتن)

میلیارد )ارزش 

 (ریال

ارزش 

میلیون )

 (دالر

تغییرات وزنی 

نسبت به سال 

 گذشته

تغییرات ارزش 

ریالی نسبت به 

 سال گذشته

تغییرات ارزش 

دالری نسبت به 

 سال گذشته

میانگین نرخ ارز 

 (ریال)

0285 25599 252582 22958 - - - 2998 

0285 52529 282599 50592 99.92 8.58 9.20 2022 

0289 50929 552209 58522 5.02- 05.2 09.0 2988 

0285 55058 522985 59959 5.88 08.99 05.5 2592 

0288 50290 555252 55985 05.90 9.98 0.25- 2205 

0282 55259 995599 95559 09.99- 90.2 09.55 09202 

0229 28252 952959 90898 05.29- 0.95 5.0- 09882 

0220 22580 822058 52550 9.85 92.52 02.59- 05585 

0229 22982 0920080 52592 05.92- 55.55 5- 95598 

0222 50922 0289295 59555 99.50 09.29 5.55 99252 

در جدول فوق الذکر میزان واردات بر اساس ارزش وزنی و دالری نمایش داده شده است در عین حال برای نشان دادن نحوه 

به تفکیک و استفاده نامناسب از آمار، ارزش ریالی واردات نیز به جدول اضافه شده است و برای سهولت بیشتر فهم موضوع مراتب 

 :بصورت نمودار نیز نشان داده می شود 
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مربوط به دولت یازدهم،  22و  29بیانگر این موضوع است که میانگین میزان واردات از نظر وزنی در سالیان ( 0)نمودار شماره 

هزارتن  59520ن هزارتن است که نسبت به میانگین واردات در دولت های نهم و دهم که بر اساس وزن به میزا 25558معادل 

 .درصد کاهش در وزن واردات وجود داشته است 00.8به میزان . است

 
بیانگر عملکرد واردات در دهه مورد بررسی بر اساس ارزش دالری است که بر اساس آمار موجود، میانگین میزان ( 9)نمودار شماره 

میلیون دالر است و با توجه به اینکه میانگین واردات  50922واردات از نظر ارزش دالری در دو سال تصدی دولت یازدهم معادل 

میلیون دالر است، نشان می دهد که میزان واردات بر اساس ارزش  59599بر اساس ارزش دالری در دولت نهم و دهم معادل 

 .درصد کاهش نسبت به میزان واردات در دولت های نهم و دهم دارد 9.58دالری نیز در دو سال تصدی دولت یازدهم 
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برای روشن شدن موضوع این آمار و نمودار را به دو . میزان واردات بر اساس ارزش ریالی تشریح گردیده است( 2)در نمودار شماره 

 0285همانطور که مشاهده می شود طی سالیان .  22و  29و دیگری سالهای  20تا  85دوره تفکیک می کنیم یکی از سال های 

ارزش ریالی متعادل با ارزش دالری بوده است چراکه در این دوره نرخ ارز نوسان چندانی نداشته  رشد واردات بر اساس 0220الی 

دارای یک  22و  29اما همانگونه که در نمودار مربوطه مشاهده می گردد رشد واردات با محاسبه ارزش ریالی آن در سالیان . است

ه افزایش واردات نیست بلکه افزایش تقریبا دو برابری نرخ ارز در سالهای رشد فزاینده و قابل توجه می باشد و دلیل این رشد فزایند

با توجه . که افزایش نرخ ارز نیز میراث دولت قبل بوده که دولت یازدهم توانسته است آن را نیز مهار وحتی کاهش دهد.مذکور است

 :به مطالب و آمار بیان شده توجه شما را به نکات زیر نیز جلب می نماید

قانون امور  2ماده  "خ"ستناد قانون برنامه پنجم مرجع آمار رسمی کشور مرکز آمار ایران می باشد از طرفی به استناد بند به ا

گمرکی وظیفه جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال بر عهده گمرک می باشد و مرکز آمار نیز 

چنانچه آن خبرگزاری محترم قصد بررسی واقعیات را داشت خوب بود که مطابق . حوظ می نماید همین مبنا را در انتشار آمار مل

قانون ،آمار صحیح را از مراجع قانونی آن منعکس می نمود و نه سالنامه مرکز آمار ایران که با هدف محاسبات حرفه ای خاص 

ارزش گمرکی کاالی وارداتی بر اساس نرخ "قانون امور گمرکی  05از طرفی به استناد ماده . ،آماری را مورد استفاده قرار داده است

نه بصورت ریالی و استناد به ارقام ریالی برای انعکاس میزان  "ارز اعالمی توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد

محاسبه نمود برای تنظیم حسابهای  واردات بر خالف نظم قانونی آن بوده است و اینکه سالنامه مرکز آمار بصورت ریالی واردات را

ملی و همچنین محاسبه میزان رشد کشور بصورت جاری بوده است و نه تعیین میزان واردات که توسط آن رسانه با استناد به آن ، 

 .افزایش نرخ ارز را به حساب افزایش واردات دولت یازدهم منظور نموده اید

 :ومی جامعه واگذار و پرسش های زیر را مطرح می نمایدحال قضاوت را به انصاف آن رسانه و وجدان عم
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ارزش گمرکی کاالی وارداتی بر اساس نرخ ارز اعالمی "قانون امور گمرکی که اشعار می دارد  05آیا رواست که بر خالف ماده 

واردات در این دولت آن رسانه آن را به ریال منعکس نماید و در حالی که  "توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه می گردد

کاهش یافته است با انعکاس ریالی میزان واردات، تالش دولت را خالف واقع و خالف منویات مقام معظم رهبری به افکار عمومی 

 جلوه دهد؟

آیا رواست که در استفاده از آمار به نحوی اقدام شود که افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی که در دولت قبل صورت گرفته 

 است و این دولت توانسته است آن را مهار و حتی کاهش دهد را بعنوان افزایش واردات در این دولت جلوه داد؟

به طوری که در تجارت بین الملل . نکته پایانی اینکه یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم عالوه بر کاهش واردات، مدیریت واردات بود

ترکیب کاالهای وارداتی است که مالک سنجش پویایی واردات یک کشور به . وارده استمهم تر از میزان واردات ترکیب کاالهای 

 5.82میانگین نرخ تعرفه موثر در واردات معادل  0220طبق آمار موجود در خصوص کاالهای وارداتی در سال . حساب می آید

درصد افزایش یافته است  09.95نیز به  0222درصد افزایش و در سال  9.85به میزان  29درصد بوده است که این میزان در سال 

افزایش میانگین نرخ تعرفه موثر دال بر مدیریت واردات در دولت . که این میزان افزایش در زمان تصدی دولت یازدهم بوده است

منظور حمایت یازدهم می باشد چراکه وضع تعرفه به منظور تقویت واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای دارای ارزش افزوده به 

آیا بهتر نبود که این اقدام دولت که در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد . از تولید و کاهش واردات کاالهای لوکس غیر ضرور است

 ./مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری است به جامعه منعکس می شد

http://www.iana.ir/majles/item/92292-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1390تیر  14, چهارشنبه

 کشاورزی قشم با استفاده از روش های نوین احیاء می شود 
و با استفاده از روش های نوین علمی از جمله کشت گلخانه ای : رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت

 .داربستی، کشاورزی در بزرگ ترین جزیره خلیج فارس احیاء می شود

: ، ناصرحیدری پوری چهارشنبه در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه قشم اظهار کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دن آن نیازمند برنامه ریزی خشکسالی های دو دهه اخیر به بخش کشاورزی این شهرستان آسیب فراوانی وارد کرده که فعال کر

