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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 
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 آب

 آیانا- 1931آبان  22, پنجشنبه

 بحران آب همچنان باقي است / ها در مهر و آبان امسال  وضعيت بارش بررسي
 ۰۱درصد كمتر شده و بارش در  ۰۱۱ساله  هاي يك برابري بارش در ايالم و خراسان رضوي بارش ۰۱۱با وجود افزايش 

هاي  تاكنون حجم بارش( ابتداي مهرماه)از ابتداي سال آبي جاري . استان نسبت به سال گذشته همچنان منفي است

 . ر بارندگي در كشور ثبت شدميليمت ۰۱ميليمتر رسيد و در هفته گذشته حدود  ۹۴كشور به 

براساس اطالعات . ميليمتر گزارش شده بود ۱۲ميليمتر و متوسط درازمدت  ۷۳ها در سال گذشته و در همين زمان  ميزان بارش

درصد  ۲۲و  ۴۴هاي اصلي آبريز كشور، ميزان بارندگي امسال كماكان در دو حوضه آبريز اروميه و خزر به ترتيب  ها در حوضه بارش

ميليمتر در  ۲۲فارس و درياي عمان،  ميليمتر بارش در حوضه آبريز خليج ۷۳در طول هفته گذشته . ر از سال گذشته استكمت

همچنين هفت ميليمتر بارش در حوضه فالت . ميليمتر در حوضه آبريز درياچه اروميه گزارش شده است ۲۲حوضه آبريز خزر و 

قوم  اي كه بارشي در آن ثبت نشده، حوضه قره ي شرق ثبت شده و تنها حوضهمركزي و يك ميليمتر نيز در حوضه هامون و مرز

 .است

برابر افزايش ۲۳۳بيشترين افزايش بارندگي تا پايان هفته گذشته در مقايسه با دوره درازمدت در ايستگاه دهلران استان ايالم با 

مترين ميزان بارندگي در مقايسه با دوره درازمدت را درصد كاهش ك ۲۳۳بارش بوده و ايستگاه مزينان در استان خراسان رضوي با 

بختياري، خراسان  و شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، اصفهان، چهارمحال هاي آذربايجان همچنين ميزان بارش استان. داشته است

اخير در سراسر كشور، با وجود بارندگي روزهاي . شمالي، گيالن، مازندران و يزد نسبت به سال گذشته منفي است رضوي، خراسان

 .استان همچنان نسبت به سال گذشته منفي است ۲۳ها در  ميزان بارش

ماه سال جاري،  آبان ۱۳ها از اول مهر تا  براساس آخرين آمار و اطالعات مديريت منابع آب ايران و بررسي وضعيت بارندگي استان

آبان  ۱۳ميزان بارندگي از اول مهرماه تا . كاهش يافته است استان كشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ها در  ميزان بارش

ميليمتر، اصفهان  ۳/٧۳ميليمتر، اردبيل  ٦/٣۱ميليمتر، آذربايجان غربي  ٦/٣۷هاي آذربايجان شرقي  سال جاري در استان

ر، گيالن ميليمت ۴/۷۳ميليمتر، خراسان شمالي  ۱۲ميليمتر، خراسان رضوي  ٣۷ميليمتر، چهارمحال و بختياري ۴/۲١

 .ميليمتر و يزد هشت ميليمتر بوده است ۳/۲٣۲ميليمتر، مازندران ۷١۲/٧

درصد، ١۴درصد، اصفهان  درصد، اردبيل يك۱۷درصد، آذربايجان غربي ۱٣هاي آذربايجان شرقي  بر اين اساس، استان

درصد و يزد ۲١مازندران درصد، ۲۳درصد، گيالن ۷۴شمالي  درصد، خراسان۷٣رضوي  درصد، خراسان۷۴بختياري  و چهارمحال

 .اند درصد، كاهش بارندگي نسبت به سال گذشته داشته۲۴

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲۴٣-۲.html 
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 آب
 ایسنا – 193۱آبان  9۳شنبه 

 خواهيم داشتتا زماني كه آبخيزداري انجام نشود، سيالب هم 

 .تا زماني كه عمليات آبخيزداري در كشور انجام نشود، سيالب هم خواهيم داشت: رئيس كميسيون كشاورزي گفت

افتد اين است كه ما  يکي از داليلي كه سيالب در كشور به راه مي: وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا عنوان كرد عباس رجايي در گفت

ها  در عين حال پوشش گياهي مراتع ما فقير شده، هر دو اين. ايم رهاي آبخيزداري را انجام ندادههاي فصلي، كا در مسير رودخانه

 .يعني آبخيزداري و احياي بيولوژيك سرزمين نيازمند اين است كه كشور يك عزم جدي براي اين موضع داشته باشد

وي زمين راه بيفتد، در عين حال جلوي فرسايش خاک دهد آب ر آبخيزداري يك عمليات فرآيندي است كه اجازه نمي: او ادامه داد

ها كه تحت عنوان  تا زماني هم كه اين جور عمليات. گيرد، اگر اين كار را انجام دهيم اصال سيلي نخواهيم داشت را هم مي

 .آبخيزداري است انجام نشود سيالب هم خواهيم داشت

ريزي شده، هر سال يك ميليارد دالر  يك برنامه ده ساله برنامه ما پيشنهاد كرديم طي: رئيس كميسيون كشاورزي همچنين گفت

توانيم هم جلو  مي  در اين صورت. گذاري شود خيز است سرمايه براي بحث آبخيزداري در كشور و احياي بيولوژيك مناطقي كه سيل

ورت اصولي حل كنيم چون به ها را به صورت قطعي بگيريم و آب را كه كمبود آن يکي از معضالت جدي كشور است به ص سيالب

 . هاي زيرزميني را احيا كنند دهيم كه در زمين نفوذ كنند و سفره سيل و بارندگي فرصت مي

هايي كه ساليانه  بودجه. عدد بودجه امسال خيلي پايين است: نيز خاطرنشان كرد ٧۴رجايي درباره اعتبارات اختصاص يافته در سال 

اين در حالي است كه مطالعات سرزميني ما . هاي زيادي دارد ص يافته اجرا شده، ولي كسريدرنظر گرفته شده، در حدي كه تخصي

 .كند تقريبا تمام شده و آماده اجراست؛ اگر سالي يك ميليارد دالر اختصاص پيدا كند مشکل را حل مي

http//:www.isna.ir/fa/news/31۳29۳18321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94083017984


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

1 
 

 آب
 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

 يابد  هاي شور افزايش مي توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از آب
هاي كشاورزي و منابع عظيم آب در نوار ساحلي  هاي سطحي و زيرزميني شور، زهاب وجود حجم قابل توجهي از آب

 .كار برد عنوان فرصتي در راستاي افزايش توليد به توان به ميكشور را 

با بيان اينکه افزايش توليد در بخش ( ايانا)رئيس مركز ملي تحقيقات شوري امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

اومتي است، محدوديت منابع آبي و گزاران در قالب اقتصاد مق كشاورزي و خوداتکايي در محصوالت اساسي از اهداف مهم سياست

وري آب و  مديريت آبياري، افزايش بهره: ترين مشکالت موجود اعالم كرد و گفت برداري ناصحيح از اين منابع محدود را از اصلي بهره

 .اسب تکيه داردها است كه بر استفاده از منابع آب مناسب يا نسبتاً من كارهاي مقابله با اين بحران تغيير الگوي كشت ازجمله راه

فرهاد دهقاني با تأكيد بر اينکه راه ديگر، تغيير نگرش نسبت به منابع عظيم آب شور در كشور است كه مبناي شورورزي يا 

مقاوم به  ترين محصوالت نيمه گندم، جو، چغندرقند، پنبه، نخيالت و پسته از مهم: كشاورزي شورزيست در دنيا هستند، افزود

شوند و با توجه به گسترش روزافزون معضل شوري در  هش عملکردي قابل قبول، در اين شرايط كشت ميشوري هستند كه با كا

 .اين اراضي، نيازمند توجه بيشتر هستند

ويژه در منابع آب زيرزميني به مديريت منابع آب در سطح كالن ملي بستگي  وي با اشاره به اينکه جلوگيري از گسترش شوري به

هاي كشاورزي و منابع عظيم آب در نوار  هاي سطحي و زيرزميني شور، زهاب وجود حجم قابل توجهي از آب: كرددارد، خاطرنشان 

 .كار برد عنوان فرصتي در راستاي افزايش توليد به توان به ساحلي كشور را مي

ين نوع كشت با منابع آب و خاكي شورورزي روشي براي استفاده از منابع آب و خاک بسيار شور در توليد است؛ ا: دهقاني ادامه داد

همچنين اقتصادي و پايدار بودن آن از لحاظ . پذير نبوده يا اقتصادي نيست گيرد كه توليد ساير محصوالت رايج يا امکان صورت مي

 .محيطي حائز اهميت است زيست

هاي روغني، پروتئين  د علوفه، دانهويژه تولي منظور افزايش توليد در بخش كشاورزي به توان به از شورورزي مي: وي تصريح كرد

پذير  پروري و كنترل ريزگردها با پوشش گياهي در مناطقي كه استفاده از منابع آب باكيفيت مناسب امکان گياهي، همچنين آبزي

 .نيست و پتانسيل گياهان شورزيست در ترسيب كربن استفاده اقتصادي كرد

اي در صدد رفع بخشي از موانع توسعه  ز ملي تحقيقات شوري با ارائه برنامهرئيس مركز ملي تحقيقات شوري با بيان اينکه مرك

در فاز نخست، با شناسايي منابع پايه شامل خاک، آب و گياه نتايج مطالعات موجود : شورورزي در كشور است، يادآور شد

 .شده و موارد نقص اطالعات، نسبت به بررسي و انجام مطالعه اقدام خواهد شد آوري جمع

هاي برگشتي يا  هاي شور سطحي، آب شور زيرزميني و آب هقاني منابع آب براي توسعه كشت گياهان شورزيست را آب دريا، آبد

اي درباره اين گياهان توسط  شناسايي و تعيين پراكنش گياهان شورزيست و اطالعات پايه: ها عنوان كرد و اظهار داشت زهاب

 .ها و مراتع انجام شده يا در حال انجام است د مؤسسه تحقيقات جنگلهاي تحقيقاتي مانن ها و مؤسسه دانشگاه

محيطي بوده، امکان كشت در  گياهان انتخابي بايد تا حد ممکن داراي ارزش اقتصادي و تجاري يا زيست: وي تأكيد كرد

وليد ريزگرد، ايجاد پوشش هاي زراعي را داشته و مصرف آنها در حد گياهان زراعي معمول باشد و طي زمان بحراني ت اكوسيستم

اند و برخي گياهان  گرفته درباره برخي گياهان تا سطح مزارع الگويي پيش رفته مناسب كنند كه در حال حاضر مطالعه صورت

 .مطالعات اوليه آنها انجام شده است
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منظور  به: شود، گفت داخته ميرئيس مركز ملي تحقيقات شوري با بيان اينکه در فاز دوم به كشت گياهان انتخابي از فاز نخست پر

خيزي خاک، آبياري اين گياهان و انتخاب جهت  اي و حاصل كشت موفق گياهان شورزيست، نياز است مديريت زراعي تغذيه

پذيرد و در نهايت  هايي در نقاط مستعد صورت مي هاي بومي پرپتانسيل صورت گيرد كه اين امر با ايجاد پايلوت گزينش توده

 .گيرد بنيان قرار مي هاي دانش آمده در اين مرحله، در اختيار مروجان و شركت دست ش بهتجربيات و دان

منظور آشنايي كشاورزان با اين  به: ها و مزارع الگويي اعالم كرد و افزود دهقاني فاز سوم طرح را توسعه و ترويج از طريق سايت

 .هاي الزم داده شود ن و مروجان آموزشگياهان و نحوه مديريت مناسب مزارع شورزي نياز است به كاربرا

بنيان صورت گيرد، خاطرنشان  هاي دانش تواند توسط شركت اند، مي وي با اشاره به اينکه تهيه بذر و نهال گياهاني كه ترويج شده

 .توانند برنامه توسعه كشت گياهان شورزيست را در قالب كشت و صنعت شورورزي نيز انجام دهند ها مي اين شركت: كرد

: پذير نيست، تصريح كرد طور همزمان امکان دهقاني با تأكيد بر اينکه بايد توجه داشت كه دستيابي به همه اهداف افق برنامه به

توان در حال حاضر براي  هايي از برنامه نسبت به بقيه جلوتر هستند و مي قسمت. نياز تحقيقات بعدي هستند برخي تحقيقات، پيش

هاي شورورزي با  عنوان بازوي علمي در برنامه ايجاد پايلوت ستقيماً اجرا كرد كه در همين راستا اين مركز، بهآنها مراحل پايلوت را م

هاي ريزگرد در استان خوزستان با مؤسسه جهاد نصر و شركت توسعه  دو هدف عمده توسعه نوار ساحلي جنوبي و كنترل كانون

 ./منابع آب و نيروي ايران، همکاري نزديکي دارد

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲۱٧-۲.html 
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 آب
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

گذاري در  پرورش شترمرغ فرصت طاليي سرمايه!/ كنجد به جاي هندوانه، شترمرغ به جاي گاو و گوسفند

 آب  ايران كم
اي  علت ناآشنايي فعاالن حوزه اقتصاد كشاورزي با وزن افسانه در حالي كه بازار ايران تشنه گوشت شترمرغ است، به

بر بودن آن باعث شده در زواياي پنهان حوزه  آب برداري از پوست و پر آن و همچنين كم اين پرنده ميزان بهره

 . كشاورزي ناشناخته باقي بماند

بخش : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)كارشناس كشاورزي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران استاد دانشگاه و 

تواند با ريسك بسيار پايين، درآمد سرشاري  آساني مي گذاري است و به هاي اقتصادي براي افزايش سرمايه كشاورزي مملو از پتانسيل

 .زريق سرمايه بايد شناسايي شودنصيب بخش خصوصي كند، اما بدنه نيازمند ت

چنانچه امروز بازار تشنه . ريزي، توليد و پرورش شترمرغ است گذاري و برنامه يکي از بسترهاي سرمايه: پور افزود پيمان شيرازي

ت تواند از گوش دليل ارزش باالي غذايي آن و همچنين به لحاظ كيفيت پس از طبخ مي گوشت شترمرغ است و گوشت اين پرنده به

 .گوسفند و گاو از سطح باالتري برخوردار باشد

حسين تهران به كمتر  در حالي كه قيمت يك كيلوگرم گوشت شترمرغ در زمان حاضر در ميادين بهمن و امام: وي خاطرنشان كرد

ر تومان با هزا ۷١تا  ۷۳رسد، گوشت هر كيلوگرم گوسفند به قيمت  صورت نرم و بدون زوائد به فروش مي هزار تومان به ۴١از 

 .استخوان و زوائد است كه ارزش غذايي آن به مراتب كمتر از گوشت شترمرغ است

درصد حجم خود را از  ۷۳تواند حاوي انگل و جنون گاوي باشد و پس از پخت نيز،  گوشت گوسفند كه مي: پور ادامه داد شيرازي

 .شود هاي آن كوچك نمي خود را داشته و بافتدهد، اين در حالي است كه شترمرغ پس از پخت نيز وزن اوليه  دست مي

 آب شترمرغ مناسب شرايط كم

هاي كانادا و آمريکا است و از نژادهايي است كه  يابد، از گونه شترمرغي كه در ايران پرورش مي: كارشناس كشاورزي تصريح كرد

 .همزمان داراي گوشت، پر و پوست مناسبي است

لت مصرف آب كمتر نسبت به گاو و گوسفند داراي ارجحيت است و اگر در مجامع خبري و ع پرورش اين پرنده به: وي يادآور شد

بر است، بايد در حوزه توليد پروتئين حيواني نيز به اين نکته توجه كرد كه  ميزهاي تخصصي صحبت از حذف توليد محصوالت آب

 .تر از گاو و گوسفند است پرورش شترمرغ بسيار مقرون به صرفه

ليتر آب است، در حالي كه يك كيلوگرم گوشت شترمرغ كمتر  ۲۳هر يك كيلوگرم گوشت گوسفند نيازمند : تأكيد كردپور  شيرازي

 .كند از هفت ليتر آب مصرف مي

 اي آن زاد و ولد بيشتر شترمرغ و وزن افسانه

از يك شترمرغ در طول توان  در صورتي كه مديريت صحيحي در پرورش شترمرغ صورت گيرد، مي: استاد دانشگاه اظهار داشت

توانند دچار يك نوزاد در  سختي مي اين در حالي است كه گاو و گوسفند به: وي همچنين گفت.جوجه سالم گرفت ۱۳سال، بيش از 

اي است كه وزن آن در هنگام تولد حدود يك  از سوي ديگر، جوجه شترمرغ تنها جوجه: پور در پايان افزود شيرازي.طول سال شوند

اي براي شترمرغ يعني بازدهي بسيار اقتصادي و  چنين وزن افسانه. رسد كيلوگرم مي ۲۳۳است و در آستانه يك سالگي به كيلوگرم 

 ./دهندگان كه به جاي پرورش گاو و گوسفند به پرورش شترمرغ روي بياورند باال براي پرورش

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۳٦۱-۲.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26062-1.html
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 آب
 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

اي  مجموعه كشاورزي كشور، مجموعه/ يابد درصد افزايش مي 55به باالي  ۹۹راندمان آب كشاورزي در برنامه ششم از 

  "سواد كم"با 
نمايندگان مجلس عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي در واپسين روزهاي مجلس نهم 

 . ها و دستاوردهاي تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي آشنا شدند با بخشي از توانمندي

پزشکي اين  همين مناسبت در مؤسسه تحقيقات گياهاي كه به  ، در جلسه(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

سازمان برگزار شد، نخست اسکندر زند، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اين 

حقيقات يکي از هاي تحقيقاتي كشور نام برد و با اشاره به منابع پايه كشاورزي و نقش ت ترين مجموعه سازمان را يکي از قديمي

درصد آنها  ۷١بردار در بخش كشاورزي  از چهار ميليون بهره: مسائل اصلي در اين بخش را نيروي انساني ذكر كرد و گفت

درصد هم بيش از پنج هکتار است كه عمدتاً كشاورزي در  ۱۳درصد بين يك تا پنج هکتار و  ۷٣هايشان كمتر از يك هکتار،  زمين

 .شود اداره مي "مالکي خرده"صورت  كشور ما به

در زمينه : رو است، افزود برادر روبه وي با تأكيد بر اينکه اين سازمان در سه سطح تحقيقاتي، آموزشي و ترويجي با چهار ميليون بهره

 .درصد آنان تحصيالت ابتدايي دارند ٦۷درصد آنان باسواد هستند كه  ١١برداران بخش كشاورزي  سواد در ميان بهره

 .توصيف كرد "سواد كم"اي با  عه كشاورزي كشور را مجموعهزند، مجمو

كنند، در زراعت سه برابر متوسط كشور  هاي اين سازمان كسب مي وي با بيان اينکه كشاورزاني كه دانش الزم را از طريق آموزش

را در افزايش توليد حائز اهميت كنند و در محصوالت باغي هفت برابر متوسط توليد را در كارنامه خود دارند، نقش آموزش  توليد مي

 .دانست

شناسي وزارت جهاد  طبق آخرين اطالعات مؤسسه خاک: هاي كشور خاطرنشان كرد معاون وزير جهاد كشاورزي درباره خاک

ميليون هکتار داراي محدوديت شوري است و ماده عالي خاک به شدت در حال  ٣.٦كشاورزي، از هشت ميليون هکتار زمين آبي 

 .پذيري خاک رو به افزايش است رو هستيم و از اين نظر آسيب ست و با خاک فقير روبهكم شدن ا

ميليارد مترمکعب ذكر شده  ۲۱۴با توجه به آمارهايي كه تاكنون درباره آب كشور به ميزان : زند در زمينه منابع آبي نيز ادامه داد

 .درصد اعالم كرد ۳۲اين ميزان ميليارد مترمکعب است و سهم آب كشاورزي را از  ٣٣است، آب كشور 

ور كردن  وي با تأكيد بر اينکه در زمينه كشاورزي نبايد آن را به لحاظ امنيت غذايي كوچك كنيم، بلکه از طريق كارايي بهتر و بهره

بوده و  سي درصد ۳۳با توجه به اينکه راندمان آب در كشور در دهه : توان به افزايش توليد دست يافت، تصريح كرد كشاورزي مي

درصد است و با اشاره به اينکه در  ١١درصد رسيده است، اهداف سازمان درافزايش راندمان آب در برنامه ششم باالي  ۴۴االن به 

هاي آينده هدف تحقيقات، برداشت بيش  شد، در برنامه دهه گذشته از يك مترمعکب آب حدود يك كيلو گرم محصول برداشت مي

 .مترمکعب آب است از يك كيلوگرم محصول از يك

درباره خاک هيچ راهي جز غني كردن و درباره آب نيز هيچ راهي : هاي كشور و ضريب باالي تخريب آن يادآور شد زند درباره خاک

 .وري متصور نخواهد بود جز بهره

كرد و با بيان  هاي سازمان را در سه حوزه تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي اقتصاد مقاومتي تشريح وي سياست

هاي پايداري، توان رقابتي، ارزش افزوده، امنيت غذايي و سالمت، افزايش ثروت و رفاه  بنيان داراي خصوصيت اينکه كشاورزي دانش

 .و حفاظت محيط زيست و ذخائر است، درباره هريك توضيحاتي را در جلسه ارائه كرد
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ركن در كشاورزي را تحقيقات دانست كه در ايران حدود يك قرن رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي نخستين 

 .تحقيقات در دل تحقيقات كشاورزي فعاليت دارد

زند هدف سازمان را در برنامه ششم اصالح ساختارها و روان كردن مسير انتقال دانش و نوآوري در بخش كشاورزي دانست كه با 

 .جديت در دست اقدام است

رنگي در اين  ها نقش بسيار كم متأسفانه در كشور سهم تحقيقات تماماً بر دوش كشاورزي است و دانشگاهوي با انتقاد به اينکه 

 .هاي سازمان بيان كرد ها را ازجمله سياست زمينه دارند، همکاري با دانشگاه

ها همکاري  دانشگاهالمللي،  زند ضمن بيان اينکه سازمان سعي دارد با افزايش زمينه همکاري با بخش خصوصي، نهادهاي بين

نزديکي را با آنها داشته باشد، توجه و عنايت كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي را در اين زمينه خواستار 

 .شد

 ۱۴اين سازمان داراي : ها و مراكز تحقيقاتي سازمان پرداخت و تأكيد كرد معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه به معرفي مؤسسه

مديريت هماهنگي  ۷۱ايستگاه و پايگاه و مزرعه تحقيقاتي،  ۷۲۴مركز تحقيقات و مركز استاني،  ۷۴سسه و مركز تحقيقات ملي، مؤ

شركت  ۳۳اي، سه مركز رشد با بيش از  شركت خدمات فني مشاوره ٦۳۳مركز ترويج، دوهزار و  ۱۲۷هزار و  ترويج كشاورزي، يك

 .يت دارندبنيان است كه در سطح كشور فعال دانش

صورت هيأت امنايي و زير نظر هيأت مميزه وزارت علوم تحقيقات و  زند درباره نحوه ساختار و تشکيالت اداري سازمان، آن را به

سال مانند مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي  ٧۳هاي داراي قدمتي تا  هاي سازمان را در مؤسسه فناوري توضيح داد و سپس توانمندي

سازي رازي و مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و  پزشکي كشور، مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم ات گياهايران، مؤسسه تحقيق

 .بذر تشريح كرد

ها  ترين نهاد تحقيقاتي كشور از نظر معرفي ارقام زراعي و باقي دانست و بخشي از دستاوردهاي اين مؤسسه وي اين سازمان را مهم

 .حقيقاتي آن نام بردرا با ذكر محصوالت و دستاوردهاي ت

هاي مراكز تحقيقاتي خود را براي آشنايي  ها و اقدام ها و مراكز ملي گزارش كوتاهي از فعاليت در ادامه هريك از رؤساي مؤسسه

 .هرچه بيشتر اعضاي كميسيون تحقيقات، آموزش و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه دادند

مجلس شوراي اسالمي ضمن تشکر از گزارش زند با اظهار تأسف از اينکه در  در ادامه جلسه، زارعي عضو كميسيون تحقيقات

اند، هرگونه حمايتي از سازمان را  هاي مجلس شوراي اسالمي با سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي آشنا شده آخرين ماه

 .هاي بودجه و غيره را وظيفه آن كميسيون دانست در زمينه

هاي كشاورزي و نيروي انساني متخصص،  لس و عضو كميسيون تحقيقات ضمن مهم دانستن فعاليتقاسم احمدي، نماينده مج

اند، خواستار توجه بيشتري به نحوه به كارگيري  كارگيري مهندسان ناظر كه به استخدام وزارت جهادكشاورزي درآمده درباره نحوه به

 .آنان در سطح كشور شد

هاي سازمان تحقيقات، در  يون تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ضمن تشکر از فعاليتآبادي، عضو كميس ابوالقاسم خسروي سهل

حوزه دانشگاه و آموزش و پرورش خواستار ارائه پيشنهادهاي راهبردي سازمان به كميسيون كه قابليت پيگيري آن از طريق آموزش 

 .و پرورش باشد، شد

هاي سازمان تحقيقات را بسيار خوب دانسته و با توجه به اينکه  صابري، عضو كميسيون تحقيقات مجلس شوراي اسالمي فعاليت

 .بخش كشاورزي آثارش را كه زندگي خوب نشان داده است، خواستار حضور بيشتر تحقيقات در بخش كشاورزي شد
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شد  هاي تحقيقات كشاورزي در كشور جعفري، نماينده مجلس شوراي اسالمي و عضو كميسيون تحقيقات، خواستار حضور فعاليت

 .تا وابستگي كشور را در زمينه كشاورزي به خارج از كشور كم كند

هاي خوب تحقيقاتي با بيان اينکه الزم است كشاورز  سليمي، عضو كميسيون مجلس شوراي اسالمي ضمن تشکر از زند و فعاليت

 .يشتر ارتباط داشته باشدتحقيقات كشاورزي الزم است با كشاورزان ب: خودش را به تحقيقات نيازمند بداند، يادآور شد

هاي موزه حشرات و هرباريوم گياهي سازمان  اعضاي كميسيون تحقيقات، آموزش و فناوري مجلس شوراي اسالمي از بخش

 ./نظير است، ديدن كردند تحقيقات كه در نوع خود در منطقه و در بسياري از كشورهاي جهان بي

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۳٧۲-۲.html 
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 آب
 ایران  اکونا – 193۱/ آبان /  2۱, یکشنبه 

 درصد از اراضي اصفهان تحت فشار آبياري مي شود ۰۱كمتر از 
، امکان  ویژه به جهادکشاورزی  درصورت اختصاص یارانه: معاون بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت

 . اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در تنها کمتر از یک درصد اراضی زراعی اصفهان وجود دارد

هاي وزارت جهاد كشاورزي است و  حت فشار از سياستترويج استفاده از سيستم آبياري ت: اصغر محسن زاده كرماني، اظهار داشت

هزار هکتار اراضي زراعي خود را از اين طريق آبياري  ۱١۳ساله ابالغ شده، استان اصفهان بايد يکصد هزار هکتار از  ۲۳طبق برنامه 

 .كند

هاي ويژه، اين رقم را  تصاص يارانههزار هکتار تعيين شده كه در استان اصفهان قصد داريم با اخ ۷براي سال اول، : وي بيان داشت

 .در سال اول به شش هزار هکتار افزايش دهيم

انجمن صنفي مجريان آبياري تحت فشار استان براي برگزاري : معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي اعالم كرد

 .، اعالم آمادگي كرده استهاي صنعت كشاورزي اصفهان امسال هاي آبياري ميکرو همزمان با نمايشگاه كارگاه

هاي خوبي در اين  با توجه به اين كه كشور هند پيش قراول استفاده از روش آبياري طيف است و كشور تركيه نيز تجربه: وي گفت

هايي از اين دو كشور، اين مبحث را در ميان كشاورزان نهادينه كنيم همچنين اين  زمينه دارد، تالش داريم با دعوت شركت

 .پردازند هاي خود در اين خصوص مي به معرفي تجهيزات و آخرين يافته ها شركت

المللي تکنولوژي  المللي صنعت كشاورزي از هفتم آذرماه و چهاردهمين نمايشگاه بين چهاردهمين نمايشگاه بين: كرماني ادامه داد

 .شود بهمن ماه در اصفهان برگزار مي ۲۲كشاورزي از 

هاي  متأسفانه با وجود آن كه استان اصفهان، داراي باالترين توليدكننده ادوات كشاورزي است و تعدادي از شركت: وي تأكيد كرد

 ۳۳تا  ٦۳هايي دارد و همچنين  كنند، اين استان از نظر ادوات باغباني، عقب ماندگي شاخص كشوري در اين استان فعاليت مي

 .استان در رديف تراكتورهاي فرسوده قرار دارنددرصد تراكتورهاي مورد استفاده 

در سال : كرماني با بيان اين كه اين نمايشگاه تأثير زيادي در آشنايي با ادوات جديد و خريداري آنها توسط كشاورزان دارد، افزود

ها در نمايشگاه  تگاههاي جنبي نمايشگاه، پس از شنيدن مباحث، نسبت به خريد دس گذشته بسياري از شركت كنندگان در كارگاه

سازي استفاده از مکانيزاسيون  ها در فرهنگ اقدام كردند و اين موضوع عالوه بر ايجاد يك جريان تجاري مستقيم، از نقش نمايشگاه

 .كشاورزي حکايت دارد

رح شماره گذاري تاكنون حدود سه هزار دستگاه تراكتور فرسوده در ط: معاون سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان، اذعان داشت

توان گفت عمر مابقي تراكتورهاي استان تا  هزار دستگاه شماره گذاري شده است و مي ۱و تعويض تراكتورها ثبت نام كرده كه 

 .سال است ۲۷هزار دستگاه، باالي  ۱۲سقف 

سال گذشته خط اعتباري . شددر دو سال اخير، زمينه اعتباري بسيار مناسبي در قالب خط خريد مکانيزاسيون ايجاد : وي ادامه داد

ميليارد تومان افزايش يافت و در صورت وجود تقاضا  ۱۷ميليارد تومان بود كه در سال جاري به  ۱۲خريد مکانيزاسيون استان، 

 . امکان افزايش سهم استان اصفهان وجود دارد

توان از ظرفيت اين  دارد كه مي شركت فعال در حوزه مکانيزاسيون كشاورزي وجود ۳۳در استان اصفهان : وي اظهار داشت

هاي تخصصي در حاشيه نمايشگاه استفاده كرد؛ چرا كه چنانچه كشاورزان از ادوات مناسب و به  ها در زمينه برگزاري كارگاه شركت

 .يابد وري، سالمت محصول نيز افزايش مي روز استفاده كنند، عالوه بر افزايش بهره
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درصد سم  ٧٧هاي كشاورزي،  به عنوان نمونه به دليل عدم استفاده از فناوري: فهان گفتمعاون سازمان جهاد كشاورزي استان اص

هاي زيادي را براي مصرف كننده در پي خواهد  ماند كه اين امر بيماري رود و روي محصول باقي مي در مرحله سمپاشي هدر مي

 .داشت

مورد استفاده قرار گيرد، كاهش مصرف سم و افزايش سالمت در صورتي كه چنانچه ادوات به روز در اين زمينه : وي ادامه داد

ها در زمينه كاهش مصرف بذر نيز مؤثر است و در اين  همچنين استفاده از تکنولوژي. كننده را شاهد خواهيم بود محصول و مصرف

 .اي از نمايشگاه داشته باشند هاي استان، بازديد ويژه زمينه الزم است كشاورزان شهرستان

 .از سوي ديگر الزم است در نمايشگاه امسال به موضوع ادوات باغباني به صورت ويژه و شاخص پرداخته شود: اظهار داشتكرماني 

برداران اصلي اين ادوات از  وي تشکيل جلسه تخصصي با حضور توليدكنندگان ادوات كشاورزي از يك سو و كشاورزان به عنوان بهره

استان اصفهان صاحب نمايشگاه برتر در : ها در مرحله استفاده را پيشنهاد داد و گفت گاهسوي ديگر به منظور بررسي مشکالت دست

تواند از طريق اين نمايشگاه  هاي جديد مي حوزه كشاورزي است و به همين دليل رويکرد مديريت خشکسالي با استفاده از تکنولوژي

 .به خوبي تفهيم شود

http//:iranecona.com/۴٣۱١۱ 
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 آب
 ایسنا - 193۱آبان  2۲وشنبه 

 در دولت گذشته "غارت آب"خيانتي بزرگ به نام 

هزار حلقه چاه غيرمجاز احداث شد و از سوي ديگر  ۷۳۳در دولت گذشته بالغ بر : معاون وزير جهاد كشاورزي در امور آب، خاک و صنايع گفت

توان از آن به  ها مترمکعب آب از اين طريق هدر رفت كه مي هاي مجاز آب برداشت شد و ميليارد نظارت، چندين برابر مجوز از چاهنيز بدون 

 . نام برد "غارت منابع آبي كشور"خيانتي بزرگ و 

و آمار از سازمان بازرسي كل كشور  براساس اطالعات ۲۷٧۱تا سال  ۲۷٣۴از سال : وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد مراد اكبري در گفت علي

هزار حلقه چاه غيرمجاز احداث شده  ۲۳۳تنها  ۲۷٣۴هزار حلقه چاه غيرمجاز در كشور احداث شد، در حالي كه از ابتداي انقالب تا سال  ۷۳۳

يانتي بزرگ كه همان غارت هاي زيرزميني برداشت غيرمجاز و بيش از حد صورت بگيرد و خ ها مترمکعب آب از سفره بود كه سبب شد ميليارد

 . منابع آبي است، انجام شود

هاي زيرزميني برنامه و  هستند در شرايط كنوني در راستاي حفظ و تعادل آب سفره  وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو مصمم: وي افزود

هاي مجاز به اندازه تعيين شده  ل برداشت از چاههاي غيرمجاز و كنتر توان به مسدود كردن چاه عمليات مدوني در اين زمينه انجام دهند كه مي

 . اشاره كرد

 هاي آب غير مجازند نصف چاه
هزار حلقه آن  ۴۳۳هزار حلقه چاه وجود دارد كه  ٣۳۳در حال حاضر حدود : معاون وزير جهاد كشاورزي در امور آب، خاک و صنايع ادامه داد

هاي مجاز،  هاي غيرمجاز از چاه هاي غيرمجاز و برداشت ارد مترمکعب آب از طريق چاهميلي ۱۳مجاز و مابقي غيرمجاز است و ساالنه بالغ بر 

 . كند هاي زيرزميني به همين ميزان نيز كاهش پيدا مي شود كه سطح سفره غارت مي

هاي  زيرساخت اكنون بحران آب در كشور وجود دارد و هاي كشور نيز شاهد اين مدعاست كه هم فرونشست در بسياري از دشت: اكبري گفت

 . كشور و آب شرب شهرهاي كالن به مخاطره افتاده است كه در صورت مديريت نشدن آن فجاياي زيست محيطي نيز به دنبال خواهد داشت

 به جاي سدسازي، مصرف آب را مديريت كنيم
هايي كه  گذاري پول سرمايه: شود، اظهار كرد تر متوقف هاي اضافي غيرمجاز از منابع آبي كشور بايد هرچه سريع كه برداشت وي با تاكيد بر اين

شود بايد به مديريت مصرف آب در كشور منتقل شود تا وزارت جهاد كشاورزي و نيرو بتوانند با  هاي مختلفي مانند سدسازي انجام مي در بخش

 . ينه منابع آبي را مديريت كنندهاي اجرايي بحران كنوني در زم هايي مانند قوه قضاييه، قوه مقننه و ديگر دستگاه همکاري دستگاه

وري و كارايي آب از  بايد معضل بحران آب را حل كنيم كه با افزايش بهره: معاون وزير جهاد كشاورزي در امور آب، خاک و صنايع تصريح كرد

كه به شرط همکاري و همياري  رو داريم، عبور كنيم و اين پتانسيل در كشور وجود دارد هايي كه در رابطه با نوسانات اقليمي در پيش بحران

 . شود هاي متولي در كشور انجام مي دستگاه

http//:www.isna.ir/fa/news/٧۴۳٣۱١۲١۳۴۳ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا- 1931آبان  9۳, شنبه

 فروش گواهي سپرده سرمايه گذاري عام بانك كشاورزي 
خورشيدي از اول آذر ماه  ۰۱۴۹نخستين مرحله عرضه گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام بانك كشاورزي در سال 

 . روز كاري در شعب اين بانك آغاز خواهد شد 5سال جاري به مدت 

ساله، معاف از ماليات، به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي، گواهي سپرده مذكور يك ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

 .درصد و مقاطع پرداخت سود به صورت ماهانه است ۱۳با نرخ سود علي الحساب ساالنه 

براساس اين گزارش، گواهي سپرده ويژه يك ساله به صورت الکترونيکي و از طريق سامانه سيما توسط شعب اين بانك در سراسر 

 ./كشور در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت

http//:www.iana.ir/majles/item/26139-1.html 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 1931آبان ماه  26سه شنبه 

 گروه كارگر كاهش يافت ۱دستمزد / محصول كشاورزي ۵5تغييرات قيمت 

گروه كارگر  ۷مركز آمار ايران نتايج تغييرات قيمت برخي محصوالت كشاورزي و دامي را اعالم و از كاهش دستمزد < كشاورزي

 .شاغل در اين بخش خبر داد

 .را اعالم كرد ۲۷٧۴مركز آمار ايران نتايج بررسي قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در تابستان 

 گندم –محصوالت كشاورزي غالت 

قيمت فروش اين محصول . ريال بوده است ۲۲۱١۴.٣قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد داشته است ٧.۳۳، افزايشي برابر ٧۷نسبت به تابستان 

 جو

سبت به فصل درصد ن ۷.۱اين محصول . ريال بوده است ٣٦١۳.۴قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  ۲۷٧۴تابستان 

 .افزايش داشته است ٧۷مشابه سال 

 شلتوک

قيمت فروش اين محصول . ريال بوده است ۱٦۳١٧.٦قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوک در كل كشور به  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .افزايش داشته است ٧۷درصد نسبت به فصل مشابه سال  ٧.۲۷

 نخود –بوب ح

ريال بوده و قيمت فروش اين محصول نسبت به  ۱٣١۲۴.۲در كل كشور  ۲۷٧۴ن قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستا

 .درصد داشته است ۷۱.۲افزايشي برابر با  ٧۷فصل مشابه 

 عدس

قيمت فروش اين محصول . ريال رسيد ۷٣۴٣۲.۳قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد روبرو بوده است ۱٦.٧با افزايشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 هندوانه –محصوالت جاليزي 

قيمت فروش اين محصول نسبت . ريال بوده است ۱۴۲٣.۲قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد داشته است ۷١.۱، كاهشي برابر با ٧۷به فصل مشابه 

 خربزه

قيمت فروش اين محصول نسبت به . ريال بوده است ١۴۳۳.٦روش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور در فصل مورد بررسي قيمت ف

 .درصد روبرو بوده است ۱۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷تابستان 

 خيار

قيمت فروش خيار نسبت به . ريال رسيد ۲۳۷۴۴.٦قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  ۲۷٧۴تابستان سال 

 .درصد روبرو بوده است ۲۱.٣كاهشي معادل با  ٧۷تابستان 

 زميني سيب –ها  سبزي

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ٦۱۱۳.۷زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱۷.۲معادل  ٧۷نسبت به سال  ٧۴تابستان 
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 فرنگي گوجه

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ۷٣٦۳.۲فرنگي در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۲۲.٦معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ٧۴تابستان 

 بادمجان

محصول  قيمت فروش اين. ريال بوده است ٦٧١۴.٦قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۷۷.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 پياز

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۴۷۲۲.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 

 .درصد كاهش داشته است ۱١.۴معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 يونجه –اي  محصوالت علوفه

قيمت فروش اين محصول نسبت به . ريال بوده است ٣۳۴٧.۴قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.۷معادل  ٧۷تابستان 

 كاه

ر فصل قيمت فروش اين محصول د. ريال بوده است ۱۳٦۳.١قيمت فروش يك كيلوگرم كاه در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 زردآلو –دار  هاي هسته ميوه

قيمت فروش زردآلو نسبت به تابستان . ريال بوده است ۱٣۱١۷.۱قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور  ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد روبرو بوده است ۲.۳با كاهشي معادل با  ٧۷

 هلو

قيمت فروش اين محصول نسبت . ريال بوده است ۱٦٣٣٧.۳قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان  در

 .درصد افزايش داشته است ٣.۷معادل  ٧۷به تابستان 

 آلبالو

ر فصل قيمت فروش اين محصول د. ريال بوده است ۱۳٦۳٣.١قيمت فروش يك كيلوگرم آلبالو در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳برابر با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 گيالس

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۴٣۱۳۷.۳قيمت فروش يك كيلوگرم گيالس در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد روبرو بوده است ۱۷.٧با افزايشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 سيب درختي –دار  هاي دانه ميوه

قيمت فروش اين . ريال بوده است ۲٦٧٧۴.۷در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم سيب درختي در فصل تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ٣.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴محصول در تابستان 

 انگور

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ۲۳٣۷٦.۳در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان قيمت فروش يك كيلوگرم انگور 
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 .درصد افزايش داشته است ۲.۱معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 دام –هاي دامي  دام و فرآورده<"

 پرواري  گوسفند و بره زنده

قيمت . ريال بوده است ۲۳٦٧٣١.۴در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 

 .درصد افزايش داشته است ۲.٣، ٧۷فروش آن نسبت به تابستان 

 گاو كمتر از دو سال پرواري

ريال بوده  ۲۲۷۲۲۳.۲صورت زنده در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۱.٧، ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . است

 (شسته نشده)پشم گوسفند  –هاي دامي  فرآورده

قيمت فروش آن . ريال بوده است ۱۱۷۳۷.۴در كل كشور ( شسته نشده)قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد روبرو بوده است ۳.٣با كاهشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 (چرخ نکرده)شير گوسفند 

ريال بوده است كه  ۱٣۲۳٣.۴قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نکرده در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد روبرو بوده است ۱٦.۲ا افزايشي برابر ب ٧۷نسبت به تابستان 

 (چرخ نکرده)شير گاو 

با  ٧۷ريال بوده است كه نسبت به تابستان  ۲۳۴٣٣.۳قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد مواجه بوده است ۴.۲كاهشي معادل 

 خدمات ماشيني –خدمات كشاورزي 

 اكتورشخم زمين زراعي آبي با تر

متوسط . ريال بوده است ۲۲٣۳۳٦۴.۳هزينه يکبار شخم يك هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ١۳.۳معادل  ٧۷هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 شخم زمين زراعي ديم با تراكتور

متوسط هزينه . ريال بوده است ۲۳٧۷۷١۳.٧هزينه يکبار شخم يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۴٧.۷معادل  ٧۷انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 ديسك زمين آبي با تراكتور

متوسط . ريال بوده است ١٧١۲١٧.۲كتور در كل كشور هزينه يکبار ديسك يك هکتار زمين زراعي آبي با ترا ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ١.۲معادل  ٧۷هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 ديسك زمين ديم با تراكتور

متوسط . ريال بوده است ٦۲۳٧۲۷.۳هزينه يکبار ديسك يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.١معادل  ٧۷ه انجام اين خدمت نسبت به تابستان هزين

 (مرد)چين  كارگر ميوه –خدمات نيروي انساني 

سطح اين دستمزد نسبت . ريال بوده است ۴٣۲۴١۴.۴چين مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴در تابستان 
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 .درصد افزايش داشته است ٦.٣معادل  ٧۷به تابستان 

 (زن)چين  كارگر ميوه

سطح اين دستمزد . ريال بوده است ۷۲٧٧۷۴.۳چين زن در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴طي تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۱۷.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 (مرد)دروگر غالت 

به طور متوسط سطح . ريال بوده است ٦۲۱۷۴٣.٦كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور دستمزد روزانه يك نفر  ۲۷٧۴در تابستان 

 . درصد كاهش داشته است ١.٧معادل  ٧۷اين دستمزد نسبت به تابستان 

 (مرد)كار  كار و تنك كارگر وجين

متوسط سطح اين . ده استريال بو ۴۴٦١٣۳.١كار مرد در كل كشور  كار و تنك دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱۲.۳معادل  ٧۷دستمزد نسبت به تابستان 

 (زن)كار  كار و تنك كارگر وجين

اين دستمزد . ريال بوده است ۱٧۱٣٧۳.۳كار زن در كل كشور  كار و تنك در سال مورد بررسي دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين

 .درصد كاهش داشته است ٦.۴عادل م ٧۷به طور متوسط نسبت به تابستان 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/۳2/21فارس

 هکتار از ارتفاعات شمال تهران آغاز شد ۰۱۱۱كاري در  جنگل
كاري و اجراي طرح ملي حفظ، احيا و  در راستاي توسعه جنگل: مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران گفت

هکتار از ارتفاعات شمال  ۰۱۱۱كاري در سطح  توسعه منابع طبيعي شمال تهران و شميرانات، عمليات اجرايي جنگل

 .تهران آغاز شد

اين : علي كيان افزود پايگاه اطالع رساني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران،به نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

هکتار و براي  ۷۳۳اكولوژيکي و كيفيت خاک براي حوزه يورد چشمه به مساحت ميزان جنگل كاري با توجه به بررسي شرايط 

 .هکتار واقع در دامنه هاي جنوبي البرز به مرحله اجرا در خواهد آمد ۳۳۳به مساحت ( تلو)حوزه هزاردره 

در اجراي : ظهار داشتتکميل مي شود، ا ۲۷٧١وي با اشاره به اين كه درصورت تامين اعتبار اين اقدامات تا فروردين ماه سال

عمليات جنگل كاري در اين مناطق، گونه هاي جنگلي بومي و سازگار با محيط همچون سرو نقره اي، كاج سياه، داغداغان، ارغوان 

 .و اقاقيا كاشته خواهند شد

اقدامات : ور شدكيان جنگل كاري و توسعه فضاي سبز را براي ارتفاعات مشرف به شهر تهران بسيار حائز اهميت دانست و يادآ

جنگل كاري در دامنه هاي جنوبي البرز كه چندسالي است، در حال اجرا است عالوه بر پيشگيري از تصرفات و تخلفات به اراضي 

، توليد خاک، جلوگيري از فرسايش ( كاهش گازهاي گلخانه اي)ملي، در ايجاد ارزش هاي زيست محيطي از جمله ترسيب كربن 

 .سيل و توليد اكسيژن نقش موثر و به سزايي را نيز ايفا مي نمايد خاک، پيشگيري از جريان

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۴۳۳۳٧٣۷ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931آبان  9۳, شنبه

سمن تخصصي منابع طبيعي در  0۱۱ايجاد / هاي تخصصي هاي منابع طبيعي با مشاركت سمن اجراي طرح
 كشور 

 ۰۱۱ها، مراتع و آبخيزداري كشور و حوزه منابع طبيعي با حضور  هاي مربوط به حوزه جنگل ها و طرح از اين پس، برنامه

هادهاي مردمي است و نظارت مستقيم بخش كه متشکل از ن( نهاد هاي مردم سازمان)هاي تخصصي  درصدي سمن

 . شود دولتي اجرايي مي

با اعالم ( ايانا)نهاد منابع طبيعي استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران  هاي مردم دبير دبيرخانه سازمان

توانند در حفظ و صيانت از  هاي دولتي مي شهاي بخ درصدي مردم و نظارت ۲۳۳نهاد با مشاركت  هاي مردم سازمان: اين خبر گفت

 .منابع طبيعي كشور نقش بسزايي ايفا كنند

هاي اين حوزه  ها و فعاليت اي تالش دارد تا برخي پروژه بار با تشکيل چنين دبيرخانه كل منابع طبيعي اين اداره: مينا استقامت افزود

 .ين بخش انجام شده استهاي خوبي از سوي ا را واگذار كند كه در اين راستا حمايت

هاي مردمي نيز قرار گرفته است،  بر اساس سندي كه به امضاء رسيده و مورد تأييد دفتر آموزش و مشاركت: وي خاطرنشان كرد

درصدي  ۲۳۳ها حضور  ها بيايند و در انجام پروژه توانند در شرايط مختلف به كمك منابع طبيعي و سازمان جنگل ها مي سمن

 .داشته باشند

ريزي  هاي استاني جلسات مختلفي برگزار شده است تا بتوانيم بر اساس يك برنامه بر اين اساس با سمن: استقامت ادامه داد

 .هاي موجود در كشور اجرايي كنيم هاي سمن هاي مربوطه را با توجه به تخصص ها و پروژه مشخص، طرح

وري و  يعي و محيط زيست، حفاظت، توسعه، افزايش بهرههاي تخصصي در حوزه منابع طب هدف تمامي تشکل: وي تصريح كرد

 .احياي منابع طبيعي است

سازمان حفاظت محيط زيست، شبکه محيط زيست و : نهاد منابع طبيعي استان تهران يادآور شد هاي مردم دبير دبيرخانه سازمان

نهاد را  هاي مردم صصي منابع طبيعي و سازمانها نيز دبيرخانه تخ نهاد دارد و منابع طبيعي و سازمان جنگل منابع طبيعي مردم

 .اند كه اميدواريم با ادغام اين دو بخش با يکديگر، بتوانيم اقدامات مؤثري را در اين حوزه انجام دهيم تشکيل داده

هاي  نهاي منابع طبيعي و محيط زيست را بدهيم، بلکه الزم است سازما كاري در بخش نبايد اجازه موازي: استقامت تأكيد كرد

 .هاي بزرگي را به انجام برسانند تخصصي با ادغام در يکديگر بتوانند پروژه

اي است كه تشکيل شده و در آخرين نشست با مسئوالن منابع طبيعي مقرر شده  اين دبيرخانه حدود دو هفته: وي اظهار داشت

 .يابد هاي ملي افزايش هاي تخصصي بخش خصوصي در انجام پروژه هاي سمن است كه مشاركت

 سمن تخصصي در حوزه منابع طبيعي در كشور 0۱۱وجود حدود 

سمن آن مربوط به استان  ١۳سمن تخصصي در سراسر كشور وجود دارد كه  ۳۳۳در حال حاضر حدود : استقامت همچنين گفت

 .تهران است

هاي مربوط  ريزي منسجمي، طرح برنامه هاي مختلف بتوانند با نهاد در حوزه هاي مردم وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه سازمان

 .ها را به انجام برسانند به منابع طبيعي و حوزه جنگل

اي است كه شکل گرفته و مينا استقامت  نهاد حوزه منابع طبيعي در استان تهران دو هفته هاي مردم گفتني است، دبيرخانه سازمان

نابع طبيعي كه داراي دكتراي محيط زيست و كشت جنگل از كشور هند و داران م عنوان دبير اين ارگان و يکي از فعاالن و دوست به
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هاي استاني  ها و دبيرخانه داري است، تمايل دارد كه با برقراري ارتباط و جلسات مشترک كاري با مسئوالن شبکه ليسانس جنگل

 ./تر اجرايي كند صيصورت تخص هاي مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست را با مشاركت مردم و به بتوانند طرح

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/26129-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/۳2/28فارس

 زدايي المللي بيابان بينمشاركت مردم راهکار / بيش از نصف استان سمنان بيابان است
هزار هکتار از مساحت استان سمنان  ۵۱۱ميليون و  5مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با بيان اينکه 

 .رود هزار هکتار آن جزء كانون بحراني فرسايش بادي به شمار مي ۹00: دهد، گفت را مناطق بياباني تشکيل مي

نقي حيدريان مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان  به استان سمنان، علي خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اعزامي 

نهاد منابع طبيعي و محيط زيست كشور با بيان اينکه رويکرد سازمان در دولت مديريت  هاي مردم در سومين نشست فصلي سازمان

 .رود شمار مي توانمندسازي جوامع محلي و جلب مشاركت مردم از اهداف اين سازمان به: بخيز است، گفتهاي آ جامع در حوزه

رود و بايد باور كنيم كه  شمار مي ها به هاي جنگل اصل اعتمادسازي و اصل آموزش از اصول مورد نظر دولت در سازمان: وي افزود

 .دهدتواند هر كار بزرگي را با كمك مردم انجام  دولت مي

هزار هکتار داراي  ۳۳۳ميليون و  ٧رود و اين استان با  شمار مي استان سمنان هفتمين استان پهناور كشور به: حيدريان تصريح كرد

 .هزار هکتار جنگل است ۷١۱

يابان هزار هکتار از مساحت استان سمنان را ب ۱۳۳ميليون و  ١: مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، اظهار داشت

 .دهد هاي كشور را تشکيل مي درصد از بيابان ۲٦درصد خاک استان و  ١١تشکيل داده كه اين رقم 

هزار هکتار از خاک  ۳۳۳ميليون و  ۷: وي استان سمنان را سومين استان بياباني كشور بعد از كرمان و اصفهان، عنوان كرد و افزود

 .دهد اين استان را مرتع تشکيل مي

هزار هکتار آن را كانون بحراني فرسايش  ۴۳۳هزار هکتار مناطق بياباني استان سمنان  ۱۳۳ميليون و  ١از : داشتحيدريان اظهار 

 .دهد بادي تشکيل مي

هزار هکتار كانون  ۴۳۳زدايي در سطح  هاي بيابان عمده فعاليت: مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان، تصريح كرد

 .شود از اين استان واقع شده است، انجام مينقطه  ۱۳بياباني كه در 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۳۳۳۳٦۳۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/۳2/23فارس

 درخواست ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي/ ميليون هکتار زمين ۰۱۱خطر بياباني شدن 
ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه عمليات آبخيزداري از مهمترين اقداماتي است كه بايد  رئيس سازمان جنگل

ملي به اين موضوع اختصاص پيشنهاد شده كه ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه : دولت به آن توجه كند، گفت

 .يابد

ها مراتع و آبخيزداري كشور در نشست خبري كه به مناسبت سومين نشست فصلي  خداكرم جاللي رئيس سازمان جنگل

ايران يکي از كشورهايي است كه براثر وقوع : نهاد منابع طبيعي و محيط زيست كشور در دامغان برگزار شد، گفت هاي مردم سازمان

 .شود هاي زيادي مي بسيل دچار آسي

 برابري جذب آب در مناطق فاقد پوشش گياهي  ۹۱كاهش * 

وقوع پديده : ها و مؤسسه خاک و آب شناسايي شده ، افزود گير در كشور با همکاري سازمان جنگل وي با بيان اينکه مناطق سيل

برابر بيشتر  ۴۳داراي پوشش گياهي  سيل در مناطق فاقد پوشش گياهي يك امر كامال طبيعي است چرا كه جذب آب در عرصه

 .شود هاي منابع طبيعي را غني كنيم باعث كاهش خسارت سيل مي شود، بنابراين اگر پوشش گياهي عرصه مي

ها مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه برخي خسارات ناشي از سيل به دليل شدت نزوالت آسماني است،  رئيس سازمان جنگل

هايي  شود ناشي از عدم همراهي با قاعده طبيعت و تخريب خسارات سيلي كه در سطح كشور مشاهده مي بخشي از: تصريح كرد

 .ها انجام شده است اه ر است كه در مسيل آب

تواند از كنترل فرسايش خاک و سيل جلوگيري كند، بيان  جاللي با تأكيد بر اينکه عمليات آبخيزداري از اقداماتي است كه مي

 .كاهد شود و از ظرفيت اين سدها مي ميليون مترمکعب رسوب وارد درياچه سدها مي ۱١۳ساالنه : داشت

ها براي بيابان جنگل و مرتع متفاوت  تعيين شاخص: شود، گفت سال يکبار پوشش گياهي كشور ارزيابي مي ۲۳وي با بيان اينکه هر 

درصد جنگل ناميده  ١از نظر ما تاج پوشش باالي  درصد جنگل است اما ۲۳است بطوريکه از نظر شاخص فائو تاج پوشش باالي 

 .شود مي

 .هاي مختلف انواع خشبي و نيمه خشبي تعريف خاص خود را دارد مراتع هم در پوشش: ها بيان داشت رئيس سازمان جنگل

يلوگرم در سال باشد ك ۲١۳متر و ميزان توليدات آن كمتر از  ميلي ۲١۳هايي كه ميزان بارندگي در آن كمتر از  عرصه: جاللي افزود

 .شود بيابان ناميده مي

هاي اكولوژيکي در آن سيرنزولي پيدا كند به سمت بياباني شدن  و يا قابليت  اي كه ميزان توليد در آن بنابراين هر عرصه: وي افزود

آب پايين بيايد يك  هاي زيرزميني بيالن منفي داشته باشد و يا كيفيت كند كه براساس اين تعريف اگر در جايي سفره حركت مي

 .پديده بياباني است

 هاي كشور در معرض بياباني شدن است ميليون هکتار از عرصه ۰۱۹* 

ميليون هکتار از عرصه كشور در شرايط بياباني شدن  ۲۳۴حدود : ها، مراتع و آبخيزداري كشور بيان داشت رئيس سازمان جنگل

 .است

 .ميليون هکتار كاهش يافته است ٣۴ون هکتار به ميلي ۲۳۳سال مراتع كشور از  ۳۳طي : وي افزود

ها به بخش كشاورزي، صنعت و توسعه شهرها و روستاها و مراكز نظامي  مسائل مختلفي از جمله واگذاري عرصه: جاللي بيان داشت

 .ه كاهش يافته استميليون هکتار از مراتع كشور بنا به داليل ذكر شد ٦در اين مسئله دخيل بوده بطوريکه كه از بعد از انقالب 
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هر  ٧۱تا  ٣۳هاي  از سال: هاي زاگرسي گفت ها براي پيشگيري از خشکيدگي جنگل وي در ادامه در مورد اقدامات سازمان جنگل

به لطف خدا اين خشکيدگي متوقف شد بطوريکه از يك  ٧۱شود اما از سال  ها دو برابر مي سال تقريبا وسعت خشيدگي اين جنگل

 .درصد دچار خشکيدگي شد ۲۳ر هکتار آن فقط هزا ۲۱۳ميليون و 

هاي زاگرسي كارشناسان داخلي  شناسي خشکيدگي جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه در آسيب رئيس سازمان جنگل

كند  ا فراهم ميه اين پديده زمينه را براي طغيان انواع بيماري: اند كه تنش خشکي باعث آن شده است،افزود و خارجي بر اين عقيده

 .هاي زاگرس بايد انجام شود هاي زاگرس يکي از اقدامات مهمي است كه براي حفظ جنگل بنابراين عمليات آبخيزداري در جنگل

هاي زاگرس حدود هزار ميليارد تومان است در حالي كه در بودجه امسال  اعتبار مورد نياز براي حفظ كل جنگل: وي بيان داشت

 .مان براي اين منظور اختصاص يافته استميليارد تو ۴۳حدود 

توان به اين  ساله در نظر گرفته شده كه با توجه كمبود اعتبار نمي ١هاي زاگرسي يك زمان  براي احياي جنگل: جاللي تصريح كرد

 .مهم دست يافت

مترمکعب  ۷۳۲هزار و  ۱ها مراتع و آبخيزداري كشور ميزان كشفيات و قاچاق چوب در سال گذشته را حدود  رئيس سازمان جنگل

 .متر مکعب است ۲۳۳۳ماهه امسال  ۳ميزان كشفيات قاچاق چوب در : عنوان كرد و گفت

 .ميليارد تومان است ۲٦۳بودجه اختصاص يافته براي عمليات آبخيزداري در رديف بودجه امسال : وي تصريح كرد

 ۲۳هاي گذشته  هاي زيرزميني در بعضي سال يالن منفي آبب: هاي كشور را بسيار بحراني عنوان كرد و گفت جاللي وضعيت آبخوان

 .هاي زيرزميني به شدت پايين آمده است ميليارد مترمکعب رسيده و كيفيت آب

شود كه متاسفانه تاكنون براي  هاي زيرزميني تأمين مي درصد از نيازهاي آبي كشور از آب ١۳: ها بيان داشت رئيس سازمان جنگل

 .زيرزميني توجه الزم صورت نگرفته استهاي آب  سازي سفره غني

ميليون هکتار  ۱٦اي كه بايد عمليات آبخيزداري بر روي آن انجام شود تاكنون كار روي  ميليون هکتار عرصه ۲۳۳از : وي گفت

 .انجام شودها  ميليون هکتار ديگر از عرصه ۲۴ايم تا در برنامه ششم هم عمليات آبخيزداري بر روي  انجام شده و پيشنهاد داده

تن در هکتار  ٧شود،  ها افزوده مي ميليون مترمکعب آب به آبخوان ١۳۳با هر هکتار عمليات آبخيزداري حدود : جاللي تصريح كرد

 .يابد ها افزايش مي كيلو توليدات گياهي در اين عرصه ۲۱۳فرسايش خاک كاهش و حدود 

 آبخيزداري درخواست تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي براي عمليات *

ها مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه عمليات آبخيزداري از مهمترين اقداماتي است كه بايد دولت به آن  رئيس سازمان جنگل

ايم تا به كمك مجلس و دولت ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به اين  پيشنهاد داده: عنايت الزم را داشته باشد، گفت

 .صاص يابدموضوع اخت

هاي كشور انجام نشود در آينده  توسعه پايدار كشور به عمليات آبخيزداري گره خورده و اگر عمليات آبخيزداري در عرصه: وي افزود

 .شوند هاي كشور بياباني مي بسياري از دشت

 .د آن داخلي استدرص ۲۳شود منشأ خارجي دارد و حدود  درصد ريزگردهايي كه به كشور وارد مي ٧۳: جاللي بيان داشت

 هاي كشور كانون بحران است ميليون هکتار از بيابان 0.5* 

 .هاي كشور كانون بحران است ميليون هکتار از بيابان ۳.١حدود : ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت رئيس سازمان جنگل

درصد از منشاء ريزگردهاي  ۳۳ها  ن كانونهاي بحراني بياباني شناسايي شده كه با كنترل اي ميليون هکتار از كانون ۷: وي افزود

 .توان كنترل كرد داخلي را مي
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هاي بحراني بياباني از جمله تاالب جازموريان بايد وزارت نيرو هم با سازمان همکاري كند زيرا  براي مقابله با كانون: جاللي افزود

هاي بحراني  ت امکان جلوگيري از پيشروي اين كانونها از بين رفته اس هاي طبيعي آنها كه بر اثر سدسازي بدون بازگشتن حقابه

 .وجود ندارد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٣۳۳۳۳۴٣ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/۳2/28فارس

هاي  ميليون هکتار از جنگل ۵5۱كاهش ساالنه / ها براي حفاظت از منابع طبيعي جنگل  راهبرد سازمان 5ارائه 
 جهان

نگري در حوزه آبخيز،  حفاظت از منابع طبيعي، جامع: ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت رئيس سازمان جنگل

 .ها است رد اساسي سازمان جنگلراهب 5مشاركت مردم، ارتقاء فرهنگ و مهار عوامل ناپايدار 

ها، مراتع و آبخيزداري كشور  به استان سمنان، خداكرم جاللي رئيس سازمان جنگل خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اعزامي 

نهاد منابع طبيعي و محيط زيست كشور كه در دانشگاه آزاد اسالمي سمنان برگزار  هاي مردم امروز در سومين نشست فصلي سازمان

 ۴هاي گذشته به  جنگل بوده كه اين رقم در سالميليارد هکتار آن  ٣ميليارد هکتار سطح كره زمين  ۲٦از : شد، اظهار داشت

 .ميليارد هکتار كاهش يافته است

اي شده به طوري كه امروزه  هاي مختلف باعث باال رفتن غلظت گازهاي گلخانه( زيست بوم)  عدم تعادل در اكوسيستم :وي افزود

 .رسيده است PPM ۴۳۳به  PPM ۱۳۳از  CO۱غلظت گاز كربنيك 

 شود هاي جهان كاسته مي ن هکتار از جنگلميليو ۵5۱ساالنه *

زدايي در  هنوز هم روند جنگل: وي با بيان اينکه قطع يك درخت در هر جاي دنيا آثار منفي در مناطق ديگر دنيا در بر دارد، گفت

 .شود هاي جهان كاسته مي ميليون هکتار از جنگل ۱١۳جهان ادامه دارد، به طوري كه بر اساس گزارش فائو ساالنه 

  :اظهار داشت  دهم درجه افزايش يافته است، ٣المللي دماي كره زمين  سال اخير بر اساس آمارهاي بين ١۳جاللي با بيان اينکه در 

 ۲.۳١تا  ۲.۲سال گذشته، حدود  ١۳با توجه به اينکه ايران روي كمربند خشك كره زمين قرار گرفته افزايش دما در كشورمان طي 

 .درجه بوده است

ميليارد  ۱۳۷درجه افزايش يابد  ۱يابد و اگر دما  درصد افزايش مي ۲٣با افزايش يك درجه نيازهاي آبي حدود : صريح كردجاللي ت

 .هاي زيرزميني آب را خواهيم داشت درصدي تغذيه سفره ۱۳متر مکعب افزايش تبخير در كشور و كاهش 

شان  به جز دو كشور روسيه و كانادا كه با گرم شدن هوا منابع آبيها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه  رئيس سازمان جنگل

 .شوند يابد، بقيه كشورها از اين امر متضرر مي ها افزايش مي بر اثر ذوب شدن يخ

زايي، خشکسالي، طوفان، سيل و آاليندگي براي خاک و  در نتيجه سه عامل گرم شدن كره زمين، كاهش و بيابان: وي تصريح كرد

 .هش تنوع زيستي به وجود آمده استهمچنين كا

ها و  هاي زيرزميني، طغيان آفات و بيماري آب  ها، فرونشست زمين، شور و قليايي شدن خشك شدن درياچه  :جاللي بيان داشت

رمان اتفاق افتاد، از عوارض داخلي افزايش دما در كشو ٧۱تا  ٣١هاي  هاي زاگرس بر اثر طغيان آفات در سال اي كه در جنگل پديده

 .بوده است

 ٧برابر و مصرف آب  ۴تا كنون جمعيت جهان  ۱۳از ابتداي قرن : ها، مراتع و آبخيزداري كشور اظهار داشت رئيس سازمان جنگل

 .برابر شده است ۲۳اكسيدكربن  برابر شده است و در ادامه اين روند توليد دي ۲١برابر و مصرف انرژي 

ها بايد دست به  ها و دولت ملت: ها نيستند، اظهار داشت يي قادر به كنترل بسياري از اين پديدهها به تنها وي با تأكيد بر اينکه دولت

در حل آن   دست هم دهند، چنانچه اگر موضوعي يا مشکلي مردمي شود و مردم نسبت به آن احساس مسئوليت كنند، قطعاً

 .تحوالت چشمگيري شاهد خواهيم بود

http://www.farsnews.com/
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نهاد در زمينه حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي در كشور شکل گرفته و اميدواريم  هاي مردم تشکل: جاللي بيان داشت

 .هاي ارزشمند ايجاد كنيم گيري از اين تشکل بتوانيم، ساختاري مناسب را براي بهره

ازمان و محيط ها و همکاري بين اين س هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به استراتژي رئيس سازمان جنگل

كارگروه مشتركي بين دو سازمان تشکيل شده در رابطه با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست انجام شده : زيست اشاره كرد و گفت

 .ها براي كشور مفيد باشد كه اميدواريم سرانجام اين نشست

 برداري پايدار از منابع طبيعي ها براي حفاظت و بهره راهبرد سازمان جنگل 5* 

برداري پايدار از منابع طبيعي اشاره  ها براي رسيدن به هدف حفاظت، احيا، توسعه و بهره راهبرد اساسي سازمان جنگل ١به  جاللي

 .راهبرد اول حفاظت از منابع طبيعي است: كرد و گفت

قامات از جمله رئيس اند و اين موضوع توسط ساير م مقام معظم رهبري بارها به حفاظت از منابع طبيعي تأكيد داشته: وي افزود

 .جمهور نيز به عنوان اولويت اساسي مورد تأكيد واقع شده است

ثبت : محور است، اظهار داشت ۱۳ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه حفاظت از منابع طبيعي شامل  رئيس سازمان جنگل

كنترل سوخت هيزمي، خروج دام از جنگل، كنترل مالکيت دولت در اراضي ملي و منابع طبيعي و انفال، كمربند حفاظتي، 

هاي معدني، گردشگري، تصرفات در حوزه منابع طبيعي، پسماند زباله، قاچاق چوب و ذغال، كنترل  هاي عمراني، كنترل طرح طرح

ار محور حفاظت به شم ۱۳هاي دارويي و گياهان دارويي، فرسايش خاک و سيل و سيستم پايش و مراقبت از جمله  فرآورده

 .روند مي

نگري در حوزه  جامع: ها براي رسيدن به حفاظت و احيا منابع طبيعي اشاره كرد و گفت وي به راهبرد دوم اساسي سازمان جنگل

اند و در اين  ها عمدتاً به صورت انتزاعي عمل كرده آبخيز محور دوم سازمان است كه در اين حوزه كمتر توجه شده است و دستگاه

 .اند نداشتهنگري  زمينه جامع

ها آذربايجان  سال پيش در استان ۲١  :نگري عنوان كرد و اظهار داشت جاللي وضعيت كنوني درياچه اروميه را در نتيجه عدم جامع

ها تعادل اكوسيستم در اين  غربي و شرقي بيابان وجود نداشت، در حالي كه هم اكنون به علت اقدامات غلط از جمله سدسازي

 .هزار هکتار بيابان در اين مناطق هستيم ۷۳۳و شاهد منطقه به هم خورده 

محيطي اين منطقه به   هاي زيست به علت عدم رعايت حقابه: وي همچنين به باتالق جازموريان در اين رابطه اشاره كرد و گفت

 .شود درصد گرد و غبار داخلي از اين منطقه ايجاد مي ۱١بيابان تبديل شده و حدود 

ها براي  ، مراتع و آبخيزداري كشور به مشاركت مردم به عنوان محور سوم و راهبرد اساسي سازمان جنگلها رئيس سازمان جنگل

هاي مفقوده در حفاظت از منابع طبيعي مشاركت مردم  يکي از حلقه: رسيدن به حفاظت و احيا منابع طبيعي اشاره كرد و گفت

 .تا برداشتهاي مثبتي در اين راس توان گام است، زيرا بدون مردم نمي

در غرب : ها در حفظ منابع طبيعي عنوان كرد و اظهار داشت جاللي ارتقاء فرهنگ را محور چهارم راهبرد اساسي سازمان جنگل

 .مجازات قطع يك درخت بدون مجوز برابر با ديه يك انسان كامل در ايران است

 .گيري كند مجلس محلي و دولت محلي تصميم براي قطع يك درخت در كشورهاي مختلف اروپايي معموالً بايد :وي افزود

 ارائه اليحه به دولت براي بازنگري در جرايم آسيب به محيط زيست* 

 .اي به دولت ارائه شده است هاي وارده به محيط زيست در اليحه بحث بازنگري در جرايم مربوط به آسيب: جاللي تصريح كرد
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رسيدن به هدف حفاظت و احياء محيط زيست را مهار عوامل ناپايدار و  ها براي وي محور پنجم راهبرد اساسي سازمان جنگل

كاري، توسعه گياهان  هاي مختلفي در زمينه آبخيزداري، جنگل طرح: پيشگيري از تخريب سرزمين عنوان كرد و اظهار داشت

 .دارويي ارائه شده است

ها به عنوان يکي از ابزارهاي مهم اساسي در تحقق  نگلسازمان ج: نهاد تصريح كرد هاي مردم دهي تشکل وي با اشاره به سازمان

 .هاي بزرگي برداشته است مشاركت مردم گام

هاي سازماني شکل گرفته و همچنين اتحاديه استاني منابع طبيعي و آبخيزداري در  استان دبيرخانه اسالمي تشکل ۱۳در : وي افزود

 .منابع طبيعي و آبخيزداري تشکيل شده استآبان ماه اتحاديه سراسري  ۲۱استان تشکيل شده و در  ۲۱

 .در اين مراسم مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان و معاون سازمان حفاظت محيط زيست كشور هم حضور داشتند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۳۳۳۳۴۲۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940827000417


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

23 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/۳2/26فارس

 فاز اول هزار هکتار/ هزار هکتاري سگزي ۰۴5زدايي در كانون  آغاز عمليات بيابان
امروز عمليات : كانون بحران فرسايش بادي در استان وجود دارد، گفت ۰۱مديركل منابع طبيعي اصفهان با بيان اينکه 

 .هزار هکتار منطقه بحراني سگزي آغاز شد ۰۴5زدايي در سطح هزار هکتار از  بيابان

كانون  ۲٦: گفت برگزاري فارسخوگو با خبرنگار اقتصادي  محمد حسين شاملي مديركل منابع طبيعي استان اصفهان در گفت

هزار  ۲٧١ها، كانون شرق اصفهان در سگزي با  بحران فرسايش بادي در استان اصفهان وجود دارد كه يکي از مهمترين اين كانون

 .هکتار مساحت است

 ۲۳مقرر شده تا  در فاز اول ٧١و  ٧۴هاي  ميليارد تومان برآورد شده و طي سال ۷١خسارت ساالنه اين كانون ساالنه : وي افزود

 .كاري تثبيت كنيم هزار هکتار را با عمليات نهال

زدايي در سطح هزار هکتار از كانون بحراني سگزي كليد خورد،  مديركل منابع طبيعي استان اصفهان با بيان اينکه امروز پروژه بيابان

 .تمامي بودجه مورد نياز آن تأمين اعتبار شده است ميليون تومان است كه ۷زدايي در اين پروژه  هزينه هر هکتار بيابان: تصريح كرد

 ٧١هاي  گيرد، و در سال عمليات كاشت نهال براي تثبيت خاک و جلوگيري از فرسايش بادي امسال صورت مي: شاملي اظهار داشت

 .شود مرحله انجام مي ۲۳آبياري اين طرح طي  ٧٦و 

هزار هکتار است كه تاكنون در سطح  ٧۳فرسايش بادي يك ميليون و وسعت مناطق بياباني استان اصفهان و گرفتار : وي افزود

هزار هکتار از آن عمليات ثبت انجام شده و اين مناطق را از وضعيت كانون بحران درجه يك به درجه دو و سه تبديل كرده  ۷۳۳

 .است

ميليارد تومان به منابع طبيعي  ۷٧ كانون بحران فرسايش بادي ساالنه در مجموع ۲٦: مديركل منابع طبيعي استان اصفهان گفت

 .ميليارد تومان آن مربوط به منطقه بحراني سگزي است ۷١زند كه  خسارت مي

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٦۳۳۳١۲۷ 
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 یاقلیم و منابع طبیع
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 تعدد سيالب ها و تشديد خسارات، تهديدي جدي براي كشور به شمار مي آيد 
، كارشناس آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران با بيان اين كه (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

يکي از علت هاي اصلي افزايش خسارات مالي و : براي كشور به شمار مي آيدگفتتعدد سيالب ها و تشديد خسارات تهديدي جدي 

جاني در پي وقوع سيالب ها، ساخت و سازهاي غيرمجاز و دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه ها است كه الزم است تصميمي 

 .جدي براي جلوگيري از اين تغيير و تحوالت گرفته شود

هاي پيش بارش باران به عنوان يك اتفاق خوشايند تلقي مي شد، اما چندسالي است به محض اعالم  در دهه: منوچهر رضايي افزود

 .خبرهايي درباره احتمال بارش باران بايد نگران جاري شدن سيالب و پيامدهاي آن باشيم

زيادي در شهرها و روستاها وي با اشاره به اين كه سيل پديده اي است كه عمدتا با شدت جريان زياد و غيرمعمول باعث خسارات 

در به وجود آمدن سيل عوامل طبيعي و انساني دخالت دارند كه دخل و تصرف در رودخانه ها و مسيل ها : مي شود، اظهار داشت

 .به عنوان يکي از عوامل مهم انساني باعث كاهش ظرفيت عبور آب از اين مجاري طبيعي مي گردد( خشکه رودها)

در عمليات مديريتي كنترل سيالب موضوع برنامه ريزي و مديريت در مسير رودخانه ها و : مي گويداين كارشناس آبخيزداري 

 .مسيل ها بسيار مهم بوده كه متاسفانه در اين خصوص تاكنون اقدامات الزم كمتر انجام شده است

ه مي شود، طي مي كند و در در مواقعي كه سيل اتفاق مي افتد سيالب مسيري را كه همان سيل راه گفت: رضايي تصريح كرد

 .مناطق كشاورزي و يا ساختماني است، فرا مي گيرد "صورت برخورد با مانعي از مسير خود منحرف شده و اراضي اطراف را كه غالبا

وي معتقد است تمهيداتي بايد براي حفاظت از رودخانه ها و مسيل ها از لحاظ جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در بستر و 

همانطور كه افرادي به عنوان راهدار، حاشيه راه ها و جاده ها را از نظر : ريم آنها در نظر گرفته شود كه در همين ارتباط مي گويدح

ساخت و ساز كنترل مي كنند و همچنين مسيرهاي عبور و مرور مسدود شده را بازگشايي مي نمايند، ضروري است براي محافظ و 

سيل ها، افرادي به عنوان سيل راهدار وجود داشته باشند كه اين افراد با نظارت دقيق خود باعث نگاهباني از رودخانه هاو م

جلوگيري از هرگونه تغيير و تحول در حاشيه و بستر رودخانه ها شده كه اين اقدام را مي توان به عنوان اقدامي اساسي براي كنترل 

 ./سيل و كاهش خسارات ناشي از آن برشمرد

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱١٧٧۲-۲.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 رديف اعتباري براي احيا و حفظ تاالب هاي كشور  اختصاص
محيط زيست، از اختصاص رديف اعتباري براي احيا و حفظ تاالب هاي  معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت

 .كشور خبر داد

از شيراز، معصومه ابتکار به منظور بررسي مسائل زيست محيطي وارد استان ( ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران

 .ار گرفتفارس شد و مورد استقبال استاندار و جمعي از مديران و مسئوالن استان قر

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در سفر خود به استان فارس، عصر روز دوشنبه، در جلسه ستاد 

 .احياي تاالب هاي استان فارس شركت كرد

اعتبار براي احياي  ميليارد ريال ۱١: معصومه ابتکار از توجه ويژه دولت به محيط زيست و احياي تاالب ها در كشور خبر داد و افزود

 .تاالب هاي فارس در نظر گرفته شده است

تالش مي كنيم اين اعتبارات هر چه سريعتر به اين تاالب ها تخصيص يابد و قرار شده اين برنامه ها در ستاد احيا به ": وي افزود

ب هاي استان فارس اختصاص تصويب برسد و هر جا كه الزم باشد در سطح شوراي عالي آب مطرح گردد و جلسه اي را به تاال

 ".دهيم و مصوبات الزم را در سطح ملي از شوراي عالي آب اخذ نماييم

در حوزه آب، بحران ها و مشکالت به نحوي است كه نيازمند يك انقالب اساسي در : رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد

رده و بايد با حمايت مجلس و همکاري همه نهادها در اين زمينه بحث كشاورزي هستيم و در اين زمينه دولت تسهيالتي را ايجاد ك

 .جدي تر عمل كرد

در شوراي عالي آب در دولت موضوع ها به صورت : وي، نقش مشاركت و همراهي مردم را در اين زمينه كليدي دانست و گفت

متري  ۷۳۳ايطي كه آب از عمق جدي مطرح است زيرا ظرفيت توان زيستي طبيعت به نقطه شکست خود رسيده و در چنين شر

 .برداشت مي شود نمي توان از خودكفايي كشاورزي سخن گفت

در شرايطي كه آب و خاک وضعيت مساعدي ندارند، كشاورزي و اقتصاد سبزي وجود نخواهد داشت، اما متاسفانه در : وي ادامه داد

هاي آب و خاک و تنوع زيستي بهره كشي كرده ايم و با اين موضوع در مباني دچار مشکل شده ايم به گونه اي كه از همه ظرفيت 

 .فشارهاي زيادي كه به طبيعت وارد شده است امروز متوجه عواقب آن شده ايم

در اين زمينه : رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور به طرح هاي اين سازمان براي احياي تاالب پريشان اشاره كرد و گفت

 .بازنگري شده و بزودي براي اجرا ابالغ مي شودطرح مديريت يکپارچه زيست بومي 

اگر ستاد در جلسه آتي خود برنامه ي مديريتي تاالب پريشان را تصويب ": رئيس سازمان محيط زيست كشور همچنين اعالم كرد

 ".نمايد ما آماده اجرا هستيم

با تعداد زيادي درياچه، با خشکسالي گسترده  در اين جلسه سيد محمد علي افشاني استاندار فارس نيز با بيان اينکه استان فارس

احياي درياچه ها با بارشهاي اخير و به صورت طبيعي احيا نمي شود و بايد يك طرح جامع براي آنها تعريف : روبروشده است گفت

 .شود

همه ي : معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در جلسه شوراي اداري استان هم شركت كرد و گفت

 .طرح هاي عمراني در كشور بايد پيوست مطالعات زيست محيطي داشته باشند
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طرح براي  ۴دولت در اين زمينه : معصومه ابتکار با اشاره به اينکه امروز مبناي برنامه ريزي ها را بايد محيط زيست قرار داد گفت

 .راي طرح هاي عمراني استتصويب به مجلس ارائه داده است كه مهمترين آن، پيوست زيست محيطي ب

هر طرح و برنامه بايد پيوست زيست محيطي داشته باشد و آثار آن بر محيط زيست و مردم بررسي شود و اگر آثاري : وي بيان كرد

 .به دنبال داشت براي اصالح آنها اقدام شود و اگر آثار بسيار شديد بود از اجرا و پياده سازي آن طرح و برنامه صرف نظر شود

اقتصادي مي تواند مقاومتي باشد كه خود را از اتکا : ، با اشاره به اينکه امروز اتکاي ما در اقتصاد بيشتر به منابع پايه است افزودوي

 .به منابع پايه كامال جدا كند و به سمت خالقيت و فناوري هاي نوين برود

با كدام ظرفيت زيستي، به نظر مي رسد با توجه به سفره  كشاورزي استان فارس نقش مهمي در اقتصاد ملي دارد اما: ابتکار افزود

 .هاي آب زيرزميني، مبنا در كشاورزي بايد ظرفيت زيستي باشد

حفظ تاالب ها تقويت آبهاي زير زميني را به همراه دارد و گونه هاي : استاندار فارس هم در جلسه شوراي اداري استان گفت

 .وجود دارد زمينه گردشگري و رونق اقتصادي در استان فارس را در پي دارد مختلف گياهي و جانوري كه در استان فارس

عدم توجه به تاالب ها، از بين رفتن كشاورزي، مهاجرت روستاييان و فقر و بيکاري را در جامعه به : سيد محمد علي افشاني افزود

 .همراه دارد

 .شدوي خواستار تخصيص هر چه سريعتر اعتبارات به تاالب هاي استان 

ميليارد توماني تاالب هاي استان قرار است تا يك ماه آينده به استان فارس اختصاص يابد و احياي تاالب هاي فارس از  ۱.١اعتبار 

 ./سر گرفته شود

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲۳۳-۲.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 ترين دشت بياباني اصفهان  هزار هکتاري در بزرگ ۰۱كاري  نهال عملياتآغاز 
هزار هکتار از كانون بحران فرسايش بادي  زايي در يك كاري و مقابله با پديده بيابان امروز طي مراسمي، عمليات نهال

 .اصفهان اجرايي شد دشت سجزي استان

از افتتاح فاز نخست ( ايانا)مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

امروز طي مراسمي با حضور استاندار، : ترين كانون بحران بياباني استان اصفهان در دشت سجزي خبر داد و گفت مقابله با بزرگ

ترين كانون  زايي در بزرگ مسئوالن كارگروه گرد و غبار استان اصفهان، بسيج سازندگي و تني چند از مسئوالن، مقابله با بيابان

 .بحراني استان اصفهان كليد خورد

هزار هکتار وسعت دارد،  ۱١۳در كانون بحراني فرسايش بادي دشت سجزي استان اصفهان كه بيش از : محمدحسين شاملي افزود

كاري بايد  هزار هکتار نهال ۲۳شده، حداقل  الزم بود تا اقداماتي براي مقابله انجام شود كه در اين راستا بر اساس مطالعات انجام

 .صورت گيرد

كاري و  ميليارد تومان برآورد شده است كه با نهال ۷١خسارت ناشي از فرسايش بادي در اين دشت ساالنه : وي خاطرنشان كرد

 .هاي ساالنه جلوگيري كرد توان از خسارت زايي مي اير اقدامات مقابله با بيابانپاشي و س مالچ

 اختصاص سه ميليارد تومان براي فاز نخست طرح مقابله با فرسايش بادي سجزي

هزار  يكهزار هکتار در دستور كار قرار گرفت كه امروز  ۲۳براي شروع، : مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان ادامه داد

شود كه مبلغ سه ميليارد تومان براي فاز نخست تخصيص يافته  هاي تاق عمليات فوق اجرايي مي هکتار از اين مقدار با كاشت نهال

 .است

وجود  هايي به زا باعث شده است كه در مناطق شرقي استان اصفهان محدوديت زايي در اين كانون بحران بيابان: شاملي تصريح كرد

هاي فرسايش  دام فوق خواهيم توانست مناطقي ازجمله فرودگاه شهيدبابايي و اراضي شرقي استان اصفهان را از خسارتآيد كه با اق

 .محفوظ داريم

تواند براي  از آنجا كه درخت تاق در مقابل خشکسالي مقاوم است و نياز به يك بار آبياري در ابتداي كاشت دارد، مي: وي يادآور شد

 .شته باشداين منظور كاربرد دا

پاشي توصيه شده  تر نيز مالچ اصله نهال تاق كاشته شود و در مناطق بحراني ۲۱١در هر هکتار قرار است : شاملي در پايان تأكيد كرد

 .است

هايي را به اين بخش وارد  زايي استان اصفهان است كه هرساله خسارت ترين و پرخطرترين كانون بحراني بيابان دشت سجزي بزرگ

 ./تر نجات داد توان اين دشت را از خطرات جدي كاري و مقابله با فرسايش بادي مي با عمليات نهال كند و مي

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲۳۴-۲.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  29, شنبه 

 نابودي بيشتر توده هاي شمشاد در جنگل هاي شمال كشور
اغلِب رویشگاه ها و توده های شمشاد موجود در جنگل : قائم مقام دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت

 . های شمال کشور به علت بیماری سوختگی نابوده شده است

بيماري سوختگي شمشاد در كل جنگل هاي هيركاني در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان، با شدت و : مسعود ملکي افزود

 .ضعف وجود دارد ضمن اينکه در بسياري از مناطق نيز خشکيدگي كامل پايه هاي شمشاد به چشم مي خورد

شمشادهاي جنگلي و حتي گونه هاي زينتي از با توجه به شرايط رشد و توسعه اين بيماري و همه گير شدن آن در : وي تاكيد كرد

قبيل شمشاد توپي و گستردگي آن و نيز تامين نشدن اعتبار الزم و كافي براي واپايش بيماري، نمي توان به خودپااليي طبيعي آن 

 . در كوتاه مدت و ميان مدت اميدوار بود

كشور درباره آخرين اقدامات انجام شده براي مقابله با اين قائم مقام دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 

و در ( پايلوت)در حوزه چهار اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري موجود در سه استان شمالي، به صورت آزمونه اي : بيماري گفت

 .اياي آلوده انجام شده استهکتار عمليات و پايش بهداشتي به شيوه هرس اندام هاي آلوده و جمع آوري و امحاي بق ۷٦مجموع 

ضرورت : ملکي با بيان اين كه با توجه به گستردگي مناطق آلوده، اين قبيل اقدامات جزئي و محدود كارساز نيست اظهار داشت

دارد به صورت يك اقدام همگاني و بر اساس دستور كاري واحد، با هماهنگي مجريان طرح هاي جنگل داري و ادارات كل منابع 

 .تان هاي شمالي و سازمان حفاظت محيط زيست، با تامين اعتبارات و تجهيزات الزم عمل شودطبيعي اس

تهيه دستور كار بهداشتي براي واپايش بيماري به همت كارگروه گياه پزشکي سازمان جنگل ها از جمله اقداماتي : وي ادامه داد

 .ماست كه اكنون در حال تدوين و ابالغ آن به استان هاي شمالي هستي

 ٧اين دفتر را  ۲۷٧۷قائم مقام دفتر حفاظت و حمايت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، اعتبار تخصيص يافته سال 

 ١۲و از محل طرح صيانت از جنگل هاي شمال،  ۲۷٧۴اعتبار تصويب شده براي سال : ميليون ريال ذكر كرد و افزود ۳۷۳ميليارد و 

 .ت كه تا كنون هيچ مبلغي تخصيص نيافته و اعتبار استاني نيز هنوز اعالم نشده استميليون ريال اس ١۳۳ميليارد و 

در جنگل هاي آستارا و تالش ديده شد و  ۲۷٣٧در ايران نخستين بار در سال ( blight Boxwood)بيماري سوختگي شمشاد 

 .هم اكنون تا جنگل هاي استان گلستان گسترش يافته است

است  Calonectria pseudonaviculataيا  Cylindrocladium buxicolaارچ با نام علمي عامل اين بيماري، نوعي ق

و باعث چروكيدگي و ايجاد لکه هاي قهوه اي در برگ گياه و مرگ سريع و گسترده بافت ها در بخش عمده يا همه قسمت هاي 

 .هوايي گياه مي شود

هميشه سبز و بومي در جنگل هاي هيركاني در شمال ايران  درختي Buxus hyrcana Pojarkشمشاد هيركاني با نام علمي 

 .قرار دارد( IUCN)است كه در فهرست گونه هاي گياهي در خطر انقراض اتحاديه بين المللي حفظ طبيعت 

http//:iranecona.com/۴٣۲٣۲ 
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 انتصابات

 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 رئيس جديد كميته نانوي وزارت جهاد كشاورزي منصوب شد 
عنوان  با ابالغ وزير جهاد كشاورزي، اسکندر زند، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به

 . رئيس جديد كميته نانوي وزارت جهاد كشاورزي منصوب شد

اسکندر زند، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي  ،(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .عنوان رئيس جديد كميته نانوي وزارت جهاد كشاورزي منصوب شد با ابالغ محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي به

با ستاد ويژه توسعه هماهنگي  هاي فناوري نانو در بخش كشاورزي و همکاري و هماهنگي استفاده از قابليت: در اين حکم آمده است

رود به آن همت  نانو با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي توسعه بخش از اقدامات مورد انتظاري است كه اميد مي

 .گماريم

 كند فناوري نانو به مثابه يك تيغ دولبه عمل مي

طور مستقيم در افزايش  تواند به اي است كه فناوري نانو مي كشاورزي و منابع طبيعي با توجه به ابعاد وسيع حوزه تحت تأثير، عرصه

تواند به مثابه يك تيغ  ثروت و ارتقاء سطح كيفي زندگي مردم نقش بازي كند؛ درست به همين علت، اين فناوري در اين حوزه مي

ي براي رشد و شکوفايي اين از يك طرف امکان كاربردهاي متنوع فناوري نانو در كشاورزي فرصت و بستر مناسب. دولبه عمل كند

تواند اثرات سوئي در همان ابعاد  فناوري فراهم كرده است و از سوي ديگر، استفاده ناآگاهانه از محصوالت فناوري در اين حوزه مي

 .وسيع بر سالمت جامعه و محيط زيست داشته باشد

هاي تغذيه  كاربردها، نياز به امنيت در كشاورزي و سيستمترين اين  فناوري نانو كاربردهاي زيادي در كشاورزي داشته كه از مهم

هاي هوشمند براي پيشگيري و درمان  بوده كه با توجه به افزايش بيماري ناشي از استفاده از آفات و كودها، بحث ايجاد سيستم

 .تر است هاي گياهي با كمك نانو ضروري بيماري

شده و با توجه به اهميت بخش كشاورزي، توسعه اين علم در اين بخش بسيار مهم هاي زندگي وارد  امروزه علم نانو در بيشتر حوزه

 .آيد شمار مي هاي توسعه علمي كشور به بوده و از شاخصه

ها جايگزين سموم شيميايي باشد و  تواند براي جلوگيري از حمله آفات به مزارع و باغ استفاده از داروهاي هوشمند در ابعاد نانو مي

 .نسان تأثير منفي نداردروي سالمتي ا

گفتني است، در حوزه علم نانو، ايران در جايگاه مناسبي در جهان قرار گرفته و هدف از تشکيل ستاد نانوتکنولوژي، توليد ثروت و 

 ./هاي بشر درباره انرژي و آب و امنيت غذايي را برطرف كند افزايش رفاه عمومي بوده تا دغدغه
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 انتصابات
 فودپرس 1931آبان ماه  9۳شنبه 

 انتصاب رئيس كارگروه ارتقاي كيفيت وسالمت گندم ، آرد ونان

بازرگاني دولتي ايران به سمت رئيس  عليرضا كريمي وثيق طي حکمي از سوي مدير عامل شركت -اقتصاد غذا < صنايع غذايي

 .كارگروه ارتقاء كيفيت و سالمت گندم ، آرد و نان شركت منصوب شد

نظر به حسن سوابق مديريتي و اجرائي در : ،عليقنبريدر اينحکم صادره آورده است«فود پرس»به گزارش گايگاهخبرياقتصادغذا

وان رئيس كارگروه ارتقاء كيفيت و سالمت گندم، آرد و نان شركت عرصه خدمتگذاري به مقدس ترين مائده الهي يعني نان بعن

با اعمال روشهاي آموزشي، پژوهشي ، اطالع رساني فراگير و راهبردهاي اجرائي، بکارگيري . بازرگاني دولتي ايران منصوب مي شويد

ولتي و مطالعات دقيق دانش و بهره گيري از تمامي توان، ظرفيت و مشاركت حوزه هاي صنفي و صنعتي بخشهاي خصوصي و د

 .بنيان برخي از انتظارات جامعه را برآورده سازيد

بديهي است كليه شركتها ومجموعه هاي وابسته به شركت بازرگاني دولتي ايران باالخص مركز پژوهشهاي غالت همکاري الزم را 