 .مناسب است

در بخش شیالت با نگاهی ویژه، طرح پرورش ماهیان در قفس در دستور کار اداره کل شیالت هرمزگان قرار دارد که برای : وی افزود

 .جذب سرمایه گذار همکاری مسئوالن منطقه آزاد قشم را می طلبد

با استقرار این واحد در : نباتی در اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم ابرازداشت حیدری پوری با اشاره به فعال سازی واحد قرنطینه

جزیره قشم، کلیه محصوالت کشاورزی وارداتی از کشورهای مختلف با دریافت تاییدیه مورد نظر به سرزمین اصلی منتقل خواهند 

 .شد و این امر به توسعه محصول سالم کمک شایانی خواهد کرد

ن جهاد کشاورزی هرمزگان دراین دیداربر راه اندازی هر چه سریع تر کارگروه توسعه کشاورزی در جزیره قشم تاکید رئیس سازما

 .کرد

http://www.iana.ir/majles/item/92255-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  فودپرس :1390تیر ماه  11پنج شنبه 

سازمان ملی استاندارد بر کیفیت تولید آبلیمو و سایر مواد غذایی :/دبیرکل کانون انجمن صنایع غذایی ایران;

 <نظارت داردصنایع غذایی
سازمان : گفت دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با اشاره به شایعات اخیر در خصوص کیفیت پایین برخی آبلیموها 

های ملی استاندارد و غذا و دارو که به تولید مواد غذایی شناسنامه دار نظارت کامل دارند، در صورت مواجه شدن با هرگونه تخلفی 

سازمان های نظارتی به وسیله ناظران خود روند تولید : کاوه زرگران افزود.بشدت با واحدهای متخلف برخورد خواهند کرد

در واحدهای تولیدی صنایع غذایی از جمله کارخانجات تولید آبلیمو به دقت بررسی می کنند و اگر تخلفی هم  محصوالت غذایی را

رییس .صورت گرفته باشد، ضمن اعالم نام برند و واحد تولیدکننده آن، برخورد الزم را بدون هیچ اغماضی صورت خواهند داد

ر هر کارخانه تولیدی صنایع غذایی کشور از جمله آبلیمو، از طرف سازمان د: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد

استاندارد ناظری تحت عنوان مسئول کنترل کیفیت در تمام مراحل تولید حاضر است و سازمان غذا و دارو هم ناظری تحت عنوان 

تولیدی در واحد مربوطه که به تولید و مسئول فنی در کارخانجات مواد غذایی دارد که او نیز بر روند کیفی و سالمتی کاالی 

وی در خصوص شایعاتی که مدتی است در خصوص آبلیموهای تولید داخل در .فرآوری مواد غذایی می پردازند، نظارت می کند

ه جدا از اینکه مردم باید هنگام خرید به نشان استاندارد و پروانه ساخت محصول توجه کنند باید در نظر داشت: جریان است، گفت

باشند که به دلیل اهمیت سالمت مردم و ارتباط مستقیم صنایع غذایی با این مسئله، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو به 

عنوان ناظر وزارت بهداشت در بخش تولید مواد غذایی، سالمت مردم را بر هر اولویت دیگری ترجیح خواهند داد و اجازه نخواهند 

به گفته زرگران، این گونه شایعات که هر چند وقت یکبار در شبکه های .المتی آنها را به خطر بیندازدداد تا محصول بی کیفیت س

اجتماعی پخش می شود نباید مالک تصمیم گیری مردم باشد و هموطنان باید اطالعات الزم در خصوص کیفیت مواد غذایی و 

زرگران به اشاره به .براساس اخبار رسمی تصمیم گیری نمایندکشاورزی را از مراجع ذیربط و رسانه های رسمی کشور پیگیری و 

به مردم اطمینان خاطر : شیوه فعالیت سازمان های استاندارد و غذا و دارو در تایید کیفیت مواد غذایی از جمله آبلیمو، اظهار داشت

ه کاالهای مختلف تولید شده در می دهم که این دو سازمان تخصصی و با اهمیت کشور تمام تالش خود را به کار می بندند ک

زیرمجموعه های صنایع غذایی و تبدیلی کشور دارای باالترین کیفیت و سالمت باشند و در این رهگذر هیچ مدارایی با متخلفان 

گاهی موادغذایی ناسالمی که در برخی واحدهای تولیدی : دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ادامه داد.نخواهند داشت

متخلف دیده می شود، به سرعت توسط دو نهاد اصلی ناظر بر صنایع غذایی و دیگر دستگاه های نظارتی رصد و شناسایی می شود 

و برخورد با متخلفان بدون هیچ اغماضی صورت خواهد گرفت و مصرف کنندگان باید اطمینان خاطر داشته باشند که تمام تالش 

 سالمتی مردم در بخش صنایع غذایی به سفره آنها راه پیدا نکند ها به کار بسته می شود تا کاالی ناقض

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس :1390تیر ماه  14چهار شنبه 

 <میلیون نفر مشمول سبد کاال شدندمواد غذایی 91:/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد;
در صورت حذف : خبر داد و گفت 25وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش اعتبار سبد امنیت غذایی در اولین مرحله سال  

ب گذشته در جمع علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ش.بگیران، اعتبار سبد کاالیی افزایش خواهد داشت بیشتر یارانه

: های کارگری، کارفرمایی و بخش تعاون برگزار شده بود درباره وضعیت یارانه بگیران اظهارداشت خبرنگاران که با حضور تشکل

های دیگر  ای تاکنون حذف نشده است و ممکن است در شاخص بازنشستگی عامل حذف یارانه نخواهد بود و اساساً هیچ بازنشسته

های دیگری را که منجر به حذف وی شده است دارا باشد که در این  ممکن است یک بازنشسته شاخص: افزود وی.قرار گرفته باشد

ربیعی در پاسخ به این سوال که .ها خواهم داشت های تلویزیونی درباره حذف یارانه باره تا پایان هفته بحث مفصلی در یکی از برنامه

خیر ، تاکنون اعتبار سبد کاال نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه روند افزایشی : گفتاآیا اعتبار سبد کاالیی کاهش پیدا کرده است، 

میلیون نفر مشمول دریافت سبد کاالیی هستند که به تعداد نفرات  09داشته است و اندازه هم تغییری نکرده است؛ تا االن بیش از 

ه سوال فارس مبنی بر اینکه اعتبار سبد کاالیی دقیقاً چه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ ب.قبلی هم اضافه شده است

شوند، از فهرست حذف شده و نفرات دیگری جایگزین  تعدادی که در طرح سبد امنیت غذایی توانمند می: میزان است، گفت

ن افزایش پیدا هزار توما 099هزار تومان تا سقف  09هزار تومان و به ازای هر نفر  59شوند و اعتبار آن برای هر نفر  می

طبق دستور رئیس جمهور هر زمان منبع مالی برای سبد کاال بوجود آید، اعتبار آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ : ربیعی افزود.کند می

ریزی درخصوص بودجه این موضوع خواهیم داشت و رقم دقیقی برای آن مشخص  فردا نشستی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به .میلیون نفر تحویل گرفتند 2روز جدیدترین مرحله توزیع سبد کاال خواهد شد؛ تا به ام

ها و  از محل هدفمندسازی یارانه: سوال فارس مبنی بر اینکه منابع سبد کاال و اشتغال جوانان از چه محلی تأمین خواهد شد، گفت

کاال، سالمت و اشتغال افزایش پیدا خواهد کرد؛ اگر موضوع حذف یارانه اقشار پردرآمد با حذف افراد اعتبار موضوعاتی همانند سبد 

ربیعی درباره .موفقیت انجام شود به موضوعاتی همانند اشتغال، مبارزه با فقر غذایی و سالمت به طور جدی دنبال خواهد شد