 .در اين جهت خواهند داشت

متناسب با اهداف مورد نظر بويژه در حوزه هاي مطالعات دانش بنيان و فناورانه الزم است با هماهنگي اينجانب و با تشکيل كارگروه 

، زمينه پايدار شدن ارتقاء كيفيت نان، امنيت غذائي و سالمت جامعه در كشور فراهم آيد توفيق جنابعالي را در چارچوپ برنامه 

 .هاي دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسئلت دارم

 .يرضا كريمي وثيق از چهره هاي خوشنام، محبوب و خوش سابقه در زمينه گندم، آرد و نان به شمار مي رودگفتني است دكتر عل

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها

 - 31/۳2/25فارس

 درصد افزايش يافت ۱۵قيمت نخود /درصدي قيمت گندم در تابستان سال جاري ۴.0افزايش 
 .مركز آمار ايران در گزارشي قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي تابستان سال جاري را منتشر كرد

 .منتشر شد مركز آمار ايراناز سوي  ٧۴قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي تابستان سال  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 محصوالت كشاورزي( الف

 ـ غالت۲

 گندم( ۲ـ۲

 ۲۱۱۱۲.۴با استان يزد . ريال بوده است ۲۲۱١۴.٣قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش به دولت اين . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته ۲۳۲٦۳.٧ريال بيشترين و استان گيالن با 

ريال  ۲۲۷٣۱.٧هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ريال بوده است كه در نتيجه، متوسط قيمت ۲۲٦۳۷.۷محصول در كل كشور 

 .درصد داشته است ٧.۳۳، افزايشي برابر ٧۷ن محصول نسبت به تابستان قيمت فروش اي. رسيده است

 جو( ۱ـ۲

ريال  ۲۳۳٣۳.۳استان يزد با . ريال بوده است ٣٦١۳.۴قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

درصد نسبت به  ۷.۱وش اين محصول قيمت فر. اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت ۳۷۴١.۷بيشترين و استان همدان با 

 .افزايش داشته است ٧۷فصل مشابه سال 

 شلتوک( ۷ـ۲

 ۱٧٣۴۳.۷استان گيالن با . ريال بوده است ۱٦۳١٧.٦قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوک در كل كشور به  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

درصد  ۲۷.٧قيمت فروش اين محصول . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت ۱۷۲۳٧.۷ريال بيشترين و استان زنجان با 

 .افزايش داشته است ٧۷نسبت به فصل مشابه سال 

 حبوباتـ ۱

 نخود( ـ۲ـ۱

 ١٣١۴٣.۴ريال بوده است كه استان قزوين با  ۱٣١۲۴.۲در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول نسبت به . اند مت فروش را در كل كشور داشتهريال كمترين قي ۱۳۳۳۳.۳ريال بيشترين و استان ايالم با 

 .درصد داشته است ۷۱.۲افزايشي برابر با  ٧۷فصل مشابه 

 عدس( ۱ـ۱

 ١۱٦٦٦.۳ريال رسيد، كه استان قزوين با  ۷٣۴٣۲.۳قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول . ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است ۱٦٧۱۳.۲با  ريال بيشترين و استان اصفهان

 .رو بوده است درصد روبه ۱٦.٧با افزايشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 ـ محصوالت جاليزي۷

 هندوانه( ۲ـ۷

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/
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 ٣٣۳٣.۴استان هرمزگان با . ريال بوده است ۱۴۲٣.۲قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول نسبت . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۲۲۳۳.۳ريال بيشترين و استان كردستان با 

 .درصد داشته است ۷١.۱كاهشي برابر با  ٧۷به فصل مشابه 

 خربزه( ۱ـ۷

ريال  ۲۲۱٦۷.۱هاي گيالن با  استان. ريال بوده است ١۴۳۳.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

قيمت فروش اين محصول . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۷۲۳۴.٦بيشترين و استان آذربايجان غربي با 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 خيار( ۷ـ۷

استان خراسان جنوبي با . ريال رسيد ۲۳۷۴۴.٦فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  قيمت ۲۷٧۴در تابستان سال 

قيمت فروش خيار . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ١۴١٦.٧ريال بيشترين و استان لرستان با  ۲٧۲٣٧.٣

 .رو بوده است درصد روبه ۲۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 ها زيـ سب۴

 زميني سيب( ۲ـ۴

ريال  ٣١۷١.۴استان همدان با . ريال بوده است ٦۱۱۳.۷زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش اين محصول در تابستان . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۷۳۴۳.۲بيشترين و استان اصفهان با 

 .درصد كاهش داشته است ۱۷.۲معادل  ٧۷نسبت به سال  ٧۴

 فرنگي گوجه( ۱ـ۴

باالترين قيمت فروش را استان . ريال بوده است ۷٣٦۳.۲فرنگي در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه ۲۷٧۴در تابستان 

ين محصول در قيمت فروش ا. اند ريال داشته ۱٦۷١.١ريال و پايين ترين قيمت فروش را استان گلستان با  ۲۴۴١٦.۳گيالن با 

 .درصد افزايش داشته است ۲۲.٦معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ٧۴تابستان 

 بادمجان( ۷ـ۴

ريال  ۲۴٦۷۲.۲استان گيالن با . ريال بوده است ٦٧١۴.٦قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول نسبت به . اند را در كل كشور داشته ترين قيمت فروش ريال پايين ۴۳۳۲.٧باالترين و استان فارس با 

 .درصد افزايش داشته است ۷۷.٧معادل  ٧۷تابستان 

 پياز( ۴ـ۴

ريال  ۲٦۴٧٦.۱استان مازندران با . ريال بوده است ۴۷۲۲.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 

قيمت فروش اين . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين ۷١٦۷.۴باالترين قيمت فروش و استان اصفهان با 

 .درصد كاهش داشته است ۱١.۴معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴محصول در فصل تابستان 

 اي ـ محصوالت علوفه١

 يونجه( ۲ـ١

استان كهگيلويه و بويراحمد با . ريال بوده است ٣۳۴٧.۴قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته ۴٣۳۳.۳ريال بيشترين و استان خوزستان با  ۳.۲۳٧٦٣

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.۷معادل  ٧۷محصول نسبت به تابستان 
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 كاه( ۱ـ١

 ١٣٣۲.٧استان خراسان جنوبي با . ريال بوده است ۱۳٦۳.١ل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم كاه در ك ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول در فصل . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته ۳۳٦.١ريال بيشترين و استان مازندران با 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 هاي هسته دار ـ ميوه٦

 زردآلو( ۲ـ٦

استان كهگيلويه و بويراحمد با . ريال بوده است ۱٣۱١۷.۱قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۲٦۳۳۱.١ريال بيشترين و استان آذربايجان غربي با  ١۳۳۳۳.۳

 .رو بوده است درصد روبه ۲.۳با كاهشي معادل با  ٧۷ زردآلو نسبت به تابستان

 هلو( ۱ـ٦

ريال  ۷۳١١۴.۳استان مازندران با . ريال بوده است ۱٦٣٣٧.۳قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

ت فروش اين محصول نسبت قيم. اند ريال كمترين قيمت فروش در كل استان كشور را داشته ۲۳١۷١.۲بيشترين و استان فارس با 

 .درصد افزايش داشته است ٣.۷معادل  ٧۷به تابستان 

 آلبالو( ۷ـ٦

بيشترين و كمترين قيمت فروش . ريال بوده است ۱۳٦۳٣.١قيمت فروش يك كيلوگرم آلبالو در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

هاي تهران و آذربايجان شرقي تعلق داشته  استان ريال بوده است كه به ترتيب به ۱۳۳۱٣.٣و  ۴٧۲۲٧.١در كل كشور به ترتيب 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳برابر با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . است

 گيالس( ۴ـ٦

ال ري ٦١۲۴۷.۲استان قزوين با . ريال بوده است ۴٣۱۳۷.۳قيمت فروش يك كيلوگرم گيالس در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش اين محصول در فصل . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۱۱۷١۳.۲بيشترين و استان اردبيل با 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۷.٧با افزايشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 دار هاي دانه ـ ميوه۳

 سيب درختي( ۲ـ۳

استان تهران با . ريال بوده است ۲٦٧٧۴.۷در كل كشور  ۲۷٧۴ي در فصل تابستان قيمت فروش يك كيلوگرم سيب درخت

ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ترين قيمت فروش در كل كشور  ۳١۷٣.۴ريال و استان آذربايجان شرقي با  ۷١٧۷۳.۳

 .درصد كاهش داشته است ٣.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . اند بوده

 انگور( ۱ـ۳

استان سيستان و بلوچستان با . ريال بوده است ۲۳٣۷٦.۳در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در فصل تابستان 

 قيمت. اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ۳۲٣٣.۱ريال و استان فارس با  ٧.۱١۳٣۷

 .درصد افزايش داشته است ۲.۱معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴فروش اين محصول در فصل تابستان 

 هاي دامي دام و فرآورده( ب

 دام( ۲

 گوسفند و بره زنده پرواري( ۲ـ۲
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 استان. ريال بوده است ۲۳٦٧٣١.۴در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 

ترين قيمت فروش را در  ريال پايين ۳١۳۳۳.۳ريال باالترين و استان كهکيلويه و بوير احمد با  ۲١۳۳۴١.۳سيستان و بلوچستان با 

 .درصد افزايش داشته است ۲.٣، ٧۷قيمت فروش آن نسبت به تابستان . اند كل كشور داشته

 گاو كمتر از دو سال پرواري( ۱ـ۲

ريال بوده  ۲۲۷۲۲۳.۲يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور  قيمت فروش ۲۷٧۴در فصل تابستان 

ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور  ۳٣١١۳.۱ريال بيشترين و استان گلستان با  ۲۴۳۷۱٣.۳استان هرمزگان با . است

 .درصد افزايش داشته است ۱.٧، ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . اند داشته

 هاي دامي فرآورده( ۱

 (شسته نشده)پشم گوسفند ( ۲ـ۱

استان يزد با . ريال بوده است ۱۱۷۳۷.۴در كل كشور ( شسته نشده)قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش . اند مت فروش را در كل كشور داشتهترين قي ريال به ترتيب باالترين و پايين ٦۴۱٣.٧ريال و استان قم با  ۱٦۳۴۱.۴

 .رو بوده است درصد روبه ۳.٣با كاهشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴آن در فصل تابستان 

 (چرخ نکرده)شير گوسفند ( ۱ـ۱

كه  ريال بوده است ۱٣۲۳٣.۴قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نکرده در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال باالترين و استان  ۷۳٦۴۳.۷استان آذربايجان شرقي با . رو بوده است درصد روبه ۱٦.۲با افزايشي برابر  ٧۷نسبت به تابستان 

 .اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين ۲۴٧۴١.١كردستان با 

 (چرخ نکرده)شير گاو ( ۷ـ۱

با كاهشي  ٧۷ريال بوده است كه نسبت به تابستان  ۲۳۴٣٣.۳ر گاو در كل كشور قيمت فروش يك كيلوگرم شي ۲۷٧۴در تابستان 

ريال پايين ترين  ٧۷٦٣.٧ريال باالترين و استان آذربايجان غربي با  ۱۳۳١١.٦استان بوشهر با . درصد مواجه بوده است ۴.۲معادل 

 .اند قيمت فروش را در كل كشور داشته

 خدمات كشاورزي( ج

 خدمات ماشيني( ۲

 شخم زمين زراعي آبي با تراكتور( ۲ـ۲

استان يزد . ريال بوده است ۲۲٣۳۳٦۴.۳هزينه يك بار شخم يك هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ر ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشو ۳٦۳۴۷٧.٣ريال و استان ايالم با  ۱٣۷۱۳٣۱.۷با 

 .درصد افزايش داشته است ١۳.۳معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند داشته

 شخم زمين زراعي ديم با تراكتور( ۱ـ۲

استان . ريال بوده است ۲۳٧۷۷١۳.٧هزينه يك بار شخم يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل  ٦۴۱٣١۳.۲ريال و استان فارس با  ۲١۳۳۳۳۳.۳گلستان با 

 .درصد افزايش داشته است ۴٧.۷معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند كشور داشته

 ديسك زمين آبي با تراكتور( ۷ـ۲
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استان يزد . ريال بوده است ١٧١۲١٧.۲هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور هزينه يك بار ديسك يك  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشور  ۷۱٦٧۴۳.۷ريال و استان قم با  ۲۳١۲٧٦۳.۴با 

 .كاهش داشته استدرصد  ١.۲معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند داشته

 ديسك زمين ديم با تراكتور( ۴ـ۲

استان . ريال بوده است ٦۲۳٧۲۷.۳هزينه يك بار ديسك يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

خدمت را در كل  ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين ١۳۳۳۳۳.۳ريال و استان گلستان با  ۱۴۳٦۲٧۳.١مازندران با 

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.١معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند كشور داشته

 خدمات نيروي انساني( ۱

 (مرد)چين  كارگر ميوه( ۲ـ۱

گيالن با استان . ريال بوده است ۴٣۲۴١۴.۴چين مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴در تابستان 

ترين سطح دستمزد را در كل كشور  ريال به ترتيب باالترين و پايين ۱٦١۱۳١.۳ريال و استان خراسان جنوبي با  ٧.٦٦٣۲۷۲

 .درصد افزايش داشته است ٦.٣معادل  ٧۷سطح اين دستمزد نسبت به تابستان . اند داشته

 (زن)چين  كارگر ميوه( ۱ـ۱

استان اصفهان با . ريال بوده است ۷۲٧٧۷۴.۳چين زن در كل كشور كارگر ميوه دستمزد روزانه يك نفر ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب باالترين و پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور  ۲۳٣٦۲۳.۳ريال و استان خراسان جنوبي با  ١١۱١٣۷.۳

 .درصد افزايش داشته است ۱۷.٧معادل  ٧۷۱سطح اين دستمزد نسبت به تابستان . اند داشته

 (مرد)دروگر غالت ( ۷ـ۱

استان گيالن با . ريال بوده است ٦۲۱۷۴٣.٦دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

به طور . ريال پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته اند ۱١۱۲۲۱.۳ريال باالترين و استان گلستان با  ۴.۳٦١٦۳٧

 .درصد كاهش داشته است ١.٧معادل  ٧۷تمزد نسبت به تابستان متوسط سطح اين دس

 (مرد)كار و تنك كار  كارگر وجين( ۴ـ۱

استان اصفهان . ريال بوده است ۴۴٦١٣۳.١كار مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين كار و تنك ۲۷٧۴در تابستان 

. اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته به ترتيب باالترين و پايينريال  ۱۱۳۳۴۱.٣ريال و استان خوزستان با  ٦٦۱۳۴١.۲با 

 .درصد كاهش داشته است ۱۲.۳معادل  ٧۷متوسط سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 

 (زن)كار  كار و تنك كارگر وجين( ١ـ۱

استان . ريال بوده است ۱٧۱٣٧۳.۳كار و تنك كار زن در كل كشور  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين

ترين سطح دستمزد را در كل كشور  ريال به ترتيب باالترين و پايين ۲١۱۷۲۴.۳ريال و استان گلستان با  ١۲٧۳٣٧.۲قزوين با 

 .درصد كاهش داشته است ٦.۴معادل  ٧۷اين دستمزد به طور متوسط نسبت به تابستان . اند داشته

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۲۲۳۴ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – 193۱آذر  ۳1: تاریخ

 تولد يك سالگي اصالح قيمت نان با نارضايتي مردم!/ قيمت نان افزايش مي يابد؟
 .رسد زمزمه افزايش قيمت مجدد و آزاد شدن قيمت به گوش مي در آستانه يك سالگي طرح اصالح قيمت نان

، طرح اصالح قيمت نان با هدف افزايش كيفيت در حالي يکسالگي خود را خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

را به دست بياورد و اين طور كه به نظر ميرسد دولت براي تغيير قيمت آن برنامه جشن ميگيرد كه نتوانسته رضايت مردم و نانوايان 

 .هاي جديدي را در سر ميپروراند

در حاليکه نان در كشور ما يك كاالي استراتژيك محسوب ميشود و مصرف بااليي در كشور دارد ،اين روزها از در بي مهري وارد 

 .شده و روياي افزايش قيمت را در سر دارد 

داستان افزايش قيمت نان از سال هاي پيش آغاز شده و هنوز به انتهاي خود نرسيده است و در حاليکه هنوز اين نتوانسته از نظر 

كيفيت رضايت مردم را جذب كند مسئوالن مدام دم از اصالح قمت نان مي زنند و مي گويند با افزايش قيمت، كيفيت نان نيز 

 .اصالح خواهد شد

زارش مدير عامل شركت بازرگاني دولتي در تازه ترين اظهارات خود با اشاره به اينکه عرصه ي توليد آرد و نان بر اساس اين گ

بهترين راهکار براي حل مشکل اين بخش آزادسازي كامل قيمت ها و واگذاري كارهاي :گرفتار مشکالت عديده اي است، گفت

 .مربوط به اين حوزه به بخش خصوصي و مردم است

درصد افزايش يافت و البته همزمان با اصالح ۷۳تا  ۱۳گذشته بود كه دولت طرح اصالح قيمت نان را كليد زد وقيمت نان سال 

قيمت نان دولت براي اصالح كيفيت اجازه آزادپز شدن برخي نانوايي ها را صادر كرد و بنا به اعالم دولت در مرحله اول اين طرح 

 .شور مي توانستند آزاد پز شونددرصد نانوايي هاي سراسر ك ۱۳تنها 

در حاليکه هدف از اجراي اين طرح رضايتمندي توليدكنندگان و دولت و مردم بود اما پس از يکسال، قنبري معاون وزير جهاد 

علي رغم همه برنامه ريزي ها و حمايت ها هنوز رضايتمندي در اين :كشاورزي خبر از نارضايتي در حوزه آرد و نان داد و گفت

 .به وجود نيامده و بايد براي آن چاره انديشي كرد بخش

اين در حالي است كه سال گذشته با اجراي طرح آزاد پز شدن نانوايي ها و افزايش قيمت نان ،مسئوالن خبر از افزايش كيفيت نان 

فکر راه حل جديدي و كاهش دور ريز داده بودند اما انگار پس از يك سال اجراي اين طرح به بن بست رسيده و مسئوالن در 

هستند و اين بار آزاد شدن قيمت را راه نجات مي دانند و اين در حالي است كه دريك سال گذشته كيفيت نان تغيير چشمگيري را 

تجربه نکرده ولي افزايش قيمت منجر به كاهش مصرف آن شده است و در آستانه يك سالگي اجراي طرح اصالح قيمت نان ،مردم 

 .و قيمت نان ناراضي هستندهمچنان از كيفيت 

درصد از نانوايي  ۱۳حاكي از اين است كه علي رغم اينکه قرار بود تنها  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگزارش ميداني 

پز شده و همين امر مردم را با مشکالتي مواجه هاي سراسر كشور آزاد پز شوند اما در طول اين يك سال نانوايي هاي بيشتري آزاد 

كرده است به نحويکه شايد در يك محله نانوايي با نصب يك پارچه مبني بر آزاد پز شدن نان قيمت نان را چند برابر افزايش داده و 

 .داستان وقتي جالب تر ميشود كه با افزودن كمي كنجد اين قيمت باز هم اضافه ميشود

در طول اين يکسال فقط قيمت نان افزايش يافت و كيفيت :باز نشسته است به باشگاه خبرنگاران مي گويدمحمدي كه يك معلم 

 .آن هيچ تغييري نکرده و حتي در برخي موارد كيفيت آن كاهش يافته است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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درصد از  ۲۳شرايط فعلي اين گزارش مي افزايد ساالنه دو هزار ميليارد تومان از ضايعات نان، ضرر و زيان به كشور وارد ميشود و در 

 .نان هاي توليدي در كشور به دورريز تبديل ميشود

اين طور كه به نظر ميرسد بهتر است دولت به جاي افزايش و يا آزاد سازي قيمت نان در راستاي اصالح ديگر ايستگاه هاي زنجيره 

جامعه وارد كند و اين مساله بايد مورد توجه  توليد نان گام بردارد نه اينکه فقط با افزايش قيمت نان فشاربيشتري بر اقشار

مسئوالن قرار بگيرد كه اگر چه شايد با آزاد شدن قيمت نان برخي از مشکالت توليد كنندگان و نانوايان كاهش ميابد اما ممکن 

 .است همين موضوع موجب مشکالت بيشتري شود كه جبران آن شايد سال ها زمان ببرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/51۳۳628 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5400627


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

15 
 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 درصدي برخي عمليات كشاورزي  50افزايش / اعالم تغييرات قيمتي محصوالت كشاورزي از سوي مركز آمار
برخي محصوالت كشاورزي و دامي را اعالم كرد كه در برخي عمليات ازجمله مركز آمار ايران نتايج تغييرات قيمت 

درصد  50.0معادل  ۴۱شده نسبت به تابستان  هاي انجام طور متوسط هزينه شخم زمين زراعي آبي با تراكتور به

 .افزايش داشته است

محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي در تابستان ، مركز آمار ايران نتايج بررسي قيمت (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .را اعالم كرد ۲۷٧۴

 گندم -محصوالت كشاورزي غالت 

قيمت فروش اين محصول . ريال بوده است ۲۲۱١۴.٣قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد داشته است ٧.۳۳، افزايشي برابر ٧۷نسبت به تابستان 

 جو

درصد نسبت به فصل  ۷.۱اين محصول . ريال بوده است ٣٦١۳.۴قيمت فروش يك كيلوگرم جو در كل كشور به  ۲۷٧۴تابستان 

 .افزايش داشته است ٧۷مشابه سال 

 شلتوک

قيمت فروش اين محصول . ريال بوده است ۱٦۳١٧.٦قيمت فروش يك كيلوگرم شلتوک در كل كشور به  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .افزايش داشته است ٧۷سبت به فصل مشابه سال درصد ن ٧.۲۷

 نخود -حبوب 

ريال بوده و قيمت فروش اين محصول نسبت به  ۱٣١۲۴.۲در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستان 

 .درصد داشته است ۷۱.۲افزايشي برابر با  ٧۷فصل مشابه 

 عدس

قيمت فروش اين محصول . ريال رسيد ۷٣۴٣۲.۳دس در كل كشور به رقم قيمت فروش يك كيلوگرم ع ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه ۱٦.٧با افزايشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 هندوانه -محصوالت جاليزي 

قيمت فروش اين محصول نسبت . ريال بوده است ۱۴۲٣.۲قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد داشته است ۷١.۱، كاهشي برابر با ٧۷فصل مشابه به 

 خربزه

قيمت فروش اين محصول نسبت به . ريال بوده است ١۴۳۳.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۱.٣با كاهشي معادل ٧۷تابستان 

 خيار

قيمت فروش خيار نسبت به . ريال رسيد ۲۳۷۴۴.٦كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم قيمت فروش يك  ۲۷٧۴تابستان سال 

 .رو بوده است درصد روبه۲۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷تابستان 
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 زميني سيب -ها  سبزي

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ٦۱۱۳.۷زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱۷.۲معادل ٧۷نسبت به سال  ٧۴ تابستان

 فرنگي گوجه

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ۷٣٦۳.۲فرنگي در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۲۲.٦معادل ٧۷نسبت به تابستان  ٧۴تابستان 

 بادمجان

قيمت فروش اين محصول . ريال بوده است ٦٧١۴.٦ت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور قيم ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است۷۷.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 پياز

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۴۷۲۲.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 

 .درصد كاهش داشته است ۱١.۴معادل  ٧۷ت به تابستان نسب ۲۷٧۴تابستان 

 يونجه -اي  محصوالت علوفه

قيمت فروش اين محصول نسبت به . ريال بوده است ٣۳۴٧.۴قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است۷۲.۷معادل  ٧۷تابستان 

 كاه

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۱۳٦۳.١يلوگرم كاه در كل كشور قيمت فروش يك ك ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳معادل ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 زردآلو -دار  هاي هسته ميوه

به تابستان  قيمت فروش زردآلو نسبت. ريال بوده است ۱٣۱١۷.۱قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور  ۲۷٧۴تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه۲.۳با كاهشي معادل با  ٧۷

 هلو

قيمت فروش اين محصول نسبت . ريال بوده است ۱٦٣٣٧.۳قيمت فروش يك كيلوگرم هلو در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است٣.۷معادل  ٧۷به تابستان 

 آلبالو

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۱۳٦۳٣.١كيلوگرم آلبالو در كل كشور قيمت فروش يك  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳برابر با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 گيالس

قيمت فروش اين محصول در فصل . ريال بوده است ۴٣۱۳۷.۳قيمت فروش يك كيلوگرم گيالس در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۷.٧با افزايشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تان تابس

 سيب درختي -دار  هاي دانه ميوه
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قيمت فروش اين . ريال بوده است ۲٦٧٧۴.۷در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم سيب درختي در فصل تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ٣.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴محصول در تابستان 

 انگور

قيمت فروش اين محصول در . ريال بوده است ۲۳٣۷٦.۳در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۲.۱معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 دام -هاي دامي  دام و فرآورده

 پرواري  گوسفند و بره زنده

قيمت . ريال بوده است ۲۳٦٧٣١.۴صورت زنده در كل كشور  ر فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره بهد

 .درصد افزايش داشته است ۲.٣، ٧۷فروش آن نسبت به تابستان

 گاو كمتر از دو سال پرواري

ريال بوده  ۲۲۷۲۲۳.۲رت زنده در كل كشور صو قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به ۲۷٧۴در فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۱.٧، ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . است

 (نشده شسته)پشم گوسفند  -هاي دامي  فرآورده

قيمت فروش آن در . ه استريال بود ۱۱۷۳۷.۴در كل كشور ( نشده شسته)قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  ۲۷٧۴تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه ۳.٣با كاهشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 (نکرده چرخ)شير گوسفند 

ريال بوده است كه نسبت  ۱٣۲۳٣.۴صورت چرخ نکرده در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به ۲۷٧۴در تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه ۱٦.۲شي برابر با افزاي ٧۷به تابستان 

 (چرخ نکرده)شير گاو 

با  ٧۷ريال بوده است كه نسبت به تابستان  ۲۳۴٣٣.۳قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .رو بوده است درصد روبه ۴.۲كاهشي معادل 

 خدمات ماشيني -خدمات كشاورزي 

 ورشخم زمين زراعي آبي با تراكت

متوسط . ريال بوده است ۲۲٣۳۳٦۴.۳هزينه يکبار شخم يك هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ١۳.۳معادل  ٧۷هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 شخم زمين زراعي ديم با تراكتور

متوسط هزينه . ريال بوده است ۲۳٧۷۷١۳.٧ين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور هزينه يکبار شخم يك هکتار زم ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۴٧.۷معادل  ٧۷انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 ديسك زمين آبي با تراكتور

متوسط . ريال بوده است ١٧١۲١٧.۲هزينه يکبار ديسك يك هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ١.۲معادل  ٧۷هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان 

 ديسك زمين ديم با تراكتور
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متوسط . ريال بوده است ٦۲۳٧۲۷.۳هزينه يکبار ديسك يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴فصل تابستان 

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.١معادل  ٧۷تابستان هزينه انجام اين خدمت نسبت به 

 (مرد)چين  كارگر ميوه -خدمات نيروي انساني 

سطح اين دستمزد نسبت . ريال بوده است ۴٣۲۴١۴.۴چين مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد افزايش داشته است٦.٣معادل  ٧۷به تابستان 

 (زن)ين چ كارگر ميوه

سطح اين دستمزد . ريال بوده است ۷۲٧٧۷۴.۳چين زن در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴طي تابستان 

 .درصد افزايش داشته است۱۷.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 (مرد)دروگر غالت 

به طور متوسط سطح . ريال بوده است ٦۲۱۷۴٣.٦دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ١.٧معادل  ٧۷اين دستمزد نسبت به تابستان 

 (مرد)كار  كار و تنك كارگر وجين

متوسط سطح اين . ريال بوده است ۴۴٦١٣۳.١كار مرد در كل كشور  كار و تنك دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين ۲۷٧۴تابستان 

 .درصد كاهش داشته است ۱۲.۳معادل  ٧۷ابستاندستمزد نسبت به ت

 (زن)كار  كار و تنك كارگر وجين

اين دستمزد . ريال بوده است ۱٧۱٣٧۳.۳كار زن در كل كشور  كار و تنك در سال مورد بررسي دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين

 ./درصد كاهش داشته است ٦.۴معادل  ٧۷به طور متوسط نسبت به تابستان 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۲۳۷-۲.html 
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 بازار و قیمت ها
 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  23, جمعه 

 فرنگي در بازار مقطعي است كمبود خيار و گوجه
جات مانند خیار و گوجه فرنگی را عامل گرانی آن در بازار  فروشان، کمبود انواع صیفی در حالی که رییس اتحادیه میوه و سبزی

دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی این کمبود را ناشی از شرایط اقلیمی و مقطعی دانست و  مدیرکلعنوان کرده است، 

شود اما هیچگاه مجوز واردات  های آتی بازار متعادل می دات مزارع جنوب کشور، طی هفتهاعالم کرد که با ورود تدریجی تولی

 . دهیم نمی

: ، ضمن اعتراف به كمبود محصوالت صيفي اعالم كرد-مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي  -حسن خدنگي 

جاتي مانند گوجه فرنگي از برخي مناطق جنوبي  ت صيفيهاي آينده با ورود توليدا كمبود اين محصوالت مقطعي بوده و طي هفته

 .شود تر مي كشور، بازار متعادل

ايران تنها كشوري است كه : تومان است، افزود ۱۳۳۳تا  ۲١۳۳وي با بيان اينکه قيمت گوجه فرنگي در حال حاضر كيلويي حدود 

اما پتانسيل كشور براي توليد اين محصوالت محدود بوده جات را توليد كرد  توان انواع سبزي و صيفي تقريبا در همه فصول آن مي

 .ممکن است دربرخي مقاطع كمبود به وجود آيد

مديركل دفتر سبزي و صيفي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه نمي توان به دليل كمبود مقطعي و زودگذر برخي محصوالت 

هاي اخير مزارعي در برخي مناطق جنوبي كشور  در سال: ه زد، گفتسبزي و صيفي اجازه واردات آن ها را داد و به توليد ملي ضرب

اند كه تا حدودي پتانسيل حل كمبود گوجه فرنگي را دارند و به تدريج محصول اين منطق  مانند بوشهر و هرمزگان شناسايي شده

 .شود تر مي آيد و قيمت گوجه فرنگي متعادل به بازار مي

ه و سبزي فروشان نيز درباره داليل گراني و كمبود برخي محصوالت صيفي از قبيل گوجه به گزارش ايسنا، رييس اتحاديه ميو

هاي نارس و سبز از بين رفتند و  فرنگي، خيار، كدو و بادمجان اظهار كرده كه امسال با توجه به سرما بخش زيادي از گوجه فرنگي

 .موضوع باعث شد افزايش قيمت اين محصول شده استاي نيز براي مصرف مردم كافي نيست، همين  هاي گلخانه فرنگي  گوجه

روز گذشته بخشي از خيار به روسيه صادر شده و بخشي ديگر نيز از مرز بازرگان به كشورهاي ديگر  ۱۳به گفته مهاجران، از حدود 

هر كيلوگرم خيار و  و اين مسائل سبب شده تا قيمت. اي نيز جوابگوي تقاضا نيست حاضر خيارهاي گلخانه  در حال. شود صادر مي

 ۲١۳۳تومان و گوجه فرنگي كيلويي  ۱١۳۳تومان در بازار برسد، در حالي كه پيش از اين خيار كيلويي  ۷١۳۳گوجه فرنگي به 

 .تومان بود

http//:iranecona.com/۴٣١۷۳ 
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/۳2/26فارس

 رسد برداري مي اين طرح به طور كامل به بهره/ هزار هکتاري  55۱منابع طرح تامين 
ريزي  برداري خواهد رسيد و در شوراي برنامه هزار هکتاري به طور كامل به بهره 55۱طرح : معاون رئيس جمهور گفت

 .استان تمام موارد از جمله چگونگي تسهيل و تکميل اين طرح بزرگ مطرح خواهد شد

: از اهواز، محمدباقر نوبخت صبح امروز در بدو ورود خود در فرودگاه اهواز در جمع خبرنگاران اظهار كرد خبرگزاري فارسبه گزارش 

هزار هکتاري كشاورزي مورد  ١١۳با توجه به سفر قبلي رئيس جمهور به استان خوزستان، تعدادي طرح و پروژه از جمله طرح 

 .بوده است تأييد قرار گرفت كه پيگيري آن از جمله اهداف اين سفر

آخرين ارزيابي از پيشرفت اين طرح بسيار مهم كه هم در جهت توليد و هم در جهت اشتغال بسيار مؤثر است و : وي ادامه داد

 .مسائلي كه توسط مديريت استان براي استان مفيد تشخيص داده شده است

برداري خواهد  ين طرح به طور كامل به بهرها: هزار هکتاري بيان كرد ١١۳معاون رئيس جمهور در خصوص تامين كامل آب طرح 

 .ريزي استان تمام موارد از جمله چگونگي تسهيل و تکميل اين طرح بزرگ مطرح خواهد شد رسيد و در شوراي برنامه

هاي عمراني با  هزار هکتاري به طور كامل وجود دارد و برخالف آنچه در طرح ١١۳منابع اعتباري طرح : نوبخت در پايان گفت

 .شود اي تأمين مي ود اعتبارات مواجه هستيم، در اين طرح كمبود اعتبارات وجود ندارد و بودجه اين طرح از محل اعتبارات ويژهكمب

نظور ، نوبخت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صبح امروز به مخبرگزاري فارسبه گزارش 

هزار هکتاري مقام  ١١۳بررسي ابعاد فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست شناسي طرح توسعه كشاورزي »شركت در نخستين همايش 

 .وارد اهواز شد« معظم رهبري خوزستان و ايالم

يش هستند حجتي وزير جهاد كشاورزي، متخصصان، دانشگاهيان، كارشناسان و مسئوالن مربوطه از ديگر شركت كنندگان اين هما

( ع)شود؛ اين همايش با مشاركت موسسه جهاد نصر و استانداري خوزستان در سالن امام رضا كه صبح امروز در اهواز برگزار مي

 .شهرک نفت اهواز برگزار خواهد شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٦۳۳۳۲۲٦ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  22, پنجشنبه

دروازه هاي رشد و پيشرفت را بر مبناي اقتصاد سبز پايه گذاري مي / برگزاري نخستين استارت آپ سبز

 كنيم 
آينده جهان با مساله تغيير رييس سازمان حفاظت محيط زيست در نخستين استارت آپ سبز تهران با تاكيد بر اينکه 

اقليم و كاهش گازهاي گلخانه اي گره خورده است و سرمايه گذاري در اين بخش بسيار حائز اهميت است، اقتصاد 

آينده جهان را بر مبناي اقتصاد سبز دانست كه در سياست هاي كلي ابالغيه رهبر معظم انقالب هم به آن توجه ويژه 

 .اي شده است

، نخستين استارت آپ سبز تهران با حضور معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت (ايانا)ري كشاورزي ايرانبه گزارش خبرگزا

 .محيط زيست، مسئوالني از دانشگاه تربيت مدرس، پارک علم و فناوري مدرس و انجمن علمي مديريت فناوري اطالعات برگزار شد

ماجرا از اين قرار است . رييس سازمان محيط زيست مهمان اين سازمان شد استارت آپ سبز تهران با يك دعوت ساده دانشجويي از

رييس سازمان محيط زيست هم . كه دانشجويي براي معصومه ابتکار نامه فرستاد و او را براي حضور در اين استارت آپ دعوت كرد

 .با استقبال از اين دعوت خودماني ميزبان اين دانشجويان فناور شد

يك رويداد كارآفريني در حوزه محيط زيست و با محوريت محيط زيست، منابع طبيعي و انرژي هاي پاک است و استارت آپ سبز 

رويداد جهاني استارت آپ ويکند . فرصتي را براي هدايت كار آفرينان در جهت حل مشکالت زيست محيطي كشور فراهم مي كند

ت است، توسط انجمن علمي مديريت فناوري اطالعات دانشگاه سبز تهران كه يك رقابت تيمي كارآفريني در حوزه محيط زيس

تربيت مدرس و با همکاري دفتر پژوهش و فناوري هاي سازمان حفاظت محيط زيست در سه روز متوالي با هدف كشف و شناسايي 

مزمان با رويداد جهاني ايده هاي كه در زمينه حفظ و توسعه محيط زيست و توجه به صاحبان ايده ها و ارج نهادن به دانشجويان، ه

تجربي  -رويداد جهاني استارت آپ ويکند، يك رويداد آموزشي. تا روز جمعه در محل دانشگاه تربيت مدرس ادامه خواهد يافت 

كانون  'زير مجموعه گوگل و در ايران، سازمان مردم نهاد ( NGO)است كه بنيانگذار آن در دنيا يکي از سازمانهاي مردم نهاد 

اعم از  روز متوالي برگزار مي شود، شركت كنندگاني با انگيزه ۷در اين رويداد كه در سراسر دنيا در . است 'ايران كارآفريني

ساعت  ١۴نويسان، مديران تجاري، عاشقان استارت آپ، بازاريابان و طراحان گرافيك گرد هم مي آيند تا طي  دانشجويان، برنامه

 .نفري به رقابت بنشينند ۲۳هاي اده سازي آنها در قالب تيم ايده هايشان را مطرح و در اجرا و پي

اين جريان به ايجاد انگيزه براي شروع كسب و كار در حوزه محيط زيست و آشنايي فعاالن محيط زيستي با مباحث كارآفريني و 

شنايي با ايده هاي پياده شده در به موازات رويداد استارت آپ ويکند سبز تهران، نمايشگاهي به منظور آ. كسب و كار منتج مي شود

 .قالب كسب و كار، توسط شركت هاي دانش بنيان و فعاالن محيط زيستي متقاضي برپا مي شود

امروز از بابت ابالغ سياست هاي كلي محيط زيست از سوي : معصومه ابتکار در آيين افتتاح نخستين استارت آپ سبز تهران گفت

 .م و اميدواريم تمام قوا در كنار هم نسبت به اجراي بندهاي اين سياست اقدام كنندمقام معظم رهبري بسيار دلگرم هستي

اگر در سطح جهاني بپرسيم كه كدام : وي با اشاره به اينکه استارت آپ از نظر اهميت موجب تالقي چند موضوع مي شود، گفت

زيست است كه اين مساله نشان مي دهد اهميت  موضوع در اولويت است قطعا ابتدا صلح و امنيت خواهد بود و موضوع دوم محيط

 محيط زيست براي مجامع جهاني محرز شده به گونه اي كه بعد از صلح و امنيت قرار مي گيرد

اگر امنيت در پاريس برقرار شود، به زودي اين نشست بزرگ : در پاريس اشاره كرد و گفت ۱۲وي به برگزاري نشست جهاني كاپ 

 .نفر تاييد شده است ۲۲۳ار مي شود كه تاكنون حضور با حضور سران جهان برگز
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 .در اين نشست به مقوله محيط زيست در مبحث اقتصادي پرداخته مي شود: وي تاكيد كرد

آنچه در بحث تغيير اقليم پيش بيني مي شود سرمايه گذاري در موضوع انرژي هاي نو است كه : معاون رئيس جمهوري ادامه داد

 .اقتصاد جهان خواهد بود كه كشورها متوجه اين موضوع شده اندموتور محركه اي براي 

از سوي ديگر اين سرمايه گذاري موجب ايجاد اشتغال براي جوانان مي شود كه اين مساله از موضوعات مهم براي : ابتکار گفت

 .كشور ما است

به تمام اولويت ها مي پردازد و يك هم افزايي به قطعا اين فعاليت : ابتکار با اشاره به برگزاري نخستين استارت آپ ويکند سبز گفت

 .وجود مي آورد، رشد اقتصادي بايد در اين استارت آپ مدنظر قرار گيرد

تاكنون رشد اقتصادي در ايران و جهان بدون آلودگي محيط زيست و تخريب طبيعت اتفاق نيفتاده، بنابراين با استفاده از : وي گفت

 .به رشد سبز يعني رشد به دور از آلودگي و تخريب دست يافتظرفيت هاي استارت آپ مي توان 

اقتصاد خالق همان اقتصاد . اقتصاد خالق كه بخش مهمي از استارت آپ را به خود اختصاص مي دهد آينده روشني دارد: وي گفت

 .سبز است و بر خالف اقتصاد سنتي اتکاي آن به منابع پايه و طبيعي نيست

البته نمي شود اقتصاد سنتي را هم رد كرد يا كنار گذاشت، اما مي توانيم دروازه هاي : زيست افزودرئيس سازمان حفاظت محيط 

 .رشد و پيشرفت را بر مبناي اقتصاد سبز پايه گذاري كنيم كه فناوري در اين ميان اولين حرف را مي زند

دنيا براي سرمايه گذاري در زمينه انرژي خورشيد ارزيابي هاي جهاني نشان مي دهد ايران يکي از بهترين كشورهاي : ابتکار گفت

 .است كه يك دليل آن را وجود جوانان تحصيل كرده و خالق مي دانند

موضوعاتي مانند مديريت پسماند، بازيافت، توليد انرژي از پسماند، اصالح الگوي مصرف آب، تصفيه آب و اصالح الگوي : ابتکار گفت

 .كه مي توان با فناوري سبز آنها را مديريت كرد آبياري در كشاورزي موضوعاتي هستند

دولت يازدهم نسبت به مسائل محيط زيستي توجه ويژه اي دارد و رئيس جمهوري اعالم كرد كه : معاون رئيس جمهوري گفت

برجام را دولتش دولت محيط زيستي است، البته رئيس جمهور در حالي اين را اعالم كرد كه اولويت هايي مانند تورم، اشتغال و 

 .پيش رو داشت

بايد بتوانيم مشکالت را عالمانه و با مشاركت مردم : وي با بيان اينکه محيط زيست موضوع يك بخش و دستگاه خاصي نيست گفت

 .و دولت برطرف كنيم

اي اكولوژيك امروزه بحث ردپ: ابتکار به بحث ردپاي اكولوژيك يا همان برداشت بيش از ظرفيت از ذخاير جهاني اشاره كرد و گفت

يك مساله جدي است، زياده خواهي بشر باعث شد برداشت و بهره كشي بي اندازه از منافع صورت گيرد و اكنون به جايي رسيده 

ايم كه براي يك سال زندگي هفت ميليارد انسان بر روي زمين، زمين به يك سال و نيم فرصت براي بازسازي نياز دارد يعني دنيا از 

 .عقب است كه كشور ما در اين زمينه از متوسط دنيا هم وضع بدتري دارد ماه ٦هر يك سال 

اينها شاخص هاي تکان دهنده اي است كه ضرورت : وي با بيان اينکه ايران در برداشت منابع زيرزميني رتبه اول را دارد، گفت

ايده هاي فناورانه بسيار به موقع و به جا حفظ محيط زيست را براي ما روشن مي كند از اين رو برگزاري اين استارت آپ و ارائه 

 .بود

 نظام نوآوري محيط زيست را با رويکرد حکمت بنيان داشته باشيم

بايد نظام نوآوري محيط زيست را با رويکرد : معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس نيز در نخستين استارت آپ سبز تهران گفت

 .وري هاي نو در جهت حفظ و احياي محيط زيست گام برداريمحکمت بنيان داشته باشيم و با استفاده از فنا
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خوشبختانه ديروز شاهد ابالغ سياست هاي كلي محيط زيست از سوي مقام معظم رهبري بوديم كه مي توانيم : افزود 'شعبان الهي'

 .اجراي اين سياست هاي ابالغي را با رويکرد حکمت بنيان پايه ريزي و اجرا كنيم

گزاري استارت آپ ويکند دو هدف عمده را دنبال مي كند، يکي كشف و شناسايي ايده ها در زمينه حفظ و توسعه بر: وي اظهار كرد

 .محيط زيست و دوم توجه به صاحبان ايده و ارج نهادن به آنها است

ي كنند، از اين رو معموال صاحبان ايده دانشجويان هستند كه به عنوان سربازان عصر اقتصاد دانش بنيان فعاليت م: الهي افزود

 .حمايت كردن از آنها الزامي است

نفره  ۲۳تيم  ۲۳سازمان حفاظت محيط زيست از اين ايده هاي برتر كه در قالب : معاون پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس گفت

 .دانشجويي برگزار مي شود، حمايت خواهد كرد

ني ويران كرديم و اكنون نوبت آن رسيده است كه با استفاده از به بهانه توسعه صنعتي، محيط زيست را در سطح جها: وي ادامه داد

فناوري هاي نو به حفظ محيط زيست و احياي آن كمك كنيم كه فناوري اطالعات به عنوان موجي بلند در اين زمينه مورد توجه 

 .است

داشته اند، بنابر اين بايد براي حفظ و تقريبا تمام نهادهايي كه در كشور وجود دارند در تخريب محيط زيست نقش : الهي تاكيد كرد

 .احياي آن نيز در كنار هم قرار گيرند

روز  ۱در سراسر دنياست كه در ( Experiental Education)تجربي  -استارتاپ ويکند يك رويداد آموزشي 

نويسان، مديران  در اين برنامه شركت كنندگان پر انگيزه اي شامل برنامه. برگزار مي گردد( در انتهاي هفته)متوالي 

ساعت ايده هايشان را مطرح  5۹تجاري، عاشقان استارتاپ، بازارياب ها و طراحان گرافيك گرد هم مي آيند تا طي 

 .كنند، گروه تشکيل بدهند و هر گروه ايده اي را اجرا كند

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲١٧-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-آبان  28, چهارشنبه

 تاجيکستان، دست ياري به سوي كشاورزي ايران دراز كرد / ها، انگشت حيرت به دهان بردند تاجيکي
ايران و تجارب باالي كشاورزان ايراني انگشت  هيأت كشاورزي تاجيکستاني با مشاهده دانش فني موجود در كشاورزي

 .ها با ايران شدند حيرت به دندان گرفتند و خواستار افزايش همکاري

المللي و  اي مشترک بين هومن فتحي، مديركل دفتر امور بين ، امروز جلسه(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

نفره از كشور تاجيکستان در راستاي انتقال تکنولوژي باالي كشاورزي  ٧ي و هيأت هاي اقتصادي وزارت جهاد كشاورز همکاري

 .هاي مختلف برگزار شد بران و آموزش در زمينه ايران، الگوبرداري از انجمن آب

از تجربه  هاي اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه هيأت تاجيکستاني براي استفاده الملل و همکاري مديركل دفتر امور بين

بر اساس : اند، گفت هاي مختلف به ايران سفر كرده كشاورزان ايراني، توان فني كشور در حوزه كشاورزي و آموزش در زمينه

هاي خارجي دولت جمهوري اسالمي ايران و تأكيد وزير جهاد كشاورزي به توسعه همکاري و روابط بخش كشاورزي با  سياست

 .هاي خوبي براي گسترش روابط انجام گرفته است فعاليت هاي اخير كشورهاي همسايه در سال

نفره تاجيکستاني متشکل از اساتيد دانشگاه، اعضاي آكادمي علوم كشاورزي و مديران  ٧هومن فتحي با اشاره به حضور هيأت 

يأت از وزارت جهاد درخواست اين ه: هاي گلستان، گيالن و مازندران افزود وزارت كشاورزي اين كشور و بازديد آنها از استان

كشاورزي ايران، آموزش محققان و كشاورزان تاجيکي و انتقال تجارب و تکنولوژي در جهت توسعه كشاورزي اين كشور است كه 

 .اين امر در دستور كار ما قرار گرفته است

هاي توليد با  شکيل تعاونيبر و ت هاي آب وي با اشاره به اجراي پروژه موفق الگوي مديريت مشاركتي آب از طريق تشکيل انجمن

دليل  اين پروژه در سال گذشته به اتمام رسيد، اما به: همکاري وزارت جهاد كشاورزي و جايکا در استان گلستان خاطرنشان كرد

شود و در تقسيم آب در  استقبال خوب جامعه كشاورزان محلي و بدون حمايت خاصي در حال حاضر از سوي كشاورزان اداره مي

كند و اين طرح مورد استقبال متخصصان آبياري هيأت تاجيکستاني قرار گرفته  ت پوشش طرح بسيار مؤثر عمل ميمحدوده تح

 .است

طور مستقل و بدون دخالت اشخاص ثالث با كشاورزان به گفتگو و كسب  هيأت تاجيکستاني در بازديدهاي خود به: فتحي ادامه داد

اي براي انتقال تجربه كشاورزان ايراني به كشاورزان و محققان تاجيکي  مقرر شد پروژهاطالعات و تجربه پرداخته و در همين راستا 

 .به اجرا درآيد

ها  پس از سال ٦٦۷برداري از آب كشاورزي تحت ضابطه شماره  وي با اشاره به تدوين انتشار سند شرح خدمات ساماندهي بهره

اجراي طرح مشابه در تاجيکستان اعالم كرد كه پس از ترجمه در اختيار تالش كارشناسان حوزه، اين سند را الگوي مناسبي براي 

 .آنها قرار خواهد گرفت

هاي اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اظهار خرسندي و تحسين هيأت تاجيکي  الملل و همکاري مديركل دفتر امور بين

آنچه در : كند، تصريح كرد بياري و مکانيزاسيون برنج فعاليت ميپس از بازديد مركز ترويج و توسعه تکنولوژي هراز كه در حوزه آ

برانگيز و قابليت باالي كشاورزان  اين سفر باعث حيرت زياد اين هيأت شده بود، عملکرد پيشرفته كشاورزي ايران، توان فني تحسين

ترين آنها  البي دست پيدا كنند كه از مهمهاي ج كشور بود كه باعث شده اين هيأت بتوانند با الگوبرداري از كشاورزي ما به ايده

ها اميدوارند با انتقال دانش فني از كشور ما بتوانند موجبات افزايش عملکرد و پيشرفت در كشاورزي را در  كشت دوم بود و تاجيك

 .كشورشان فراهم كنند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

55 
 

در زمينه كاشت، داشت و برداشت هاي آموزشي  در جلسه برگزارشده، هيأت تاجيکي خواستار برگزاري كالس: فتحي يادآور شد

ميالدي از  ۱۳۲٦برنج تا پيش از شروع فصل كشت برنج در تاجيکستان شدند تا بتوانند با شروع فصل كشت آينده در اواسط بهار 

 .تجارب ما استفاده كنند

گرفته با نماينده  هاي صورت يبا توجه به اينکه جايکا در ساماندهي اين بازديدها نقش بسزايي داشته است با رايزن: وي تأكيد كرد

 .جانبه ادامه پيدا كند صورت سه ها به جايکا، مقرر شد همکاري

 ارتقاي كشاورزي تاجيکي با دانش فني ايراني

در اين جلسه، رئيس آكادمي علوم كشاورزي تاجيکستان با اظهار خرسندي از حضور در ايران و استفاده از توان فني كشاورزان و 

هاي  ز اهداف اصلي حضور تاجيکستان در ايران را الگوبرداري از پروژه مديريت مشاركتي آب از طريق تشکيل انجمنمحققان ايراني ا

ميالدي  ۱۳۲٦بر و آموزش كشاورزان تاجيکي در حوزه كاشت، داشت و برداشت برنج پيش از شروع فصل كاشت در اواسط مي  آب

 .اعالم كرد

با استفاده از تجربيات كشاورزان ايراني، مشکالت آبياري موجود در كشورمان را حل كنيم،  احمداوف با بيان اينکه در تالش هستيم

 .ها با ايران در حوزه آبياري شد خواستار گسترش همکاري

هاي آموزشي براي كشاورزان تاجيکي را با  هاي حائز اهميت كشاورزان ايراني، پيشنهاد برگزاري كالس وي با تحسين فعاليت

 .ت جهاد كشاورزي ايران و جايکا را ارائه دادهمکاري وزار

كشور تاجيکستان براي افزايش عملکرد و كاهش وابستگي به كشورهاي ديگر، نيازمند استفاده از تجربيات : احمداوف اظهار داشت

 .كشاورزان ايراني هستيم

دست ياري به سوي همتايان ايراني خود  كشاورزان تاجيکي: وي با تقدير ويژه از ميزباني ايران طي سفر هيأت تاجيکستاني گفت

 .دراز كردند تا بتوانند سطح زندگي و معيشتي خود را ارتقاء دهند

هاي كشاورزي تاجيکي  واسطه براي آموزش به گروه ما به دنبال همکاري بي: رئيس آكادمي علوم كشاورزي تاجيکستان افزود

 .هستيم

هاي زيبا در ايران  هاي كشاورزي، طبيعت و جنگل م منابع طبيعي، زميناحمداوف با بيان اينکه طي اين سفر وجود اين حج

كش اين مرز و بوم و  آنچه بيشترين توجه ما را به خود جلب كرده بود، كشاورزان زحمت: انگيز است، خاطرنشان كرد حيرت

 .نوازي آنها بود مهمان

كرد و اظهار اميدواري كرد كه آنچه از تکنولوژي كشاورزي و ها عنوان  وي در پايان، اين بازديد را گام نخست براي شروع همکاري

 ./تجربه كشاورزان در ايران به چشم ديديم بتوانيم در كشور خودمان اجرا كنيم

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۲۴۳-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1931آبان  26, شنبه سه

احياي تحقيقات در / شود برداران هر پهنه به مروجان واگذار مي به كشاورزان و بهره پاسخگوييمسئوليت 

 گرو احياي ترويج 
ها و جمعي از  انديشي طرح نظام نوين ترويج كشاورزي با حضور مديران، مسئولين، نمايندگان استان جلسه هم

 . شد پيشکسوتان ترويج برگزار

مقام معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج جهاد  ، قائم(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

انديشي و بررسي رويکردها و پيشنهادها پيرامون اجراي پايلوت نظام نوين ترويج كشاورزي  كشاورزي به مناسبت برگزاري جلسه هم

ضور محمدحسين عمادي، مشاور وزير جهاد كشاورزي؛ كاظم خاوازي، معاون ترويج و آموزش سازمان؛ شنبه با ح كه ديروز يك

ها شامل مديران هماهنگي امور  احمدي، از كارشناسان اداره آمار و اطالعات وزارت جهاد كشاورزي و نمايندگان منتخبي از استان

: در سالن انديشه اين سازمان برگزار شد؛ در گفتگو با خبرنگار ما گفتهاي جهاد كشاورزي  ها، رؤساي مراكز و سازمان ترويج استان

هاي گلستان، آذربايجان شرقي،  استان)استان داوطلب اجراي اين طرح  ٧از آنجا كه بر اساس اين طرح، مقرر شده است از ميان 

، آذربايجان شرقي، اردبيل و كرمانشاه چهار استان گلستان( اردبيل، كرمانشاه، كرمان، مازندران، قزوين، خراسان رضوي، فارس

ها به مرحله اجرا درآيد و پس از اخذ  عنوان استان پايلوت انتخاب شده و مقرر شده تا اين طرح به شکل آزمايشي در آن استان به

ال در اين استان فع ٧ها و بررسي نقاط قوت و ضعف برنامه، تمامي  نظرات و تجربيات ساير مديران ترويج هماهنگي امور استان

خورشيدي  ٧١نامه و دستورالعمل اجرايي نظام نوين ترويج ارائه كنند و تا تيرماه سال  موضوع، برنامه كاري خود را جهت تهيه شيوه

 .در تدوين نهايي اين برنامه مشاركت و همکاري داشته باشند

كشاورزي و روند اجرايي نظام نوين ترويج، ارائه محمدرضا شاهپسند با بيان اينکه در اين جلسه گزارشي از جايگاه ترويج در بخش 

بندي  اين نظام با پهنه: شده است، ضرورت پرداختن مجدانه به رويکرد نوين در ترويج كشاورزي را مورد تأكيد قرار داد و افزود

ك او راه حل مسائل، پذيرفته و با كم "كارشناس"عنوان  دهد كه فردي را به هاي توليد، اين اطمينان را به كشاورزان مي عرصه

 .اي خود را جستجو كرده و از اين منبع، دانش فني مورد نياز خود را دريافت كنند مشکالت و نيازهاي حرفه

سازمان تحقيقات تحقيقات، : انداز و راهبردهاي طرح اشاره كرد و ادامه داد شده در اين حوزه، به چشم وي با توضيح اقدامات انجام

هاي تحقيقاتي براي عملياتي  ها، مراكز و ايستگاه هاي موجود مؤسسه اورزي تالش كرده تا با تمام ظرفيتآموزش و ترويج جهاد كش

 .شدن طرح نظام نوين ترويج اقدام كند

هاي  مقام معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج جهاد كشاورزي با اشاره به فعاليت كارگروه استاني و كميته قائم

كنند  هايي را ارائه و به ستاد ابالغ مي حل انديشي، راه فکري و هم ها با هم در مشورت با يکديگر عنوان داشت كه اين كميته شهرستان

 .فکري كارشناسان نتيجه مطلوب حاصل آيد تا با هم

ون به تجهيزات خوبي مجهز اكن شاهپسند با بيان اينکه با اين طرح تبادل اطالعات از طريق مراكز آموزش و سامانه اطالعاتي كه هم

طبق ابالغ اكيد وزير جهاد كشاورزي، مروجان در اين طرح بايد مسئول پهنه : شده است نيز به جريان خواهد افتاد، خاطرنشان كرد

 .برداران را بر عهده داشته باشند خود باشند و همراه با شناخت كافي از عرصه مورد نظر، مسئوليت پاسخگويي كشاورزان و بهره

ه گفته وي، در اين طرح محققان و كارشناسان، حمايت فني و تخصصي از مسئوالن طرح را بر عهده خواهند داشت و در اين رابطه ب

تواند ثمرات مفيدي دربر داشته باشد و ضريب  اين حمايت فني مي. كنند صورت هفتگي با كارشناسان برگزار مي جلساتي را به

 .رابر كشاورزان را باال ببردپاسخگويي وزارت جهاد كشاورزي در ب
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اكنون محتواي خوبي، مخصوصا براي چهار استان پايلوت وجود دارد  هم: شاهپسند با اشاره به مديريت انتقال دانش فني تصريح كرد

و از طريق شبکه پردازش و اشاعه دانش، تمامي كارشناسان توان ثبت دانش بر روي شبکه را خواهند داشت تا پتانسيل بيشتري 

 .برداران در عرصه توليد به وجود آيد راي پاسخگويي به كشاورزان و بهرهب

عنوان سامانه مشترک با سازمان  تواند به وي با اشاره به اينکه سامانه الکترونيکي مشابهي در وزارتخانه نيز وجود دارد كه مي

برداران را در دستور كار خود  پاسخگويي به بهره آوري و با بارگذاري اطالعات آماري، تحقيقات كشاورزي، اطالعات مروجان را جمع

با توجه به ابالغيه وزير جهاد كشاورزي براي نظام نوين ترويج و مصوبه دولت در حوزه آمار و اطالعات : قرار دهد، يادآور شد

ي در زمينه آمار و كشاورزي و هماهنگي با معاون ترويج وزير و معاون آموزش و ترويج سازمان، تصميم گرفته شد تا كار مشترك

 .مند شود اطالعات انجام شود تا وزارت جهاد كشاورزي از آن بهره

بندي مباحث طرح شده در اين جلسه  سخنران نهايي اين جلسه، محمدحسين عمادي، مشاور وزير جهاد كشاورزي بوده كه به جمع

تأكيد كرده كه در شرايط كنوني، تغيير و تحول در چهار ساعته پرداخته است و بر اساس اطالع خبرنگار ايانا، وي بر اين نکته 

شده  است و ما مجبور به احياي اين سيستم تخريب "اجباري"سيستم فعلي اداره امور كشاورزي كشور، ديگر اختياري نيست، بلکه 

 .هستيم

محيط بيروني خود تأثير بايد بپذيريم كه وزارت جهاد كشاورزي بر روي ": بر اساس اين گزارش، عمادي در اين جلسه گفته است

براي )درصد منابع كشاورزي در مالکيت بخش خصوصي است و ما مجبور به احياي سيستم ترويج  ٧۳چنداني ندارد، زيرا بيش از 

هستيم و از طرفي، احياي تحقيقات كشاورزي نيز بستگي به احياي ترويج دارد؛ لذا ما بايد با ( تعامل و ارتباط مؤثر با كشاورزان

 /".وري، اين تغيير و تحول را ايجاد كنيم هزينه و ضايعات و بيشترين بهره كمترين

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۳٧۳-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 رقمي شد  ۰۱هاي آموزشي نظام مهندسي كشاورزي صاحب كد  دوره
هاي آموزشي كه توسط سازمان نظام  هاي صادرشده، از اين پس دوره نامه در راستاي افزايش ضريب امنيت گواهي

 .رقمي برخوردار خواهند شد ۰۱شود، از كد  مهندسي كشاورزي كشور برگزار مي

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري معاون آموزش فني و پژوهشي سازمان 

هايي كه  تمامي دوره: هاي برگزارشده توسط اين سازمان خبر داد و گفت رقمي براي دوره ۲۳از ابالغ كد ( ايانا)كشاورزي ايران 

رقمي خواهد بود كه  ۲۳ن پس داراي شناسنامه يا كد شود، از اي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي برگزار مي

 .قابليت پيگيري نيز دارند

هاي آموزشي سازمان را  هاي كساني كه دوره نامه رقمي براي گواهي ۲۳با تخصيص كد : محمدعلي كمالي سروستاني افزود

 .رود آن باال مي ترتيب ايمني اند، ديگر امکان تقلب و اصالحات ديگر وجود نخواهد داشت و بدين گذرانده

هاي اعطاشده بايد از نوعي سنديت برخوردار بوده و قابليت  نامه هاي آموزشي، گواهي ريزي معموالً در برنامه: وي خاطرنشان كرد

 .سازماني مورد استفاده قرار گيرد شناسايي نيز داشته باشد تا الاقل در مراجع درون

ها از  نامه ترتيب تمامي گواهي رقمي را به ساير دستگاه نيز تعميم دهيم و بدين ۲۳د در برنامه داريم كه اين ك: سروستاني ادامه داد

 .اصالت مناسبي برخوردار شود

 اي بودن را دربر دارد هاي آموزشي زمان، تاريخ، موضوع و منطقه رقمي دوره ۰۱كد 

رقمي زمان، تاريخ،  ۲۳اين كد : ح كردمعاون آموزش فني و پژوهشي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور تصري

 .هاي آموزشي را دربر دارد اي يا ملي بودن دوره هاي مربوطه، منطقه موضوع كه شامل رشته اصلي و زيررشته

 .رقمي برخوردار خواهد بود ۲۳هاي جديد سازمان نظام مهندسي كشاورزي از اين پس از اين كد  دوره: وي يادآور شد

شود، برخي بر اساس نياز و برخي  هايي كه هرساله توسط اين سازمان برگزار مي دوره: ها نيز تأكيد كرد ورهسروستاني درباره نوع د

 .نامه آنها نيز متفاوت خواهد بود ديگر مورد تقاضا است كه در اين راستا گواهي

ترتيب  د، زيرا هر شخص بدينرقمي، امکان شناسايي مدرک فوق به سرعت فراهم خواهد بو ۲۳بر اساس اين كد : وي اظهار داشت

 .اي خواهد بود براي خود صاحب پرونده

شود كه براي آنکه توجيح اقتصادي  هايي در بخش كشاورزي انجام مي گذاري اي از موارد، سرمايه در پاره: سروستاني همچنين گفت

خواهد توانست اطالعات مربوطه را در  هاي خاصي توسط فرد گذرانده شود كه در اين راستا اين كدها داشته باشد، الزم است دوره

 ./صالح قرار دهد هاي ذي اختيار دستگاه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۲۳-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 هزار واحد مسکوني روستايي  ۵۱۱سازي  مقاوم/ درصد كشاورزان تحت پوشش بيمه هستند 5۱كمتر از 
درصد كشاورزان تحت پوشش بيمه هستند كه اگر همت جدي به خرج دهيم، خواهيم  5۱در حال حاضر كمتر از 

 .متر هزينه كنيمتوانست واحدهاي مسکوني و عمومي آنها را نيز تحت پوشش بيمه قرار دهيم تا ساالنه ك

، معاون اول رئيس جمهوري امروز در سومين كنفرانس ملي مديريت بحران كه (ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

هاي  بحران فراتر از بالياي طبيعي است و ايران ازجمله كشورهايي است كه با بحران: در محل برج ميالد برگزار شد، گفت

 .كند ها و تنگناهاي اقتصادي دست و پنجه نرم مي و آسيب محيطي، طبيعي زيست

محيطي مديريت شود تا به بحران تبديل نشود و نيازمند آن هستيم كه  هاي زيست الزم است آسيب: اسحاق جهانگيري افزود

 .هاي مادي و معنوي در اين بخش انجام دهيم هزينه

كشور با مسائل طبيعي و با حوادث غيرمترقبه : مديريت است، خاطرنشان كردها قابل  وي با اعالم اينکه بخش قابل توجهي از بحران

 .رو است و در اين راستا الزم است فکري اساسي كنيم جدي روبه

صورت روشن  صورت جدي مطرح شده است و بايد مسئله به در حال حاضر تغييرات آب و هوايي و اقليمي به: جهانگيري ادامه داد

 .المللي بتوانيم عواقب اين تغييرات را در كشور بسنجيم مطالعات داخلي و بين وسيله بررسي شود تا به

ها  حيات انسان و طبيعت با هم گره خورده و الزم است در اين بخش اقدامات مؤثري را براي جلوگيري از بحران: وي تصريح كرد

 .انجام دهيم

 مقابله با متصرفان اراضي طبيعي در دستور كار است

ها و كنار  تصرفات غيرقانوني اراضي و ساخت و سازهاي غيرقانوني كه در مسير رودخانه: ئيس جمهوري يادآور شدمعاون اول ر

خواري،  هايي چون زمين درياها شاهد آن هستيم، برخي عواملي است كه محيط زيست را تحت تأثير قرار داده و الزم است با پديده

 .كند، مقابله كنيم اري را به كشور وارد ميكه اتفاقات ناگو... خواري، درياخواري و كوه

 .ها مکلفند با تخلفات مقابله كنند و عزم جدي دولت براي مقابله با اين مفاسد ضروري است همه دستگاه: جهانگيري تأكيد كرد

كه مصوب شده اي  گونه هاي شهري و روستايي اقدامات مؤثري به انجام رسيده، به سازي ساختمان در بخش مقاوم: وي اظهار داشت

 .هزار واحد عملياتي شده است ٣۳۳سازي شود و تاكنون يك ميليون و  هزار واحد مسکوني در روستاها مقاوم ۱۳۳

ها را عملياتي كنيم، اما حدود پنج درصد از  هاي اعتباري، شايد نتوانيم تمامي برنامه دليل محدوديت به: جهانگيري همچنين گفت

 .بايد به مصرف برسد چنيني بودجه در بخش حوادث اين

 اي هاي بيمه گسترش بيمه در كشور با حضور تمامي شركت

ها در اين بخش ضروري است و در اين  به صحنه آوردن تمامي بيمه: معاون اول رئيس جمهوري درباره گسترش بخش بيمه افزود

 .تر وارد عمل شوند زمينه وزارت دارايي و بيمه مركزي بايد جدي

درصد كشاورزان تحت پوشش بيمه هستند كه بايد علت آن را جويا شد و براي  ١۳در حال حاضر كمتر از : وي خاطرنشان كرد

 .تر عمل كنيم بيمه واحدهاي مسکوني و عمومي و حتي محصوالت كشاورزان جدي

ه است و در اين سرمازدگي، سيل و خشکسالي، محصوالت كشاورزي و امنيت غذايي كشور را در خطر قرار داد: جهانگيري ادامه داد

 .ها را جبران كنيم اي بتوانيم بخشي از اين بحران زمينه بايد كوشاتر باشيم و با پوشش بيمه
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ها و برخي مسائل  ها اقداماتي را براي مقابله با تغيير مسير رودخانه وزارت اقتصاد و دارايي بايد با ابالغ به شهرداري: وي تصريح كرد

 .ات الزم انجام شودچنيني داشته باشد تا اصالح اين

تر  انگاري منابع طبيعي كشور را در خطر قرار داده است، بايد هرچه سريع اتفاقاتي كه بر اثر سهل: جهانگيري در پايان يادآور شد

 ./اصالح شود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۷١-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 ( سنداي)رونمايي از سند كاهش بالياي طبيعي / كنفرانس مديريت بحران با حضور جهانگيري كليد خورد
اندركاران بر پوشش  دستهاي مختلف كشور ازجمله كشاورزي،  هاي پيش رو در بخش در راستاي كاهش ريسك بحران

 .همگاني بيمه تأكيد كردند

 .، سومين كنفرانس ملي مديريت بحران از امروز در برج ميالد تهران آغاز شد(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

هاي زيادي در  ريسك: خطر در اين بخش گفت ۱۳۴مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزي با اشاره به وجود  در اين مراسم، قائم

 .بندي كرد بار تقسيم توان آنها را در طبقات ريسکي جزئي، كوچك، متوسط، بزرگ و فاجعه بخش كشاورزي وجود دارد كه مي

 .شود گران پوشش داده مي هاي متوسط توسط بيمه ها و ريسك هاي كوچك توسط تشکل ريسك: نژاد افزود محمدابراهيم حسن

شود  هاي ريسك توسط صندوق بيمه محصوالت كشاورزي پوشش داده مي ما خوشبختانه تمامي اليهدر كشور : وي خاطرنشان كرد

 .سازي شود كه الزم است براي افزايش تعداد كشاورزان در اين صندوق، فرهنگ

ي است كه اين است، از موارد... ها، باز و هايي كه مرتبط با خشکسالي، صيد، آب و هوا، آفات، بيماري ريسك: نژاد ادامه داد حسن

 .دهد بخش را تحت تأثير قرار مي

 .دهند ها، اقداماتي را انجام مي كشاورزان با مشاركت دولت، سازوكارهاي الزم را براي پوشش دادن اين ريسك: وي تصريح كرد

 .شود يها توسط بيمه پوشش داده م درصد ريسك ٦۴در ايران حداقل : مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزي يادآور شد قائم

ميليون هکتار  ١.٣بيش از : گذار در بخش صندوق بيمه محصوالت كشاورزي تأكيد كرد نژاد با اشاره به وجود دو ميليون بيمه حسن

ميليون هکتار اراضي منابع طبيعي، اين بخش حجم  ۷.١ميليون مترمربع بخش آبزيان و  ۳.١ميليون واحد دامي،  ۲۴اراضي زراعي، 

 .ت كشاورزي را از آن خود كرده استاعظمي از بيمه محصوال

شود و سازوكارهاي تخصيص آن بايد هميشه  ميليارد تومان به بخش كشاورزي خسارت وارد مي ۱۳هرساله حدود : وي اظهار داشت

 .هايي در اين بخش وجود دارد مدنظر باشد كه متأسفانه گاهي چالش

 .ر تحت پوشش اين صندوق استخط ۱۳۳محصول و بيش از  ۲١۷بيش از : نژاد همچنين گفت حسن

عمل  هاي توليدي كشور استاندارد نيز و الزم است براي جلوگيري از عوامل خطر، اقداماتي به متأسفانه محيط: وي در ادامه افزود

 .آيد

يش در دوره نوين راهبري نظام بيمه كشاورزي، رويکرد كنوني، افزا: مقام صندوق بيمه محصوالت كشاورزي خاطرنشان كرد قائم

 .اي با منابع مالي پايدار است كارآمدي و حركت به سوي شکل يافتن يك صندوق اثربخش بيمه

 اليحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در حال بررسي

اصالح و دائمي كردن بيمه : در ادامه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي از وجود دو اتفاق در مجلس خبر داد و گفت

ري شخص ثالث از موارد تحت بررسي مجلس است و عالوه بر آن، اليحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي نيز در اجبا

 .مجلس در حال اقدام است

 ۲۲بار در جهان به ثبت رسيده كه  زلزله مصيبت ۲۲۱حدود  ۲۷٣۱تا  ۲۱٣۱از سال : زاده بحريني ادامه داد محمدحسين حسين

 .ربوط به ايران استزلزله از اين تعداد م

هاي  هاي جهان است، در ازاي اين مقدار، سهم ما از زلزله درصد كل سرزمين ۲.۲در حالي كه وسعت ايران : وي تصريح كرد

 .درصد برآورد شده است كه در مقايسه با ساير كشورها، نسبتاً باال است ٧.٣بار،  مصيبت
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 .ي مالي نياز داردموضوع بالياي طبيعي به يك مهندس: بحريني يادآور شد

 انگيزي براي منابع طبيعي متصور هستيم دورنماي تأسف

ها از زمان گذشته وجود داشته و  حوادث طبيعي از قبيل خشکسالي و طوفان: نيز در ادامه گفت (ره)رئيس كميته امداد امام خميني

عنوان بحران در كشور  توان آن را به ها از عواملي است كه مي هاي زيرزميني و فرونشست خاک عالوه بر آن، آسيب رساندن به آب

 .تلقي كرد

ها تن  كند و عالوه بر آن، خروج روزانه ميليون هاي زيرزميني را دچار شکست مي سدسازي اليه: باغي تأكيد كرد سيدپرويز فتاح قره

 .شود هاي زيرين مي نفت و گاز از اعماق زمين باعث لغزش اليه

انگيزي را براي بخش  شود كه دورنماي تأسف ها و برخي ديگر از خطرات در كشور باعث مي از بين بردن جنگل: وي اظهار داشت

 .متصور باشيممنابع طبيعي 

سيل اخير ايالم، جنوب فارس و هرمزگان، عده زيادي از مردم و كشاورزان را در : همچنين افزود (ره)رئيس كميته امداد امام خميني

 .مضيقه قرار داد

ليه هزار خانوار تحت پوشش بيمه حوادث قرار دارند كه اميدواريم آن را براي ك ٣۳۳امسال يك ميليون و : فتاح خاطرنشان كرد

 .افراد تعميم دهيم

 .اي داشته باشد بخش باشد و دولت بايد توجه ويژه تواند نجات بيمه مي: وي ادامه داد

هاي تبريز و  گونه كه بازسازي زلزله هاي خوبي در كشور وجود دارد، همان در زمينه حوادث بعد از زلزله آمادگي: فتاح تصريح كرد

 .بم، تجارب خوبي را نشان داد

 دهد ميليارد توماني كفاف بيمه بخش كشاورزي را نمي ۰۱۱۱اختصاص 

خيزي مقام دهم دنيا و چهارم آسيا را از آن خود كرده  ايران از لحاظ حادثه: در ادامه، رئيس سازمان مديريت بحران كشور نيز گفت

 .است

 .كند هايي را به كشور متقبل مي طوفان، سيل، زلزله و خشکسالي از حوادثي است كه ساالنه هزينه: اسماعيل نجار يادآور شد

كند و بايد دولت نقشه راه مناسبي را در اين بخش  موضوع بيمه و گسترش آن در همه حوادث معنا پيدا مي: وي اظهار داشت

 .تدوين كند

هاي  ريهاي دامي و بيما دليل آنکه بخش كشاورزي با مشکالتي چون سرمازدگي، خشکسالي، سيل، بيماري به: نجار همچنين افزود

ها، آفاتي همچون كرم خراط كه توليد  ها در بخش آبزيان، زراعت، باغ ها و بيماري طيور همچون آنفلوآنزا و عالوه بر آن خسارت

رو بوده و الزم است در اين زمينه مواد قانوني بيشتري براي تحت پوشش قرار  گردوي كشور را تحت تأثير قرار داده است، روبه

 .وضع شود گرفتن كليه كشاورزان

هاي بخش كشاورزي مشخص شده است و از آنجا كه كفاف  قانون، سهم استمهال وام ۲۲ماده ( د)بر اساس بند : وي خاطرنشان كرد

 .دهد، بايد فکري اساسي شود موضوع را نمي

د كشاورزي تاكنون هاي جها فرمانداران، مسئوالن بانك كشاورزي و رؤساي سازمان: رئيس كنفرانس ملي مديريت بحران ادامه داد

ديده پرونده دارند و از آنجا كه دولت امکان پرداخت ندارد،  هاي كشاورزان خسارت هزار ميليارد تومان بابت استمهال وام حدود پنج

 .برداران متضرر نشوند بايد فکري كنيم تا بهره
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ت وارد كند؛ بنابراين الزم است به صندوق ميليارد تومان خسار ۲١۳تواند بيش از  يك سرمازدگي چندساعته مي: نجار تصريح كرد

 .بيمه بخش كشاورزي بيشتر اعتبار داده شود

براي صندوق بيمه محصوالت كشاورزي  ۲۱و  ۲۲عنوان اعتبار از محل ماده  هزار ميليارد تومان به اختصاص يك: وي يادآور شد

 .دهد؛ بنابراين الزم است فکري اساسي در اين بخش شود كفاف نمي

افتد و الزم است در اين بخش اقداماتي انجام  اگر توليدات كشاورزان تحت تأثير قرار گيرد، امنيت كشور به خطر مي: كيد كردنجار تأ

 .رو باشيم شود كه با مشکالت كمتري روبه

 .هاي مقابله با خطرات جبران شود تر به حوادث نگاه كنيم تا هزينه بينانه بايد واقع: وي اظهار داشت

 .نگاه فرابخشي در حوادث طبيعي الزم و ضروري است: ودهمچنين افز

گفتني است، سومين كنفرانس ملي مديريت بحران كشور از امروز در محل برج ميالد تهران آغاز شده و تا فردا با برگزاري 

 .هاي علمي و فني ادامه خواهد داشت كميته

ها، مديريت  سازي در كاهش آسيب پذيري، مقاوم سيبالزم به ذكر است، محورهاي اين كنفرانس به نقش بيمه در كاهش آ

 .هاي نوين در مديريت بحران اشاره دارد هاي شهري و روستايي، فناوري بحران

اين همايش با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور و اسماعيل نجار رئيس 

اندركاران صنعت بيمه و تني چند از مسئوالن كشوري از امروز آغاز شد و با  مسئوالن و دستسازمان مديريت بحران كشور در كنار 

 ./هاي آموزشي، تا فردا ادامه خواهد داشت برگزاري كارگاه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۷۴-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

انتصاب مديران جهاد كشاورزي تنها بر مبناي بانك اطالعات صورت / هاي دستوري خاتمه يافت عمر انتصاب

 گيرد  مي
 هاي مديريتي گيرد و مديراني به پست شده صورت مي بر اساس بانك اطالعات شناسايي ۴5انتصابات مديران از سال 

 . هاي مديريتي باشند كنند كه داراي گواهي شايستگي احراز سمت دست پيدا مي

با اعالم ( ايانا)معاون توسعه، مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

مجوز جذب نيرو در بدنه وزارت جهاد كشاورزي نداشت  بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه وزارت جهاد كشاورزي،: اين خبر گفت

 .رو شد با خروج شديد نيروي انساني روبه ٧۷تا  ٣٣هاي  و طي سال

اي با معاونت توسعه  نامه ساله، تفاهم منظور جبران خالء مديريتي خروج نيروي انساني بر اساس سند سه به: محمدعلي جوادي افزود

هاي  منظور شناسايي افراد توانمند و شايسته براي تصدي پست اس آن مقرر شد طرحي بهنيروي انساني منعقد شد كه بر اس

 .مديريتي فعال شود

عمده بازنشستگان وزارت جهاد كشاورزي از بدنه مديريتي بودند و الزم بود براي جايگزيني اين افراد، مديران : وي خاطرنشان كرد

، انتصاب مديران در يك فرايند نظارتي قرار گرفت تا از ٧۳عالي اداري در سال كارآمدي تربيت شوند؛ لذا بر اساس مصوبه شوراي 

هاي  نامه توانمندي داشته باشند و متناسب با تکنولوژي روز، كارگاه شوند، گواهي اين پس مديراني كه داراي پست مديريتي مي

 .آموزشي را پشت سر بگذارند

يتي موجود كه با خارج شدن نيروي انساني پيش آمده بود و همچنين بر اساس سند بنابراين، بر اساس خالء مدير: جوادي ادامه داد

 .توسعه منابع انساني و ضرورت تربيت مديران آينده، پروژه بهبود و توسعه مديريتي وزارت جهاد كشاورزي كليد خورد

 نفر در چهار استان ۱۱۱ثبت نام 

منظور شروع اين پروژه، مطالعاتي در چگونگي سنجش  به: ورزي تصريح كردمعاون توسعه، مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشا

عمل آمد و بر اين اساس با اتکا به چهار مؤلفه دانش مديريتي، مهارت  هاي موفق نظير وزارت نفت به كارآمدي مديران در وزارتخانه

در ميان كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در  هاي جسماني و روحي و همچنين روحيه و فرهنگ جهادي فراخواني مديريتي، توانايي

 .نفر در اين پروژه بود ٦۳۳صورت پايلوت منتشر شد كه نتيجه آن ثبت نام حدود  چهار استان به

: وي با اشاره به اهميت طرح توانمندسازي مديران كنوني و انتخاب مديران پايه و كارشناسان براي سطوح مديريتي باالتر يادآور شد

هاي الزم و تخصصي به آنها ارائه شود و  دهد كه با توجه به نيازها، آموزش ارشناسان و مديران پايه اين امکان را مياين طرح به ك

 .وجود آيد براي تصدي پست مديريت آتي، آمادگي الزم در آنان به

 انتصابات مديريتي بر مبناي بانك اطالعات خواهد بود ۴5از سال 

شود تمام انتصابات مديريتي در  تالش مي ٧١از سال : ساني وزارت جهاد كشاورزي تأكيد كردمعاون توسعه، مديريت و منابع ان

شده كارشناسان و مديران مياني صورت گيرد و فقط كساني  ها بر مبناي بانك اطالعات شناسايي هاي جهاد كشاورزي استان سازمان

 .د منصوب شوندتوانن هاي مديريتي داشته باشند، مي كه گواهي شايستگي احراز سمت

شوند و آموزش و  تمام كارشناسان و مديران پايه و مياني در اين طرح شناسايي و در بانك اطالعاتي ثبت مي: جوادي اظهار داشت

ها و معيارهاي مديريتي و ارزيابي استعداد براي آينده و تصدي پست مديريت آماده  كنند تا با توجه به شاخص پرورش پيدا مي

 .شوند
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هاي ارزيابي عملکرد داوطلبان است كه بر مبناي اين متغيرها،  متغير ارزيابي وجود دارد كه در واقع مؤلفه ۲۷۴: يان گفتوي در پا

آمده اين طرح در چهار استان خراسان رضوي، اصفهان، فارس و زنجان؛  دست پس از ارزيابي نتايج به. شوند مديران آتي انتخاب مي

 ./در سراسر كشور اجرايي خواهد شددر صورت موافقت وزير، اين طرح 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۷۳-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

  ۴۹اشتغال كشاورزان در نقاط روستايي طي تابستان  درصدي 5۵.۰سهم 
درصد برآورد شده است، در حالي كه سهم نقاط شهري در اشتغال  ۰۴.۵سهم اشتغال در بخش كشاورزي در كل كشور 

 .رسد درصد مي 5۵.۰درصد و در نقاط روستايي اين سهم به  5.0بخش كشاورزي 

مركز آمار ايران در جديدترين بررسي خود، نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در ، (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .تابستان سال جاري را منتشر كرد

عنوان يکي  اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيکاري، به گونه هاي اساسي اقتصاد هر كشوري است، به اشتغال و بيکاري ازجمله موضوع

هايي است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور  نرخ بيکاري يکي از شاخص. شود يافتگي جوامع تلقي مي هاي توسعه از شاخص

گيري چرخشي در فصول مختلف  ها با روش نمونه تغييرات آن در كل كشور، نقاط شهري، نقاط روستايي و تغييرات ساالنه در استان

آن زمان تاكنون در ماه مياني هر فصل اجرا شده خورشيدي آغاز شد و از  ۲۷٣۴بار در سال  شود؛ اين طرح نخستين سال اجرا مي

 .است

درصد است، در حالي كه اين نرخ در نقاط  ۷٣.٧ساله و بيشتر در كل كشور رقم  ۲۳در اين بررسي نرخ فعاليت اقتصادي جمعيت 

 .درصد برآورد شده است ۴۲.۲روستايي 

در اين . نفري است ۱١۴هزار و  ۱٧٦چهار ميليون و درصد در مقابل تعداد  ۲٧.۱سهم اشتغال در بخش كشاورزي در كل كشور 

 .درصد برآورد شده است ١۱.۲بين سهم اشتغال كشاورزي در نقاط روستايي 

 .درصد نقاط شهري است ٦۱.۱درصد در مقابل  ۲٦.۲ساله نقاط روستايي  ۱٧تا  ۲١همچنين نرخ بيکاري در جوانان 

خورشيدي را به  ۲۷٧۷در مقايسه با تابستان  ۲۷٧۴اله و بيشتر در بهار س ۲۳اين گزارش همچنين نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت 

 .درصد برآورد كرده است ۷٧.٣و  ۴۳.۷ترتيب 

 .و هفت درصد است ۳.٦ساله و بيشتر نيز در مدت مشابه فوق به ترتيب  ۲۳نرخ بيکاري جمعيت 

درصدي برخوردار  ۲.۲و  ۳.۴شده كه از تغييرات  درصد برآورد ۲١و  ۲١.۳ساله نيز در اين مدت  ۱٧تا  ۲١نرخ بيکاري جوانان 

 .است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۲۲٦-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 شود  بندي و تدوين مي استانداردهاي ضروري محصوالت باغباني اولويت

نامه موارد مورد نياز اجباري كردن استانداردها در محصوالت صادراتي باغباني مشخص و جهت طرح در  تفاهم

 . شود هاي فني مرتبط به سازمان ملي استاندارد و تصويب در شوراي عالي استاندارد ارائه مي كميته

، در اين نشست، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به تدوين حدود (ايانا)گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران به 

با توجه به رويکرد جديد استاندارد، اظهار انطباق را جايگزين استانداردهاي : چهارهزار استاندارد ملي در زمينه كشاورزي گفت

 .اجباري خواهيم كرد

سازمان ملي استاندارد ايران در : طور مستقيم با سالمت مردم در ارتباط است، افزود روزبخت با بيان اينکه محصوالت باغي بهنيره پي

 .ها انجام دهد رويکرد نوين سعي دارد ارزيابي و كنترل خود را متناسب با فعاليت دستگاه

در صورت لزوم : ل و كسب بازارهاي صادراتي است، ادامه دادوي با بيان اينکه استاندارد بستري براي حفظ كيفيت در بازار داخ

 .هاي صادراتي نيز فرآهم آيد استانداردها در بخش كشاورزي بازنگري خواهد شد تا عالوه بر تضمين كيفيت در بازار داخل، زمينه

حضور فعال كارشناسان : كردهاي صادراتي را براي تدوين استاندارد اجباري ضروري دانست و خاطرنشان  پيروزبخت تعيين شاخص

 .تواند در اين زمينه مؤثر باشد هاي فني مي در كميته

معاون باغباني وزير جهاد كشاورزي و هيأت همراه در اين نشست كه با حضور معاونان، سرپرست پژوهشگاه استاندارد و مشاور 

ن ملي استاندارد ايران در توليد، عرضه و صادرات رئيس سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد، خواستار كنترل و نظارت سازما

 .محصوالت باغي شد

كند،  محمدعلي طهماسبي با بيان اينکه شرايط تنوع اقليمي در كشور، ما را ملزم به كنترل و نظارت بيشتر محصوالت باغي مي

ن استانداردهاي اجباري ضرورت بندي، كميت و كيفيت، تدوي براي صادرات محصوالت كشاورزي مرغوب از نظر بسته: تصريح كرد

 .دارد

رقابت : وي با تأكيد بر اينکه اگر استاندارد در بخش صادرات رعايت نشود، در آينده دچار مشکل جدي خواهيم شد، يادآور شد

 .شود ناسالم در بين صادركنندگان باعث از بين رفتن بازارهاي صادراتي و مخدوش شدن نام و برند محصوالت ايراني مي

هاي تازه را گام مهمي در راستاي سالمت و  ن باغباني وزير جهاد كشاورزي، اصالح و بازنگري استاندارد ملي محصول ميوهمعاو

 .هاي كنترل كيفيت و آكرديته از هيچ كمکي دريغ نخواهيم كرد در زمينه تجهيز آزمايشگاه: ايمني جامعه عنوان كرد و يادآور شد

براي استانداردسازي محصوالت باغي با هدف سالمت بازار داخل و رونق تجارت فرامرزي  طهماسبي بر همکاري و تعامل بيشتر

 .تأكيد كرد

بر اساس اين . بندي در تدوين استانداردهاي ضروري محصوالت باغباني امضا شد هاي فيمابين با هدف اولويت نامه همکاري تفاهم

ورزي موارد مورد نياز اجباري كردن استانداردها در محصوالت صادراتي را نامه مقرر شد معاونت امور باغباني وزارت جهاد كشا تفاهم

 ./هاي فني مرتبط به سازمان ملي استاندارد و تصويب در شوراي عالي استاندارد ارائه كند مشخص و جهت طرح در كميته

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۲۲۲-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 هزار كارمند وزارت جهاد كشاورزي  ۹۱تعديل / كشاورزي كوچك شد جهادوزارت 
عنوان چاق و  هزار نيروي شاغل به ۴۱با  88وزارت جهاد كشاورزي كه در سال (: ايانا)خبرگزاري كشاورزي ايران 

هزار نيروي شاغل خود را  5۱هاي بدنه دولت شناسايي شد، مکلف گرديد طي سه سال، بيش از  وزارتخانهترين  چله

هزار نفر از متخصصان مورد نياز را جذب كند، اما بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه، اين وزارتخانه  ۰8خارج كند و 

ج كردن نيروهاي فعال شاغل در بدنه وزارتخانه نتوانست جذبي در نيروي انساني داشته باشد و از سوي ديگر خار

منظور بازخريدي كاركنان بود كه  اي براي پرداخت بازنشستگي زودتر از موعد يا اعتباري به نيازمند اختصاص بودجه

هزار نفر از نيروهاي شاغل  5۱علت شرايط اقتصادي موجود در كشور، عمالً اين منابع مالي تعريف نشد و خروج  به

 .هاد كشاورزي در پروسه عادي قرار گرفتوزارت ج

هزار مهندس ناظر گندم را به وزارت جهاد كشاورزي تحميل كرد و اين وزارتخانه مکلف  ۰۱، جذب ۴۱مجلس در سال 

آموختگان بخش كشاورزي  هزار متخصص از ميان دانش ۰۱شد متناسب با نياز مديران مياني و تخصصي خود به جذب 

رو گرديد و خالء  تري روبه ند خروج كاركنان وزارت جهاد كشاورزي عمالً با سرعت پاييناز طرفي فرآي. بپردازد

رو شود كه با بيش از  مديريتي موجود در ميان مديران مياني، باعث شد اين وزارتخانه با تعداد قابل توجهي شاغل روبه

چنين . هاي مديريتي شوند حراز پستسال سابقه كار و تحصيالتي زير ديپلم و حداكثر ديپلم، كانديدا براي ا ۵۱

 .سناريويي ضرورت تدوين پروژه تربيت مديران آينده وزارت جهاد كشاورزي را رقم زد

در اين باره با ابوالقاسم ورداسبي، رئيس مركز نوسازي و تحول نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي كه از مراكز 

 .ايم وزارتخانه است، به گفتگو نشسته زيرمجموعه معاونت مديريت توسعه نيروي انساني اين

 چه شرايطي باعث تدوين طرح تربيت مديران آينده جهاد كشاورزي شد؟ 

هاي سوم و چهارم  خروج پرتعداد نيروهاي انساني شاغل در وزارت جهاد كشاورزي حادث شد كه طي برنامه ٧۷تا  ٣٣هاي  طي سال

يروهاي انساني كه عمدتاً از مديران و بدنه وزارت جهاد كشاورزي بود، باعث خروج ن. توسعه نيز مجوز جذب نيرو پيدا نکرده بود

منظور تربيت مديران آينده  نامه و سندي با معاونت منابع انساني براي تعريف طرحي به خالء مديريتي شد كه نتيجه آن انعقاد تفاهم

 .وزارت جهاد كشاورزي شد

رو شديم كه تحصيالتي حدود ديپلم يا  قابل توجهي كانديدهاي مديريت روبه با خروج شاغالن وزارت جهاد كشاورزي، با تعداد

سال داشتند و در انتظار پست مديريت بودند؛ لذا چنين شرايطي به همراه سند توسعه منابع انساني،  ۱۳زيرديپلم با سنوات باالي 

 .باعث تدوين اين طرح شد

 اي است؟ طرح تربيت مديران آينده جهاد كشاورزي در چه مرحله

هاي جسماني و روحي و روحيه و  هايي چون دانش مديريت، مهارت مديريتي، توانايي فاز نخست اجراي اين طرح بر اساس مؤلفه

از آنجا كه اين نگراني وجود . فرهنگ جهادي در چهار استان اصفهان، خراسان رضوي، زنجان و جنوب فارس كليد خورده است

صورت فراخوان از  دار دريافتي مديران مياني با كارشناسان، از اين طرح استقبال نشود، به علت نبود تفاوت معني داشت تا به

اند  نفر در اين چهار استان اعالم آمادگي كرده ٦۳۳عمل آمد و تاكنون حدود  هاي مديريتي ثبت نام به داوطلبان سنجش توانمندي

 .رفت، بوده است تظار ميتوان گفت استقبال از اين طرح بسيار بيشتر از آنچه ان كه مي
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 ها نظير دانش و مهارت مديريتي پيشي داشته است؟ مؤلفه عقيدتي چقدر بر ساير مؤلفه

از آنجا كه يکي از اهداف مکتوم طرح، تربيت مديران جهادي است، اگر بتوان درصدي براي مؤلفه روحيه و فرهنگ جهادي در نظر 

 ۱١درصد دانش مديريت و  ۱١درصد روحيه و فرهنگ جهادي،  ۷۳ي و روحي، هاي جسمان درصد توانايي ۱۳توان گفت  گرفت، مي

پس از ادغام، خالئي بين روحيه جهادي مديران گذشته با . هاي تشخيص مدير جهادي نقش ايفا كرده است درصد در شاخص