بازنشستگان در سال جاری امکانات زیادی فراهم نشد از  با توجه به اینکه مستمری بگیران و: وضعیت بازنشستگان هم تأکید کرد

شود و این موضوع تا حدی جبران  همین جهت عالوه بر برقراری بیمه عمر، معوقات فروردین ماه آنها هم به زودی پرداخت می

های دیگری  مایتبرای بازنشستگان هم در حال مطالعه ایجاد یک صندوق کشوری هستیم که عالوه بر تسهیالت ح: ربیعی گفت.شد

هزار نفر تسهیالت پرداخت شد که بنا داریم  999هم از آنها انجام بشود؛ سال گذشته به بازنشستگان و مستمری بگیران به تعداد 

در هدف اول جامعه بازنشسته از مسکن : ربیعی همچنین با اشاره به جامعه هدف مسکن اجتماعی گفت.این میزان افزایش پیدا کند

شود، در خصوص  های تامین اجتماعی را شامل می های کشوری و هم بازنشسته ردار خواهند شد که هم بازنشستهاجتماعی برخو

ربیعی در پایان در برابر پرسش خبرنگار فارس .های دیگری در مورد حمایت از آنها وجود دارد کمیته امداد و بهزیستی هم برنامه

ها در این زمینه فعال است و آمار دقیق آن به  کارگروه حذف یارانه: آند گفت شدهمبنی بر اینکه چه تعداد از یارانه بگیران حذف 

 زودی از طریق رسانه ملی اعالم خواهد شد

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

 - 90/40/49فارس

 توفوردی مجاز و مورد تایید استکش  علف/ مصرف نیمی از سموم در مزارع گندم
های معتبر  ها سازمان کش  مراجع سازمان حفظ نباتات برای استفاده از سموم و علف: رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

 .المللی و دانشگاه نیست گیری و اقدام ما، اعالم تحقیقات یک آژانس بین المللی است و مبنای تصمیم بین

المللی مطالعات سرطان وابسته به سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که  ، آژانس بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .زاست شود، سرطان که در کشاورزی از آن استفاده می« توفوردی»کش  علف

شود و رئیس سازمان  استفاده می ایرانای در بخش کشاورزی جهان و نیز  کش به طور گسترده این در حالی است که این علف

 .داند المللی مورد تایید کشور مجاز می کش را در کشور تایید و آن را بر اساس اعالم مراجع بین حفظ نباتات هم مصرف این علف

های هرز پهن برگ از آن استفاده  که بیشتر در مزارع گندم و جو برای مقابله با علفکشی سیستماتیک است  علف« توفوردی»

 .ماند روز بعد از سمپاشی در خاک باقی می 5شود و اثر آن تا  می

المللی مطالعات سرطان صورت  کشور جهان با مدیریت آژانس بین 02متخصص از  99براساس این گزارش، این مطالعه توسط 

 .گرفته است

**** 

مراجع سازمان : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفت محمد

ها اقدام  مانالمللی است و براساس اعالم تحقیقات این ساز ها چند سازمان معتبر بین کش حفظ نباتات برای استفاده از سموم و علف

 .کنیم به مصرف یا عدم مصرف سم یا علف کش می

هر زمان که کنوانسیون رتردام تایید کند که باید سم یا : وی با بیان اینکه یکی از این مراجع کنوانسیون رتردام است، افزود

نها براساس مطالعات یک کنیم و ت کشی به دالیل مختلف از چرخه مصرف خارج شود، ما هم آن را از چرخه مصرف حذف می علف

 .کنیم گیری و اقدام نمی آژانس و یا دانشگاه تصمیم

کش به عنوان یک علف  این علف: در مزارع گندم کشور، گفت« توفوردی»رئیس سازمان حفظ نباتات درباره بکارگیری علف کش 

 .رده استالمللی مصرف آن را منع نک شود و تاکنون هیچ کنوانسیون بین کش خوب در دنیا مصرف می

هاست که از چرخه مصرف  در کشور مجاز نیست و این سموم سال« ددت»و « لیندن»مصرف سموم : باغستانی میبدی بیان داشت

 .اند در کشور حذف شده

گیرد که البته از  حدود نیمی از سموم استفاده شده در طول یک سال در کشور در مزارع گندم مورد استفاده قرار می: وی افزود

 .رود پاشی تا مصرف بقایای آن کامال از بین می مزمان س
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 نوغان داری

 - 90/40/10فارس

 بدون بار مالی برای دولتتن پیله تر ابریشم  ۱11تولید / تن نخ ابریشم 935تولید 
تر ابریشم در کشور تولید  هزار تن پیله 5حدود  ۱1سرپرست مرکز نوغانداری کشور با بیان اینکه در اواخر دهه 

تن نخ  935تن پیله تر ابریشم حدود  ۱11شود امسال از  بینی می به دنبال احیای این صنعت پیش: شده، گفت می

 .ابریشم تولید شود

درصد  25بیش از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور سرپرست مرکز نوغانداری کشور در گفت اصغر داداش علی

 .هزار ریال از نوغانداران خریداری شده است 999تر ابریشم تولید شده در سال جاری، توسط بخش غیردولتی با قیمت متوسط  پیله

شود تا اواخر هفته آینده  بینی می پیش: تومان است، افزود 099هزار و  05ترابریشم  بیان اینکه امسال قیمت تضمینی پیلهوی با 

 .آوری و خریداری شود تر ابریشم در گیالن جمع باقی مانده تولیدات پیله

تر ابریشم تولید این محصول هیچ گونه بار  به دلیل نیاز و کشش بازار برای خرید پیله: سرپرست مرکز نوغانداری کشور اظهار داشت

 .مالی برای دولت نداشت

شود امسال  بینی می هزار جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران سراسر کشور پیش 92با توجه به توزیع حدود : پور تصریح کرد داداش

 .تن پیله تر ابریشم تولید شود 899در مجموع بالغ بر 

 .آید تن نخ ابریشم بدست می 025تر ابریشم حدود  از این میزان پیله: وی افزود

بودند،   های گذشته از آن دست کشیده سرپرست نوغانداری کشور با بیان اینکه نوغانداری از جمله مشاغلی است که مردم در سال

 .روز است 55شود و مدت اشتغال آن در سال  این شغل از مشاغل جانبی و مکمل در بخش کشاورزی محسوب می: گفت

نوغانداری سرمایه بر نیست ضمن اینکه بازگشت سرمایه آن سریع : های این شغل اشاره کرد و گفت پور به برخی از ویژگی داداش

 .است

هزار تن پیله تر ابریشم در  5بالغ بر  59در اواخر دهه : وی با بیان اینکه مشارکت زنان در این شغل حداکثری است، بیان داشت

 .از آن به بعد با افول همراه شدشد که  کشور تولید می

سال  09در : سرپرست مرکز نوغانداری کشور با بیان اینکه ما به دنبال ترغیب مردم به کشاورزی و نوغانداری هستیم، اظهار داشت

نبال های موجود د های زیادی از دست رفته که با اصالح مرکز نوغانداری و با توجه به ظرفیت نوغانداری فرصت  گذشته در حوزه

 .احیای آن هستیم

ها بویژه در اراضی شیبدار و حاشیه مزارع از  برای احیای این صنعت احیای توتستان: سرپرست مرکز نوغانداری بیان داشت

 .دار وزارت جهاد کشاورزی است های اولویت برنامه

هایی است که  ها هم از راه فهافزایش قیمت تضمینی و نزدیک کردن قیمت تضمینی به قیمت توافقی و کنترل تعر: وی افزود

 .توان این صنعت را احیا کرد می
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 گزارشات جهانی