 .شود اين فاصله جبران شود وجود آمد كه در طرح تربيت نيروي مديريتي تالش مي شرايط فعلي به

. ويژه در سطح كالن، عدم توانايي در سخنوري و فن بيان است ي از مشکالت مديران وزارت جهاد كشاورزي بهيک

 كند؟ هاي مديريتي نقش ايفا مي چقدر اين مؤلفه در سنجش

عنوان مهارت  اي به هاي مديريتي، مؤلفه هاي مهارت طرح فعلي در مختصات مديران عملياتي كليد خورده است و در زيربخش

صورت ميداني و قدرت تکلم و فن  صورت مذاكرات مديران به ارتباطي، نوشتاري و بياني ديده شده است كه حتي قدرت مديران به

هاي سطوح باالتر، اين مؤلفه  رود با تعميم اين طرح در مديريت گيرد و انتظار مي بيان و سخنوري آنان مورد ارزيابي قرار مي

تري پيدا كند تا مسئله انتقال دانش و تجربيات و  هاي مديريتي بتواند نقش پررنگ ناسب سيستمتر نقش ايفا كند كه به ت پررنگ

 .ها نيز افزايش پيدا كند گرفته و تعامل با مجلس و رسانه هاي صورت فعاليت

 ؟!ساله براي سنجش مديران وزارت جهاد كشاورزي، باعث كهنسالي مديران نخواهد شد ۵۵در نظر گرفتن سقف 

 ۱۳تواند  سال بوده است؛ لذا حداكثر فعاليت يك مدير مي ۱۳عنوان استناد قانوني گفته شده، پنج تا  هاي اثرگذار به ر مؤلفهآنچه د

ساالري و سنوات براي  با اين وجود، بازه شايسته. سال بعد استفاده كند ۲۳سال باشد تا وزارتخانه بتواند از خدمات وي حداقل طي 

 .وزن ديده شود تواند با در نظر گرفتن شادابي، نشاط و چابکي مدير هم ال است كه ميس ۱۳مديران بين پنج تا 

 مرحله پس از ثبت نام در فراخوان چه خواهد بود؟

اي توسط خود فرد، مدير وي و همکار  نامه هاي ارزيابي خواهد بود كه در آن پرسش پس از اتمام زمان فراخوان، مرحله بعد كانون

هاي آموزشي مهارت و اخذ  واهد شد و پس از گذراندن آزمون و گرفتن نمرات حدنصاب براي گذراندن دورهنزديك به شخص پر خ

هاي ارزيابي توسعه مديريت با توجه به اشرافي كه در مشاغل دارند، كارشناس مورد  در واقع كانون. نامه، آماده خواهند شد گواهي

 .ها و ستاد باشند توانند از استان كه اين ارزيابان ميدهند  جانبه قرار مي مطالعه را مورد ارزيابي همه

نظر شما  به. انتصابات دستوري با توجه به نفوذ مديران محلي نظير استانداران و نمايندگان مجلس غيرقابل انکار است

 انتصابات بعد از اين چگونه خواهد بود؟

مديران مياني بر اساس بانك اطالعات  ٧١رود از سال  نتظار ميتوان منکر نفوذ مديران محلي شد و بر واقعيت چشم بست، اما ا نمي

اميدواريم وزير جهاد كشاورزي با ابالغ . هاي مديريتي دريافت كنند نامه شايستگي، پست انتخاب شده و بر مبناي گواهي

فرسايي براي  ه تالش طاقتدستورالعمل چگونگي انتصاب مديران مياني، زمينه را براي كارآمدي هرچه بيشتر اين بانك اطالعاتي ك

پس از چهار استان با در نظر گرفتن تبعات ناشي از اجراي اين طرح كه خود را در فرآيند . عمل آورد آن صورت گرفته است، به

 .ريزي خواهد شد ها و سراسر كشور برنامه زماني نشان خواهد داد، براي ساير استان

 تبعات اجراي اين طرح چه خواهد بود؟

ايجاد چنين فضايي به . شود عنوان مدير پذيرفته و كارشناس مشابه پذيرفته نمي ي همکاري و در يك رده كارشناسي بهدر يك فضا

شود براي حل  معناي استقبال از فضاي رقابتي و همچنين امکان يأس و نااميدي براي كارشناس مغلوب خواهد بود كه تالش مي

 .معرفي شود موقع اين مسئله نيز كاتاليزورهاي مناسبي به
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 هزار نفر از وزارت جهاد كشاورزي رفتند 5۱

آيا اين اتفاق . شدند هزار نفر جذب مي ۰8هزار نفر از وزارت جهاد كشاورزي خارج شده و  5۰بر اساس قانون بايد 

 افتاده است؟

 ۲۳در عمل، . شدند جذب مي هزار نفر ۲٣هزار نفر از وزارت جهاد كشاورزي خارج و  ١۲بر اساس سند توسعه منابع انساني، بايد 

صورت طبيعي و در پايان  هزار نفر نيز به ۱۱ها از مجموع منفك شدند،  صورت واگذاري هاي وابسته و به هزار نفر در قالب شركت

هزار  ۲۳شد، اما با تحميل  هزار نفر در راستاي وظايف واگذاري بايد از مجموعه خارج مي ۲٣خدمت خود از مجموعه خارج شدند و 

هزار نفر خارج  ١۳، ٧۷به اين معنا كه بايد تا سال . اظر گندم به مجموعه وزارت جهاد كشاورزي اختاللي در اين روند ايجاد شدن

عنوان بازخريدي يا بانشستگي پيش از موعد  شد كه مبلغي به ريزي مي دليل آنکه بايد براي پس از خروج آنها برنامه شدند؛ اما به مي

علت عدم تحقق منابع اعتباري الزم، عمالً امکان تحقق پيدا نکرد و خروج پرسنل در روال طبيعي قرار  د، بهش به آنها پرداخت مي

 .گرفت

 در زمان حاضر تعداد نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي چقدر است؟

 .كشاورزي همچنان ادامه دارد سازي بدنه وزارت جهاد اند و برنامه براي چابك هزار نفر خارج شده ۴۳، ٧۷تا پايان سال  ٣٣از سال 

شد تعداد شاغالن غيرمتخصص كه داراي تحصيالت دبيرستاني بودند، در اين وزارتخانه بيشترين ميانگين  گفته مي

 آيا اين ارزيابي صحت دارد؟. ممکن را دارند

جلساتي كه با كميسيون اجتماعي در آن سال، در . درصد شاغالن اين وزارتخانه زيرديپلم يا ديپلمه بودند ۴٣، ٣٣تا پيش از سال 

ميليارد تومان در قالب رديف بودجه سنواتي  ۴۳۳ميليارد تومان از محل فروش اموال و  ۴۳۳مجلس وقت برگزار شد، مقرر گرديد 

هاي  هزار نفر، تأمين اعتبار كرد، اما اين اعتبار تخصيص پيدا نکرد، با وجود آن، تالش ۱۳ديده شود تا بتوان براي خروج 

گرفته براي در اولويت قرار گرفتن خروج افراد با تحصيالت كمتر يا زمينه افزايش تحصيالت شاغالن وزارت جهاد كشاورزي  رتصو

 .فراهم شد

 چه تعداد نيروي انساني جذب شده است؟

طبيعي بايد به شکل . هزار نفر نيز در دست بررسي قرار دارد صورت طبيعي از مجموعه جدا شدند و جذب هشت هزار نفر به ۲۳

 .اي وارد نشود سازي بدنه صدمه خروج و ورود شاغالن وزارت جهاد كشاورزي به صورت موازنه صورت گيرد تا به هدف چابك

 هاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي چگونه است؟ نظارت شما بر مؤسسه

تواند بر آن  شخص وزير با داشتن اختياراتي مي صورت هيأت امنايي اداره شده و هاي تابع آن كه به جز سازمان تحقيقات و مؤسسه به

اي وجود دارد؛ به اين  جانبه هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي، نظارت همه هاي تحت نظارت معاونت نظارت كند، بر ساير سازمان

ي نظير جهاد هاي بخش خصوص گيرد كه اين قاعده مشمول مؤسسه معنا كه رصد كاملي بر نيروي انساني و شاغالن آنها صورت مي

شود،  مديره آنها با نظر وزير جهاد كشاورزي انتخاب مي علت آنکه ماهيت غيردولتي دارند و تنها هيأت به... استقالل، جهاد نصر و

 ./دخالتي وجود ندارد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳٧۷-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

ريزي شده مشکالت ميادين ميوه و محصوالت  شناسي و رفع برنامه موافقت دولت با تصويب سند آسيب

 كشاورزي در كالنشهرها
را  هيات وزيران در جلسه اي به رياست حسن روحاني رييس جمهوري، پيشنهادهاي شوراي عالي بيمه سالمت كشور

 . هاي دولت در حوزه بهداشت و درمان تصويب كرد در راستاي تحقق سياست

 .هاي بستري و سرپايي تعيين شد بر اين اساس، پوشش بيمه پايه داروهاي مورد استفاده در بخش

، تعميم پوشش (به صورت پايلوت در سه استان اصفهان، اردبيل و گلستان)اي خدمات مامايي  همچنين توسعه دهنده پوشش بيمه

مندرج در )و صرفاً درخواست انجام فيزيوتراپي  MRI.CTهاي ويزيت تخصصي  ورزشي در سرفصل -بيمه پايه به خدمات پزشکي

 .به تصويب رسيد( كتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت هاي سالمت

« يادمان قربانيان سوانح رانندگي»وزير راه و شهرسازي در اين جلسه كه عصر يکشنبه برگزار شد، به مناسبت سالروز جهاني 

گزارشي را از اقدامات انجام شده براي پيشگيري و كاهش سوانح رانندگي كه موجب از دست دادن نيروي انساني فعال و جوان 

 .شود، به هيات وزيران ارايه داد اجتماعي براي اعضاي خانواده به ويژه كودكان و نوجوانان ميهاي  جامعه و آسيب

ها،  سال گذشته از زمان تشکيل، تالش نموده تا با اقدام هماهنگ همه عوامل دخيل در ايمني راه ۲۱ها در  كميسيون ايمني راه

ها باوجود افزايش  درصدي تلفات در اين سال ۴۳ه آن كاهش تري براي حمل و نقل هموطنان فراهم آورد كه نتيج شرايط امن

 .جمعيت و چند برابر شدن خودرو ها است

هاي ايمني، حوزه فرهنگ و اجتماع را نيز فعال نموده و با توجه به  همچنين از سال گذشته، اين كميسيون به منظور توسعه فعاليت

هاي مردم و نهادهاي مدني را نيز  نموده تا در اين زمينه همکاري شعار امسال كه همدلي و همزباني دولت و ملت است، تالش

 .داشته باشد

هاي پيشگيري و مقابله با خشکسالي و ساير  ميليارد ريال اعتبار براي تکميل طرح ۲۱١در ادامه جلسه، دولت با اختصاص مبلغ 

 .حوادث غيرمترقبه در استان خراسان شمالي موافقت نمود

 .گذاري تعاون از ديگر موضوعات اين جلسه بود كه به تصويب اعضاي دولت رسيد ق ضمانت سرمايهاصالح اساسنامه صندو

ها در توزيع محصوالت كشاورزي، با تصويب سند  بار شهرداري هيات دولت با توجه به كاركردهاي مهم ميادين و بازارهاي ميوه و تره

هاي شهري مربوط به آنها  شده مسائل و مشکالت كالنشهرها و مجموعهريزي  بندي و رفع برنامه بندي، اولويت شناسي، طبقه آسيب

 .موافقت نمود –بخش ميادين ميوه و محصوالت كشاورزي  –

تر  تر، ارزان و سريع اين سند با هدف تعديل، تثبيت و تنظيم بازار محصوالت كشاورزي، فراهم نمودن امکان دسترسي آسان

حذف عوامل واسطه غيرضروري از طريق ايجاد ارتباط مستقيم بين توليدكنندگان و مصرف  شهروندان به اين محصوالت و با انگيزه

اي از مايحتاج سبد مصرفي خانوار به صورت روزانه با كيفيتي مناسب و كنترل شده  كنندگان و همچنين تأمين و توزيع بخش عمده

 .هاي خاص، تصويب شد خصوصاً در ايام و مناسبت

ه اينکه در ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي، مصاديق صنايع پيشرفته و نوين معرفي هيات وزيران با توجه ب

هاي  نشده و مشکالت متعددي براي استقرار اين واحدها ايجاد شده است و نيز با عنايت به ضرورت تشويق و توسعه پايدار فعاليت

ها و تسهيل شرايط نخبگان براي فعاليت در داخل كشور و عدم مهاجرت به  بنيان، افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه صنايع دانش
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بندي  بنيان را تصويب نمود و به تعيين مصاديق و نحوه رده هاي دانش خارج، ضوابط استقرار واحدهاي صنايع پيشرفته و شركت

 .صنايع پيشرفته پرداخت

روي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از سوي اعضاي دولت نامه نحوه استفاده از خدمات كاركنان خريد خدمت توسط ني آيين

 .بررسي و به تصويب رسيد

نامه فعلي،  هاي اجرايي و برطرف نمودن خألها و نواقص آيين هيات وزيران به منظور سهولت روند اجرايي فرآيند ارجاع كار دستگاه

نامه ياد شده، برخالف  در اصالحات به عمل آمده در آيين. ادنامه تضمين براي معامالت دولتي را مورد بازنگري و بررسي قرار د آيين

ها در انواع معامالت تفکيك و مقررات مربوط به هريك بطور مجزا ذكر شده و تغييراتي در ميزان آن  نامه نامه فعلي انواع ضمانت آيين

 .وسط استفاده شده استهمچنين به جاي برآورد هزينه به صورت ريالي، از نصاب معامالت مت. اعمال گرديده است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۳۱-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 ميليون هکتار زمين كشاورزي در جهان  0۱فروش يا اجاره / فرا سرزميني كشاورزيبرگزاري دوره آموزشي 
 .دوره آموزشي كشاورزي فراسرزميني صبح امروز در سالن نعمتي جم وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد

پژوهشگر براساس اين گزارش، در اين دوره آموزشي دكتر نصر اصفهاني، مدرس و ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين كه كشاورزي فراسرزميني 

در كشور ميزبان اشاره ... اين نوع سرمايه خارجي به توليدات كشاورزي، دامي، شيالتي و : نوعي سرمايه گذاري خارجي است گفت

 .دارد

براي تأمين امنيت غذايي، توليد به منظور تأمين انرژي، توليد با هدف صادرات و يا تركيبي از هر سه نوع از اهداف  توليد: وي افزود

 .موضوع كشاورزي فراسرزميني به شمار مي رود

از پژوهشگر مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين كه منظور 

كشاورزي فراسرزميني سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع عوامل، ظرفيت ها و امکانات ساير كشورها براي توليد محصوالت 

كسب زمين به صورت اجاره، امتياز يا خريد آشکار توسط اشخاص حقيقي، شركت ها يا دولت ها، : كشاورزي است، يادآور شد

از ويژگي هاي كشاورزي ( ساله ٧٧ –ساله  ۷۳)ساير كشورها، طوالني مدت بودن اراضي بزرگ مقياس، سرمايه گذاري در 

 .فراسرزميني محسوب مي شود

به گفته اين مدرس، افزايش جمعيت روز افزون، افزايش فشار بر منابع طبيعي و كمبود آب، محدوديت هاي اعمال شده صادراتي از 

عملکرد بازارهاي منطقه اي و جهان از داليل تغيير نگرش به كشاورزي سوي توليدكنندگان عمده، بي اعتمادي رو به رشد در 

 .فراسرزميني است

متوسط بارندگي در ايران حدود يك سوم : وي با اشاره به توجه موضوع كشاورزي فراسرزميني در كشورمان خاطرنشان ساخت

همچنان در كشورمان ادامه دارد، خشکسالي هاي متوسط جهاني و نصف بارندگي آسياست، برداشت بي رويه آب از منابع زيرزميني 

 .باعث شده به اين موضوع بيشتر توجه شود... اخير و 

ميليون هکتار زمين كشاورزي در جهان فروخته يا اجاره داده شده  ۳۳، ۱۳۳٧تا  ۱۳۳۳نصر اصفهاني با بيان اين كه طي سال هاي 

ميليون  ۱ميليون هکتار و ساير مناطق با  ۴يليون هکتار، آمريکاي التين با م ۱۳ميليون هکتار، آسيا با  ۷۳آفريقا با : است، افزود

 .درصد از اراضي كشاورزي جهان را در برگرفته است ۲/۴هکتار به ترتيب باالترين واگذاري ها را داشته اند و در مجموع 

جهاد كشاورزي در ادامه با اشاره به مزاياي پژوهشگر مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت 

ايجاد قابل توجهي مزرعه، ايجاد تعداد قابل توجهي شغل، بهبود زير ساخت هاي : اجراي كشاورزي فراسرزميني در جهان گفت

زي از مزاياي اجراي كشاور... توسعه روستايي، كاهش فقر، ايجاد منابع براي فناوري، بکارگيري شيوه هاي جديد توليد و 

 .فراسرزميني به حساب مي آيد

به گفته اين پژوهشگر، خطر از دست دادن زمين كشاورزان خرده پا به دليل روابط نابرابر معامله گران، احتمال تأثير بر امنيت 

رفتن غذايي كشور ميزبان، آثار نامطلوب زيست محيطي به ويژه تخريب منابع طبيعي، تأثير بر ارزش اقتصادي زمين و آب، از بين 

از داليل مخالفان اجراي كشاورزي فراسرزميني در ... اشتغال، كاهش درآمد و شرايط معيشتي كشاورزان، ايجاد اختالف طبقاتي و 

 .جهان است
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قرارداد دولت با دولت، بخش خصوصي با : وي در خاتمه به انواع قرادادها در اجراي كشاورزي فرا سرزميني اشاره كرد و يادآورشد

خصوصي با بخش خصوصي، بخش خصوصي با ناشناس و صندوق سرمايه گذاري از انواع قراداد در اجراي كشاورزي دولت، بخش 

 .فرسرزميني محسوب مي شود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۲۷۱-۲.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

آغاز تصميم گيري عاقالنه و صحيح براي / هاي تحقيقات كشاورزي و محيط زيست امضاي تفاهم نامه سازمان

 محصوالت دستکاري شده 
سازمان حفاظت هاي مشترک علمي و پژوهشي بين سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و  نامه همکاري تفاهم

 .محيط زيست به امضا رسيد

نامه  به نقل از روابط عمومي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تفاهم( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

ا مابين سازمان حفاظت محيط زيست كشور و سازمان تحقيقات آموزش و ترويج امروز ب هاي علمي، پژوهشي و اجرايي في همکاري

حضور اسکندر زند معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و مهناز مظاهري معاون آموزش و پژوهش 

 .سازمان محيط زيست و نمايندگاني از دو سازمان به امضاء رسيد

و بالفعل موسسات و مراكز  وري از توان بالقوه هاي علمي، پژوهشي، آموزشي، ترويجي و اجرايي طرفين و بهره افزايي ظرفيت هم

دهي  ، بهبود و بهسازي محيط زيست؛ تسهيل، تقويت و اولويت پژوهشي و آموزشي سازمان تات پيرامون ارتقا در زمينه حفاظت

هاي كاربردي، پژوهشي و ترويجي توسط سازمان تات متناسب با نيازهاي، علمي، پژوهشي و اجرايي سازمان محيط زيست؛  پروژه

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي كشاورزي و  ايجاد تحول بنيادي در نگرش به محيط زيست كشور در بخش همکاري براي

برداران بخش كشاورزي در امور محيط زيستي  هاي علمي و كمك به ارتقاي سطح دانش و بينش بهره ها بر اساس روش ساير بخش

 .نامه است از جمله اهداف اين تفاهم

سال عنوان و  ۲۳۳هاي سازمان تحقيقات كشاورزي، قدمت تحقيقات را نزديك به  ها و توانمندي با معرفي فعاليتزند، طي سخناني 

 .توليد، نظارت و حفاظت و مديريت ذخاير عالوه بر تحقيقات از جمله وظايف سازمان است: تصريح كرد

ت تحقيقاتي چون موسسه رازي، موسسه خاک و آب، هاي مشترک بين دو سازمان، شرحي از فعاليت موسسا وي با اشاره به فعاليت

 .ها را قوي توصيف كرد هاي تحقيقاتي بيان و اين فعاليت ها و مراتع كشور و ساير مراكز و ايستگاه گياهپزشکي، جنگل

ورزي را رتبه طرح در سال دارد، جايگاه اين سازمان در توليد علم در بخش كشا ١۳۳هزار و  ٦زند با اشاره به اين كه سازمان حدود 

گذاري در تحقيقات كشاورزي   هاي به عمل آمده در زمينه كشاورزي هر يك ريال سرمايه طبق بررسي: نخست عنوان و يادآور شد

ريال عايد كشور  ۱١ريال خروجي داشته باشد، بنابراين در سازمان تحقيقات كشاورزي از هر يك ريال حداقل  ٦۳تا  ۴۳تواند  مي

 .كند يابي كارايي اقتصادي خوبي براي سازمان ترسيم ميشده است كه اين ارز

بحث آموزش شامل آموزش متوسط كار و دانش، علمي كاربردي و آموزش : هاي آموزشي سازمان گفت وي در خصوص فعاليت

 .پذيرد مركز آموزشي در سراسر كشور صورت مي ۳١ها در  برداران و كاركنان است كه اين آموزش بهره

هاي سازمان است به  ترويج سومين بخش از فعاليت: هاي ترويجي سازمان تصريح كرد ين با اشاره به فعاليتاين مسوول همچن

 .مركز خدمات كشاورزي در كشور به امور ترويجي مشغولند ۲۳۳طوري كه بيش از يك هزار و 

اي در كار ترويج كشاورزي  و خدمات مشاورهها  هاي الگويي، رسانه سازمان با استفاده از امکانات مختلف مانند سايت: وي عنوان كرد

 .برد و اميدوار است با همکاري با سازمان محيط زيست نيز بتواند اهداف تعيين شده خود را دنبال كند بهره مي

هاي مشترک آن را  هاي دو سازمان را بسيار ضروري دانست و زمينه رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، همکاري

 .برداري بهينه از آب، بهبود كيفيت كود و حركت به سمت كودهاي بيولوژيك و زيستي دانست وضوعاتي چون بهرهشامل م
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هاي  در زمينه ورود سموم، سازمان محيط زيست از اجزاي نظارت بر ورود سموم است و در زمينه ارزيابي: وي يادآور شد

هاي خوبي را  توان همکاري نيز مي... ا، جلوگيري از ريزگردها وبرداري از پسمانده محيطي، حفظ ذخاير ژنتيکي، بهره زيست

 .بيني كرد پيش

در اين مراسم، مظاهري در سخنان خود همکاري دو سازمان را بسيار مغتنم دانست به طوري كه در دو سال مسئوليت فعلي 

 .رياست سازمان محيط زيست بتوان تعدادي از اهداف مشترک را محقق ساخت

هاي مختلف سازمان محيط زيست به  ها در معاونت و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست پس از معرفي فعاليتمعاون آموزش 

 .هاي بيشتري صورت گيرد هاي جديد همکاري هاي همکاري دو طرف پرداخت و ابراز اميدواري كرد در بحث تکنولوژي زمينه

هدف در زيرمجموعه  ۲٦٧هدف كلي و  ۲۳قتصادي و اجتماعي به وي با اشاره به حركت سازمان در بحث توسعه پايدار در ابعاد ا

 .اي داشته باشد هاي صميمانه تواند همکاري سازمان متبوع با پشتوانه علمي مي: اهداف اصلي اشاره و تصريح كرد

سازمان در : معاون آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست، بحث علوم دانش بنيان را ضرورتي براي هر دو سازمان برشمرد و گفت

تواند همکاري خوبي با  هاي جديد مي بحث نخبگان، مسووليت انتخاب نخبگان محيط زيست را بر عهده دارد و در معرفي تکنولوژي

 .سازمان تحقيقات داشته باشد

ساالنه در تقويم آموزشي : هاي همگاني و ضمن خدمت اشاره كرد و بيان داشت هاي مردمي، آموزش وي به آموزش و مشاركت

خدمت در سطح كشور اجرا  برنامه آموزش ضمن ۴۳تا ۷۳شود، اما با توجه به امکانات بين  برنامه ديده مي ۷۳۳تا  ۱۳۳حدود 

ايم آموزش معلمان در سراسر كشور را نيز اجرا  نامه همکاري مشترک با وزارت آموزش و پرورش توانسته شود و با وجود تفاهم مي

 .كنيم

 .سازمان دانست ۳٦۳به  ۴۷۴هاي مردم نهاد طي دو سال اخير، افزايش را از  تعداد سازمان مظاهري با اشاره به افزايش

هاي دو طرف  در اين مراسم، غالمحسين طهماسبي معاون آموزش و پژوهش سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، پتانسيل

رزي تامين امنيت غذايي است كه اميدواريم در رويکردهاي مهم ما در وزارت جهاد كشاو: را مثبت ارزيابي و عنوان داشت

هاي مشترک بيشتري را  هايي چون منابع طبيعي، منابع شيالتي، خاک، مسايل گياهپزشکي و ذخاير ژنتيکي، همکاري زمينه

 .ساماندهي كنيم

ركان مهم است كه در بحث ايمني زيستي نگراني ما كمتر از سازمان محيط زيست نيست و سالمت محصول غذايي از ا: وي افزود

 .بايد مورد توجه قرار گيرد

كنيم از تکنولوژي نوين براي تامين امنيت غذايي استفاده  براساس قانوني كه به ما محول شده، تالش مي: طهماسبي تصريح كرد

 .كنيم و همگام با دنيا پيش رويم

هاي نوين، مخاطرات  دارد تا با استفاده از روشبه گفته وي، در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تحقيقات كشاورزي كميته وجود 

 .شود ها سنجيده شود و در صورتي كه نگراني ما جدي نباشد اجازه رهاسازي و توليد محصول داده مي روش

توليدات دستکاري ژنتيکي شده تا به حال در سطح تحقيقات مطرح شده و در آينده در كميته، تصميمات : اين مسوول گفت

 .در كشور گرفته خواهد شد عاقالنه و صحيح

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۳۱۲-۲.html 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/26021-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1931آبان  22, پنجشنبه

 تهيه و ابالغ شيوه نامه جديد آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از تهيه و ابالغ شيوه نامه هاي جديد آزمايشگاه هاي معتمد 

 . محيط زيست خبر داد

معاون محيط زيست  -، سعيد متصدي (پام)به نقل از پايگاه اطالع رساني محيط زيست ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

يکي از مسئوليت هاي مهم : حيط زيست ضمن اشاره به جايگاه حاكميتي و نظارتي اين سازمان، گفتانساني سازمان حفاظت م

سازمان حفاظت محيط زيست در بحث نظارت، پايش مداوم صنايع به منظور جلوگيري و كنترل آاليندگي ناشي از فعاليت آن 

 .هاست

موجود براي پايش صنايع است كه بر طبق قوانين و مقررات موجود، در همين راستا، خوداظهاري يکي از مکانيسم هاي : وي افزود

 .همچنين برنامه پنجم بر آن تاكيد شده است

بر طبق سيستم خوداظهاري، صنايع بزرگ با همکاري آزمايشگاه هاي معتمد به : معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد

ايش آاليندگي ها، همچنين به عنوان بازوي محيط زيست در زمينه عنوان بدنه اجرايي براي انجام آزمايش هاي مرتبط و پ

 .جلوگيري و كنترل آاليندگي ناشي از فعاليت صنايع، اقدام به پايش ميزان آاليندگي ناشي از فعاليت هاي خود مي كنند

 خوداظهاري مکانيسمي جهاني براي تطبيق فعاليت صنايع با استانداردهاي زيست محيطي است

ري را مکانيسمي جهاني دانست كه بسياري از كشورهاي دنيا از آن به عنوان روشي براي موظف كردن صنايع به اعالم وي خوداظها

ميزان توليد آلودگي ناشي از فعاليت هاي خود و همچنين ارزيابي فعاليت هاي صنايع به جهت تطبيق با استانداردهاي زيست 

 .محيطي، بهره مي برند

را اقدامي مشابه اعالم ميزان دارايي ها و ماليات پرداختي توسط افراد در بخش اقتصادي برشمرد و متصدي خوداظهاري صنايع 

در تمام دنيا اين فعاليت توسط بدنه كارشناسي مسلط و معتمد سازمان ها يا وزارتخانه هاي حفاظت محيط زيست انجام مي : گفت

 .پذيردشود و در ايران نيز توسط آزمايشگاه هاي معتمد انجام مي 

بر اساس اعالم خود صنايع از ميزان تطابق فعاليت هايشان با استانداردهاي زيست : معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد

محيطي، صنايعي كه فعاليت خارج از استانداردهاي تعيين شده داشته باشند، مشمول قوانين مختلف مربوط به عوارض آاليندگي 

 .ت مي شوندهمچون جرايم و توقف فعالي

 درصد خوداظهاري هاي انجام شده توسط آزمايشگاه هاي معتمد ۴۱تشکيك در نتايج بيش از 

در : وي اشاره اي هم به نحو تعيين و انتخاب آزمايشگاه هاي معتمد از سوي سازمان حفاظت محيط زيست داشت و اظهار كرد

ه بود كه بنا به داليل متعدد، قابليت استفاده نداشت و منجر به گذشته، دستورالعمل ها و آيين نامه هايي در اين زمينه تهيه شد

شکل گيري سوء استفاده هايي از خدمات آزمايشگاه هاي معتمد مي شد كه اين موضوع در كنار عدم نظارت كافي و كامل سازمان 

 .حفاظت محيط زيست بر فعاليت اين آزمايشگاه ها، منجر به شکل گيري چالش هاي متعدد شده بود

درصد نتايج خوداظهاري كه توسط آزمايشگاه هاي معتمد به سازمان حفاظت  ٧۳به طور نمونه بيش از : اين مقام مسئول گفت

 .محيط زيست ارائه مي شد، فاقد ارزش قانوني، عملکردي و عملياتي بود و به عبارت ديگر فاقد اطمينان و دقت الزم بود

و مديريت جديد در سازمان حفاظت محيط  ۲۷٧۱آغاز به كار دولت جديد در سال به همين دليل همزمان با : متصدي اضافه كرد

زيست، بررسي هاي مختلفي براي رفع نقايص در اين زمينه آغاز شد و در همين راستا و به منظور رفع خدشه بزرگي كه به فرآيند 
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د، با بررسي دقيق آيين نامه ها و دستورالعمل ها خوداظهاري به دليل نواقص موجود در شيوه نامه ها و دستورالعمل ها وارد شده بو

و تخلفات صورت گرفته در كارگروهي كه در دفتر پايش فراگير سازمان شکل گرفت، اين دستورالعمل ها مورد بازنگري و اصالح 

 .قرار گرفتند

هاي مربوط به آزمايشگاه هاي  يکي از مهم ترين اركان در اصالح و بازنگري آيين نامه: معاون سازمان حفاظت محيط زيست افزود

معتمد، حفظ و تامين حقوق صنعتگر، آزمايشگاه معتمد و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان باني حفظ سالمت مردم و محيط 

 .زيست بود

پس از طي مراحل مختلف، شيوه نامه جديد فعاليت آزمايشگاه هاي معتمد تدوين و به تصويب شوراي معاونان : وي ادامه داد

 .سازمان حفاظت محيط زيست رسيد و به استان ها نيز ابالغ شد

نوع آزمايش : متصدي اشاره اي هم به برخي تغييرات ايجاد شده در شيوه نامه جديد فعاليت آزمايشگاه هاي معتمد داشت و گفت

عتمد از جمله مواردي است كه هايي كه بايد انجام پذيرد، نحوه برخورد با آزمايشگاه هاي متخلف، نحوه تعيين آزمايشگاه هاي م

 .مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته است

 پارامتر كالبيراسيون به پارامترهاي مشمول خوداظهاري صنايع اضافه شد

معاون سازمان حفاظت محيط زيست محدود كردن استفاده از خدمات آزمايشگاه هاي همکار، الزام آزمايشگاه هاي معتمد به رعايت 

ماهه جهت درخواست ارتقاء، بحث هاي الزام مديرعامل آزمايشگاه به ارائه تعهد در خصوص رعايت كليه موارد  فواصل زماني شش

قانون برنامه پنجم  ۲٧۳مندرج در آئين نامه آزمايشگاه هاي معتمد، موظف نمودن آزمايشگاه هاي معتمد به رعايت الزامات ماده 

دمات آزمايشگاه هاي معتمد به عنوان يکي از پارامترهاي مشمول خوداظهاري را توسعه، افزوده شدن مبحث مهم كالبيراسيون به خ

 .از جمله مهم ترين تغييرات در شيوه نامه جديد دانست

متاسفانه در گذشته پارامترهايي براي انجام آزمايش هاي خوداظهاري از سوي آزمايشگاه هاي معتمد به صنايع تحميل : وي گفت

استاندارد مشخصي در كشور بود و هيچ ضرورتي براي اندازه گيري پارامتر به دليل فاقد استانداردهاي الزم مي شد كه فاقد هرگونه 

 .بودن وجود نداشت كه خوشبختانه در آيين نامه جديد راهکارهايي براي مقابله با تمامي اين مباحث در نظر گرفته شده است

 شوراي عالي محيط زيستافزايش تعرفه خدمات آزمايشگاه هاي معتمد با تصويب 

به منظور پاسخگويي به نياز درآمدي : متصدي همچنين از افزايش تعرفه خدمات آزمايشگاه هاي معتمد خبر داد و اضافه كرد

آزمايشگاه هاي معتمد و انجام بهتر فعاليت ها توسط اين آزمايشگاه ها، با تصويب شوراي عالي محيط زيست، تعرفه خدمات 

 .مد افزايش يافتآزمايشگاه هاي معت

پايش )معاون سازمان حفاظت محيط زيست اصالح و به روز رساني شيوه نامه نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي 

و ابالغ ان از ابتداي امسال را يکي ديگر از تالش هاي صورت گرفته در راستاي ساماندهي مباحث مربوط به پايش دانست و ( آنالين

 .محيط زيست عزم جدي براي ساماندهي مباحث پايش به ويژه مباحث خوداظهاري و پايش آنالين دارد سازمان حفاظت: گفت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

يك زن دوستدار منابع / دبيرخانه سازمان هاي مردم نهاد حوزه منابع طبيعي در استان تهران تشکيل شد

 طبيعي دبير شد 
مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران با اعالم اين خبر كه دبيرخانه سازمان هاي مردم نهاد حوزه منابع 

اي مردم نهاد نقش بسيار مهمي به عنوان واسطه مردم و حاكميت سازمان ه: طبيعي در استان تهران تشکيل شد گفت

ايفا مي كنند و اين دبيرخانه با هدف حمايت از تشکل هاي غير دولتي و سپردن فعاليت هاي مرتبط با حفاظت و 

 .صيانت از منابع طبيعي به آنها تشکيل شده است

بيرخانه سازمان هاي مردم نهاد با محوريت هماهنگي به صورت يك د: علي كيان افزود( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

كانال ارتباطي به شناسايي تشکل ها و سازمان هاي مرتبط با حوزه منابع طبيعي پرداخته و در گام بعدي در جهت توانمندسازي و 

 .ظرفيت سازي انجمن ها با هدف تقويت فرهنگ عمومي حفاظت منابع طبيعي در جامعه پيش مي رود

وي با اشاره به اينکه دبيرخانه مي تواند گام مهمي را در فرآيند اعتمادسازي و اعتماد افزايي ميان بخش دولتي و غيردولتي بردارد 

راهبردها، اهداف، اولويت ها، اقدامات اجرايي، فرصت ها، موانع موجود تشکل ها در راه حفاظت، بهره برداري : خاطرنشان ساخت

مسائل و چالش هاي مرتبط با منابع طبيعي در سند جامع راهبرد عملياتي دبيرخانه ترسيم گرديده و  واحياي منابع طبيعي و

همچنين به تشکلهاي مردم نهاد نيز كمك مي كند كه مطابق با اولويت ها و برنامه هاي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 

 .كشور در يك رابطه ساختاري و قانونمند همسو شوند

دبيرخانه بستر مناسبي را براي همکاري بين خود سازمان هاي مردم : منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران يادآور شد مدير كل

نهاد و زمينه سازي براي ايجاد يك تشکيالت منسجم از تشکل ها را كه به طور تخصصي در زمينه حفاظت، توسعه و احياي منابع 

 .اين فرايند به پايداري فعاليت ها مي انجامدطبيعي فعاليت مي كنند فراهم آورده كه 

شايان ذكر است دبيرخانه سازمان هاي مردم نهاد منابع طبيعي استان تهران با حضور و مشاركت نمايندگان تشکل ها تشکيل و بنا 

 .نتخاب شدبه راي گيري صورت گرفته مينا استقامت از فعاالن و دوستداران منابع طبيعي به عنوان دبير اين دبيرخانه ا
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 محصوالت كشاورزي و دامي آذربايجان غربي به عراق تسهيل مي شود  صادرات
هاي اقتصادي و كشاورزي استان آذربايجان غربي با  رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، بر توسعه همکاري

 . كشور عراق تاكيد كرد

زاده در نشست  به نقل از روابط عمومي جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، اسمعيل كريم( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

تصادي و كشاورزي استان با هيات تخصصي كشاورزي كشور عراق در اروميه، انتقال دانش فني كشاورزي و مشترک مسووالن اق

 .هاي اين سازمان برشمرد صادرات محصوالت كشاورزي استان به كشور عراق را از برنامه

عراق از محورهاي مهم اين  برخي از مشکالت و موانع موجود در صادرات محصوالت كشاورزي و دامي استان به: وي خاطرنشان كرد

ديدار است كه طي پيشنهادهاي ارائه شده براي رفع ممنوعيت صادرات برخي از محصوالت كشاورزي به كشور عراق، حذف 

هاي گمرگي براي واردات سيب به كشور عراق، حمل يکسره محصوالت كشاورزي تا محل تخليه در خاک عراق و سرعت  تعرفه

 .كشاورزي در مرزهاي دو كشور مورد تاكيد استبخشيدن به ترخيص كاالهاي 

اين استان با دارا بودن يك ميليون هکتار اراضي قابل كشت و توليد : رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي تصريح كرد

امين هاي كشاورزي كشور است كه سهم مهمي در ت ترين قطب ميليون تن انواع محصوالت كشاورزي و دامي از مهم ٦بيش از 

 .امنيت غذايي كشور دارد

هزار تن سيب درختي رتبه  ۷۳۳هزار هکتار اراضي باغي و توليد بيش از يك ميليون و  ۲۱۳استان آذربايجان غربي با : وي افزود

هاي وزارت جهاد كشاورزي است،  نخست كشور را داراست و از آنجايي كه كيفيت و سالمت توليدات كشاورزي از مهمترين سياست

 .گيرد ي مراحل توليد اين محصوالت تا عرضه به بازار زير نظر كارشناسان، مروجان و محققان كشاورزي صورت ميتمام

ترين محصوالت توليدي كشور است كه به كشورهاي آسياي ميانه و حاشيه  سيب توليدي در ايران از سالم: زاده يادآور شد كريم

هاي نسبي توليد اين محصول به شمار  فيت و قيمت مناسب محصول از مزيتشود كه كي خليج فارس و كشورهاي همسايه صادر مي

 .رود و اميد است در آينده نزديك شاهد افزايش صادرات اين محصول به كشور دوست و برادر عراق باشيم مي

جغرافيايي و حسن كشور ايران به لحاظ موقعيت : محمد جاسم مدير كل قرنطينه وزارت كشاورزي عراق نيز در اين ديدار گفت

همجواري با كشور عراق نقش مهمي در تامين نيازهاي صنعتي، اقتصادي و كشاورزي عراق دارد كه برخي مشکالت موجود در 

هاي مصرفي به خصوص كشاورزي و دامي به عراق بوده و كشورش در  هاي مرزي به لحاظ حجم وسيع واردات انواع كاالي پايانه

 .مرزي مصمم استراستاي حل معضالت تبادالت 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 ميليوني  ۰۱كاالهاي خريد با كارت  فهرستآخرين 
ميليون توماني  ۰۱صنعت، معدن و تجارت كه مشمول كارت اعتباري آخرين بررسي فهرست كاالهاي منتخب وزارت 

گروه  ۱۱اند و تعداد آنها به  برند جديد در اين فهرست قرار گرفته ۵۱گروه كااليي و  ۰۱شوند، حاكي از آن است كه  مي

 .برند رسيده است 0۱كااليي با تنوع 

ريافتي، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيالت خود همانند ساير قبوض توانند با اطالعات پيامك د بنا بر اين گزارش ، مشتريان مي

در مراحل بعدي طرح، امکان درخواست كارت خريد كاالي ايراني براي عموم مردم به صورت انفرادي از طريق . خدماتي اقدام كنند

هاي اجرايي يا  آمادگي دستگاه ها و موسسات اعتباري وجود خواهد داشت و به تدريج متناسب با اعالم مراجعه به شعب بانك

شرايط و نحوه عمل و فهرست كاالها متناسب با شرايط توليد در . كارفرمايان ذيربط، اين طرح گستردگي بيشتري پيدا خواهد كرد

ارت برند تاكنون از سوي وز ۳۷گروه كااليي كه در قالب  ٦٦. رساني خواهد شد كشور، متنوع و متغير خواهد بود و به تدريج اطالع

يخچال فريزر، يخچال تك درب، فريزر تك درب، يخچال روميزي، چرخ خياطي و گلدوزي، : صنعت اعالم شده، بدين شرح است

، ماشين لباسشويي، (سوز دوگانه –برقي  -گازي  -ايستاده )چرخ سردوز، اجاق گاز، كولر آبي، بخاري گازي و برقي، انواع آبگرمکن 

، انواع ماشين ظرفشويي آشپزخانه، كولر اسپيلت، تلويزيون، دستگاه پخش، (اي ي تو كار شيشها صفحه -مبله )انواع اجاق گاز 

اي، فر برقي و  دار و شومينه گيري، اتوي بخار، جارو برقي، مايکروفر، هود شيب بلندگو، تيونر ديجيتال، دستگاه مدوالتور، آبميوه

هاي خودرويي، ظروف چيني، ظروف اوپال، كفپوش، تصفيه آب، وكيوم  گازي، قاليچه و فرش ماشيني، موكت، كناره ماشيني، باتري

پز،  مرغ پز برقي، تجهيزات گرمايشي ساختمان، چرخ گوشت، پلوپز، توستر، پنکه، رادياتور شوفاژ، تخم سيور، سشوار، بخارپز، كباب

 -سقفي )ساز، انواع پنکه  ساندويچكن، چايساز،  خشك خردكن، غذاساز، جارو شارژي، ميوه كن، سبزي كن، آسياب، مخلوط سرخ

آور  ، بخارشوي، مبلمان، سرويس خواب، تشك خواب، كاشي و سراميك، چيني بهداشتي، پکيج شوفاژ، كتري برقي، دم(ايستاده

برند كاچيران، فيلور، سپهرالکتريك،  ۱٣صنايع لوازم خانگي از . برقي، ترازو، خردكن، همزن، فود سيور، سينك ظرفشويي و دودكش

سازان، تاكنوگاز، پارس خزر، صنايع آلومينيوم گيالن  تهران سبحان، اسنوا، الکترواستيل، ايران گرما، ناسيونال، يخساران، گرمايش

صنعتي انرژي، لورچ، پارس، ايساتيس، بوتان، اخوان جم  -كار ري، امرسان، هاردستون، شركت توليدي  شکيبا، ايران رادياتور، مشعل

 .پاكشوما، جهان افروز، شركت آذرپاک خزر تهران و استيل البرز معرفي شده استو آذرطاليي تبريز، 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 193۱آبان  2۱یکشنبه 

  از كشورممنوعيت خروج منابع ژنتيکي 

يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي از ادامه بررسي اليحه مديريت و حفاظت و بهره برداري از منابع ژنتيکي در جلسه امروز 

 .اين كميسيون خبر داد

هشت اين اليحه در جلسه امروز ماده : توضيح داد  ،(ايسنا) وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران  هدايت اهلل ميرمرادزهي در گفت

بر اين اساس كه خروج منابع ژنتيکي از كشور ممنوع شده مگر اينکه شخص حقيقي يا حقوقي ايراني و يا خارجي موافقت . به تصويب رسيد

 . دستگاه هاي زيرربط را قبل از اقدام به خروج منابع جلب كند

شد كه از جمله خروج منابع ژنتيکي از كشور به قصد بهره برداري تجاري و يا در اختيار  موارد ديگري نيز در ادامه بررسي تصويب: او ادامه داد

 .شود قرار دادن به اتباع بيگانه جرم محسوب مي

 .به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي بررسي اين اليحه در جلسه آتي اين كميسيون نيز ادامه خواهد داشت

http//:www.isna.ir/fa/news/٧۴۳٣۱۴۲۴٦۳۱ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 193۱آبان  29شنبه 

 سازماني كه كشاورزي فراسرزميني را به نتيجه برساند وجود ندارد

تا به حال : شود گفت هايي كه در رابطه با كشت فراسرزميني مطرح مي با اشاره به بحث يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي

 .سازمان و ارگاني كه بتواند اين مساله را از صفر تا صد مديريت كند و به نتيجه برساند وجود نداشته است

كشاورزي پيگير اين موضوع بوده اما نه به صورت جدي؛  گاهي وزارت جهاد: و گو با خبرنگار پارلماني ايسنا عنوان كرد زاده در گفت عباس پاپي

سال گذشته اين موضوع به شدت مطرح بوده كه در بعضي از كشورهاي آفريقايي كشاورزي كنيم؛ اخيرا هم بحث برزيل  ۲۳به خصوص در 

 .مطرح شده است

بهتر كشور مد نظر قرار گرفته مثال در بعضي از  كشت فراسرزميني با نگاه تامين امنيت غذايي: اين نماينده مجلس در ادامه توضيح داد

رسند كه  ها كارشناسان بر اساس توجيهات اقتصادي به اين نتيجه مي هاي روغني كه وابستگي شديدي داريم، گاهي وقت محصوالت مثل دانه

اي از  شود كه عده عنوان مي با بعضي كشورها قرارداد ببنديم، كشت در آنجا انجام شود و محصول به داخل كشور وارد شود؛ همچنين

هاي توليدي كه در كشورهاي مقصد وجود  توليدكنندگان ما اين توانمندي را دارند كه به خارج از كشور بروند و با استفاده از خاک و آب و نهاده

 .دارد با هدف سود اقتصادي توليد انجام دهند

اند؛ به خصوص كشور عربستان كه منابع آبي و خاكي  چين اين تجارب را داشته ن، عربستا  بعضي از كشورهاي اروپايي،: زاده خاطرنشان كرد پاپي

 .مورد نيازش در بسياري از كشورهاي آفريقايي كاورزي فراسرزميني را آغاز كرده است حاصلخير براي كشاورزي ندارد، جهت تامين مواد غذايي 

http//:www.isna.ir/fa/news/۳۳۳۲۱۲٧٦٦٣ 
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 برنج

 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  2۲, دوشنبه 

 درجه يك توليد امسال  قيمت گذاري برنج
با توجه به : تومان اعالم کرد و گفت 2۳۳۳کشاورزی قیمت متوسط برنج درجه تولید امسال را  جهادمدیرکل دفتر غالت وزارت 

های گذشته، همچنان واردات برنج ممنوع است و به کسی  میزان واردات برنج از ابتدای امسال تا کنون و حجم برنج وارد شده از سال

 . ایم مجوز نداده

ميليون تن برنج برداشت  ۲.٣هزار هکتار از اراضي كشاورزي زير كشت برنج رفت كه  ١٦۳امسال حدود : كاظم خاكسار اظهار كرد

 .شد

 ۱۳۳با توجه به نياز سه ميليون تني برنج به حدود يك ميليون و : كيلوگرمي برنج در كشور افزود ۷٣وي با اشاره به سرانه مصرف 

ز داريم اما ميزان واردات را معاونت بازرگاني جهاد كشاورزي هزار تن واردات اين محصول براي تامين نياز داخلي در هر سال نيا

نخست امسال   هاي گذشته انجام شده و هم اكنون طي شش ماهه كند، چراكه حجم بسيار زيادي از واردات در سال مشخص مي

 .هزار تن وارد شد ۴۳۳پيش از 

ها متعادل  مت برنج ايراني در ايام محرم مجددا قيمتامسال علي رغم افزايش قي: مدير كل دفتر غالت وزارت جهاد كشاورزي گفت

به صورت ميانگين در كشور  ٣١۳۳تومان و هر كيلو گرم برنج هاشمي حدود  ۳١۳۳شد و هم اكنون هر كيلوگرم برنج طارم حدود 

 .معامله مي شود

هاي كهنه و با برنج وارداتي نو  طع برنجذخاير استراتژيك برنج به اندازه كافي وجود دارد و تنها در برخي مقا: خاكسار تصريح كرد

 .شود تعويض مي

هاي  درصد افزايش داشت كه با توجه به سياست ۲١نرخ خريد تضميني ارقام پر محصول برنج در گروه اول حدود : وي اظهار كرد

 .در كشور باشيم وزارت جهاد كشاورزي اين ميزان نسبتا مناسب است و اميدواريم در آينده شاهد عملکرد توليد اين محصول

http//:iranecona.com/۴٣۷۲١ 
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 برنج
 - 31/۳2/23فارس

درخواست وزارت جهاد از گمرک براي كنترل آمار واردات / روز آينده ۰۱واردات ذخاير استراتژيك برنج تا 
 برنج

هزار تن خريداري  ۰0۱هزار تن برنج مورد نياز براي تامين ذخاير استراتژيك  ۱۱۱از : معاون وزير جهاد كشاورزي گفت

 .شود روز آينده وارد كشور مي ۰۱شده كه بخشي از آن تا 

سخ به اين سؤال كه آيا ، در پاخبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در گفت

تواند بخشي از آن مربوط به واردات  ماه امسال اعالم كرده، مي ۳هزار تن برنج كه گمرک براي واردات در  ١۳۳آمار يك ميليون و 

خير، هنوز برنج خريداري شده براي ذخاير استراتژيك وارد كشور نشده و بايد در مورد : برنج براي ذخاير استراتژيك باشد، گفت

 .الم اين ميزان واردات برنج از خود گمرک سؤال شوداع

 .هزار تن برنج بايد به عنوان ذخاير استراتژيك در كشور نگهداري شود ۷۳۳ساالنه : وي افزود

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در پاسخ به اين سؤال كه براي تامين ذخاير استراتژيك در سال جاري چه مقدار برنج خريداري 

 .هزار تن تاكنون خريداري شده است ۲۳۳هزار تن برنج مورد نياز براي تامين ذخاير استراتژيك  ۷۳۳از   :شده، گفت

برنج از كشورهاي آرژانتين، اروگوئه و هند خريداري شده و بخشي از برنج مورد نياز براي ذخاير استراتژيك تا : قنبري تصريح كرد

 .شود روز آينده وارد كشور مي ۲۳

هزار  ۲۳۳البته هنوز بخشي از برنج خريداري شده بارگيري نشده و احتماال تمامي : بازرگاني دولتي بيان داشت مديرعامل شركت

 .شود تن برنج خريداري شده تا يك ماه ديگر به كشور وارد مي

داري و وارد كشور خري ٧۴هزار تن ديگر برنج براي تامين ذخاير استراتژيك الزم است كه بايد تا پايان سال  ۲۷۳: وي تصريح كرد

 .شود

ميزان واردات برنج براي ذخيره استراتژيك توسط ستاد تدابير ويژه و ستاد تنظيم بازار به : مديرعامل شركت بازرگاني دولتي افزود

 .شود شركت بازرگاني دولتي ابالغ مي

 درخواست وزارت جهاد از گمرک براي كنترل آمار واردات برنج  *

هزار تن واردات برنج توسط  ١۳۳تجارت وزارت جهاد كشاورزي هم در مورد آمار يك ميليون و  جمال مدرسي مديركل توسعه

وزارت جهاد كشاورزي از گمرک خواسته تا آمارهاي اعالمي را مجددا كنترل كند و نتيجه نهايي آن : ماه امسال گفت ۳گمرک در 

 .رساني كند را اطالع

هزار تن  ١۳۳ماهه واردات برنج را حدود يك ميليون و  ۳اسالمي ايران آمار  به گزارش فارس چهارشنبه گذشته گمرک جمهوري

ماهه واردات برنج از سايت گمرک براي اصالح و كنترل  ۳اعالم كرد كه با درخواست وزارت جهاد در مورد اصالح آمار اعالمي، آمار 

 .مجدد برداشته شد

هزار تن اعالم شده كه وزارت جهاد كشاورزي  ١۳۳اهه امسال يك ميليون و م ۳افزايد در حالي آمار واردات برنج در  اين گزارش مي

 .در سال جاري براي حمايت از توليد داخل هيچ گونه مجوزي براي واردات برنج صادر نکرده است

سيده ماه نخست سال جاري ر ٦هزار تن در  ۷٧٦هزار تن به  ٦٦٣از  ٧۷ماهه نخست سال  ٦درصدي در  ١۲واردات برنج با كاهش 

 .است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٧۳۳۳۱۱٦ 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940829000226


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

26 
 

 پسته

 آیانا-1931آبان  29, شنبه

 هنگ كنگ و اتحاديه اروپا در صدر مشتريان / ، مشتري پسته خندان ايرانجهانكشور  0۱
هزار تن پسته از  ۵5۱مدير كل دفتر امور ميوه هاي سردسيري و خشك وزارت جهادكشاورزي برآورد كرد كه امسال 

 . باغات كشور برداشت شود

از : هزار هکتار عنوان كرد و افزود ۷٣۳، رمضان رويين تن كل سطح باغات پسته كشور را (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

 .هکتار، باغات غيربارور هستند كه طي چند سال آينده وارد عرصه توليد مي شوند هزار ١۳اين سطح 

با توجه به اين كه باغات جديد : وي با بيان اين كه درحال حاضر متوسط عملکرد باغات پسته يك تن در هکتار است، اظهار داشت

اشت و به همين دليل پيش بيني مي كنيم كه پسته به صورت علمي احداث شده اند، عملکردي بيش از باغات قديمي خواهند د

 .توليد اين محصول در ايران طي سال هاي آينده افزايش يابد

 .تن در هکتار، پسته برداشت مي كنند ۲۳برخي از باغداران پيشرو هم اكنون تا : رويين تن درهمين حال تصريح كرد

 .تن افزايش دهيم ۱.١، عملکرد توليد پسته در هر هکتار را به ريزي هاي انجام شده هدف ما اين است كه طي برنامه: وي ادمه داد

مديركل دفترامور ميوه هاي سردسيري و خشك معاونت امور باغباني، اصالح الگوي مصرف آب، اجراي سامانه هاي نوين آبياري، 

ت مکانيزاسيون، ساماندهي تغذيه، كنترل آفات، استفاده از ارقام مناسب و سرشاخه كاري، اصالح باغات موجود، افزايش عميا

 .فرآوري پسته پس از توليد و انتقال دانش فني به باغدادران را از برنامه هاي افزايش عملکرد توليد پسته برشمرد

هزار هکتار از باغات پسته به سامانه هاي آبياري  ۲۴۳در حال حاضر : وي در مورد اجراي سيستم آبياري نوين در باغات پسته گفت

 .اي و زيرسطحي مجهز شده اند نوين ، قطره

در مناطقي مانند كرمان، يزد، خراسان رضوي و دامغان ضمن اجراي سامانه هاي نوين آبياري در باغات پسته، : رويين تن اضافه كرد

 .دستگاه هاي مخصوص شيرين كردن آب نيز به كار گرفته مي شود

هزار هکتار از باغات اين دو استان را  ۷۳كم آبي نزديك به : اظهار داشتوي با اشاره به مشکل كم آبي در دو استان كرمان و يزد 

 .تحت تاثير قرار داده است

استان، پسته كاري داريم كه از نظر سطح زيركشت و توليد، كرمان داراي رتبه نخست در  ۲۳اكنون در : اين مقام مسوول افزود

 .ايران و جهان است

هاي كشور، عالقه به توليد پسته به داليل  در ساير استان: ارزش و اقتصادي است، تصريح كردوي با بيان اين كه خشکبار ايران با 

 .اقتصادي، اقليمي ، ارزآوري و نياز دنيا رو به گسترش است

كشور از ايران پسته خريداري مي كنند و بيشترين ميزان خريد توسط هنگ كنگ و اتحاديه اروپا صورت مي  ۳۳به گفته رويين تن 

 .گيرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱١٧٣۳-۲.html 
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 پسته
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 لبخند بر لب صادركنندگان ايراني پسته خندان خشکيد / صادراتي ايران را مخدوش كرد بازارها،  تباني چيني
تجار چيني و عدم خريداري پسته در آغاز فصل صادراتي جديد، عمالً قيمت پسته كاهش پيدا كرد و ايران با وجود برتري  با نيرنگ

المللي داشته باشد، اين در حالي است كه با وجود  توليد نسبت به رقيب آمريکايي، نتوانست استفاده حداكثري از بازارهاي بين

 .هيچ سناريويي براي صادرات پسته وجود ندارد اهميت پسته در سبد صادرات غيرنفتي،

در حالي : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)صادركننده و عضو انجمن پسته ايران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

، عمالً بازار اول فصل ايران ها علت نيرنگ چيني ها بود، به كه حجم توليد پسته ايران طي سال جاري بسيار بيشتر از رقيب آمريکايي

 .از دست رفت

هزار تن پسته در آغاز فصل، بيشترين حجم فصل صادراتي جديد  ۱۳تجار چيني كه هرساله با خريداري بيش از : رضا نظري افزود

كاهش پيدا  شدت زدند، امسال از خريداري اين محصول خودداري كردند و با توجه به افزايش عرضه، قيمت پسته به پسته را رقم مي

 .كرد

 ۱۳هزار تومان به  ۷۲ها از  با وارد نشدن تجار چيني در بازار پسته، عمالً قيمت پسته فندوقي مناسب چيني: وي خاطرنشان كرد

دالر به حدود هشت دالر رسيد و اكنون بين هشت دالر  ٧هزار تومان كاهش يافت و پس از گذشت چند ماه، قيمت عرضه پسته از 

 .شود المللي خريد و فروش مي ت دالر و سه سنت در بازارهاي بينو يك سنت تا هش

ها بستر عرضه پيدا كرده است، با قواعد سختگيرانه  پسته اروپايي ايران نيز كه در فضاي خالي حضور آمريکايي: نظري ادامه داد

گفت حجم پسته صادراتي ايران با خدعه  توان شود كه مي دالر عرضه مي ۲۳تا  ٧.١اتحاديه اروپا براي آفالتوكسين به قيمتي حدود 

 .درصد كاهش پيدا كرده است ١۳ها در آغاز فصل نسبت به سال گذشته  چيني

 هزار تن پسته بازار خود را حفظ كرد 8۱آمريکا با ذخيره 

بازار از سال علت ساماندهي بازار پسته و داشتن استراتژي براي حفظ  رقيب آمريکايي به: عضو انجمن پسته ايران تصريح كرد

سازي كرده است، در حالي كه ايران با وجود توان باالي توليد و  هزار تن پسته براي نگه داشتن بازارهاي خود ذخيره ٣۳گذشته 

 .تر، فاقد استراتژي صادرات پسته است طعم مناسب

از يك سياست قوي براي عرضه در  گاه نتوانسته پسته نقش مؤثري در سبد صادرات غيرنفتي ايران دارد، اما هيچ: وي يادآور شد

المللي برخوردار شود و به همين دليل با وجود برتري نسبي ايران در توليد پسته در سال جاري، نتوانست از شرايط به  بازارهاي بين

 .نفع خود استفاده كنند و نيرنگ چند تاجر چيني، عمالً باعث شد بازار اول فصل صادراتي ايران از دست برود

تر،  برداري از شرايط سياسي مناسب تواند با بهره رقيب آمريکايي جدا از آنکه ثبات در قيمت عرضه خود دارد و مي: كيد كردنظري تأ

بازارهاي اروپايي را از آن خود كند، داراي سناريوي منظمي براي صادرات پسته است و با وجود آنکه طعم و كيفيت پسته كاليفرنيا 

بندي، فعاليت بر اندازه و نوع عرضه و همچنين قيمت و ثبات بازار توانسته  علت كيفيت بسته ن است، اما بهتر از ايرا به مراتب پايين

 .بازارهاي اروپايي كه از سود بيشتري برخوردار هستند، از آن خود كند

 خَران پسته ايراني اعراب، خُرده

ريداران پروپاقرص پسته ايراني هستند، اما از آنجا كه خريد با وجود آنکه كشورهاي عربي نيز جزو خ: صادركننده پسته اظهار داشت

 .توانند تأثيري بر بازار صادراتي داشته باشند آنها از پسته ايران جزئي و اندک است، نمي

 .شده باشد تواند در وضعيت صادرات پسته تعيين هزار تن است كه نمي هاي خريداري اعراب يك باالترين محموله: وي همچنين گفت
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ميالدي، معادله صادرات پسته تغيير خواهد كرد يا خير،  ۱۳۲٦ري در پاسخ به اين پرسش كه با نزديك شدن به تعطيالت ژانويه نظ

المللي افزايش پيدا  تغيير وضعيت صادراتي پسته نيازمند افزايش تقاضا است، در صورتي كه ميزان تقاضا در بازارهاي بين: افزود

اي بايد شرايط  العاده عادله صادرات پسته به نفع ايران تغيير يابد؛ در غير اين صورت، اتفاق خارقتوان انتظار داشت م كند، مي

 .صادراتي پسته را تغيير دهد

 پسته مورد توجه دولت نيست

با وجود آنکه پسته حجم قابل توجهي از حجم محصوالت صادرات غيرنفتي را تشکيل : عضو انجمن پسته ايران خاطرنشان كرد

 .د، اين محصول چندان مورد توجه دولت نيستده مي

هاي اقتصادي دولت  شده رئيس دولت هيچ توجهي به بخش كشاورزي نشده و با وجود آنکه سياست در بسته تدوين: وي ادامه داد

 .شود ترين اقالم صادرات غيرنفتي نظير پسته هيچ توجهي نمي دائماً بر افزايش صادرات غيرنفتي تأكيد دارد، به مهم

آوري پسته و خريداري پسته از كشاورزاني كه نيازمند گرفتن مطالبات خود در  پرداخت تسهيالت براي جمع: نظري تصريح كرد

ازاي توليد پسته هستند يا تشکيل صندوقي كه بتواند در شرايط فعلي به كمك بازار پسته بيايد، ضرورتي انکارناپذير است، اما اين 

 .نکته مورد توجه دولت نيست

هاي گذشته و در حال حاضر مورد توجه دولت كنوني نيست؛  هاي خود، طي سال بخش كشاورزي با همه توانمندي: ي يادآور شدو

هاي قبل نبوده است، در حالي كه كشورهاي رقيب با وجود آنکه پسته در سبد  هاي پيش مورد توجه دولت طور كه سال همان

اند براي توليد محصول خود، سناريوي صادراتي بچينند، اما در ايران پسته  د، توانستهكن صادراتي آنها چندان نقش پررنگي ايفا نمي

  .فاقد سياست صادراتي است

 صندوق پسته تشکيل شود

زمان ضروري تشکيل صندوق پسته فرا رسيده و نيرنگ تجار چيني، ضرورت تشکيل اين صندوق را : صادركننده پسته تأكيد كرد

 .نهايي كرده است

هرچند ايران در آغاز فصل صادراتي پسته نتوانست از شرايط برتر خود در توليد پسته استفاده حداكثري ببرد، : هار داشتنظري اظ

 .تر صندوق پسته تشکيل شود چنيني به بازار پسته هرچه سريع ها درس گرفت و براي جلوگيري از صدمه اين اما بايد از مانور چيني

صندوق حمايت از توسعه محصوالت كشاورزي بايد با دقت نظر و توجه به صادرات غيرنفتي به  رسد نظر مي به: وي در پايان گفت

دار حوزه توليد، اين صندوق را به سمت كاالهاي  عنوان سکان كمك محصوالت كشاورزي بيايد و وزارت جهاد كشاورزي به

 ./استراتژيك هدايت كند
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 پنبه

 آیانا-1931آبان  21, یکشنبه

 رونمايي از دو رقم جديد پنبه تا پايان سال جاري / ، نخستين محصول تراريخته داراي مجوز در ايرانپنبه
عنوان نخستين محصول تراريخته داراي مجوز به  بهبا اخذ مجوز توليد پنبه تراريخته، اين محصول در سال آينده 

 .كشت انبوه خواهد رسيد

با اشاره به عرضه نخستين محصول ( ايانا)رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه كشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

عنوان نخستين محصول تراريخته در  و ثبت نهايي به پنبه تراريخته به بازار در سال جاري اظهار اميدواري كرد كه پنبه با اخذ مجوز

 .سازي شود سطح وسيع كشت شده و تجاري

در حال حاضر سطح : هاي ارقام تراريخته عنوان كرد و گفت قربانعلي روشني هدف از كشت پنبه تراريخته را نمايان كردن توانمندي

اي است، اما با اخذ مجوزهاي الزم  شده و قرنطينه هاي حفاظت زير كشت پنبه تراريخته در كل كشور حدود پنج هکتار در ايستگاه

 .توانايي افزايش سطح كشت تا چند هزار هکتار طي دو سال را داريم

هاي  زايي از ويژگي هاي كشاورزان و جلوگيري از خسارت وي با اشاره به اينکه توليد بدون استفاده از سم در راستاي كاهش هزينه

محيطي ريسك كمتري دارند و به همين دليل در آينده با توليد انبوه آنها  اين ارقام از لحاظ زيست: فزودارقام تراريخته است، ا

 .استقبال از ارقام تراريخته بيشتر خواهد بود

آفات و رئيس مؤسسه تحقيقات پنبه كشور با تأكيد بر اينکه ارقام تراريخته عالوه بر اينکه ذاتاً عملکرد خوبي دارند، با مقاومت عليه 

پروسه ثبت ارقام تراريخته در حال پيگيري و انجام است كه متولي : برند، خاطرنشان كرد ها عملکرد را بيش از پيش باال مي بيماري

 .اين امر پژوهشکده بيوتکنولوژي كشاورزي ايران است

درصد توليد پنبه خود  ٧۳راريخته بيش از عنوان پيشروترين كشور در توليد محصوالت ت در دنياي امروز، آمريکا به: روشني ادامه داد

را به ارقام تراريخته اختصاص داده است و شايد از باقيمانده اين محصوالت براي خوراک دام نيز استفاده نکند، اما توليد پنبه 

ه از حاشيه توان گفت پنبه تراريخت شك مي عنوان يك محصول غيرخوراكي در بيشتر كشورهاي دنيا جا افتاده و بي تراريخته به

 .امنيت بااليي برخوردار است

عنوان نخستين محصول تراريخته داراي مجوز در سال آينده به ثبت برسد تا در سطح  بيني كرد كه پنبه تراريخته به وي پيش

 ./تجاري كشت شود و در پايان از رونمايي دو رقم جديد پنبه تا پايان سال جاري خبر داد
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 پنبه
 آیانا-1931آبان  28, چهارشنبه

 خريد توافقي پنبه را بپذيريد / با ويسکوز، پنبه را از سکه انداخت ارزاننفت 
كند، اين اقدام منجر به بهبود  قابل توجهي هزينه ميدر حالي كه دولت ساالنه براي خريد تضميني پنبه منابع مالي 

ها و جبران ضرر و زيان  شود؛ در حالي كه خريد توافقي پنبه توسط تشکل فضاي كسب و كار و رضايت كشاورزان نمي

 .تواند بازار پنبه را نجات دهد عامالن خريد و اجراي خريد توافقي مي

: با اعالم اين خبر گفت( ايانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران كاران داراب فارس  مديرعامل اتحاديه پنبه

برداشت پنبه در مزارع استان فارس آغاز شده و همزمان خريد تضميني پنبه نيز رونق گرفته است؛ با اين وجود، كشاورزان از روند 

 .خريد تضميني راضي نيستند

هاي حمل و شرايط دريافت پنبه  كاران و همچنين پرداخت هزينه اخت مطالبات پنبهتأخير در پرد: محمد انصاري افزود علي

تومان براي هر كيلوگرم وش، كشاورزان  ۳۴۱اي تدوين شده است كه با وجود اعالم خريد تضميني مناسب حدود دوهزار و  گونه به

 .هاي خود را در كنار عرضه به دولت، به تجار بفروشند حاضر شدند پنبه

تومان زير قيمت تضميني از  ۲۳۳هاي باكيفيت را  طلب در مزارع پنبه حاضر شدند و پنبه برخي تجار فرصت: طرنشان كردوي خا

كند و  كاران خريداري كردند، اما از آنجا كه نقدينگي محدودي در اختيار دارند، خيلي زود سيل تجار پنبه خاتمه پيدا مي پنبه

 .ص خود را تحويل دولت خواهند داد كه باز هم باعث ضرر و زيان دولت خواهد بودكيفيت و ناخال هاي بي كشاورزان پنبه

 هزار تن پنبه در داخل كشور ۱۱توليد 

رسد حجم توليد پنبه در سراسر كشور در  نظر مي به: هزار تن پنبه در داخل كشور خبر داد و تصريح كرد ٦۳تا  ١۳انصاري از توليد 

زار تن برسد كه با وجود آنکه در روند كاهشي خود قرار گرفته، اما از مقبوليت و بازارپسندي ه ٦۳بهترين شرايط ممکن به حدود 

 .قابل توجهي نيز برخوردار نيست

المللي تأمين شده يا الياف مصنوعي  هزار تن است كه مابقي آن از بازارهاي بين ۲۱۳نياز صنايع نساجي به پنبه : وي ادامه داد

 .شود جايگزين آن مي

 ها، ابزار تنظيم بازار پنبه توافقي توسط تشکلخريد 

كند، چرا  خريد تضميني همواره ضرر و زيان قابل توجهي به دولت تحميل مي: كاران داراب فارس يادآور شد مديرعامل اتحاديه پنبه

هاي موجود،  علت محدوديت تواند نقش اثرگذاري در بازار ايفا كند و به عنوان مجري خريد نمي كه سازمان مركزي تعاون روستايي به

صورت  هاي تخصصي به آورد، اين در حالي است كه در صورت واگذاري خريد پنبه به تشکل دست نمي عمالً رضايت كشاورزان را به

 .توان انتظار داشت خريد پنبه در سيکل بازرگاني صحيحي قرار گيرد توافقي مي

تواند خسارت جزئي عامالن خريد را جبران كرده و  نبه، دولت ميدر صورت اجرايي شدن خريد توافقي پ: انصاري تأكيد كرد

 .كشاورزان نيز در شرايط مناسبي پنبه خود را به فروش برسانند

 قيمت پنبه در بازارهاي جهاني شکست

ه معادل سنت رسيد ك ۴٦تا يك دالر و  ۴١المللي به يك دالر و  قيمت هر كيلوگرم پنبه محلوج در بازارهاي بين: وي اظهار داشت

هزار تومان برآورد شده است، در حالي كه قيمت هر كيلوگرم محلوج پنبه از داخل كشور  هاي حمل و نقل شش داخلي آن با هزينه

 .هزار تومان براي خريداران تمام خواهد شد بيش از شش
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به واردات آن روي آوردند و سيل ها  كني پاک بر همين اساس، صنايع نساجي به جاي خريداري پنبه، از پنبه: انصاري همچنين گفت

 .شود واردات پنبه به كشور دنبال مي

 .كاهش قيمت جهاني پنبه باعث شده پنبه داخلي از رونق افتاده و نتواند با بازارهاي خارجي رقابت كند: وي در ادامه افزود

 ويسکوز، تهديد پنبه

قيمت نفت و محصوالت پتروشيمي، صنايع نساجي به جاي  با كاهش: كاران داراب فارس خاطرنشان كرد مديرعامل اتحاديه پنبه

 .اند عنوان الياف مصنوعي آورده پنبه رو به ويسکوز به

تر توانسته جاي پنبه را در بسياري از محصوالت صنايع نساجي بگيرد و چنين  اكنون ويسکوز با قيمت پايين: انصاري ادامه داد

 .مؤثري داشته است روندي نيز در از رونق افتادن بازار پنبه نقش

كاهد، اما با توجه به كاهش توان خريد مردم،  استفاده از الياف مصنوعي هرچند از كيفيت محصوالت توليدي مي: وي تصريح كرد

 ./شود و در نتيجه بازار خود را نيز پيدا خواهد كرد رو مي تر با استقبال بيشتري روبه توليد محصوالت ارزان
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 تامین منابع مالی

 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 وام ويژه اشتغال براي روستاييان  پرداختجزئيات 
جمهوري از پرداخت وام اشتغال به روستاييان تا  روستايي و مناطق محروم نهاد رياستابوالفضل رضوي معاون توسعه 

 .درصد كارمزد دارد با وثيقه كارت ملي قابل دريافت است ۹اين وام تنها : ميليارد تومان خبر داده و گفته است۹سقف 

هاي تعاوني روستايي پرداخت  يالت به شركتاين تسه: بر اساس اين گزارش ، رضوي درباره جزييات پرداخت اين وام توضيح داد

طوري كه در اجراي اين طرح، سهم آورده يك  به. ها متغير است شود و مبلغ و سهم آورده آن براساس تعداد اعضا اين تعاوني مي

انوار افزايش خ ١۳ميليون تومان است، اما اگر تعداد اعضا به  ۳١۳درصد و سقف تسهيالت آن  ۴۳خانوار ۱۳شركت تعاوني با عضويت 

براساس توضيحات رضوي . درصد، كاهش خواهد يافت۷١ميليارد تومان افزايش و سهم آورده اعضا به  يابد، سقف تسهيالت به يك

ميليارد تومان مشمول  ۴خانوار تا  ۱۳۳ميليارد تومان و ۷خانوار تا  ۲١۳ميليارد تومان، با  ۱خانوار تا سقف  ۲۳۳هايي با  تعاوني

كه بنا به اعالم همين مقام مسئول اعضاي تعاوني الزم نيست ساكن يك روستا باشند، ولي حتما  ضمن اين. شوند م ميدريافت اين وا

هاي  ميليارد تومان از اين تسهيالت به استان ۱۳۳: البته رضوي اعالم كرده است. اندازي كنند بايد واحد توليدي خود را در روستا راه

 .استرضوي و يزد پرداخت شده  خراسان

 برداشت اقساط وام كاال از حساب بانکي متقاضيان

ميليون توماني خريد كاالي ايراني را تصويب كرده است كه در مرحله اول به  ۲۳به جز اين دولت براي تحرک در بازار داخلي وام 

مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار ترين خبرها درباره جزييات دريافت اين وام  تازه. شود ها پرداخت مي كارمندان دولت و بازنشسته

توانند درصورت كوتاهي وام گيرنده از پرداخت اقساط به صورت مستقيم از حساب او برداشت كنند  ها مي است كه براساس آن بانك

ذيرفتن شود و متقاضيان درهنگام امضاي قرارداد وام خريد كاال با پ البته اين موضوع بدون اطالع و اجازه صاحبان حساب انجام نمي

براساس اين بخشنامه كه توسط محمدباقر نوبخت رئيس سازمان . كنند ها ايجاد مي اين شرط مجوز برداشت از حساب را براي بانك

هاي دارنده كارت، موسسات مشمول موظفند  ريزي كشور ابالغ شده است، درصورت عدم كفايت موجودي حساب مديريت و برنامه

عالم بانك عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمري متقاضيان، كسر و به حساب اعالم شده توسط ترتيبي اتخاذ كنند كه درصورت ا

 .بانك عامل واريز شود

ها، موسسات مشمول دريافت وام خريد كاال بايد براي صدور كارت اعتباري اقدام  عالوه بر اين مطابق با بخشنامه ارسال شده به بانك

در اين . ها معرفي كنند حت پوشش خود را كه متقاضي اين نوع وام هستند، شناسايي و به بانكبگيران ت كنند و كاركنان و مستمري

در ساير . ها خودداري كنند رساني شود كه از مراجعه مستقيم به بانك بخشنامه تأكيد شده است كه به متقاضيان وام كاال اطالع

 كنندگان وام مبني بر رساني پيامکي به دريافت يز اطالعها و ن بندهاي اين بخشنامه امکان خريد اينترنتي با اين كارت

كنندگان كاالها  گفتني است فهرست كاالهاي قابل خريداري و فهرست و آدرس عرضه. صورت حساب اقساط نيز تأكيد شده است

، شاپرک (www.dolat.ir)رساني دولت  پايگاه اطالع. آيد، قابل رويت است هاي اينترنتي كه در ادامه مي نيز از طريق نشاني

(www.shaparak.com ) و وزارت صنعت، معدن و تجارت(www.mimt.gov.ir ) سه مرجعي هستند كه جزييات عرضه

 ./دهند كاال را دراختيار متقاضيان قرار مي

http//:www.iana.ir/majles/item/۱١٧۳٣-۲.html 
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 تامین منابع  مالی
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 رديف اعتباري براي احيا و حفظ تاالب هاي كشور  اختصاص
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، از اختصاص رديف اعتباري براي احيا و حفظ تاالب هاي 

 .كشور خبر داد

از شيراز، معصومه ابتکار به منظور بررسي مسائل زيست محيطي وارد استان  (ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران

 .فارس شد و مورد استقبال استاندار و جمعي از مديران و مسئوالن استان قرار گرفت

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، در سفر خود به استان فارس، عصر روز دوشنبه، در جلسه ستاد 

 .ي تاالب هاي استان فارس شركت كرداحيا

ميليارد ريال اعتبار براي احياي  ۱١: معصومه ابتکار از توجه ويژه دولت به محيط زيست و احياي تاالب ها در كشور خبر داد و افزود

 .تاالب هاي فارس در نظر گرفته شده است

تخصيص يابد و قرار شده اين برنامه ها در ستاد احيا به  تالش مي كنيم اين اعتبارات هر چه سريعتر به اين تاالب ها": وي افزود

تصويب برسد و هر جا كه الزم باشد در سطح شوراي عالي آب مطرح گردد و جلسه اي را به تاالب هاي استان فارس اختصاص 

 ".دهيم و مصوبات الزم را در سطح ملي از شوراي عالي آب اخذ نماييم

در حوزه آب، بحران ها و مشکالت به نحوي است كه نيازمند يك انقالب اساسي در : داد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه

بحث كشاورزي هستيم و در اين زمينه دولت تسهيالتي را ايجاد كرده و بايد با حمايت مجلس و همکاري همه نهادها در اين زمينه 

 .جدي تر عمل كرد

در شوراي عالي آب در دولت موضوع ها به صورت : يدي دانست و گفتوي، نقش مشاركت و همراهي مردم را در اين زمينه كل

متري  ۷۳۳جدي مطرح است زيرا ظرفيت توان زيستي طبيعت به نقطه شکست خود رسيده و در چنين شرايطي كه آب از عمق 

 .برداشت مي شود نمي توان از خودكفايي كشاورزي سخن گفت

مساعدي ندارند، كشاورزي و اقتصاد سبزي وجود نخواهد داشت، اما متاسفانه در در شرايطي كه آب و خاک وضعيت : وي ادامه داد

اين موضوع در مباني دچار مشکل شده ايم به گونه اي كه از همه ظرفيت هاي آب و خاک و تنوع زيستي بهره كشي كرده ايم و با 

 .فشارهاي زيادي كه به طبيعت وارد شده است امروز متوجه عواقب آن شده ايم

در اين زمينه : س سازمان حفاظت محيط زيست كشور به طرح هاي اين سازمان براي احياي تاالب پريشان اشاره كرد و گفترئي

 .طرح مديريت يکپارچه زيست بومي بازنگري شده و بزودي براي اجرا ابالغ مي شود

ي مديريتي تاالب پريشان را تصويب  اگر ستاد در جلسه آتي خود برنامه": رئيس سازمان محيط زيست كشور همچنين اعالم كرد

 ".نمايد ما آماده اجرا هستيم

در اين جلسه سيد محمد علي افشاني استاندار فارس نيز با بيان اينکه استان فارس با تعداد زيادي درياچه، با خشکسالي گسترده 

و بايد يك طرح جامع براي آنها تعريف احياي درياچه ها با بارشهاي اخير و به صورت طبيعي احيا نمي شود : روبروشده است گفت

 .شود

همه ي : معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در جلسه شوراي اداري استان هم شركت كرد و گفت

 .طرح هاي عمراني در كشور بايد پيوست مطالعات زيست محيطي داشته باشند
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طرح براي  ۴دولت در اين زمينه : امه ريزي ها را بايد محيط زيست قرار داد گفتمعصومه ابتکار با اشاره به اينکه امروز مبناي برن

 .تصويب به مجلس ارائه داده است كه مهمترين آن، پيوست زيست محيطي براي طرح هاي عمراني است

شود و اگر آثاري  هر طرح و برنامه بايد پيوست زيست محيطي داشته باشد و آثار آن بر محيط زيست و مردم بررسي: وي بيان كرد

 .به دنبال داشت براي اصالح آنها اقدام شود و اگر آثار بسيار شديد بود از اجرا و پياده سازي آن طرح و برنامه صرف نظر شود

کا اقتصادي مي تواند مقاومتي باشد كه خود را از ات: وي، با اشاره به اينکه امروز اتکاي ما در اقتصاد بيشتر به منابع پايه است افزود

 .به منابع پايه كامال جدا كند و به سمت خالقيت و فناوري هاي نوين برود

كشاورزي استان فارس نقش مهمي در اقتصاد ملي دارد اما با كدام ظرفيت زيستي، به نظر مي رسد با توجه به سفره : ابتکار افزود

 .هاي آب زيرزميني، مبنا در كشاورزي بايد ظرفيت زيستي باشد

حفظ تاالب ها تقويت آبهاي زير زميني را به همراه دارد و گونه هاي : هم در جلسه شوراي اداري استان گفت استاندار فارس

 .مختلف گياهي و جانوري كه در استان فارس وجود دارد زمينه گردشگري و رونق اقتصادي در استان فارس را در پي دارد

بين رفتن كشاورزي، مهاجرت روستاييان و فقر و بيکاري را در جامعه به عدم توجه به تاالب ها، از : سيد محمد علي افشاني افزود

 .همراه دارد

 .وي خواستار تخصيص هر چه سريعتر اعتبارات به تاالب هاي استان شد

از ميليارد توماني تاالب هاي استان قرار است تا يك ماه آينده به استان فارس اختصاص يابد و احياي تاالب هاي فارس  ۱.١اعتبار 

 ./سر گرفته شود

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲۳۳-۲.html 
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 تامین منابع مالی
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 ميليارد دالري دولت يازدهم در بخش آب و كشاورزي  ۰۱گذاري  سرمايه
ميليارد دالر از منابع ارزي صندوق توسعه ملي را در زمينه آب و كشاورزي سرمايه  ۰۱دولت تدبير و اميد تاكنون 

 . گذاري كرده است

سعه صندوق توسعه ملي ضمن اعالم ، سيد صفدر حسيني، رييس هيات عامل صندوق تو(ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

هزار ميليارد تومان نيز به لحاظ ريالي از منابع صندوق توسعه ملي به آب و كشاورزي تخصيص داده شده  ۴بيش از : اين خبر افزود

 .است

 .توجه دانستوي در همين حال اختصاص اين ميزان اعتبار از صندوق توسعه ملي به بخش آب و كشاورزي را در تاريخ ايران، قابل 

صفدر حسيني ابراز اميدواري كرد در فضاي پساتحريم، شرايط سرمايه گذاري در پرژوه هاي كالن بخش كشاورزي از منابع صندوق 

 .توسعه ملي بهتر شود

 گفتني است، صندوق توسعه ملي با توجه به كاهش قيمت جهاني نفت و درآمدهاي ارزي كشور، بر برنامه ريزي دقيق تر و بهتر در

 .مورد منابع كمياب صندوق تاكيد دارد و از اين رو به طرح هايي با بازدهي باال و داراي توجيه اقتصادي توجه نشان مي دهد

صفدر حسيني دو شرط براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي قايل است، نخست اين كه طرح هاي اقتصادي در حوزه 

وت باشد و منابع پرداخت شده به بانك ها عودت داده شود و دوم آن كه، طرح ها از كشاورزي و ساير حوزه ها، مولد و زاينده ثر

 .توجيه اقتصادي و فني برخوردار باشند و يا سرمايه گذار، اهليت كافي داشته باشد

ميعانات  قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت، گاز و ٣۴صندوق توسعه ملي براساس ماده 

گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل هاي آينده از منابع نفت و 

 .گاز تشکيل شده است

لت اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دو. صندوق توسعه ملي در تهران مستقر است و در ساير نقاط كشور، شعبه اي ندارد

 .جمهوري اسالمي ايران است

 .با روي كار آمدن دولت يازدهم، صفدر حسيني به عنوان رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي انتخاب شده است

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۳٦١-۲.html 
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 تامین منابع مالی
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 درصد جامعه از محل كشاورزي  ۱0ارتزاق / ميليارد تومان جهت پرداخت غرامت آنفلوآنزا ۰۱۱۱ تخصيص
هزار ميليارد تومان جهت پرداخت غرامت  معاون اول رئيس جمهوري در جلسه دو روز گذشته درخواست تخصيص يك

 .نتيجه رسيدحاد پرندگان را داشت كه به  آنفلوآنزاي فوق

هاي ويژه  درباره حمايت( ايانا)رئيس سازمان مديريت بحران امروز در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

ها و  كشاورزان از اقشار زحمتکش جامعه هستند، اما متأسفانه هميشه در معرض آسيب: برداران بخش كشاورزي گفت دولت از بهره

 .اي به آنها دارد دارند و در اين راستا دولت توجه ويژهبالياي طبيعي قرار 

توان  كنند كه اين رقم جداي از اشتغال است، مي درصد جامعه از محل كشاورزي ارتزاق مي ۷۳از آنجا كه : اسماعيل نجار افزود

 .مرتفع كنيم گفت كه توليد مواد غذايي براي كشور اهميت بسزايي دارد؛ بنابراين بايد بتوانيم مشکالت آنها را

هاي خاص  امنيت غذايي يعني وجود استقالل در يك جامعه كه اين امنيت با رعايت برخي موازين و حمايت: وي خاطرنشان كرد

 .دولت قابليت شدن دارد

و هاي چند سال اخير، مبارزه با آفات اپيدميك و مشکالت مختلفي كه در بخش دام  تأمين آب با وجود خشکسالي: نجار ادامه داد

 .اي به اين اقشار داشته باشيم گيرد، از عواملي است كه نياز دارد از محل خاصي حمايت ويژه برداران را مي طيور گريبان بهره

 ميليارد ريال براي آبياري تحت فشار و صندوق توسعه بيمه ۵۱۱۱اختصاص 

را در دستور كار دارد و در اين راستا دولت اهتمام جدي براي كمك به كشاورزان : رئيس سازمان مديريت بحران تصريح كرد

هزار ميليارد تومان ديگر نيز براي صندوق توسعه بيمه در دو روز گذشته با  هزار ميليارد تومان براي آبياري تحت فشار و يك يك

دي درص ۲۳۳حاد پرندگان توانست تخصيص  هاي ناشي از آنفلوآنزاي فوق امضاي معاون اول رئيس جمهوري در راستاي خسارت

 .بگيرد

هاي ويژه معاون اول رئيس جمهوري قرار شد كه اين  با توجه: اي بخش كشاورزي يادآور شد نجار درباره تخصيص كم اعتبارات بيمه

 .جدا شده و در آخرين جلسه از دولت درخواست شد كه تخصيص كامل اعتبارات فوق عملياتي شود ۲۱و  ۲۳اعتبارات از محل 

هاي ويژه بتوانيم تعداد آنها  شده در حال حاضر كم است و بايد تالش كنيم با حمايت عداد كشاورزان بيمهت: وي در پايان تأكيد كرد

 ./را افزايش دهيم تا امنيت غذايي كشور به خطر نيفتد

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۳٦۷-۲.html 
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 تامین منابع مالی  
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  22: تاریخ

 :ميليارد توماني 5۱۱هزار و  ۵در صورت تزريق نقدينگي 

 توانست بزرگترين صادركننده مرغ گوشتي در خاورميانه باشد ايران مي
اگر چنين : نقدينگي به بخش خودرو گفتميليارد تومان  ١۳۳هزار و  ۱رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به تزريق 

هزار  ١۳۳هزار تن در سال به  ۲۳۳شد ميزان صادرات اين كاالي پروتئيني از كشور از  رقمي به صنعت توليد مرغ گوشتي تزريق مي

 .رسيد تن مي

كرد  هنگامي كه دولت از بسته خروج از ركود رونمايي كرد كمتر كسي فکر مي، خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش

ها در اين بسته معطوف به صنعت خودرو باشد، چرا كه در حال حاضر تمامي صنايع كشور به ويژه صنايع  ريزي عمده برنامه

بيشتر صنايع كشور توان گام برداشتن برند و همين امر موجب شده تا  سابقه رنج مي كشاورزي و غذايي از يك كمبود نقدينگي بي

 .حتي به اندازه يك قدم را نيز نداشته باشند

اين صنعت .در اين ميان يکي از صنايعي كه به شدت از مشکل كمبود نقدينگي به چالش كشيده شد، صنعت توليد دام و طيور است

برد و از سوي ديگر به دليل به روز نبودن  رنج مي هاي دامي باكيفيت و با قيمت مناسب از يك سو با مشکل تأمين به موقع نهاده

بر همين اساس بسياري از كارشناسان و فعاالن اين صنعت بر اين .وري پاييني در توليد برخوردار است هاي توليد، از بهره فناوري

و براي تحقق چنين امر  تواند يکي از توليدكنندگان و صادركنندگان مرغ گوشتي در منطقه خاورميانه باشد باورند كه ايران مي

 .مهمي در حال حاضر نياز به حمايت مالي دولت وجود دارد

بر پايه اين گزارش در حالي در بسته خروج از ركود به صنعت خودرو و برخي صنايع ديگر نظير لوازم خانگي توجه شد كه جاي 

 .شود خالي بسياري از صنايع از جمله صنايع غذايي كامال احساس مي

ايم و وي با بيان اينکه از دولت  تباط با عظيم حجت رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي كشور به گفتگو نشستهدر همين ار

رود كه به مانند صنعت خودرو توجه خود را به كليه صنايع از جمله صنعت دام و طيور نيز مبذول كند  يازدهم اين توقع و انتظار مي

مدت  گرفت در كوتاه ميليارد تومان به صنعت توليد مرغ گوشتي كشور صورت مي ١۳۳زار و ه ۱چنانچه نقدينگي به ارزش : ، گفت

 .هزار تن افزايش دهيم ١۳۳هزار تن به  ۲۳۳قادر بوديم ميزان صادرات خود را از 

اي از محل  ترين صادركننده مرغ گوشتي به كشورهاي منطقه درآمد ارزي قابل مالحظه هم اكنون تركيه به عنوان بزرگ: وي افزود

هاي مالي  ريزي جامع و نيز حمايت تواند با يك برنامه صادرات اين كاالي پروتئيني دارد و اين در حالي است كه كشورمان مي

 .دولتي، جايگاه نخست صادرات مرغ گوشتي را در منطقه از آن خود كند

مرغ گوشتي، يك سوم صادرات جهان به اين منطقه اي واقع شده است كه به لحاظ مصرف  حجت با اشاره به اينکه ايران در منطقه

ميليارد توماني دولت به جاي صنعت خودرو به صنعت توليد مرغ گوشتي  ١۳۳هزار و  ۱چنانچه نقدينگي : شود، اظهار كرد انجام مي

توليد مرغ هاي  گشت ضمن آنکه هزينه شد، تمام اين رقم به طور كامل ظرف دو سال به سيستم بانکي كشور بازمي تزريق مي

 .يافت گوشتي در كشور نيز كاهش مي

پرداخت نقدينگي به اين حجم به صنعت خودرو به هيچ وجه مورد اعتراض توليدكنندگان مرغ گوشتي نيست اما : وي ادامه داد

 .هايي را از صنعت توليد مرغ گوشتي نيز داشته باشد مورد انتظار و توقع است كه دولت چنين حمايت

هزار تن  ۲۳۳ميليون و  ۱ليدكنندگان مرغ گوشتي با بيان اينکه در حال حاضر ميزان توليد مرغ گوشتي در كشور رئيس اتحاديه تو

ميليارد تومان نقدينگي را در قالب يارانه يا وام ارزان قيمت به بخش توليد مرغ  ١۳۳هزار و  ۱چنانچه دولت : است، تصريح كرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هزار تن افزايش  ۳۳۳ميليون و  ۱ممکن ميزان توليد و پرورش اين كاالي پروتئيني به ترين زمان  كرد در كوتاه گوشتي تزريق مي

 .يافت مي

به گفته حجت هم اكنون تقاضاهاي بسياري از كشورهاي منطقه براي خريد مرغ گوشتي توليد ايران وجود دارد كه متأسفانه به 

 .دهندگان مرغ گوشتي در كشور وجود ندارد ي پرورشدليل كمبود نقدينگي امکان توليد متناسب با بازارهاي منطقه برا

رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينکه در ميان صنايع مختلف غذايي كمترين تورم در صنعت توليد مرغ 

کرده است هيچ تجديد نظري را در بخش قيمت مرغ اعمال ن ٧۷دولت از سال : گوشتي ظرف دو سال گذشته تجربه شده اظهار كرد

 .و همين امر موجب شده تا حاشيه سود توليد مرغ گوشتي براي توليدكنندگان داخلي هر سال كمتر از سال قبل شود

توانيم از توليد و صادرات مرغ گوشتي دركشور به عنوان يك قدرت اقتصادي ياد كنيم كه شرايط  وي با تأكيد بر اينکه تا زماني مي

 .رغ گوشتي در كشور مقرون به صرفه باشددهندگان م   توليد براي پرورش

اي است كه به ازاي پرورش هر كيلو  هاي تمام شده توليد مرغ گوشتي در كشور به گونه در حال حاضر وضعيت قيمت: وي گفت

 .دهد توماني ضرر مي ۲۳۳مرغ، توليدكننده داخلي چند 

شود اين است كه اين صنعت نيز  گوشتي به ذهن متبادر مي بر پايه اين گزارش آنچه كه از اظهارات فعاالن و توليدكنندگان مرغ