 - 90/40/14فارس

 های ماورای بنفش کننده از حمام بدون آب تا تصفیه/ کنند روشی که در آمریکا با بحران آب مقابله می 0

گویند استفاده آنها برای مقابله با بحران  اند که می روش را اختراع کرده 0با شدت گرفتن بحران آب در کالیفرنیا، آنها 

 .های جدیدتری هم ابداع شود آب در آمریکا بلکه در کل جهان میسر خواهد بود اما باید روش

دیت، بعد از فراگیر شدن کمبود آب در جهان اخیراً در ، به نقل از تریپل پانخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

روش برای مقابله با کمبود آب در ایالت  9آبی بسیار جدی شده است و کارشناسان آمریکا  آمریکا به ویژه کالیفرنیا مسئله بی

بی و خشکسالی راهکارهای جدید آ تواند اجرایی شود اما با تشدید کم ها در جهان می اند که معتقدند این روش کالیفرنیا ارائه کرده

 .نیز باید ابداع شود

داند که این مسئله بسیار جدی است  ها پوشش دادند و هر کسی می آبی در کالیفرنیا را بسیاری رسانه اخیراً مسئله خشکسالی و بی

 افتد؟ اما سؤال این است که آیا این خطر مشابه همان خطر بحران آبی است که در جهان اتفاق می

معتقد است که خشکسالی آمریکا هم همان مشابه خشکسالی جهان است و در گزارش اخیر خود اشاره کرده است که جهان ما  ناسا

رود که آینده آن به  شوند و دنیا به سمتی می های بزرگ جهان ناپدید می رود، دریاچه به سمت کمبود آب قابل شرب پیش می

 .ناامنی آبی منجر خواهد شد

های عجیب و غریبی برای مقابله آن پیدا  شویم انسان توانایی ه است زمانی که با بحران کمبود آب مواجه میتاریخ نشان داد

های جدیدی هستند که با این مسئله کمبود  کنند و اکنون نیز بسیاری از کارشناسان و دانشمندان به دنبال معرفی تکنولوژی می

 .های آب استوار است کاهش استفاده راهکارهای آنها بیشتر بر اساس. آب مقابله کنند

 استفاده از انرژی خورشید برای تصفیه آب: روش اول*

توان  اند که بر اساس آن با استفاده از اشعه ماورای بنفش انرژی خورشید می های آمریکایی روشی را ابداع کرده به تازگی دختر بچه

تواند با قرار گرفتن اکسید روی و  ای را اختراع کرده است که می ساله وسیله 05آموز  دیپیکا دانش. آب ناسالم را تصفیه کرد

 .اکسید تیتانیوم در معرض اشعه ماورای بنفش خورشید،آب آلوده را تمیز کند که این آب کامالً قابل خوردن است دی

هان که دسترسی برای آب میلیارد جمعیت ج 0.0کند تا  آموز کمک می اختراع این دانش. این اختراع در آمریکا جایزه گرفته است

آموز و اختراعات مشابه مردم جهان را قادر خواهد  همچنین اختراع این دانش. مند شوند نوشیدنی سالم ندارند از این موهبت بهره

 .کرد که به طور مناسب و در زمان نیاز به آب سالم دسترسی داشته باشند

 رود می یک سوم آب در لوله ها هدر/های آب بررسی چکه: روش دوم*

کردن آب بالفاصله به بخش مرکز کنترل   کند که در صورت چکه افزاری استفاده می شرکت آلمانی آلبستادورک به تازگی از نرم

اند اما بزرگترین مشکل این است که  های اصلی آب نام گرفته کننده ها به عنوان تلف ها، دستشویی آب در حمام  کند، چکه اعالم می

 .رود کنند هدر می ها منتقل می هایی که آب را از مبدأ به خانه ها توسط لوله آببخش زیادی از این 

افزار  نرم. رود های آب هدر می ها در مسیر مبدأ تا رسیدن به منازل در لوله این شرکت آلمانی معتقد است که حدود یک سوم آب

 .جلوگیری شودها  کند تا بخش زیادی از تلفات آب کمک می "زونکن آلفا"معروف به 

 به جای آب اکسیدکربن های دی استفاده از تمیزکننده: روش سوم

  هر دوی این فعالیت. شود کننده یا تمیزکننده در سطح وسیعی استفاده می های صنعتی به عنوان خنک آب در بسیاری از شرکت

یک  دن آب از این طریق داشته باشید،شود برای اینکه ذهنیتی درباره میزان تلف ش منجر به تلف شدن بخش زیادی از آب می
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کند و اگر تصور کنید که این میزان آب چقدر برای جامعه نیازمند به   هزار گالن آب به این صورت تلف می 59کارخانه تولید ماشین 

ب اکسیدکربن به جای آ تکنولوژی که جدیداً اختراع شده است امکان اینکه دی. آب ضروری است ارزش آن مشخص خواهد شد

ای برای تمیز کردن و به  اکسیدکربن در سطح گسترده توان از دی برای تمیز کردن و خنک کردن جایگزین شود وجود دارد که می

 .های بزرگ صنعتی استفاده کرد عنوان خنک کردن در شرکت

هواپیمایی، خودرو،  های تولید توان در شرکت شود که می اکسیدکربن به شکل جامد مانند یخ استفاده می های دی تمیزکننده

شود از دی  اکسیدکربنی که به این روش استفاده می موضوع جالب توجه این است که دی. تأسیسات پزشکی استفاده کرد

ها گرفته شده است بنابراین استفاده از این روش نه تنها باعث تمیزکنندگی و جایگزین مناسب برای آب  اکسیدکربن سایر کارخانه 

شود به نوعی این روش دوستدار طبیعت است و با یک تیر دو نشان   ای نیز جلوگیری می تشار گازهای گلخانهشود بلکه از ان می

 .زنیم می

 های نجات دهنده زندگی استفاده از بطری: روش چهارم

های  مکان شرب به  ها مجبور بودند برای آوردن آب زمانی که تسونومی در منطقه آسیا در چند سال گذشته اتفاق افتاد کامیون

ها بسیار کثیف و ناسالم بود این مسئله مایکل ریچارد را مجبور کرد که یک بطری خاصی را اختراع  دوری بروند چرا که آب سیالب

نانومتری عبور داده 05در این روش آب از یک فیلتر . تواند بسیار سریع آب کثیف سیالب را قابل شرب کند کند این بطری می

کند و بعد از این بود که بسیاری از مردم که با  برد و آب را تمیز می ها را از بین می ها و ویروس ع باکتریشود که بسیار سری می

 .مسئله آلودگی آب مواجه بودند از این روش استفاده کردند

 استفاده از حداقل آب در زمان دوش گرفتن: روش پنجم

ای را  ریچارد اکودتو وسیله. رود جه حرارت مناسب هستیم، هدر میدر زمان دوش گرفتن، زمانی که منتظر رسیدن دمای آب به در

ها لیتر آب  رسد در این روش از هدر رفتن میلیون ثانیه درجه حرارت آب به میزان دلخواه می 29اختراع کرده است که در کمتر از 

 .جلوگیری خواهد شد

 دوش بدون آب: روش ششم

ساله الدریک زمانی  05آید شدنی نیست یک پسر بچه  بگیرید؟ این در ظاهر به نظر می توانید بدون استفاده از آب دوش آیا شما می

توان با درست کردن لوسیونی که مواد شیمیایی  کرد آن را ابداع کرد او متوجه شد می که به لیمپول در آفریقای جنوبی مسافرت می

نتیجه یک دوش واقعی را داشته با استفاده روی پوست تواند  کننده دارد از برخی بوهای بد خالص شد و این لوسیون می پاک