در خصوص توليد مرغ . دهد برد و به سختي با شرايط موجود ادامه حيات مي مانند صنعت خودرو از كمبود نقدينگي شديد رنج مي

ر ماهي و گوشت قرمز كند كه بدانيم در شرايطي كه مصرف انواع محصوالت پروتئيني نظي گوشتي در كشور همين ميزان كفايت مي

شود؛ در واقع مصرف مرغ است كه توانسته بار سنگين تأمين  به دليل قيمت باالي آن هر سال در سفره خانوار ايراني كمتر مي

حال اگر قرار باشد كمبود نقدينگي توليدكنندگان در اين بخش . پروتئين مورد نياز مردم را تاكنون و با اين شرايط به دوش بکشد

شويم  كاهش توليد شود از يك سو با پايين آمدن امنيت غذايي مردم روبرو خواهيم بود و از سوي ديگر قطعا مجبور ميمنجر به 

بخش زيادي از نياز داخلي را از طريق واردات تأمين كنيم كه قطعا اين شرايط نه به نفع توليدكننده و نه به نفع دولت و 

 .كننده است مصرف

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۳٣۴٧ 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 نخستين هم انديشي ملي فناوري نوين پليمر در كشاورزي برگزار مي شود 
انديشي ملي فناوري نوين پليمر در كشاورزي با تاكيد بر بکارگيري فيلم هاي پليمري در كشاورزي و  نخستين هم

 . بهمن ماه امسال در محل آمفي تئاتتر مركزي دانشگاه صنعتي اميركبيرتهران برگزار مي شود ۵5تا  ۵۹گلخانه ها 

نگارش، دبير نخستين هم انديشي ملي فناوري نوين پليمر در كشاورزي به ، اسماعيل (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

اهداف اين هم انديشي، بکارگيري فن آوري هاي نوين در استفاده از فيلم هاي پليمري در كشاورزي و ارايه : خبرنگار ما گفت

 .الگوهاي موفق در جهان و سازگاري آنها در ايران است

نيازمند به فيلم هاي پليمري، ويژگي هاي فيلم هاي پليمري براي كشت در محصوالت  وي اولويت هاي محصوالت كشاورزي

كشاورزي و گلخانه، تکنولوژي توليد فيلم هاي پليمري در كشاورزي و گلخانه، معيارها ي انتخاب پليمرها و مواد افزودني در توليد 

اورزي در ده سال آينده، روش هاي بهره برداري از فيلم فيلم هاي كشاورزي و گلخانه ها، برآورد مصرف فيلم هاي پليمري و كش

 .هاي پليمري و مکانيزم و طرح هاي بازيافت مالچ پالستيك استفاده شده در كشاورزي را از محورهاي اين هم انديشي برشمرد

اي از ديدگاه نوع  به گفته نگارش، استراتژي هاي اجرايي توسط متخصصان خارجي و داخلي و معيارهاي طراحي سازه هاي گلخانه

 .محصول و جنبه هاي اقتصادي را از ديگر محورهاي هم انديشي ملي فناوري نوين پليمر در كشاورزي است

اين هم انديشي به همت معاونت امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي، دانشگاه صنعتي اميركبير، شركت پويا پليمر تهران : وي افزود

قيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، دانشکده علوم و مهندسي كشاورزي، پژوهشگاه پليمر و و با همکاري و حمايت سازمان تح

پتروشيمي، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشکده مهندسي شيمي و پليمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنايع پايين پتروشيمي، اداره كل 

 .تدوين استاندارد و شركت پتروشيمي الله برگزار مي شود

عالقه مندان حداكثر تا آخر آذرماه امسال فرصت دارند مقاالت خود را در زمينه محورهاي اعالم شده به آدرس : داشتنگارش اظهار 

 .ارسال كنند www.agripolymerfilms.irدبيرخانه هم انديشي ملي فناوري نوين پليمر در كشاورزي 

شركت در اين هم انديشي هستند، مي توانند از طريق افرادي كه از بخش هاي كشاورزي دانشگاه ها و تشکل مايل به : وي گفت

 ./از مراكز علمي، تحقيقاتي و اجرايي خود معرفي شوند  نامه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳١۳-۲.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 ها، باعث افت تحقيقات شد  تحريم/ كيفيت در بخش كشاورزي كميت مقاالت بي افزايش
 .كيفيت كشاورزي، شاهد تنزل ساالنه جايگاه علمي كشور در جهان هستيم با افزايش كمي مقاالت بي

با تأكيد بر اينکه ( ايانا)خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران  رساني كشاورزي امروز در گفتگو با رئيس مركز فناوري اطالعات و اطالع

متأسفانه طي يك دهه گذشته با محروم ماندن : بين رتبه مقاالت علمي كشور از لحاظ كمي و كيفي فاصله زيادي وجود دارد، گفت

دار در ساير كشورها  هاي مقطع آموزشهاي مطالعاتي و  المللي، آنها نتوانستند به شکل شايسته از فرصت محققان كشور از روابط بين

 .استفاده كنند

رسول زارع با اشاره به اينکه آمار قابل استنادي براي مقايسه جايگاه مقاالت علمي داخلي با ساير كشورها از لحاظ كمي و كيفي در 

گيرد و از آنجا  صورت مي ها و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي تحقيقات كشاورزي در دانشگاه: دسترس نيست، افزود

الملل ما دچار اختالل شد،  كند از زماني كه روابط بين شود و رشد پيدا مي كه تحقيقات در يك شبکه تحقيقاتي است كه توليد مي

 .محققان نتوانستند مرز تحقيقات را طي كنند و قادر به تبادل تحقيقات و علم نبودند

ركود در اقتصاد : شود، خاطرنشان كرد اقتصاد است، در علم و تحقيقات نيز ركود حاصل ميگونه كه ركود در  وي با بيان اينکه همان

شود و ركود حال حاضر تحقيقات  كند، اما ركود در علم و تحقيقات طي هفت تا هشت سال مشاهده مي طي دو تا سه سال بروز مي

 .ما نيز ناشي از اتفاقات يك دهه گذشته است

زي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي با بيان اينکه سياست، اقتصاد و علم به هم وابسته دبير شوراي تحقيقات كشاور

ميزان دانش فني، توليد، خودكفايي، صادرات و سالم بودن : هاي علمي ما تأثير گذاشت، ادامه داد ها روي سياست هستند و تحريم

 .مناسب آنها از لحاظ علمي است دهنده جايگاه محصوالت در كشورهاي پيشرفته جهان همگي نشان

پتانسيل كشور از لحاظ علمي بيش از اين است و جايگاه حال حاضر ما شايسته نيست و متأسفانه شاهد تنزل : زارع تصريح كرد

 .ساالنه اين جايگاه هستيم

شاخص : يادآور شد وي با تأكيد بر اينکه شاخص سنجش ما ضعيف است و نبايد جايگاه علمي با تعداد مقاالت سنجيده شود،

تري نيز قرار  شك اين شاخص ما را در جايگاه نازل ارزيابي بايد ميزان استفاده به مقاالت و رجوع به آنها در نظر گرفته شود كه بي

 .خواهد گرفت كه بايد سعي شود با توجه به اين شاخص سطح مقاالت خود را ارتقاء دهيم

زماني كه ورودي : اردهم درصدي براي تحقيقات بيش از اين انتظار داشت، تأكيد كردزارع با اشاره به اينکه نبايد با بودجه چه

ها در مواقع بروز بحران، در  گمان خروجي نيز ضعيف خواهد بود، تحقيقات هميشه مظلوم واقع شده است و دولت ضعيف است، بي

 .دهند نخستين اقدام، اعتبارات بخش تحقيقات را كاهش مي

هاي كارشناسي ارشد دانشجويان تحت فشار براي ارائه مقاله باشند و بدون آموزش و نوآوري  زماني كه در دورهتا : وي اظهار داشت

 .و صرفاً براي رفع تکليف به توليد مقاله بپردازند، وضعيت تحقيقات روند نزولي را طي خواهد كرد

هاي  گذاري الت بايد تغييرات اساسي در سياستبراي حل اين معض: رساني كشاورزي گفت رئيس مركز فناوري اطالعات و اطالع

 .هاي پژوهشي، دانشجويان خود را متناسب با امکانات، اساتيد و بودجه بگيرند ها و مؤسسه كالن كشور ايجاد شود و دانشگاه

زعم  حققان بههمين م: خورند، افزود شود محققان كشور و تحقيقات به درد نمي زارع با ابراز مخالفت با اين موضوع كه گفته مي

 .دهنده ويراني امکانات تحقيقاتي در كشور است درخشند و اين نشان با ورود به ساير كشورها مي "برخي به دردنخور"
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شوند و علم كشاورزي نيز كه به منزله توليد غذا در كشور است، سهم  شان قدرتمند مي كشورها با علم: وي در پايان خاطرنشان كرد

 ./انگيز فرار مغزها جلوگيري كنيم قدرتمندي دارد و بايد بتوانيم با فراهم كردن امکانات از پروسه غمبسزايي در اين 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۲۳١-۲.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا-1931آبان  22, پنجشنبه

 تهيه و ابالغ شيوه نامه جديد آزمايشگاه هاي معتمد محيط زيست 
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از تهيه و ابالغ شيوه نامه هاي جديد آزمايشگاه هاي معتمد 

 . محيط زيست خبر داد

معاون محيط زيست  -، سعيد متصدي (پام)پايگاه اطالع رساني محيط زيست  به نقل از( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

يکي از مسئوليت هاي مهم : انساني سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به جايگاه حاكميتي و نظارتي اين سازمان، گفت

ندگي ناشي از فعاليت آن سازمان حفاظت محيط زيست در بحث نظارت، پايش مداوم صنايع به منظور جلوگيري و كنترل آالي

 .هاست

در همين راستا، خوداظهاري يکي از مکانيسم هاي موجود براي پايش صنايع است كه بر طبق قوانين و مقررات موجود، : وي افزود

 .همچنين برنامه پنجم بر آن تاكيد شده است

با همکاري آزمايشگاه هاي معتمد به  بر طبق سيستم خوداظهاري، صنايع بزرگ: معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد

عنوان بدنه اجرايي براي انجام آزمايش هاي مرتبط و پايش آاليندگي ها، همچنين به عنوان بازوي محيط زيست در زمينه 

 .جلوگيري و كنترل آاليندگي ناشي از فعاليت صنايع، اقدام به پايش ميزان آاليندگي ناشي از فعاليت هاي خود مي كنند

 ري مکانيسمي جهاني براي تطبيق فعاليت صنايع با استانداردهاي زيست محيطي استخوداظها

وي خوداظهاري را مکانيسمي جهاني دانست كه بسياري از كشورهاي دنيا از آن به عنوان روشي براي موظف كردن صنايع به اعالم 

صنايع به جهت تطبيق با استانداردهاي زيست ميزان توليد آلودگي ناشي از فعاليت هاي خود و همچنين ارزيابي فعاليت هاي 

 .محيطي، بهره مي برند

متصدي خوداظهاري صنايع را اقدامي مشابه اعالم ميزان دارايي ها و ماليات پرداختي توسط افراد در بخش اقتصادي برشمرد و 

هاي حفاظت محيط زيست انجام مي  در تمام دنيا اين فعاليت توسط بدنه كارشناسي مسلط و معتمد سازمان ها يا وزارتخانه: گفت

 .شود و در ايران نيز توسط آزمايشگاه هاي معتمد انجام مي پذيرد

بر اساس اعالم خود صنايع از ميزان تطابق فعاليت هايشان با استانداردهاي زيست : معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد

ده داشته باشند، مشمول قوانين مختلف مربوط به عوارض آاليندگي محيطي، صنايعي كه فعاليت خارج از استانداردهاي تعيين ش

 .همچون جرايم و توقف فعاليت مي شوند

 درصد خوداظهاري هاي انجام شده توسط آزمايشگاه هاي معتمد ۴۱تشکيك در نتايج بيش از 

در : يست داشت و اظهار كردوي اشاره اي هم به نحو تعيين و انتخاب آزمايشگاه هاي معتمد از سوي سازمان حفاظت محيط ز

گذشته، دستورالعمل ها و آيين نامه هايي در اين زمينه تهيه شده بود كه بنا به داليل متعدد، قابليت استفاده نداشت و منجر به 

شکل گيري سوء استفاده هايي از خدمات آزمايشگاه هاي معتمد مي شد كه اين موضوع در كنار عدم نظارت كافي و كامل سازمان 

 .اظت محيط زيست بر فعاليت اين آزمايشگاه ها، منجر به شکل گيري چالش هاي متعدد شده بودحف

درصد نتايج خوداظهاري كه توسط آزمايشگاه هاي معتمد به سازمان حفاظت  ٧۳به طور نمونه بيش از : اين مقام مسئول گفت

 .به عبارت ديگر فاقد اطمينان و دقت الزم بودمحيط زيست ارائه مي شد، فاقد ارزش قانوني، عملکردي و عملياتي بود و 

و مديريت جديد در سازمان حفاظت محيط  ۲۷٧۱به همين دليل همزمان با آغاز به كار دولت جديد در سال : متصدي اضافه كرد

به فرآيند زيست، بررسي هاي مختلفي براي رفع نقايص در اين زمينه آغاز شد و در همين راستا و به منظور رفع خدشه بزرگي كه 
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خوداظهاري به دليل نواقص موجود در شيوه نامه ها و دستورالعمل ها وارد شده بود، با بررسي دقيق آيين نامه ها و دستورالعمل ها 

و تخلفات صورت گرفته در كارگروهي كه در دفتر پايش فراگير سازمان شکل گرفت، اين دستورالعمل ها مورد بازنگري و اصالح 

 .قرار گرفتند

يکي از مهم ترين اركان در اصالح و بازنگري آيين نامه هاي مربوط به آزمايشگاه هاي : ون سازمان حفاظت محيط زيست افزودمعا

معتمد، حفظ و تامين حقوق صنعتگر، آزمايشگاه معتمد و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان باني حفظ سالمت مردم و محيط 

 .زيست بود

حل مختلف، شيوه نامه جديد فعاليت آزمايشگاه هاي معتمد تدوين و به تصويب شوراي معاونان پس از طي مرا: وي ادامه داد

 .سازمان حفاظت محيط زيست رسيد و به استان ها نيز ابالغ شد

نوع آزمايش : متصدي اشاره اي هم به برخي تغييرات ايجاد شده در شيوه نامه جديد فعاليت آزمايشگاه هاي معتمد داشت و گفت

كه بايد انجام پذيرد، نحوه برخورد با آزمايشگاه هاي متخلف، نحوه تعيين آزمايشگاه هاي معتمد از جمله مواردي است كه هايي 

 .مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته است

 پارامتر كالبيراسيون به پارامترهاي مشمول خوداظهاري صنايع اضافه شد

اده از خدمات آزمايشگاه هاي همکار، الزام آزمايشگاه هاي معتمد به رعايت معاون سازمان حفاظت محيط زيست محدود كردن استف

فواصل زماني شش ماهه جهت درخواست ارتقاء، بحث هاي الزام مديرعامل آزمايشگاه به ارائه تعهد در خصوص رعايت كليه موارد 

قانون برنامه پنجم  ۲٧۳عايت الزامات ماده مندرج در آئين نامه آزمايشگاه هاي معتمد، موظف نمودن آزمايشگاه هاي معتمد به ر

توسعه، افزوده شدن مبحث مهم كالبيراسيون به خدمات آزمايشگاه هاي معتمد به عنوان يکي از پارامترهاي مشمول خوداظهاري را 

 .از جمله مهم ترين تغييرات در شيوه نامه جديد دانست

ايش هاي خوداظهاري از سوي آزمايشگاه هاي معتمد به صنايع تحميل متاسفانه در گذشته پارامترهايي براي انجام آزم: وي گفت

مي شد كه فاقد هرگونه استاندارد مشخصي در كشور بود و هيچ ضرورتي براي اندازه گيري پارامتر به دليل فاقد استانداردهاي الزم 

 .اين مباحث در نظر گرفته شده است بودن وجود نداشت كه خوشبختانه در آيين نامه جديد راهکارهايي براي مقابله با تمامي

 افزايش تعرفه خدمات آزمايشگاه هاي معتمد با تصويب شوراي عالي محيط زيست

به منظور پاسخگويي به نياز درآمدي : متصدي همچنين از افزايش تعرفه خدمات آزمايشگاه هاي معتمد خبر داد و اضافه كرد

سط اين آزمايشگاه ها، با تصويب شوراي عالي محيط زيست، تعرفه خدمات آزمايشگاه هاي معتمد و انجام بهتر فعاليت ها تو

 .آزمايشگاه هاي معتمد افزايش يافت

پايش )معاون سازمان حفاظت محيط زيست اصالح و به روز رساني شيوه نامه نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي 

ش هاي صورت گرفته در راستاي ساماندهي مباحث مربوط به پايش دانست و و ابالغ ان از ابتداي امسال را يکي ديگر از تال( آنالين

 .سازمان حفاظت محيط زيست عزم جدي براي ساماندهي مباحث پايش به ويژه مباحث خوداظهاري و پايش آنالين دارد: گفت

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲٦۳-۲.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  22, پنجشنبه 

 فرنگي در كردستان زراعي توت نژادي و به اندازي آزمايشگاه به راه
مندی از اعتبارات دولتی، خدمات  جهاد دانشگاهی با کمترین فشار بر دولت و کمترین بهره: رئیس جهاد دانشگاهی واحد کردستان گفت

 . المللی ارائه کرده است شاخصی را در عرصه ملی و بین

نان آموزشي جهاد دانشگاهي آبان در آيين افتتاحيه چهل و يکمين گردهمايي معاو ۱۳، روز چهارشنبه، "حميد رضا مجردي"دكتر 

نيز بيان شده است، جهاد دانشگاهي يکي از ( مدظله العالي)همانطور كه در سخنان مقام معظم رهبري: كشور، در سنندج اظهار كرد

 .هاي اصلي انقالب اسالمي است رويش

المللي  ات خاصي را در عرصه ملي و بينمندي از اعتبارات دولتي، خدم اين نهاد با كمترين فشار بر دولت و كمترين بهره: وي افزود

 .ارائه كرده است

هاي اين نهاد اعم از آموزش، پژوهش، فرهنگي و اشتغال در كردستان فعال  تمام حوزه: رئيس جهاد دانشگاهي كردستان عنوان كرد

 .هاي شاخصي را در استان انجام داده است ها فعاليت است و در همه زمينه

توت فرنگي به عنوان يکي از مهمترين « زراعي به»و « نژادي به»ر اين نهاد، آزمايشگاهي در زمينه به زودي د: وي تصريح كرد

 .شود اندازي مي محصوالت زراعي تجهيز و راه

: شود، خاطرنشان كرد اندازي مي مترمربع در فاز اول در اين واحد راه ١۳۳اي نيز با مساحت  مجردي با اشاره به اينکه گلخانه

 .هکتار در زمينه توليد نشاء توت فرنگي در استان افتتاح خواهد شد ۱اي نيز به مساحت  عههمچنين مزر

، منطقه كردستان، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار كردستان (ايسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران

رود كه توجه مناسب و  از جهاد دانشگاهي انتظار مي: ستان، گفتكرده در كرد نيز با اشاره به شمار باالي نيروي انساني تحصيل

 .اي به توانمندسازي نيروي انساني در استان كردستان داشته باشند ويژه

، در ادامه آيين افتتاحيه چهل و يکمين گردهمايي معاونان آموزشي جهاد دانشگاهي كشور، در سنندج اظهار "حسين فيروزي"

مند به نقش آفريني است كه اين خود بهترين  ظر هرم سني، استان جواني است و داراي جمعيتي عالقهاستان كردستان از ن: كرد

 .ظرفيت براي پيشرفت و توسعه استان است

هاي موجود در كردستان براي  هزار نفر اعضاي هيات علمي از ديگر ظرفيت التحصيل دانشگاهي و يك هزار فارغ ۲١۳: وي افزود

 .هاي مختلف، اين جمعيت به بيش از چهار هزار نفر خواهد رسيد كه با احتساب مدرسان و اساتيد حوزهپيشرفت و توسعه است 

اي به  رود كه توجه مناسب و ويژه از جهاد دانشگاهي انتظار مي: معاون توسعه منابع انساني استاندار كردستان عنوان كرد

 .توانمندسازي نيروي انساني در استان كردستان داشته باشد

ها و مراكز  تنها يك واحد دانشگاهي در كردستان وجود داشت كه امروز با افزايش تعداد دانشگاه ١۳در سال : وي تصريح كرد

 .رشته در مقاطع مختلف آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند ۴١هزار دانشجو در  ۳۴آموزش عالي در اين استان، 

با وجود همه : ات شاياني به حوزه علمي كردستان صورت گرفته است، ذكر كردفيروزي با اشاره به اينکه از نظر كمي و كيفي خدم

 .هاي آخر كشوري قرار گرفته است هاي صورت گرفته، اين استان در اين زمينه هنوز در رتبه تالش

اوطلبان در وجود تنها يك دانشگاه دولتي روزانه در كردستان كافي نيست و اين امر موجب كاهش درصد قبولي د: وي ادامه داد

 .دانشگاه روزانه خواهد بود
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ها نياز دارد و  بخشي آموزش بيش از ساير استان كردستان به كيفيت: معاون توسعه و منابع انساني استاندار كردستان اظهار كرد

 .تواند در اين زمينه كمك شاياني به كردستان بکند جهاد دانشگاهي مي

جوان بودن جمعيت كردستان، نياز بيشتر به كارآفريني را : وري دانست و افزود هرهبخشي به آموزش را موجب افزايش ب وي كيفيت

طلبد كه مراكز آموزشي و پژوهشي كشور بايد در اين زمينه اين استان را ياري و نسبت به آموزش كارآفريني به جوانان استان  مي

 .اقدام كنند

محورانه نياز دارد، ذكر  به مديريت پژوهش... دي، اجتماعي، سازماني ومختلف فر  هاي فيروزي با اشاره به اينکه كردستان در بخش

 .هاي اجتماعي و پاسخ به نيازهاي مردم بايد مسائل را با ديدي علمي و پژوهش محورانه پيگيري كنيم براي حل آسيب: كرد

استان كردستان داراي شش : ن كردهاي كشور را داراست، خاطرنشا آب وي با اشاره به اينکه استان كردستان هفت درصد از روان

 ۱.١درصد زمين قابل كشت كشور است كه بر اين اساس بايد شش درصد كشاورزي را هم داشته باشد اما متاسفانه كردستان تنها 

 .درصد كشاورزي كشور را به خود اختصاص داده است

هاي استان را بايد تقويت كرد و با پاسخ  ها و توانمندي ظرفيت: معاون توسعه و منابع انساني استاندار كردستان در پايان يادآور شد

 .وري را در استان افزايش داد به نيازهاي مردم استان، بهره

http//:iranecona.com/۴٣۴٧١ 
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 تخم مرغ

 - 31/۳2/25فارس

 آنفلوانزاي پرندگان حقيقت نداردشيوع مجدد /مرغ صادر شد هزار تن تخم ۱۰
هاي  مرغ صادراتي به قيمت گذار با بيان اينکه متقاضيان تخم كنندگان مرغ تخم مديرعامل اتحاديه سراسري توليد

مرغ صادر شده است اما به محض واقعي شدن قيمت  هزار تن تخم ۱۰در حالي كه امسال : اند، گفت پايين عادت كرده

 .يابد تقاضا كاهش مي

، خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  گذار ميهن در گفت كنندگان مرغ تخم رضا تركاشوند مديرعامل اتحاديه سراسري توليد

 .مرغ در چند روز گذشته افزايش يافته اما هنوز اين محصول به قيمت واقعي نرسيده است اگر چه قيمت تخم: گفت

مرغ  در حال حاضر هر كيلوگرم تخم: مرغ زير قيمت واقعي بوده است، افزود ماه گذشته قيمت عرضه تخم ۱۳ا بيان اينکه در وي ب

 .تومان است ۷٣۳۳درب مرغداري بطور متوسط 

براي براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت مناسب : گذار ميهن تصريح كرد مديرعامل اتحاديه سراسري توليدكنندگان مرغ تخم

 .تومان است كه در حال حاضر قيمت اين محصول در كف قرار دارد ۴۱۳۳تا  ۷٣۳۳مرغ درب مرغداري بين  عرضه تخم

اند و هر زمان كه قيمت اين محصول به  هاي پايين آن عادت كرده مرغ به قيمت همسايگان و متقاضيان تخم: تركاشوند بيان داشت

 .يابد رات كاهش ميشود تقاضا كم و صاد قيمت واقعي نزديك مي

 .مرغ به كشورهاي مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر شده است تن تخم ۱۳۳هزار و  ٦۲تاكنون : وي بيان داشت

 .مرغ است هزار تن تخم ۲۳۳گذاري امسال صادرات  هدف: مرغ صادر شد، تصريح كرد هزار تن تخم ۳۳، ٧۷وي با بيان اينکه سال 

 دگان در كشور حقيقت نداردشيوع مجدد آنفلوانزا پرن*

اين موضوع اصال حقيقت : تركاشوند همچنين راجع به مسائل مطرح شده در مورد شيوع مجدد آنفلوانزاي پرندگان در كشور گفت

 .ندارد و كذب محض است چرا كه هيچ موردي از ابتال به آنفلوانزاي پرندگان تاكنون گزارش نشده است

 .ير واقعي لطمه به صنعت كشور استبيان اينگونه مسائل غ: وي افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۳١۴۴ 
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 تخم مرغ
 - 1/۳2/29فارس

 كاهش يافت صادرات/ مرغ را گران كرد ميليون قطعه مرغ پايان دوره تخم ۵.5حذف 
مرغ در هفته  با افزايش قيمت تخم: گذار كشور گفت دبيركانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .مرغ افزايش و به دنبال آن صادرات كاهش يافت هاي پايان دوره قيمت تخم مرغ  گذشته به علت حذف بخشي از گله

وگو با خبرنگار اقتصادي  گذار كشور در گفت رش دهندگان مرغ تخمسيد فرزاد طالكش دبير كانون سراسري انجمن صنفي پرو

مرغ افزايش يافت اما اين افزايش قيمت ثبات چنداني  ها باالخره قيمت تخم هفته گذشته پس از مدت: ، گفتخبرگزاري فارس

 .مرغ كاهش يافت ساعت مجدد قيمت تخم ۴٣نداشت و پس از 

  بنابراين قيمت هر كيلو: تومان افزايش يافت، افزود ١۳۳مرغ در هفته گذشته تقريبا هزار و  وي با بيان اينکه قيمت هر كيلوگرم تخم

 .تومان رسيد ۴۷۳۳آن به حدود 

صادرات مرغ بالفاصله  اما افزايش قيمت تخم: گذار كشور، بيان داشت دبيركانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .مرغ به شدت كاهش يافت اين محصول را متأثر كرد و صادرات تخم

دهيم، زيرا كشورهاي رقيب اين محصول را  مرغ قدرت رقابت در بازارهاي منطقه را از دست مي با افزايش قيمت تخم: طالكش افزود

 .كنند با قيمت كمتري عرضه مي

مرغ درب  در حال حاضر قيمت هر كيلو تخم: گذار كشور بيان داشت خمدبير كانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ ت

 .تومان است ۷٧۳۳تومان نسبت به هفته گذشته  ۴۳۳مرغداري با كاهش 

آمار رسمي در اين : گذار عنوان كرد و اظهار داشت هاي مرغ تخم مرغ را حذف تعدادي از گله وي دليل افزايش ناگهاني قيمت تخم

 .اند ميليون قطعه مرغ پير را از چرخه توليد حذف كرده ۱.١شود مرغداران در روزهاي اخير حدود  رد ميمورد ندارم اما برآو

از حذف : گذار پرداخت نشده است، گفت هاي پير مرغ تخم اي از سوي دولت بابت حذف گله طالكش با بيان اينکه هنوز هيچ يارانه

 .شود زمان صرف ميماه  ۷ريزي و توليد تقريبا  گله تا آغاز مجدد جوجه

هفته از  ٣۳هاي پايان دوره بايد پس از  بطور متوسط مرغ: گذار گفت دبير كانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .كنند گذار را نگهداري مي هاي تخم چرخه توليد خارج شوند كه به دليل بصرفه نبودن توليد، اغلب مرغداران بيش از اين مدت مرغ

هزار تومان هزينه دارد بنابراين با اوضاع به صرفه  ۱۳گذاري طي سه ماه براي مرغدار  هر جوجه تا رسيدن به مرحله تخم :وي افزود

 .ورزند  هاي پايان دوره امتناع مي نبودن توليد مرغداران اغلب از كشتار مرغ

شود زيرا با اين اقدام  صنعت مرغداري وارد ميهفته به كل  ٣۳هاي پايان دوره بيش از  ضرر مالي نگهداري مرغ: طالكش بيان داشت

 .ها را زير سئوال برد توان آن شود اما به دليل ضرر و زياني كه غالبا مرغداران دچار آن هستند نمي توليد بيش از نياز مي

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳١٦۳ 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا-1931آبان  25, دوشنبه

 نباتات به باغداران براي مراقبت از طغيان و خسارت كرم خراط  حفظهشدار 
مديركل دفتر پيش آگاهي سازمان حفظ نباتات بااشاره به روند گسترش آفت كرم خراط درسطح باغات كشور گفت 

 . براي جلوگيري ازخسارت در باغ هاي كشور وبه ويژه استان آذربايجان شرقي نيازمند همکاري همه كشاورزان است

اكبرپور در همايش تخصصي مبارزه با كرم خراط و روش هاي كنترل از تبريز، كرامت اله ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

كرم خراط از مهم ترين آفات چوبخوار در كشور است كه بيشتر به درختان گردو : تركيبي آفت در شهرستان عجب شير افزود

 .خسارت وارد مي كند و در درختاني مانند سيب، به و گالبي نيز خساراتي به بار مي آورد

اين آفت چوبخوار در تمامي باغ هاي گردوي كشور در حال گسترش بوده، به طوري كه در استان هاي كرمان و : شد وي ياد آور

 .خراسان جنوبي به مرحله طغيان رسيده و وضعيت باغ هاي آذربايجان شرقي و غربي بهتر از ساير استان هاست

ي تواند با آن مقابله كند و براي مقابله با آن در يك منطقه كرم خراط آفتي است كه هيچ كشاورزي به تنهايي نم: وي اظهار كرد

 .همه باغداران مي بايست كمك كنند

خشکسالي و تغييرات اقليمي چند سال گذشته : اكبرپور با اشاره به اينکه اين آفت در ايران سابقه چند صد ساله دارد، ادامه داد

 ./سبب گسترش و طغيان اين آفت شده است 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۳۳-۲.html 
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 تولیدات باغی
 آیانا- 1931آبان  9۳, شنبه

 گردد  آزمايشگاه شيمي روغن زيتون آكروديته مي/ شود استاندارد پنج محصول باغباني صادراتي اجباري مي
شود، به نفع رقباي كشور  محصوالت باغباني غيراستاندارد عالوه بر آنکه مانع از حفظ بازار صادراتي ميصادرات 

 .خواهد بود

با اشاره به اهميت ( ايانا)مقام معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران   قائم

روز كردن استانداردهاي محصوالت باغباني را   در جهان و تعيين بازارهاي جديد، ضرورت به حفظ بازارهاي هدف محصول باغباني

 .ناپذير عنوان كرد  اجتناب

شود، به نفع  جهانگير عرب با تأكيد بر اينکه صادرات محصوالت باغباني غيراستاندارد، عالوه بر آنکه مانع از حفظ بازار صادراتي مي

در همين راستا بين محمدعلي طهماسبي، معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي و نيره : فتكشورهاي رقيب خواهد بود، گ

 .عمل امد پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد هماهنگي الزم به

به در اين هماهنگي مقرر شد استانداردهاي موجود كه نياز به بازنگري دارند از سوي معاونت امور باغباني : وي همچنين افزود

 .سازماني ملي استاندارد ارائه شود تا در اولويت كاري قرار گيرند

تدوين استانداردهاي مورد نياز جهت برخي از محصوالت باغباني كه فاقد استاندارد مصوب هستند با اعالم : عرب خاطرنشان كرد

 .معاونت باغباني در اولويت اقدامات سازمان ملي استاندارد قرار خواهد گرفت

بررسي كارشناسي اجباري شدن استانداردها براي بازارهاي داخلي محصوالتي همچون زعفران و بازارهاي خارجي براي وي از 

در صورت وجود : كيوي، سيب، انار و انجير كه از اقالم مهم صادراتي كشور هستند با هماهنگي طرفين خبر داد و تصريح كرد

يش، استانداردهاي مورد نياز در دستور كار شوراي عالي استاندارد كشور قرار خواهد امکانات زيربنايي مانند آزمايشگاه، امکان آزما

 .گرفت تا پس از تصويب به اجرا درآيد

 شود آزمايشگاه شيمي روغن زيتون آكروديته مي

توسط شوراي  مقام معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه براي آكروديته كردن آزمايشگاه شيمي روغن زيتون قائم

رغم   اين آزمايشگاه به: هاي الزم از سوي معاونت امور باغباني صورت گرفته است، ادامه داد ها و پيگيري المللي زيتون، هماهنگي بين

 .هاي گذشته، پس از پنج سال موفق به اخذ گواهي نشد هاي معاونت امور باغباني طي سال پيگيري

كه سازمان ملي استاندارد امکانات الزم را در جهت آكروديته كردن از لحاظ علمي و تجهيزاتي عرب با عنوان اينکه قرار بر اين است 

مقرر شده است درباره آزمايشگاه ارزيابي حسي روغن زيتون مسئوالن پژوهشگاه مواد غذايي سازمان ملي : را فراهم كند، يادآور شد

عمل آورند تا فقط افراد مجرب داراي  رت جهاد كشاورزي اقدام الزم بهاستاندارد با هماهنگي دفتر طرح زيتون معاونت باغباني وزا

المللي به آموزش و ترويج ارزيابي حسي  گواهينامه اموزشي و واجد صالحيت علمي و كارشناسي با توجه به استانداردهاي ملي و بين

 ./بپردازند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/26126-1.html 
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 تولیدات باغی
 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  2۱, یکشنبه 

 گرمسيري صادر كرد  ميليون دالر ميوه ۱۱۱ايران 
 15: سازی میوه شب عید آغاز شده، گفت گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخیره و نیمه گرمسیریهای  مدیرکل میوه

 . شود هزار تن سیب برای تأمین میوه شب عید ذخیره می 2۳هزار تن پرتقال و 

ميوه شب عيد به  سازي ذخيره: گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت هاي گرمسيري و نيمه پور مديركل دفتر ميوه ابوالقاسم حسن

 .دستور وزير جهاد كشاورزي آغاز شده است

 .هزار تن سيب براي تأمين ميوه شب عيد ذخيره شود ۱۳هزار تن پرتقال و  ۴١براين اساس مقرر شده تا امسال : وي افزود

: بود، اظهار داشت گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه توليد مركبات امسال خوب هاي گرمسيري و نيمه مديركل ميوه

 .ميليون تن است ۴برآورد وزارت جهاد از ميزان توليد مركبات در سال جاري بيش از 

  هزار تن انواع ميوه ۱٧۳حدود  ٧۷سال : شود، تصريح كرد هزار تن پرتقال صادر مي ۲۳۳پور با بيان اينکه ساالنه حدود  حسن

 .گرمسيري صادر شد گرمسيري و نيمه

روند كه  هاي سردسيري و گرمسيري به شمار مي خرما، انجير، پرتقال، كيوي و ديگر مركبات، انار و انبه جزء ميوه: وي بيان داشت

آوري  ميليون دالر براي كشور ارز ۷۳۳شوند، مثل موز، نارگيل و آناناس در مجموع  هاي وارداتي كه صادرات مجدد مي به عالوه ميوه

 .داشته است

http//:iranecona.com/۴٣۱۱۳%/D٣ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/۳2/21فارس

 توجهي به پرورش سازگارترين دام در شرايط كم آبي بي/ آغاز بحران انقراض شتر
ترين  شتر شاخص: انقراض شتر در كشور آغاز شده، گفترئيس هيأت مديره انجمن علمي شتر با بيان اينکه بحران 

 .آبي است، بنابراين بايد به پرورش آن در شرايط فعلي كشور توجه شود حيوان در مواجهه با شرايط كم

سعيد زيبايي با بيان اينکه جهان به سمت سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي، به نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

هاي زير  با توجه به كاهش سطح بارندگي و سطح آب: كند و كم آبي در حال تشديد شدن است، اظهار داشت گرم شدن حركت مي

 .اي انديشيده شود تنش آبي و گرم شدن دور از نظر نبوده و بايد براي آن چاره زميني كشور، مسئله

 شتر سازگارترين دام در بحران آبي

در اين ميان براي زدودن تنش آبي بايد در حوزه دامپروري از دام هايي استفاده كنيم : رئيس هيئت مديره انجمن علمي شتر افزود

ترين حيوان در اين زمينه دانست، چرا كه  يش گام باشند كه مي توان شتر را شاخصكه در راستاي صرفه جويي در مصرف آب پ

 .اين دام مختص بيابان است و در مقابل گرما و كم آبي بسيار مقاوم است

ن كند كه با اي هايي را توليد مي شتر در برابر تنش آبي زنجيره: كند، گفت هفته تحمل مي ۷وي با بيان اينکه شتر كم آبي را تا 

 .معضل مقابله كرده و با توجه به گرماي پيش روي جهان، مي توان از اين حيوان به عنوان دام آينده ياد كرد

هاي  درصدي مواجه شده كه با توجه به پتانسيل ۱.١متاسفانه رشد پرورش شتر در كشور ما با كاهش : زيبايي تصريح كرد

 .جغرافيايي، اين مسئله قابل دفاع نيست

كشور عمان از نظر رشد پرورش شتر و كشور عربستان از نظر رشد محصوالت شتر : ي همسايه نيز اشاره كرد و گفتوي به كشورها

 .موفق عمل كرده و در مقابل كشور تركيه رشد منفي را تجربه كرده است

ي انجام دهد تا نقش آفريني ما به عنوان كشوري كه پتانسيل زيادي در اين زمينه دارد، بايد برنامه ريزي هاي دقيق: وي تاكيد كرد

 .خوبي در منطقه داشته باشد

 آغاز بحران انقراض شتر

احتمال انقراض شتر دو كوهانه : رئيس هيئت مديره انجمن علمي شتر همچنين با بيان اينکه بحران انقراض شتر آغاز شده ، گفت

تاسر دنيا بعنوان يك گونه مقاوم، كم توقع و با است كه شتر دامي اقتصادي بوده و در سر در كشور بسيار باالست اين در حالي

 .پتانسيل باال معرفي شده است

هاي توليدي منحصر  به گفته وي اهميت پرورش شتر در دنيا، باتوجه به افزايش اقالم خوراكي، كمبود مراتع و همچنين فرآورده

 .فرد اين حيوان در مقايسه با ديگر حيوانات در حال افزايش است به

 "پرورش شتر"ايدار در مناطق محروم كويري با اشتغال پ

در مناطق محروم و كم برخوردار بايد دامپروي شتر را رواج داد و از پتانسيل هاي : زايي نيز اشاره كرد و افزود وي به موضوع اشتغال

ده كه الزم است با فعال كردن زايي بهره برد، از سويي ديگر مناطق مرزي ما اكثرا به صورت كويري بو باالي اين حيوان براي اشتغال

 منطق اقتصادي دامپروري شتر در اين مناطق رونق دهيم

 مغفول ماندن پرورش شتر از چشم مسئوالن

http://www.farsnews.com/
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رئيس هيئت مديره انجمن علمي شتر در ادامه با بيان اينکه متاسفانه دامپروري شتر در ميان مسئوالن كم اهميت شده است، 

 .ا دام هاي ديگر مغفول مانده كه الزم است شترداري سنتي به شترداري نوين تبديل شودرشد پرورش شتر در مقايسه ب: افزود

 ساله براي پرورش شتر ۵۱تنظيم سند چشم انداز 

از طرفي مسئوالن اقتصادي كشور بايد به اين نتيجه برسند كه براي دامپروري شتر وام در نظر بگيرند كه البته اين : وي ادامه داد

 .برنامه ريزي استموضوع در حال 

به گفته وي بخش خصوصي رغبت كافي براي ورود به سرمايه گذاري در حوزه شترداري را دارد، اما راهکار دقيقي را پيش روي 

 .خود نمي بيند

د سن: زيبايي با تاكيد بر اينکه شترداران بايد حمايت مالي شوند و در زمينه تحقيقات علمي برنامه ريزي دقيقي انجام شود، گفت

 .ساله شتر تنطيم مي شود تا ضرورت اين دام براي اقتصاد به صورت دقيق بررسي شود ۱۳چشم انداز 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۴۳۳۲۴١۲ 
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 طیورتولیدات دام و 
 - 31/۳2/29فارس

 درصد افزايش يافت ۱هزينه توليد مرغ صنعتي تابستان امسال 
 .درصد نسبت به فصل قبل افزايش يافت ۱براساس گزارش مركز آمار ايران، هزينه توليد مرغ صنعتي تابستان امسال 

شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري صنعتي كشور براي تابستان سال جاري از سوي مركز  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 .آمار ايران منتشر شد

درصد  ٦.۱۲رسيد كه  ۱۷۲.١۷به عدد  ۲۷٧۴هاي صنعتي كشور در تابستان سال  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري

 .افزايش داشته است( تورم نقطه به نقطه)فصل مشابه سال قبل درصد نسبت به  ۳.۲٣و ( تورم فصلي)نسبت به فصل قبل 

درصد  -۳.٣۱معادل  ۲۷٧۷نسبت به چهار فصل منتهي به تابستان  ۲۷٧۴درصد تغيير شاخص در چهار فصل منتهي به تابستان 

 .است

افزايش را در كل كشور  ترين درصد افزايش بيش ۱٦.۱١ترين كاهش و استان هرمزگان با  درصد كاهش بيش ۲۳.١استان كرمان با 

 .اند داشته

 مرغ -۲

جوجه . درصد افزايش يافته است ۳.۴۱واحد رسيده كه در مقايسه با فصل قبل  ۱١۳.٦۱شاخص گروه مرغ به  ۲۷٧۴در تابستان 

فصل شاخص مذكور در مقايسه با . ترين افزايش را در گروه داشته است درصدي نسبت به فصل قبل بيش ۲۳.۴۱روزه با افزايش  يك

 .درصد افزايش يافت ۳.۷۴مشابه سال قبل 

 مرغ تخم -۱

مرغ خوراكي از  در اين گروه تخم. درصد افزايش يافت ۷.۳۷مرغ نسبت به فصل قبل  شاخص گروه تخم ۲۷٧۴در فصل تابستان 

سال قبل، شاخص در مقايسه با فصل مشابه . اند درصدي برخوردار بوده ٧.۱دار از افزايش  مرغ نطفه درصدي و تخم ۷.۴۳كاهش 

 .درصد كاهش داشت ۱.۷١مرغ  گروه تخم

 ساير -۷

همچنين در مقايسه با فصل مشابه سال قبل، . درصد كاهش يافت ۳.۱۷باشد كه نسبت به فصل قبل  اين گروه شامل كود مي

 .درصد افزايش دارد ۱۲.۳١شاخص كود 

و نسبت به  ۳.۷۴سال جاري نسبت به فصل مشابه سال قبل بنا بر اين گزارش قيمت توليد كننده محصوالت گروه مرغ در تابستان 

 .درصد رشد داشته است ۳.۴۱فصل قبل 

 .درصد رشد دارد ۲۳.۴۱درصد و جوجه يك روزه  ١.۳١همچنين مرغ گوشتي نسبت به فصل قبل 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳١۲٣ 
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 تولیدات دام و طیور
 - 31/۳2/26فارس

ميليون قطعه  0صنعت مرغداري / هاي پايان دوره ميليارد توماني مرغداران از دولت بابت حذف مرغ 5طلب 
 مرغ پير دارد

هاي پايان دوره در صنايع  گذار با بيان اينکه گوشت جدا شده از اسکلت مرغ مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ تخم

هاي پايان دوره به اتحاديه  ميليارد توماني دولت براي حذف مرغ 5هنوز مصوبه : شود، گفت غذايي استفاده مي

 .پرداخت نشده است

در پاسخ به اين  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  غ تخمگذار ميهن در گفترضا تركاشوند مديرعامل اتحاديه سراسري مر

ميليون قطعه مرغ پير حذف شده از چرخه توليد در روزهاي اخير،  ۱.١سؤال كه عليرغم ممنوعيت خمير مرغ در صنايع غذايي، 

ريزي در هر ماه، فرآيند حذف همين تعداد مرغ به صورت  جوجه  ميليون قطعه ۷.١الي  ۷با توجه به : كجا مصرف شده است، گفت

 .ماهانه از چرخه توليد يك امر كامال طبيعي است

ماه گذشته به دليل ممنوعيت  ۱۳در : هفته بايد از چرخه توليد خارج شوند، افزود ٣۳گذار پس از  هاي تخم وي با بيان اينکه مرغ

 .كند شد( مرغ پايان دوره)هاي پير  مرغ در صنايع غذايي توسط وزارت بهداشت چرخه حذف مرغاستفاده از خمير 

مرغ و در نتيجه كاهش قيمت اين  اين موضوع عالوه بر انباشتگي مرغ، تا حدودي بر روي ميزان توليد تخم: تركاشوند تصريح كرد

 .محصول هم تأثيرگذار بوده است

براي حل مشکالتي كه به دنبال بخشنامه سازمان غذا و دارو مبني بر : گذار ميهن بيان داشت ممديرعامل اتحاديه سراسري مرغ تخ

اي مقرر  هاي گذشته پيش آمد ستاد تنظيم بازار در ارديبهشت امسال طي مصوبه ممنوعيت استفاده از خمير مرغ در صنايع در ماه

 .در اختيار اتحاديه ميهن قرار گيرد هاي پايان دوره ميليارد تومان براي خروج مرغ ١كرد، تا مبلغ 

هاي مرغ پير آغاز شد و اين اقدام تا حدي در پيشگيري از  با توجه به مصوبه مذكور از ارديبهشت ماه امسال حذف گله: وي افزود

 .استمرغ مؤثر واقع شد، اما تاكنون سازمان مديريت هيچ پولي را در اين رابطه به اتحاديه نداده  روند كاهشي قيمت تخم

ممنوعيت استفاده از خمير مرغ در صنايع : ميليارد تومان از دولت طلب دارند، تصريح كرد ١تركاشوند با بيان اينکه مرغداران 

توانند  شوند و هم نمي غذايي، به لحاظ اقتصادي به ضرر مرغداران شده، زيرا براي جايگزيني مرغ پايان دوره هم متحمل هزينه مي

 .ه بازار عرضه كنندمرغ پايان دوره را ب

ها را به صورت زنده تهاتر كنند و انتقال و جابجايي مرغ زنده هم  حتي اين ممنوعيت باعث شده تا مرغداران، مرغ: وي افزود

 .مخاطرات خاص خود را دارد

رود اما با توجه  ميمرغ پايان دوره در حال حاضر در صنايع غذايي بکار : مديرعامل اتحاديه سراسري مرغ تخمگذار ميهن بيان داشت