 .ها لیتر آب را برای ما ذخیره کند شود تواند میلیون دوش حمام خشک می. باشد

کنیم و این تقاضا سال  تریلیون مترمکعب در سال مصرف می 2بر اساس این گزارش، بسیاری کارشناسان برآورد کردند که بیش از 

 .شود و به همین دلیل در آینده بیش از پیش ارزش آب مشخص خواهد شد تر میبه سال با رشد جمعیت بیش

بحران آب اخیر در کالیفرنیا مسئله نحوه استفاده از آب را جدی کرده است اما واقعیت این است که میلیاردها مردم جهان در 

در سالهای . م و گذران زندگی خود بروندهای طوالنی برای تأمین آب شرب، حما کنند که آنها مجبورند فرسخ مناطقی زندگی می

های جدی آب در جهان ابداع شود و گر نه بحران آب قابل حل نخواهد  های خالقانه بسیاری باید برای کمک به چالش رو روش پیش

 .بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259509999225 

 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940410000394


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

237 
 

 گزارشات جهانی
 - 90/40/10فارس

 رشد تولید و تجارت مواد شیمیایی در جهان
تواند بر توسعه پایدار کشور و سالمت جامعه  ادامه استفاده گسترده از سموم شیمیایی می: نماینده فائو در ایران گفت

 .برنامه جامعی با هدف ارتقای ایمنی تولید و مصرف غذاستاثر قابل توجهی داشته باشد و مواجهه با آن نیازمند 

به نقل از دفتر نمایندگی فائو در ایران، سرج ناکوزی، نماینده این سازمان طی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تغذیه »بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با موضوع سخنانی در بیست و هشتمین جلسه گروه سالمت و همکاری های 

سال گذشته در جهان منجر به  29رشد سریع تولید و تجارت مواد شیمیایی در طی : در تهران برگزار شد، گفت« و سموم شیمیایی

 .ایمنی غذا تحمیل می شودافزایش نگرانی ها نسبت به مخاطراتی شده است که به واسطه این مواد و سموم خطرناک شیمیایی بر 

کشورهایی که از زیرساخت های الزم برای رصد میزان واردات و مصرف این مواد شیمیایی برخوردار نیستند، به طور : ناکوزی افزود

 .مشخص بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار دارند

سازمان ملل متحد در ایران نیز طی پیامی مشابه خاطر به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم 

 .نشان کرد که چندین دهه مصرف بی رویه سموم شیمیایی منجر به تاثیرات مخربی بر محیط زیست و سالمت بشر شده است

، درمان و جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت

آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، نمایندگان آژانس های این 

تیر ماه در محل این فرهنگستان برگزار شد، به پیچیدگی چالش های فرا روی ایران در  00سازمان در کشورمان روز پنج شنبه 

 .و ارتباط مصرف این سموم با تغذیه، ایمنی غذا و سالمت جامعه پرداختزمینه مدیریت سموم شیمیایی 

به عنوان رویکردی با هدف اطمینان یافتن از ایمنی تولیدات کشاورزی مورد ( ام.پی.آی)« مدیریت تلفیقی دفع آفات»در این راستا 

مدیریت کاهش خطر مصرف سموم شیمیایی  ام شالوده اصلی تقویت پایداری تولید محصوالت کشاورزی و.پی.آی. توجه قرار گرفت

این رویکرد هم اکنون به عنوان مکانیزمی برای ارتقاء ایمنی، باال بردن کیفیت غذا و اطمینان یافتن از حمایت از . محسوب می شود

 .مصرف کنندگان در جهان به رسمیت شناخته شده است

ام که در متن تمامی فعالیت های مربوط به تولید و حفظ .پی.آی :نماینده فائو در ایران با اشاره به این مکانیزم تصریح کرد

-محصوالت کشاورزی فائو لحاظ می شود، هم اکنون به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی این سازمان برای ترویج کشاورزی اقلیم

منابع طبیعی در فعالیت های با هدف حفاظت از ... ( آب، مواد شیمیایی و )هوشمند و روش شناسی استفاده از نهاده های کمتر 

 .کشاورزی مطرح است

به گزارش فارس، جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اجرای برنامه جامع 

رای این پروژه در به شمار می رود، به گونه ای که در راستای اج 9995از آوریل سال ( ام.پی.آی)« مدیریت تلفیقی دفع آفات»

نمایندگان بسیاری از کشورهای منطقه از ایران بازدید کردند تا از تجربیات و ظرفیت های ایجاد  9905تا  9995فاصله سال های 

با هدف آگاه سازی  "مدرسه در مزرعه"ام در چارچوب برنامه .پی.شده در این کشور در زمینه چگونگی اجرای روش های آی

 .شوند کشاورزان بهره منده

از . محصول مختلف کشاروزی در ایران به کار گرفته می شود 05در مورد « مدیریت تلفیقی دفع آفات»در حال حاضر برنامه جامع 

ام اشاره کرد که در واقع یک سازمان مبتنی بر جوامع محلی .پی.دیگر دستاورد این پروژه می توان به راه اندازی و تاسیس گروه آی

 -بر پایه رویکرد اطمینان« از مزرعه تا سفره» و مصرف کنندگان است، به گونه ای که با مشارکت در ابتکار متشکل از کشاورزان 

 .بنیان که هم اکنون در حال گسترش می باشد، بنا شده است

http://www.farsnews.com/
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سموم  هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد نیز با اعالم آمادگی مجموعه این سازمان در همکاری با ایران در حوزه مدیریت

شیمیایی اظهار داشت، هم اکنون سازمان ملل متحد تحت برنامه هایی در ابعاد کوچک و با حمایت مالی تسهیالت جهانی محیط 

ام در امر تولید برنج و محصوالت باغی در کشور .پی.ضمن جلب مشارکت جوامع محلی در حال کمک به اجرای آی( جف)زیست 

 .نین اقداماتی در ایران حکایت می کنداست که خود از پایداری و بهره وری چ

درصد از تولیدات جهانی سموم شیمیایی در کشورهای در حال توسعه مصرف می  95بر اساس آمار های منتشر شده توسط فائو 

درصد از مرگ و میرهایی که به واسطه قرار گرفتن در معرض این سموم شیمیایی رخ می دهد در این کشورها  22شود، حال آنکه 

 .اهده می شودمش

با پر اهمیت خواندن بهره گیری از توان مشارکتی تمامی دست اندکاران که شامل طیف وسیعی از ذی نفعان ملی و : ناکوزی گفت

بین المللی می شود بر آمادگی فائو برای تدوین به یک برنامه ی جامع کشوری که امکان مدیریت کارآمد مصرف سموم شیمیایی 

 .فاظت از سالمت جامعه در عین مراقبت از منابع زیست محیطی کشور فراهم سازد، تاکید کرددر ایران را با هدف ح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=02259505990950 
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 گزارشات جهانی
 آیانا-1390تیر  10, یکشنبه

 درصد مرگ و میرهای سموم شیمیایی در کشورهای در حال توسعه  11وقوع 
نماینده فائو در ایران تاکید کرد ادامه استفاده گسترده از سموم شیمیایی می تواند بر توسعه پایدار کشور و سالمت 

هدف ارتقاء ایمنی تولید و مصرف غذا  جامعه اثر قابل توجهی داشته باشد و مواجهه با آن نیازمند برنامه جامعی با

 .است

طی سخنانی در ( فائو)، سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سموم تغذیه و »بیست و هشتمین جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با موضوع 

سال گذشته در جهان منجر به افزایش  29رشد سریع تولید و تجارت مواد شیمیایی در طی : در تهران برگزار شد، گفت« شیمیایی

 .نگرانی ها نسبت به مخاطراتی شده است که به واسطه این مواد و سموم خطرناک شیمیایی بر ایمنی غذا تحمیل می شود

خت های الزم برای رصد میزان واردات و مصرف این مواد شیمیایی برخوردار نیستند، به طور کشورهایی که از زیرسا: ناکوزی افزود

 .مشخص بیشتر از سایرین در معرض خطر قرار دارند

به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران نیز طی پیامی مشابه خاطر 

 .چندین دهه مصرف بی رویه سموم شیمیایی منجر به تاثیرات مخربی بر محیط زیست و سالمت بشر شده استنشان کرد که 

جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و 

ده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، نمایندگان آژانس های این آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین هماهنگ کنن

سازمان در کشورمان در محل این فرهنگستان برگزار شد به پیچیدگی چالش های فرا روی ایران در زمینه مدیریت سموم شیمیایی 

 .و ارتباط مصرف این سموم با تغذیه، ایمنی غذا و سالمت جامعه پرداخت

به عنوان رویکردی با هدف اطمینان یافتن از ایمنی تولیدات کشاورزی مورد ( ام.پی.آی)« تلفیقی دفع آفاتمدیریت »در این راستا 

ام شالوده اصلی تقویت پایداری تولید محصوالت کشاورزی و مدیریت کاهش خطر مصرف سموم شیمیایی .پی.آی. توجه قرار گرفت

برای ارتقاء ایمنی، باال بردن کیفیت غذا و اطمینان یافتن از حمایت از  این رویکرد هم اکنون به عنوان مکانیزمی. محسوب می شود

 .مصرف کنندگان در جهان به رسمیت شناخته شده است

ام که در متن تمامی فعالیت های مربوط به تولید و حفظ .پی.آی: نماینده فائو در ایران با اشاره به این مکانیزم تصریح کرد

-شود، هم اکنون به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی این سازمان برای ترویج کشاورزی اقلیم محصوالت کشاورزی فائو لحاظ می

با هدف حفاظت از منابع طبیعی در فعالیت های ... ( آب، مواد شیمیایی و )هوشمند و روش شناسی استفاده از نهاده های کمتر 

 .کشاورزی مطرح است

کشورهای پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در زمینه اجرای برنامه جامع به گزارش فائو، جمهوری اسالمی ایران یکی از 

به شمار می رود، به گونه ای که در راستای اجرای این پروژه در  9995از آوریل سال ( ام.پی.آی)« مدیریت تلفیقی دفع آفات»

بازدید کردند تا از تجربیات و ظرفیت های ایجاد  نمایندگان بسیاری از کشورهای منطقه از ایران 9905تا  9995فاصله سال های 

با هدف آگاه سازی  "مدرسه در مزرعه"ام در چارچوب برنامه .پی.شده در این کشور در زمینه چگونگی اجرای روش های آی

 .کشاورزان بهره منده شوند

از . در ایران به کار گرفته می شود محصول مختلف کشاروزی 05در مورد « مدیریت تلفیقی دفع آفات»در حال حاضر برنامه جامع 

ام اشاره کرد که در واقع یک سازمان مبتنی بر جوامع محلی .پی.دیگر دستاورد این پروژه می توان به راه اندازی و تاسیس گروه آی
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 -رد اطمینانبر پایه رویک« از مزرعه تا سفره» متشکل از کشاورزان و مصرف کنندگان است، به گونه ای که با مشارکت در ابتکار 

 .بنیان که هم اکنون در حال گسترش می باشد، بنا شده است

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد نیز با اعالم آمادگی مجموعه این سازمان در همکاری با ایران در حوزه مدیریت سموم 

حمایت مالی تسهیالت جهانی محیط شیمیایی اظهار داشت، هم اکنون سازمان ملل متحد تحت برنامه هایی در ابعاد کوچک و با 

ام در امر تولید برنج و محصوالت باغی در کشور .پی.ضمن جلب مشارکت جوامع محلی در حال کمک به اجرای آی( جف)زیست 

 .است که خود از پایداری و بهره وری چنین اقداماتی در ایران حکایت می کند

لیدات جهانی سموم شیمیایی در کشورهای در حال توسعه مصرف می درصد از تو 95بر اساس آمار های منتشر شده توسط فائو 

درصد از مرگ و میرهایی که به واسطه قرار گرفتن در معرض این سموم شیمیایی رخ می دهد در این کشورها  22شود، حال آنکه 

 .مشاهده می شود

دکاران که شامل طیف وسیعی از ذی نفعان ملی ناکوزی در پایان با پر اهمیت خواندن بهره گیری از توان مشارکتی تمامی دست ان

و بین المللی می شود بر آمادگی فائو برای تدوین به یک برنامه ی جامع کشوری که امکان مدیریت کارآمد مصرف سموم شیمیایی 

 .در ایران را با هدف حفاظت از سالمت جامعه در عین مراقبت از منابع زیست محیطی کشور فراهم سازد، تاکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/92599-0.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 1390تیر  49, سه شنبه

 سوم مواد غذایی جهان؛ معادل هدرروی یک ساله آب رودخانه ولگای روسیه  اتالف ساالنه یک
سوم از تولیدات مواد غذایی در جهان، باعث هدر رفتن آب برابر با آبی که ساالنه در رودخانه ولگای  اتالف ساالنه یک

 .شود روسیه جریان دارد، می

در واپسین روزهای بهار سال  "جلوگیری از هدرفت غذا"المللی  ، کنفرانس بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .منظور کاهش هدررفت و دورریز مواد غذایی در هلند برگزار شد با همکاری فائو به( ژوئن 02تا  09)جاری 

 .در مرکز کنوانسیون جهانی در شهر الهه هلند برگزار شد 9905ژوئن  02تا  09المللی  این کنفرانس بین

های  ها، سازمان سیستم غذایی، ازجمله دولت نفعان مربوطه در ای از ذی هدف از برگزاری این کنفرانس گردهمایی طیف گسترده

های غیردولتی، بنیادهای بشردوستانه، تولیدکنندگان محلی و جامعه علمی برای به  المللی، بخش خصوصی، سازمان بین

 .گذاری تجربیات و اقدام مشترک در زنجیره مواد غذایی بوده است اشتراک

سوم از تمامی مواد غذایی تولیدشده برای مصرف انسان  ن زده است هرساله یکتخمی( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .رود در جهان هدر می

 .هدررفت مواد غذایی با توجه به تولید مواد غذایی و منطقه تولید متفاوت است

هدررفت مواد غذایی، های مورد نیاز برای توقف  ها، مشارکت و هماهنگی ها، همکاری در این کنفرانس سعی بر این شد که نوآوری

 .های توزیع کارآمدتر، برای کاهش تلفات و ضایعات پرداخته شود سازی بهتر، سیستم ها، زنجیره ذخیره بهبود زیرساخت

 .های موفق و آزمایشی برای کاهش هدررفت مواد غذایی ارائه شد گفتنی است، طی این چهار روز مطالعات موردی و داستان

میلیارد دالر  559میلیارد تن و به ارزش  0.2سوم از مواد غذایی تولیدشده در جهان به میزان حدود  به گزارش فائو، هدررفت یک

 .شود که برابر با آبی است که ساالنه در رودخانه ولگای روسیه جریان دارد باعث هدر رفتن آبی می

دهنده حساسیت مضاعف  اند که نشان یش گرفتهکشورهای اروپایی برای مقابله با هدررفت مواد غذایی راهکارهای متفاوتی را در پ

طور نمونه، یک سوپرمارکت فرانسوی به نام اینترمارشه برای کاهش  به. مقابله با ضایعات مواد غذایی در کشورهای اروپایی است

ف مواد غذایی پیشتاز فروشد و آلمان نیز که در زمینه مقابله با اتال ها و سبزیجات بدشکل را با تخفیف می اتالف مواد غذایی، میوه

کمپینی را برای جلوگیری از دور ریختن مواد غذایی قابل مصرف راه انداخت و برنامه اشتراک غذا را ایجاد  9909بوده، در سال 

 ./کنند اند، توزیع می ها دور ریخته شده کرده که با استفاده از اینترنت، محصوالت قابل مصرف را که توسط فروشگاه

http://www.iana.ir/food/item/92290-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/food/item/23321-1.html


 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

202 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا-1390تیر  48, دوشنبه

 درصد مواد غذایی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس  ۱1اسراف چشمگیر 
اتالف مواد غذایی در عربستان و سایر کشورهای میزان : جمعیت حمایت از مصرف کنندگان در عربستان گزارش داد

درصد  ۱1درصد است که این میزان در ماه رمضان به نحو چشمگیری به بیش از  51حاشیه خلیج فارس در ایام عادی 

 .افزایش می یابد

موجود نشان می دهد گزارش های : ،خبرگزاری فلسطین آزاد به نقل از این مرجع نوشت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد از کل زباله های خانگی را زباله های آلی تشکیل می دهند و سهم مواد غذایی دور ریخته شده ازاین  22در ابوظبی حدود 

 .درصد است 99زباله ها حدود 

هفت نفر یک نفر گرسنه میلیون تن غذا از بین می رود که در دنیا از هر 299بنا براعالم این موسسه، درحالی ساالنه یک میلیارد و 

 .هزار کودک زیر پنج سال از گرسنگی می میرند99سر بربالین می گذارد و روزانه حدود 

 .میلیون نفر در جهان گرسنه هستند 525این میزان باالی اتالف غذا دراین کشورها درحالی است که 

http://www.iana.ir/food/item/92208-0.html 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1390تیر ماه  8دو شنبه 

 ترتیب غذا خوردن در یک وعده غذایی؛ سبزیجات، پروتئین و کربوهیدرات 

کربوهیدارت ها احساس سیری شروع غذا با مصرف سبزیجات و پروتئین و اتمام آن با : محققان آمریکایی می گویند <مواد غذایی

 .بیشتری به انسان می دهد

این خاصیت به این دلیل است که : به گزارش پایگاه اینترنتی یاهو هلث، محققان کالج پزشکی ویل کورنل در نیویورک می گویند

و در پی آن افت قند پروتیین روند آزاد سازی کربوهیدارت ها را در جریان خون آهسته می کند و از باال رفتن سریع قند خون 

 .خون و احساس گرسنگی پیشگیری می کند

 .این نتایج به ویژه برای افراد دیابتی که باید کنترل شدیدی بر قند خون خود داشته باشند، حائز اهمیت است: پزشکان می گویند

یا پروتیین آغاز می شود و با  افراد دارای اضافه وزن و چاق مبتال به دیابت نوع دو بعد از صرف غذایی که با مصرف سبزیجات

 .کربوهیدارت به پایان می رسد، احساس بهتری دارند

مصرف بروکلی و گوشت مرغ قبل از مصرف نان و آبمیوه با پایین آمدن سطح قند خون در دو ساعت بعدی : محققان می گویند

 .ارتباط دارد

با مشاهده نتایج این مطالعه ، بسیار : رنل در نیویورک گفتدکتر لوییس آرون نویسنده ارشد این مطالعه از کالج پزشکی ویل کو

 .تشویق شدیم زیرا افراد بطور بالقوه می توانند از این موضوع نفع ببرند

در این بیماری سلول های بدن نسبت به هورمون انسولین . دیابت نوع دو رایج ترین شکل دیابت است و اغلب با چاقی ارتباط دارد

 .اینکه بدن مقدار کافی انسولین درست نمی کند مقاوم می شوند و یا

 .انسولین به سلول های بدن کمک می کند تا از گلوکز موجود در خون برای سوخت استفاده کند

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

 صمت 1390تیر  15, دوشنبه

  برنج ایرانی کم نیست

توان گفت از اهمیت باالیی  شود و به جرات می ها محسوب می برنج هم در کنار نان، قوت غالب ایرانی :گروه تجارت -مهدیه شکری 

برنج خارجی هرچند در بازار قیمت کمتری نسبت به برنج داخلی دارد اما کیفیت . است در بازار و حتی تجارت کشور برخوردار

 .باالی محصول ایرانی را هم ندارد

در این . کنندگانی که جز برنج ایرانی، برنج دیگری در سفره ندارند با وجود ارزانی قیمت در نوع خارجی، اما هنوز هستند مصرف

ترین ضرورت  د تا مصرف این محصول استراتژیک وجود دارد که به گفته کارشناسان، بازرسی مهممیان اما مشکالتی در فرآیند تولی

  .موجود برای رفع مشکالت در بازار این محصول است

کنندگان برای خرید برنج در تهران  قیمتی که مصرف: دبیر انجمن برنج کشور با تاکید بر لزوم نظارت هرچه بیشتر بر بازار برنج گفت

هزار تا  5کنند با قیمت این محصول در مراکز عرضه بسیار متفاوت است یعنی برنجی که در شمال کشور با قیمت بین  ت میپرداخ

  .خرند شود را در تهران با قیمت بیشتری می تومان خریداری می 599هزار و 5

کز عرضه به شهرهای دیگر برسد، در کیفیت از سوی دیگر، تا زمانی که برنج از مر: وگو با صمت افزود جمیل علیزاده شایق در گفت

یابد؛ یعنی این محصول در ظاهر و به نام برنج  این محصول اختالل ایجاد شده و میزان ناخالصی و خرده برنج در آن افزایش می

مراکز تولید این در حالی است که تفاوت بین قیمت عرضه در شهرهای بزرگ و قیمت برنج در . است اما کیفیت واقعی برنج را ندارد

راهکار این مسئله نظارت بر روند بازار برنج است؛ یعنی از زمانی که این محصول تولید : وی تصریح کرد. شود روز به روز بیشتر می

های بازرسی  این نظارت باید از سوی سازمان. شود ها را آغاز کنیم تا زمانی که به بازار و برای فروش ارائه می شود باید نظارت می

کنندگان و تولیدکنندگان است که گویی وظیفه نظارتی خود را فراموش کرده  م شود که یکی از آنها سازمان حمایت مصرفانجا

های شایق درباره نظارت بر روند تولید، خرید و فروش برنج در حالی است که علیرضا رفیعی، معاون نظارت بر کاالهای  گفته. است

برنج کاالیی است که تابع نظام عرضه و : وگو با صمت گفت ن و تولیدکنندگان در گفتکنندگا ای سازمان حمایت مصرف سرمایه

آنچه : وی تصریح کرد. شود های کالن آن از سوی دولت و دستگاه حاکمیتی وضع و ابالغ می طور معمول سیاست تقاضاست و به

به وزارت ... نظارت بر تولید، توزیع، آموزش، ترویج ومهم است، با توجه به اجرایی شدن قانون انتزاع، در عمل تمامی امور از جمله 

قانون برنامه توسعه،  099جالب توجه اینکه در قانون نظام جامع کشاورزی و قانون انتزاع و ماده . جهاد کشاورزی محول شده است

به گفته . تاکید شده است کننده ها به عنوان اصل مهم در کوتاه کردن فاصله قیمتی مزرعه تا مصرف بر استفاده از ظرفیت تشکل

بنابراین نقصان و کوتاهی اشاره شده از . شود رفیعی، متاسفانه این خأل در نظام کشاورزی و باغداری کشور به شدت احساس می

های تولیدی و توزیعی است که آنها را تبدیل به نهادهای  سوی دبیر انجمن برنج، بیشتر ناشی از کاربردی و عملیاتی نبودن تشکل

به جای ایجاد ابهام و : کنندگان و تولیدکنندگان افزود ای سازمان حمایت مصرف معاون نظارت بر کاالهای سرمایه. ی کرده استشکل

ها الزم و ضروری است که  حاضر بازسازی و بازبینی بیشتر در ساختار درونی خود تشکل های حاکمیتی درحال اتهام به دیگر سازمان

 .شود سوی وزارت جهاد کشاورزی تدوین، عملیاتی و پایش می طور قطع راهبردهای آن از به

 

 کمبود برنج در بازار نداریم

که تمایل بسیاری افراد به خرید برنج  طوری کنندگان تبدیل شده، به باال بودن قیمت برنج ایرانی به عاملی برای خرید کمتر مصرف

دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه . هاست ار باالتر از خارجیاین در حالی است که از کیفیت برنج ایرانی بسی. وارداتی است

این امر سبب شد که به اندازه کافی برنج در بازار وجود : بیش از اندازه نیاز بود، گفت 22و  29میزان تولید و واردات برنج در سال 

http://www.smtnews.ir/trade/market-guilds/11133-برنج-ایرانی-کم-نیست.html
http://www.smtnews.ir/trade/market-guilds/11133-برنج-ایرانی-کم-نیست.html
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دلیل ارزان بودن به سمت خرید  کنندگان نیز به ه مصرفهای موجود در بازار برنج وارداتی است ک البته بسیاری از برنج. داشته باشد

  .روند این محصول می

آالت  به دلیل تولید محدود، برنج ایرانی در کشور کم است و این امر نیز دالیلی مثل قیمت باالی ماشین: شایق اظهار کرد

: زار به اندازه کافی وجود دارد، ادامه دادوی با اشاره به اینکه برنج وارداتی در با. دارد.. کشاورزی، اجرا نشدن قوانین و

روند و قیمت باالی  کنندگان به دلیل مسائل اقتصادی و همچنین ارزان بودن برنج وارداتی به سمت خرید این محصول می مصرف

های وارداتی برنج  جالبته از میان برن. برنج ایرانی باعث شده که آنها هنگام پذیرایی و در موارد مهمانی از آن محصول خریداری کنند

وی درباره جزییات بیشتر از دالیل گران بودن برنج . تر دارد کننده قیمتی ارزان ها برای مصرف تر است و سایر برنج ژاپن و کره گران

ما  دلیل گران بودن برنج ایرانی این است که قیمت تمام شده تولید این محصول در ایران باالست؛ چون: ایرانی در بازار تصریح کرد

آالتی که کشاورز  عنوان نمونه ماشین به. ایم در تولید محصول به کشاورز کمک کنیم، هزینه تولید نیز افزایش یافته است نتوانسته

ها به  دولت نیز برای بهبود این وضع به کشاورزان کمک کرده اما این کمک. برای کشت این محصول نیاز دارد بسیار گران است

 .اندازه کافی نبود

 کاهش قیمت برنج در بهار امسال

های  ماه اول امسال، قیمت هر کیلو برنج وارداتی هزار تومان کاهش داشته که برخی دلیل این کاهش قیمت را کاهش نرخ 2در 

. البته این موضوع تنها عامل افت قیمت برنج نبوده و دالیل دیگری نیز برای این کاهش قیمت بیان شده است. دانند جهانی می

خواهند این محصول را  عنوان نمونه دلیل دیگر کاهش قیمت این محصول، تالش کشورهای صادرکننده برنج به ایران است که می به

. تر به فروش برسانند تا محصول جدیدشان که درحال برداشت است با محصوالت سال گذشته تداخلی نداشته باشد با قیمتی ارزان

تواند  این درست است که واردات به اندازه و بر اساس نیاز برنج می: وارداتی در بازار مصرفی گفت های علیزاده شایق درباره تاثیر برنج

بنابراین اگر واردات براساس نیاز و . شود هایی انجام می به تعادل در بازار کمک کند اما گاهی در زمینه واردات نیز افراط و تفریط

اما آنچه . ماند غیر این صورت برنج خارجی در انبار و به شکل ذخیره باقی میکند، در  برای تامین کسری باشد مشکل را حل می

 .مهم است، کمک به کشاورز در تولید بیشتر برنج ایرانی است

 گویند؟ آمارها چه می

ای هزار دالر از کشوره 299میلیون و  959تن برنج به ارزش  599هزار و  925ماه اول امسال  2بر اساس آمار گمرک ایران، در 

کشور هند و پاکستان انجام 9درصد واردات آن از  85پاکستان، امارات، تایلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که البته حدود 

درصد و پاکستان با  82هزار تن برنج به ایران، سهمی معادل  025ای که در این میان هند با صادرات بیش از  به گونه. گرفته است

اند و دیگر کشورها مانند امارات، تایلند و  درصد در بازار برنج وارداتی داشته 9هزار تن، سهمی حدود  29صادرات بیش از 

همچنین براساس این آمار، هر . های بعدی واردکنندگان برنج به ایران قرار دارند ترکمنستان نیز با فاصله بسیار زیاد در رتبه

تومان هر کیلوگرم برنج 899هزار و 9، هر کیلوگرم برنج هندی حدود تومان599هزار و2کیلوگرم برنج پاکستانی با قیمت 

هزار و 9هزار تومان و هر کیلوگرم برنج اماراتی نیز با قیمت  9تومان، هر کیلوگرم برنج تایلندی  599هزارو 2ترکمنستانی 

قل به قیمت برنج وارداتی تا ون درصد تعرفه، عوارض بهداشت و هزینه حمل59البته حدود . تومان به کشور وارد شده است299

رسد مدیریت صحیح و نظارت بر روند معیارهای اساسی  آنچه در این میان مهم به نظر می. شود رسیدن به بازار مصرف اضافه می

ساناتی در تولید و واردات بیش از نیاز بازار باعث نو. کننده اشاره دارد این معیارها در وهله اول به میزان نیاز مصرف. بازار برنج است

 .دهد ها را نیز تحت تاثیر قرار می شود به نحوی که قیمت بازار داخلی می

 برنج بدون مجوز وارد نشده است

هیچ برنجی بدون مجوز و ثبت سفارش به کشور وارد نشده و تمامی آمار گمرک : معاون مرکز واردات گمرک ایران گفت: فارس



 4931تیر  دوماهم اخبار کشاورزی  هفته   (com.iccima.www)کشاورزی وآب دفتر    

 

206 
 

ماه نخست امسال  2ن وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر صحت آمار واردات برنج در علی معقولی درباره اظهارات معاو. مستند است

حتی بدون . دهد گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج را نیز به داخل کشور نمی: اظهار کرد

با تاکید بر اینکه همه امور در گمرک  وی. قرنطینه که مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است، امکان ورود برنج وجود ندارد

برای واردات برنج نیاز به مجوزهای استاندارد و بهداشت و ثبت سفارش : شود، تصریح کرد ها انجام می براساس قانون و مجوز دستگاه

نگاری وزارت  امهمعقولی با اشاره به اینکه در جریان ن. بوده، در غیر این صورت این محصول به صورت رسمی وارد کشور نخواهد شد

مطمئنا همه چیز در گمرک بر اساس اسناد و : جهاد کشاورزی با گمرک برای آمار ارائه شده درباره واردات برنج نیستم، یادآور شد

بخشی از حجم واردات برنج مربوط به سهمیه : معاون مرکز واردات گمرک گفت. مدارک بوده و آمار آن مستند وجود دارد

براساس قانون مقررات صادرات و : وی ادامه داد. شود دون ثبت سفارش و براساس قانون خاص خود انجام میمرزنشینی بوده که ب

 .ماه برای ورود مهلت قانونی دارد 9واردات ثبت سفارش این کاالها تا 

http://www.smtnews.ir/trade/market- 
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