 .شود بيشتري براي آن صرف مي  گيرد، هزينه به اينکه فقط گوشت آن مورد استفاده قرار مي

هاي پايان دوره در صنايع غذايي مرغ كامل پس از خروج امعاء و احشاء  در گذشته قبل از ممنوعيت استفاده از مرغ: تركاشوند افزود

بر و با  حاضر صنايع بايد فقط گوشت مرغ را استفاده كنند كه اين كار فرآيندي زمانشد، اما در حال  تبديل به خمير مرغ مي

 .اي بيشتر است هزينه

هاي وزارت بهداشت و وزارت جهاد كشاورزي در مورد استفاده از خمير مرغ  گويي  وي در پاسخ به اين سؤال كه دليل ضد و نقيض

 .ممنوعيت استفاده از خمير مرغ را اعالم نکرده استوزارت بهداشت هنوز به صورت رسمي لغو : چيست، گفت

http://www.farsnews.com/
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با توجه به مشکالتي كه عدم خروج مرغ پايان دوره براي صنعت مرغداري بوجود آورده وزارت جهاد : تركاشوند بيان داشت

وزارت جهاد را كشاورزي لغو ممنوعيت استفاده از خمير مرغ را از وزارت بهداشت خواستار شده، اما هنوز وزارت بهداشت خواسته 

 .پاسخ نداده است

هاي اخير  ها در ماه ميليون قطعه مرغ پايان دوره روي دست مرغداران مانده بود كه با كشتار آن ۲۱ماه پيش حدود  ٦: وي افزود

 .ميليون قطعه رسيده است ۳اين تعداد در حال حاضر به حدود 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۳۴٣۴ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1931آبان  21, یکشنبه

 اردبيل در ساماندهي فرآيند جوجه ريزي كشور اول شد  استان
سازمان در اعمال نظارت عالي بر مديريت جوجه ريزي و ثبت سامانه جوجه ريزي در سايت اتحاديه مرغداران گوشتي 

امتياز مقام اول كشوري را كسب و مفتخر به دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد كشاورزي واتحاديه  88با كسب 

 . مرغداران گوشتي كشور گرديد

اين سازمان در راستاي سياست : از استان اردبيل، بهلول تکلوي با اعالم اين خبر افزود( ايانا)كشاورزي ايرانبه گزارش خبرگزاري 

هاي اجرايي وزارت جهاد كشاورزي به منظور كاهش هزينه توليد، افزايش بهره وري، بهبود فضاي كسب و كار و توسعه اقتصادي 

وزيان صنعت طيور، استفاده از دانش نوين وتکنولوژي مدرن وهم چنين  واحدهاي توليدي زير بخش طيور و جلوگيري از ضرر

 .بهينه سازي مصرف سوخت را در سر لوحه فعاليت هاي اساسي و شاخص خود قرار داده است

با تشکيل كارگروه برنامه ريزي، توليد و اجراي طرح ساماندهي و مديريت جوجه ريزي بر اساس سقف سهميه جوجه : وي گفت

هفتگي  ٦۳روز و حذف گله هاي باالي سن  ٧۳تا  ٣۳قطعه و رعايت فاصله بين دو جوجه ريزي  ۲۳۳۳۳۳۳انه به ظرفيت ريزي ماه

 .مزارع مرغ مادر گوشتي ساماندهي شده است 

در راستاي ساماندهي توليد جوجه يکروزه و خريد گوشت مرغ، هماهنگي درخصوص تامين نهاده هاي طيور مدت دار : تکلوي افزود

وگيري از صدور مجوز بي رويه مرغ گوشتي، پيگيري برخورد با واحدهاي غير مجاز، تقويت تشکل هاي توليدي سبب گرديده ،جل

 .است ميزان تلفات و هزينه جاري در صنعت طيور قابل چشمگيري نيز كاهش يابد

بت سامانه جوجه ريزي در سايت اين سازمان در اعمال نظارت عالي بر مديريت جوجه ريزي و ث: اين مقام مسئول اضافه كرد

امتياز مقام اول كشوري را كسب و مفتخر به دريافت لوح تقدير از معاون وزير جهاد  ٣٣اتحاديه مرغداران گوشتي با كسب 

كشاورزي واتحاديه مرغداران گوشتي كشور گرديده است و با اقداماتي كه در سال دولت و ملت، همدلي و همزباني در امور توليدات 

ي در دولت تدبير و اميد صورت مي گيرد با فراهم نمودن زمينه صادرات و توليد گوشت مرغ با سايز استاندارد و اجراي طرح دام

 ./زنجيره يکپارچه توليد گوشت مرغ بيش ازپيش شاهد ساماندهي صنعت طيور در كشور خواهيم شد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۳۴۷-۲.html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 افزايش شاخص قيمت توليدكنندگان محصوالت مرغداري صنعتي 
شاخص قيمتي توليدكنندگان محصوالت مرغداري صنعتي كشور در تابستان سال جاري در مقايسه با مدت مشابه 

 .درصد رشد داشت ۱.۵۰درصدي و در مقايسه با فصل قبل  ۱.۰8گذشته از افزايش 

شاخص قيمت توليدكننده محصوالت "، مركز آمار ايران در گزارشي با عنوان (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .از افزايش شاخص ها خبر داد "٧۴هاي صنعتي كشور در تابستان  مرغداري

به عدد  ۲۷٧۴هاي صنعتي كشور در تابستان سال  شاخص قيمت توليدكننده محصوالت مرغداري: ده استدر اين بررسي آم

( نقطه به تورم نقطه)درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳.۲٣و ( تورم فصلي)درصد نسبت به فصل قبل  ٦.۱۲رسيد كه  ١۷.۱۷۲

 ۲۷٧۷نسبت به چهار فصل منتهي به تابستان  ۲۷٧۴ستان درصد تغيير شاخص در چهار فصل منتهي به تاب. افزايش داشته است

 .درصد است ۳.٣۱معادل منفي 

درصد افزايش بيشترين افزايش را در كل كشور  ۱٦.۱١درصد كاهش بيشترين كاهش و استان هرمزگان با  ۲۳.١استان كرمان با 

 .اند داشته

درصد افزايش يافته  ۳.۴۱ه كه در مقايسه با فصل قبل واحد رسيد ۱١۳.٦۱شاخص گروه مرغ به  ۲۷٧۴در گروه مرغ در تابستان 

شاخص مذكور در . درصدي نسبت به فصل قبل بيشترين افزايش را در گروه داشته است ۲۳.۴۱روزه با افزايش  جوجه يك. است

 .درصد افزايش يافت ۳.۷۴مقايسه با فصل مشابه سال قبل 

در اين گروه . درصد افزايش يافت ۷.۳۷مرغ نسبت به فصل قبل  شاخص گروه تخم ۲۷٧۴مرغ در فصل تابستان  در بخش تخم

در مقايسه با فصل مشابه . اند درصدي برخوردار بوده ٧.۱دار از افزايش  مرغ نطفه درصدي و تخم ۷.۴۳مرغ خوراكي از كاهش  تخم

 .درصد كاهش داشت ۱.۱١مرغ  سال قبل، شاخص گروه تخم

درصد شاهد كاهش بوديم؛ همچنين در مقايسه با فصل  ۳.۱۷، نسبت به فصل قبل همچنين در ساير موراد اين گروه شامل كود

 ./درصد افزايش داشته است ۱۲.۳١مشابه سال قبل، شاخص كود 

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱١٧٧۳-۲.html 
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دام و طیورتولیدات   
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  22: تاریخ

 هاي پير به سبب آنفوالنزاي طيور تکذيب شايعه حذف مرغ
هاي پير از چرخه توليد به سبب شيوه آنفوالنزاي مرغي را تکذيب  حذف مرغ: گذار گفت دهندگان مرغ تخم دبير كانون پرورش

 .كنم مي

در  خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گذار در گفتگو با دهندگان مرغ تخم پرورشسيد فرزاد طالكش دبير كل كانون 

هاي پير به سبب شيوع آنفوالنزاي مرغي تنها  حذف مرغ: هاي پير به سبب شيوع آنفوالنزاي طيور اظهار داشت خصوص حذف مرغ

ميليون قطعه مرغ پير از چرخه توليد خارج شود اما گاهي  ۱اي كذب است زيرا به طور معمول در فرآيند توليد ماهانه بايد  شايعه

 .گيرد ي اين اتفاق صورت نمياوقات به سبب مسائل اتقصاد

 

هفته حذف شوند زيرا در صورت عدم اين  ٣۳هاي پير با سن باالي  ريزي توليد در ابتداي سال بايد مرغ بر اساس برنامه: وي افزود

ه هاي پير ب ريزي و مازاد توليد خواهند شد و از طرفي هم در فصول سرد سال مرغ هاي پير موجب عدم تعادل برنامه اتفاق مرغ

 .هاي جوان آسيب رسانند هاي تنفسي مستعد هستند كه ممکن است به گله  بيماري

ها اعم از تهران، قم، آذربايجان غربي و اصفهان از قديم به صورت  در حال حاضر خوشبختانه برخي از استان: طالكش در ادامه گفت

استخوان و تبديل آن به مصرف  هاي بي  غهاي پير داشتند و در حال حاضر شرايط مر سنتي تمايل بيشتري به حذف مرغ

 .گيرد هاي گوشتي در كشور فراهم شده و به همين خاطر اين روزها با حجم بيشتري اين اقدام صورت مي فرآورده

تومان است در حالي  ٣۳۳هزار و  ۷مرغ درب مرغداري  در حال حاضر متوسط قيمت تخم: مرغ بيان كرد وي با اشاره به قيمت تخم

مرغ گران شود  توان گفت كه به سبب مازاد توليد اگر تخم دهند مي ها از كاهش عرضه و گراني آن در بازار خبر مي واسطهكه برخي 

 .پذير است صادرات توجيه

رود به همين خاطر  هاي داخلي باال نمي هاي صادراتي نسبت به قيمت در واقع قيمت: دهندگان تصريح كرد دبير كل كانون پرورش

مرغ درب مرغداري  اي كه هفته گذشته قيمت تخم مرغ درب مرغداري موجب كاهش صادرات خواهد شد به گونه تخم افزايش قيمت

 .تومان رسيد ٣۳۳هزار و  ۷تومان رسيد اما به سبب كاهش شديد صادرات قيمت مجددا به كيلويي ۱۳۳هزار و  ۴به كيلويي 

ها  كنندگان براي افزايش قيمت م لذا هيچ دغدغه و نگراني مصرفكننده تثبيت كردي مرغ براي مصرف گفتني است كه قيمت تخم

 .نداشته باشند

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۳٣٣۲ 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

 يابد  هاي شور افزايش مي توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از آب
هاي كشاورزي و منابع عظيم آب در نوار ساحلي  هاي سطحي و زيرزميني شور، زهاب وجود حجم قابل توجهي از آب

 .كار برد عنوان فرصتي در راستاي افزايش توليد به توان به كشور را مي

با بيان اينکه افزايش توليد در بخش ( ايانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران رئيس مركز ملي تحقيقات شوري 

گزاران در قالب اقتصاد مقاومتي است، محدوديت منابع آبي و  كشاورزي و خوداتکايي در محصوالت اساسي از اهداف مهم سياست

وري آب و  مديريت آبياري، افزايش بهره: مشکالت موجود اعالم كرد و گفتترين  برداري ناصحيح از اين منابع محدود را از اصلي بهره

 .ها است كه بر استفاده از منابع آب مناسب يا نسبتاً مناسب تکيه دارد كارهاي مقابله با اين بحران تغيير الگوي كشت ازجمله راه

آب شور در كشور است كه مبناي شورورزي يا  فرهاد دهقاني با تأكيد بر اينکه راه ديگر، تغيير نگرش نسبت به منابع عظيم

مقاوم به  ترين محصوالت نيمه گندم، جو، چغندرقند، پنبه، نخيالت و پسته از مهم: كشاورزي شورزيست در دنيا هستند، افزود

در شوند و با توجه به گسترش روزافزون معضل شوري  شوري هستند كه با كاهش عملکردي قابل قبول، در اين شرايط كشت مي

 .اين اراضي، نيازمند توجه بيشتر هستند

ويژه در منابع آب زيرزميني به مديريت منابع آب در سطح كالن ملي بستگي  وي با اشاره به اينکه جلوگيري از گسترش شوري به

در نوار  هاي كشاورزي و منابع عظيم آب هاي سطحي و زيرزميني شور، زهاب وجود حجم قابل توجهي از آب: دارد، خاطرنشان كرد

 .كار برد عنوان فرصتي در راستاي افزايش توليد به توان به ساحلي كشور را مي

شورورزي روشي براي استفاده از منابع آب و خاک بسيار شور در توليد است؛ اين نوع كشت با منابع آب و خاكي : دهقاني ادامه داد

همچنين اقتصادي و پايدار بودن آن از لحاظ . ه يا اقتصادي نيستپذير نبود گيرد كه توليد ساير محصوالت رايج يا امکان صورت مي

 .محيطي حائز اهميت است زيست

هاي روغني، پروتئين  ويژه توليد علوفه، دانه منظور افزايش توليد در بخش كشاورزي به توان به از شورورزي مي: وي تصريح كرد

پذير  در مناطقي كه استفاده از منابع آب باكيفيت مناسب امکان پروري و كنترل ريزگردها با پوشش گياهي گياهي، همچنين آبزي

 .نيست و پتانسيل گياهان شورزيست در ترسيب كربن استفاده اقتصادي كرد

اي در صدد رفع بخشي از موانع توسعه  رئيس مركز ملي تحقيقات شوري با بيان اينکه مركز ملي تحقيقات شوري با ارائه برنامه

در فاز نخست، با شناسايي منابع پايه شامل خاک، آب و گياه نتايج مطالعات موجود : ، يادآور شدشورورزي در كشور است

 .شده و موارد نقص اطالعات، نسبت به بررسي و انجام مطالعه اقدام خواهد شد آوري جمع

هاي برگشتي يا  ي و آبهاي شور سطحي، آب شور زيرزمين دهقاني منابع آب براي توسعه كشت گياهان شورزيست را آب دريا، آب

اي درباره اين گياهان توسط  شناسايي و تعيين پراكنش گياهان شورزيست و اطالعات پايه: ها عنوان كرد و اظهار داشت زهاب

 .ها و مراتع انجام شده يا در حال انجام است هاي تحقيقاتي مانند مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مؤسسه دانشگاه

محيطي بوده، امکان كشت در  ابي بايد تا حد ممکن داراي ارزش اقتصادي و تجاري يا زيستگياهان انتخ: وي تأكيد كرد

هاي زراعي را داشته و مصرف آنها در حد گياهان زراعي معمول باشد و طي زمان بحراني توليد ريزگرد، ايجاد پوشش  اكوسيستم

اند و برخي گياهان  ا سطح مزارع الگويي پيش رفتهگرفته درباره برخي گياهان ت مناسب كنند كه در حال حاضر مطالعه صورت

 .مطالعات اوليه آنها انجام شده است
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منظور  به: شود، گفت رئيس مركز ملي تحقيقات شوري با بيان اينکه در فاز دوم به كشت گياهان انتخابي از فاز نخست پرداخته مي

خيزي خاک، آبياري اين گياهان و انتخاب جهت  صلاي و حا كشت موفق گياهان شورزيست، نياز است مديريت زراعي تغذيه

پذيرد و در نهايت  هايي در نقاط مستعد صورت مي هاي بومي پرپتانسيل صورت گيرد كه اين امر با ايجاد پايلوت گزينش توده

 .گيرد بنيان قرار مي هاي دانش آمده در اين مرحله، در اختيار مروجان و شركت دست تجربيات و دانش به

منظور آشنايي كشاورزان با اين  به: ها و مزارع الگويي اعالم كرد و افزود فاز سوم طرح را توسعه و ترويج از طريق سايتدهقاني 

 .هاي الزم داده شود گياهان و نحوه مديريت مناسب مزارع شورزي نياز است به كاربران و مروجان آموزش

بنيان صورت گيرد، خاطرنشان  هاي دانش تواند توسط شركت اند، مي ج شدهوي با اشاره به اينکه تهيه بذر و نهال گياهاني كه تروي

 .توانند برنامه توسعه كشت گياهان شورزيست را در قالب كشت و صنعت شورورزي نيز انجام دهند ها مي اين شركت: كرد

: پذير نيست، تصريح كرد همزمان امکانطور  دهقاني با تأكيد بر اينکه بايد توجه داشت كه دستيابي به همه اهداف افق برنامه به

توان در حال حاضر براي  هايي از برنامه نسبت به بقيه جلوتر هستند و مي قسمت. نياز تحقيقات بعدي هستند برخي تحقيقات، پيش

هاي شورورزي با  وتعنوان بازوي علمي در برنامه ايجاد پايل آنها مراحل پايلوت را مستقيماً اجرا كرد كه در همين راستا اين مركز، به

هاي ريزگرد در استان خوزستان با مؤسسه جهاد نصر و شركت توسعه  دو هدف عمده توسعه نوار ساحلي جنوبي و كنترل كانون

 ./منابع آب و نيروي ايران، همکاري نزديکي دارد

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲۱٧-۲.html 
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 تولیدات زراعی
 آیانا- 1931آبان  23, جمعه

كيلومتر جاده بين مزارع پروژه  ۵5۱اجراي / درصد افزايش مي يابد ۱۱توليدات كشاورزي استان اردبيل 

 آبياري دشت مغان 
ميزان بارندگي كشور كمتر از : با اعالم اين خبر افزودبه گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل، عديل سروي 

يك سوم متوسط بارندگي جهاني است، در بخش كشاورزي كمبود آب كشاورزي يکي از بزرگ ترين جالش هاي پيش روي 

كنيم تا برنامه ريزي مي بايست به گونه اي اجرا شود كه بتوانيم سه برابر متوسط جهاني از آب استفاده بهينه . كشاورزان است

 .همپاي دنيا باشيم

درمناطق ديم خيز دشت مغان و ديگر مناطق ديم خيز استان بهره برداران و عشاير زحمتکش سال هاي مديدي است كه : وي افزود

هزار هکتار برنامه هاي مربوط به استفاده  ۲۳۳به همين منظور در سطح استان به ميزان . از خشکسالي و كمبود آب رنج مي برند

عمليات اجرايي شبکه هاي گسترده آبياري فرعي كه در دشت مغان در دست . از منابع آبي در درست پيگيري و اجراست بهينه

هکتار از پاياب مغان در حال انجام است كه با تامين منابع مالي از محل اعتبارات رياست جمهوري اميدواريم اين  ٣١۳۳اجراست و 

 .مطرح را دهه فجر به بهره برداري برساني

توسعه باغات در اراضي شيب دار و تامين منابع آبي در جنوب استان از پروژه : رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل افزود

 ۷۴۳۳هاي مهم ديگري كه پيگيرآن هستيم و همچنين پروژه زه كشي زير زميني طرح تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي در سطح 

 .ز از ابتداي سال جاري آغاز نموده ايمهکتار از اراضي بيله سوار را ني

استفاده از اعتبارات تعاوني هاي توليد روستايي در بهينه سازي مصرف آب و توسعه آبياري تحت فشار و اهتمام در : وي افزود

و  از محل اعتبارات استاني نيز در خصوص تامين آب از محل احداث سدهاي معيشيتي. تصويب اعتبارات الزم قابل تحسين است

ميليارد ريال و تخصيص صد درصد اعتبارات كه از محل ماده ده و دوازده تامين شد شاهد شروع  ۲١۳استخر ها و بند ها با اعتبار 

 .پروژه هستيم ۳۷

هکتار اين پروژه  ١۳۳هزار و  ۲۱هزار هکتار كه در ناحيه عمراني دوم آن  ٦۱عالوه بر اين اجراي پروژه پاياب خدا آفرين در سطح 

ماه اجرا خواهيم كرد كه امروز با حضور قائم مقام وزير جهاد كشاورزي، مجري آب هاي  ۷۳ميليارد تومان در مدت  ۱۳۳با اعتبار را 

مرزي كشور و استاندار اردبيل و نماينده مردم بيله سوار و پارس آباد در مجلس شوراي اسالمي و فرمانداران اين شهرستان ها و 

قانم مقام شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان رحيم رستمي و همچنين مديران دستگاه هاي  مدير آب منطقه اي استان و

كيلومتر لوله گذاري صورت خواهد گرفت و در كنار  ٦۳۳۳اجرايي شهرستان عمليات كلنگ زني آن صورت گرفت كه طي آن 

 .كيلومتر جاده بين مزارع نيز به اجرا در خواهد آمد ۱١۳اجراي اين پروژه، 

در آينده نزديك كشت به صورت مکانيزه و صنعتي با فن آوري نوين در دشت مغان صورت خواهد گرفت و توسعه : وي افزودسر

 .صادرات به كشورهاي هدف و توسعه كشت گلخانه اي از ديگر اهداف دست اندركاران بخش كشاورزي در اين منطقه خواهد بود

راستاي توانمند سازي بخش كشاورزي استان صورت گرفته، توليدات كشاورزي وي اظهار اميدواري كرد تا با تمهيداتي كه در 

 ./هزار تن افزايش يابد كه اين ميزان يك سوم محصول توليدي فعلي استان است ۴۳۳استان به ميزان يك ميليون و 

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲٦١-۲.html 
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 تولیدات زراعی  
 آیانا- 1931آبان  23, جمعه

ميليارد تومان اعتبار براي  ۵0۱اختصاص / كلنگ احداث شبکه هاي فرعي خداآفرين دشت مغان زمين خورد

 دومين پروژه مهم آبياري كشور 
ميليارد تومان و  ۵0۱اعتبار كلنگ احداث بزرگ ترين پروژه شبکه هاي فرعي آبياري ناحيه عمراني دوم خداآفرين با 

 .با حضور قائم مقام وزير در درشت مغان به زمين زده شد

سه پروژه مهم : به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران از استان اردبيل، خليل آقايي در آيين افتتاح اين پروژه مهم استاني افزود

هزار  ٣۷هزار هکتار در استان خوزستان و  ١۳۳جستان و هزار هکتار درسيستان و بلو ۴٦آبياري در سطح كشور در دست اجراست 

 .هکتار آن در استان اردبيل كه اميدواريم با اتمام علميات اجرايي آنها شاهد تحول مهمي در افزايش محصوالت كشاورزي باشيم

د و يا صادر كرد، ولي شايد آب را از طريق لوله كشي و بشکه بتوان وار. خاک زراعي سرمايه ملي هر كشوري است: آقايي افزود

مي بايست قدر اين سرمايه ملي را بدانيم، زيرا از . خاک سرمايه گران قيمتي است كه صادرات و واردات آن امکان پذير نيست

 .تن محصول در هکتار برداشت نمائيم  ۴همين خاک پر بركت در كشورمان در اراضي ديم نيز توانسته ايم بيش از 

ان و روستائيان زحمتکش كه با تحمل سختي ها ييالق و قشالق مي كنند، مي بايست از امکانات مناسب عشاير عزيز مغ: وي افزود

بروز جنگ تحميلي و تحريم ها با عث شد تا كشورمان به فکر صندوق توسعه ملي باشد تا با . كوچ و زندگي برخوردار باشند 

 .مشکالت كشاورزي را حل كرداستفاده از آن بتوان با اجراي پروژه هاي اساسي وزير بنايي 

قائم مقام وزير جهاد كشاورزي با ابزاز خرسندي از زحمات سازمان جهاد كشاوزري استان و قدرداني از زحمات رئيس سازمان جهاد 

 به ٧۷اين ميزان در سال . هزار تن گندم از كشاورزان خريداري شد ۳۳۳ميليون و  ۴به ميزان  ٧۱در سال : كشاورزي اردبيل افزود

درصد آبياري و  ۱۳هزار تن و اين در حالي است كه در سال جاري  ٣۳ميليون و ٣هزار تن و در سال جاري  ٦۳۳ميليون و  ٦

هزار هکتار  ١۳۳هزار هکتار از اراضي كشاورزي به زراعت هايي به غير از گندم اختصاص يافت و  ۲۷۳نزوالت آسماني كاهش يافت 

شد ولي با عنايت خداوند و زحمات دست اندركاران و كشاورزان شاهد رشد و طرقي كشور در از اراضي نيز دچار خشکسالي و غيره 

 .توليد اين محصول مهم و استراتژيك هستيم

ميليارد تومان اعتبار جهت تجهيز و نوسازي ادوات كشاورزي مانند تراكتور و كمباين هزينه  ۷۲طي دو سال گذشته : وي اضافه كرد

همي در رشد و رونق بخش كشاورزي استان بود اميدواريم كه آغاز عمليات اجرايي احداث بزرگ ترين شد كه خود قدم بسيار م

ميليارد تومان صورت مي گيرد با  ۱۳۳پروژه شبکه هاي فرعي آبياري ناحيه عمراني دوم خداآفرين كه با اختصاص اعتباري بالغ بر 

 ./د و شکوفايي بيش از پيش استان خصوصا در دشت مغان باشيم هکتار از اراضي ديم به آبي شاهد رش ۲۱١۳۳زير كشت رفتن 

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲٦۴-۲.html 
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 چای

 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

 مطالبات چاي كاران پرداخت نشده است  سوم يك
دهد و الزم است حداقل  هاي چايکاران را نمي شده براي برگ سبز درجه يك و دو، كفاف هزينه اعالمقيمت تضميني 

 .هزار تومان تعيين شود تا پنج 5۱۱معدل قيمت تضميني برگ سبز درجه يك و دو، چهارهزار و 

ز برخي مشکالت پابرجاي صنعت چاي ا( ايانا)مديرعامل اتحاديه چايکاران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

در حالي كه دولت تدبير و اميد توجه خاصي به چايکاران داشته است، اما همچنان برخي مشکالت : كشور خبر داد و گفت

 .سوم مطالبات چايکاران پرداخت نشده است هاي چاي، هنوز يك پابرجاست ازجمله آنکه با وجود گذشت يك ماه از تعطيلي باغ

اند،  هاي گذشته از دولت طلبکارند و در حالي كه محصول خود را تحويل داده برداران چايکار همچون سال بهره: افزود ايرج هوسمي

 .اند هنوز بهاي آن را دريافت نکرده

رفت، اما در حال حاضر  پرداخت مطالبات چايکاران در دولت تدبير و اميد به سمت منظم شدن پيش مي: وي خاطرنشان كرد

 .برداران چاي رو به افزايش است کالت وجود دارد و ميزان فقر بهرههمچنان مش

 بازگشت دلسردي دوباره باغداران چاي

هاي رهاشده خود را  وجود آمد و عده اي از آنها كه باغ با وجود اميدهايي كه در چايکاران به: مديرعامل اتحاديه چايکاران ادامه داد

 .شود هاي ناچيز و ديرهنگام باعث دلسردي دوباره آنها مي پرداختاحيا كردند، اميدوار شدند؛ اما 

زند و چايکاران مجبور هستند بهاي آن را پرداخت  هاي مختلف كشور موج مي با وجود آنکه تورم در بخش: هوسمي تصريح كرد

 .رو هستند كنند و همچنان براي پرداخت كارمزد با مشکل روبه

كرد، اما در حال حاضر  نج كيلوگرم برگ سبز چاي براي پرداخت كارمزد يك كارگر كفايت ميسال گذشته پ ۱١در : وي يادآور شد

 .تواند پاسخگوي كارمزد يك كارگر باشد كيلوگرم برگ سبز چاي نيز نمي ۷۳كه تورم افزايش يافته، 

تومان تعيين شده  ۲٣۳و تومان در درجه دو، دوهزار  ۱۲۳هزار و  در حال حاضر قميت چاي درجه يك، يك: هوسمي تأكيد كرد

 .است كه با وجود تورم فعلي، پاسخگوي نيازهاي چايکاران نيست

هزار تومان در  تا پنج ١۳۳اگر معدل برگ سبز درجه يك و درجه دو را چهارهزار و : وي درباره رقم مناسب تضميني اظهار داشت

 .تواند دوباره جان بگيرد چاي كشور مي نظر بگيريم، كشاورزان به قسمتي از حق قانوني خود خواهد رسيد و صنعت

هاي  شود، زيرا قيمت لطفي بزرگي در حق چايکاران اعمال مي در حال حاضر كم: مديرعامل اتحاديه چايکاران همچنين گفت

 .شده به هيچ عنوان مناسب نيست تضميني اعالم

هاي  امسال نيز مانند سال. شود امروز و فردا مي زراعي به چايکاران، هرساله براي پرداخت تسهيالت به: هوسمي در ادامه افزود

هاي چاي خود  وري در باغ گذشته اين روند ادامه دارد و چايکاران مجبور هستند با پرداخت هزينه، خودشان باعث افزايش بهره

 .شوند

را بايد در اولويت نخست با وجود آنکه دولت از لحاظ مالي وضعيت مناسبي ندارد، اما رسيدگي به كشاورزان : وي خاطرنشان كرد

 ./قرار دهد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳٧۱-۲.html 
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 چای
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۲: تاریخ

 چاي آلوده خارجي نرسيده به مقصد برگشت خورد
هاي سنواتي شکسته شده اما بالفاصله استانداري متوجه اين امر شد و از  اخيراً پلمپ انبار چاي: رئيس اتحاديه چايکاران گفت

 .خروج چاي تاريخ گذشته جلوگيري كرد

وص فروش چاي تاريخ گذشته ، در خصخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانايرج هوسمي رئيس اتحاديه چايکاران در گفتگو با 

سال اخير در انبارها باقي مانده كه قابليت  ۲١هاي سنواتي از  هزار تن از چاي ۱۳۳حدود : خارجي به نام چاي ايراني اظهار داشت

مصرف و عرضه به بازار را ندارد و بايد طبق مصوبه دولت معدوم و تبديل به كمپوست شود اما هر از گاهي در فصل برداشت شاهد 

 .هاي سنواتي هستند فروش چاي

ها با فرآوري در مرز و خارج از كشور به عنوان چاي ايراني يا خارجي تحت برندهاي مختلف به كشور  در واقع اين چاي: وي افزود

 .وارد شده تا عالوه بر مشکالت عديده براي سالمتي افراد، بدبيني آنها نسبت به چاي ايراني را نيز به همراه دارد

هاي سنواتي از انبار جلوگيري  در سال جاري خوشبختانه سازمان جاي و استانداري گيالن از خروج چاي: ر ادامه گفتهوسمي د

اند اما در اين ميان تخلف برخي سود جويان موجب شکسته شدن پلمپ انبارها شده است كه بالفاصله استانداري متوجه اين  كرده

 .نبار جلوگيري به عمل آورداقدام شد و از خروج چاي تاريخ گذشته از ا

چاي كشور ما مرغوب و در دنيا كم نظير است و در اين ميان الزم است دولت با حمايت ويژه : رئيس اتحاديه چايکاران تصريح كرد

 .هاي سنواتي غير قابل مصرف به نام چاي ايراني در بازار جلوگيري كند از چايکاران از ورود چاي

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٦۱۳٧ 
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 حبوبات 
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 خرید تضمینی

 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

 شود  ميزگرد تخصصي بررسي نرخ خريد تضميني گندم برگزار مي
تضميني گندم به طور كلي از دو منظر قابل بررسي است؛ يکي زمان اعالم اين قيمت و دوم، مقدار اين قيمت خريد 

 .قيمت است

ها را  ، طبق قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي، دولت موظف است هر اين قيمت(ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

از . هاي مختلف به كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي، اطالع رساني كند رسانهتا پيش آغاز فصل زراعي جديد از طريق 

هاي توليد محصول مربوطه و با لحاظ كردن نرخ  هاي اعالم شده با درنظر گرفتن هزينه سوي ديگر اين قانون تأكيد دارد كه قيمت

 .تورم ساليانه تعيين شوند

برداران و هم از نظر وضعيت  سرانه مصرف در كشور و هم از نظر تعداد بهره در ميان محصوالت كشاورزي، گندم هم از لحاظ

 .وري و پايداري توليد در داخل، نيازمند توجه ويژه دولت و مسئولين است بهره

هرچند كه دولت يازدهم در سال ابتداي مسئوليت خود قيمت خريد تضميني گندم را هم در زمان مناسب و هم با افزايش مطلوبي 

بايست نسبت به اين امر مهم اقدام نکرد؛ به طوري كه در سال جاري عالوه بر  طور كه مي م كرد، اما در دو سال بعد از آن آناعال

 .اينکه اين قيمت با تأخيري چهل و يك روزه اعالم شد، درصد رشد اين قيمت نسبت به درصد تورم نيز متناسب نبود

د تضميني گندم با محوريت بررسي نتايج تأخير در اعالم قيمت خريد تضميني بر همين اساس ميزگرد تخصصي بررسي قيمت خري

ها، با هماهنگي بسيج دانشجويي در محل  كارهاي جلوگيري از تکرار اين سياست گندم و قيمت سال جاري و همچنين بررسي راه

 .پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، واقع در استان البرز برگزار خواهد شد

دبير اجرايي بنياد )محمدي  ، خان(ريزي معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه)در اين ميزگرد پورمحمدي 

، رفيعي، استاد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران و يکي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي (توانمندسازي گندمکاران

 .اسالمي حضور خواهند يافت

 ./گردد تئاتر پرديس كشاورزي و منابع طبيعي برگزار مي در سالن آمفي ۲۳تا  ۲١تاريخ يکشنبه يکم آذرماه از ساعت اين برنامه در 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳٣۴-۲.html 
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 خشکسالی

 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

 آباد، مساوي نابودي روستا و مهاجرت  مرگ قنات شاه/ اعتنايي مسئوالن محلي جان داد قنات يزد از بي
علت ريزش و نياز به اليروبي از كار افتاده شده و كشاورزان قادر به ادامه  آباد در منطقه ابركوه به در حالي كه قنات شاه

جهاد كشاورزي يزد هيچ اقدامي براي نجات قنات و جلوگيري از فعاليت كشاورزي خود نيستند، مسئوالن محلي و 

 .كنند مهاجرت روستاييان نمي

با اعالم اين خبر ( ايانا)نماينده قنات و عضو شوراي روستاي احمدآباد ابركوه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

انوار است و تنها منبع درآمدزايي اهالي اين روستا، از يك رشته قنات خ ٧٦روستاي احمدآباد از بخش مركزي ابركوه داراي : گفت

ميليون تومان هزينه براي  ۱١۳آب شدن، مبلغي بيش از  تاكنون به دليل كم ٣۳گيرد كه از سال  آباد منشاء مي به نام قنات شاه

 .ساكنان روستا دربر داشته است

كشي و اليروبي اين روستا تأمين كرده و مابقي  تومان كمك بالعوض براي كف ميليون ۲١جهاد كشاورزي فقط : اكبر اميرپناه افزود

علت  گذاري شده و مابقي به اين مبلغ را كشاورزان پرداخت كردند، اين در حالي است كه تنها يك كيلومتر از عرصه اين قنات لوله

 .نبود اعتبار و توانايي مردم روستا رها شده است

صل كشت محصوالت كشاورزي رسيده و نياز به آب در توليد محصوالت كشاورزي انکارناپذير است، هرچند ف: وي خاطرنشان كرد

علت شرايط سخت مالي امکان اليروبي اين قنات را ندارند، كار كشاورزي خود را تعطيل كرده و زندگي و  اما اهالي روستا كه به

 .امورات آنها در تنگنا قرار گرفته است

اي به استاندار، مديريت خاک و آب جهاد كشاورزي و نماينده ابركوه در مجلس شوراي  با وجود آنکه نامه: داداكبر اميرپناه ادامه 

 .شود اسالمي ارسال شده است، هيچ اقدامي براي نجات كشاورزي منطقه انجام نمي

 شود تن غالت از آب قنات توليد مي ۵۱۱

شود، اراضي  كيلومتر را شامل مي ۷.١در عرصه قنات كه حدود : تصريح كردنماينده قنات و عضو شوراي روستاي احمدآباد ابركوه 

 .شود تن انواع غالت در اين منطقه توليد مي ۱۳۳شوند كه حدود  كشت گندم، جو، يونجه و همچنين محصوالت باغي كشت مي

نابودي است و بسياري از جوانان و علت كمبود آب و اليروبي نشدن اين قنات، كشاورزي در اين روستا در حال  به: وي يادآور شد

 .علت عدم رسيدگي و ناتواني در تأمين معيشت اوليه خود، ناچار به مهاجرت به شهرهاي اطراف هستند ساكنان روستا به

مردان، نمايندگان مجلس و  عنوان يك اقدام نکوهيده توسط دولت در حالي كه مهاجرت از روستا به شهر به: اميرپناه تأكيد كرد

خانوار  ٧٦الن جهاد كشاورزي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است، اما با وجود تعطيل شدن كشاورزي يك روستا كه داراي مسئو

 .است، هيچ مسئولي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان و اليروبي اين قنات اقدامي نکرده است

اند، معتقدند بيش از يك ميليارد تومان  قنات به بازديد آمده كارشناساني كه توسط اهالي روستا براي اليروبي اين: وي اظهار داشت

 .هزينه اليروبي اين قنات است كه از توان مردم روستايي احمدآباد خارج است

شده نمايندگان مجلس در زمان انتخابات و همچنين تکليف قانوني  اميرپناه اظهار اميدواري كرد كه در راستاي شعارهاي داده

 ./آباد مشخص شود تر تکليف قنات شاه روستا، هرچه سريع مسئوالن محلي اين

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۲۲۱-۲.html 

 
 

http://www.iana.ir/water/item/26112-1.html
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 خشکسالی
 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

 كشاورزي بايد صنعتي شود، نه تعطيل /نگوييم بحران خشکسالي، بگوييم فرصت خشکسالي 
درست  هاي متمادي،  نشان داده مديريت منابع آب ايران، نتوانسته در سال مشکالت موجود در زمينه آب در ايران، 

اي از  كرد تا اكنون در برهه ميمسائل را حل  مديريتي جامع كه بايد با درنظر گرفتن همه عناصر موجود،  عمل كند، 

سراغ  آبي نشود و دست و پا گم كرده،  آبي و حتي بي كه خشکي بر بارش پيشي گرفته، به ناگهان متوجه كم زمان، 

شايد اگر در زماني كه بايد، زنگ خطر زده . به ناچار بايد آنها را پذيرفت راهکارهايي نرود كه شايد در شرايط كنوني، 

رسيديم كه  افتادند، به جايي نمي هاي مختلف مي ن به فکر جلوگيري از مصرف نادرست آب در زمينهشد و مسووال مي

اش، انتقال  بشود تنها راهکار براي نجات از مرگ حتمي اي ديگر،  انتقال آب از حوضه آبي با شرايط متفاوت به حوضه

در نظر گرفتن عوامل انساني در اين . دهد يآبي كه به بهاي از دست رفتن و تخريب بخش ديگري از محيط زيست رخ م

از  هايي كه بدون انديشه فردا،  انسان. تر از انداختن تقصير بر گردن عوامل اقليمي و آب و هوايي است مهم زمينه، 

شان را  خواهند همه توان كنند و مي رسد، هول مي شان مي كنند و وقتي بوي خشکي به مشام منابع انرژي استفاده مي

. ترين دغدغه مردم بود دار آبي، خنده ها آب داشت و دغدغه بي ها و روزهايي كه آبادي ر گيرند تا برگردند به سالبه كا

شايد خيلي . است نوين در مديريت آب  اي شيوه مديريت منابع آب با در نظر گرفتن و تلفيق عوامل انساني و اجتماعي، 

اي است، به كار نيامده و كسي ضرورت  عنوان جاافتاده« بحران آب»هم جديد نباشد اما هنوز در كشور ما كه عبارت 

 .كارگيري آن را نفهميده است استفاده و به

او . هاي محيط دانشگاه امپريال كالج لندن كاوه مدني، متخصص مديريت آب و محيط زيست است در مركز سياست

در . پايي علوم زمين از آن خود كرده استاخيرا عنوان دانشمند جوان در زمينه علوم زمين را از اتحاديه ارو

هايي سخن گفته كه بر لزوم تلفيق علوم انساني، اجتماعي، اقتصادي و آبي  داشته، از يافته« اعتماد»وگويي كه با  گفت

اي دارد و تا زماني كه نظام و ساختار فکري در اين  او معتقد است مديريت منابع آب ايران، مشکالت ريشه. تاكيد دارد

 . دار خواهند بود وص تغيير نکند، مشکالت آب ايران همچنان ادامهخص

 :هاي كليدي مصاحبه جمله

 نمي توانيم انگشت اتهام را به سوي يك نفر، يك وزير يا يك دولت نشانه بگيريم

 ايم سدزدگي بد است، ما دچار سدزدگي شده

 اجماعي براي ريشه مشکل آب وجود ندارد

 آبي نکرديم هاي هيچ كاري براي مکانيسم

 كن منجي بحران آب نيستند شيرين سد، انتقال آب و آب

 .زنيم حرف مي آب، راحت  زماني صحبت كردن از آب، سياسي بود االن به خاطر بحران

 جايگزيني امنيت به جاي خودكفايي درست است

 ها تفکر و ساختار نظام مديريتي و درک غلط بوده شرايط موجود، محصول سال
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ده سال پيش عاشق سدها بوديم، االن ازش تنفر . ايم، يا عاشق يك چيزي هستيم يا از آن متنفريم احساساتيما 

 داريم

اگر بخواهيم غيراحساسي نگاه كنيم، ذات سد، انتقال آب و آب شيرين كردن بد نيست، اما نگاه به آنها به عنوان 

 منجيان مشکالت منابع آب، نگاه غلطي است

 توان از ديپلماسي خوب يا با تبادل بعضي از كاالهاي اساسي هم تامين كرد مي امنيت غذايي را

ها مطرح  بازي بيشتر حول مبحثي بود كه در ارتباط با نظريه عنوان دانشمند جوان كه از سوي اتحاديه به شما داده شد، 

توان اسم نظريه را روي مباحث شما  ها قرار است چگونه به مديريت منابع آب كمك كند؟ آيا مي اين يافته. كرده بوديد

 گذاشت؟

به طور . سري مفاهيم يك جايي بوده، من بيشتر روي تلفيقش كار كردم من اختراعي نکردم، يك. شايد اسم نظريه درست نباشد

اند يا  هاي كشاورزي ها يا دپارتمان سري متخصص آب داريم كه معموال در دانشکده يك. كنيم ها را منفك مي سنتي در واقع رشته

شانس  من شايد خوش. كنند وگو نمي كنند، معموال با هم تعامل ندارند و گفت كساني كه علوم اجتماعي يا اقتصاد كار مي. عمران

بعد كه به امريکا آمدم، در كنار تزم كه . كردم ها در مهندسي سيستم كار مي بازي بودم، دكترايم را در كانادا شروع كردم، روي نظريه

ها  داشتم و با مهندس هايم را در حقوق اقتصاد و علوم سياسي برمي كالس. ها داشتم بازي بود، عالقه به نظريه مبحث ديگري

آنجا اين قضيه جرقه خورد كه اگر اينها را بيشتر و بيشتر با هم تلفيق كنيم كه ما هم در تلفيق كردن استاديم، . چرخيدم مي

اما بحث اين بود . كنيم اي را با آن حل مي داريم در مهندسي سيستم و رياضي و مساله ها برمي سري رشته سري مفاهيم را از يك يك

در خيلي از مقاالت يك معادله رياضي هم نبود كه عجيب بود كه چطور نشرياتي كه مقاالت مهندسي . اش چيست كه ارزش افزوده

ما در اكثر مواقع . مفاهيم ساده اين را بحث كردم سري من با يك. پذيرند كنند، چطور اين مقاالت را مي و هيدرولوژي چاپ مي

كنيم كه چه چيزي ممکن است اتفاق بيفتد و افراد  پيچيم كه چه چيزي خوب است و كمتر راجع به اين صحبت مي نسخه مي

اساس كنيم همه تصميمات بر  زنيم، ناخودآگاه فرض مي وقتي درباره چه چيز خوب است، حرف مي. خواهند داخل مجموعه چه مي

مان فردي است، تصميماتمان به خودمان وابسته  اما در واقعيت و عمل، اكثرا رفتارهاي. شود منافع گروهي و خردجمعي گرفته مي

لزوما منافع . در واقع اين دو با هم در تضاد خواهند بود. مان يا مشابه اين مان يا خانواده است يا به مجموعه اقتصادي زيردست

. هاي خودمانيم آنچه براي سيستم بهتر است را ممکن است اجرا نکنيم، چون دنبال انگيزه. همخواني نداردجمعي با منافع شخصي 

. داستان مباحثي كه من مطرح كردم، اين بود. شود پيچيم اجرا نمي هايي كه مي آيد اين است كه نسخه مشکلي كه اينجا پيش مي

لزوما . يافتني رگي وجود دارد بين آنچه بهينه است و آنچه ممکن و دستفرق بز. هم اشاره كردم ۱۳۲۳ام در  در نخستين مقاله

منظورم . يافتني است بايد اين را بدانيم كه چه چيزي در اجرا دست. يافتني، ممکن است نباشد حل دست حل بهينه راه راه

توانيم مسائل  شان چگونه مي هاي نگيزهمنظورم اين است كه با رفتارهاي افراد و دنبال كردن ا. سازي يا ساختن يك سد نيست پياده

هاي افراد را  وقتي انگيزه. يافتني است گوييم كشاورزي تعطيل شود يا كاهش مصرف دهند، اينها چقدر دست اينکه مي. را ببينيم

 .ار كردمشود و اين چيزي است كه بيشتر رويش ك سازي مي فهميم مسائل مختلفي وجود دارد كه منجر به اين تصميم بينيم، مي مي

تلفيقي كه بين موارد انساني و آبي ايجاد كرديد، توانست كاري عملي يا اجرايي در ايران ايجاد كند؟ مثال در مورد 

 افتد؟ اروميه چه اتفاقي با اين مبحث مي

آيا . ها چيست بيشتر بحثش اين بود كه انگيزه. اتفاقا يکي از دانشجوياني كه در تربيت مدرس داشتيم، روي اروميه كار كرده بود

هاي آذربايجان غربي، شرقي و كردستان به تفاهمي برسند يا  شود كاري كرد كه استان ممکن است اين رفتارها عوض شود؟ مي
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اي يا مفهومي آمده و قرار است بحران آب را  طور نيست كه حاال نظريه اين. تغييراتي بدهند؟ در اين حد كار پيش رفته است

مثال ما . بينيم ها نمي بازي چيز را از لنز نظريه لزوما همه. اي از بخشي از تحقيقات ما است بحث يك شاخه اين. دگرگون يا حل كند

هاي زيادي  اوزن، چون رودخانه فرامرزي است و استان ها استفاده كرديم يا روي بحث قزل بازي در مناقشات خزر خيلي از اين بحث

روي اروميه كار . كنيم االن روي هيرمند داريم كار مي. ها را پياده كرديم بازي يهروي آن دوتا به طور خاص نظر. درگيرش هستند

 .كوچکي انجام داديم

 ها كار كرديد، چه نتايجي داشت؟ بازي در مواردي كه با استناد به نظريه

مناقشات به نتيجه  توانيد در خيلي مواقع نمي. سازي كند در مناقشات خزر، يك مدل پشتيباني مذاكرات درست كرديم كه شفاف

هاي متفاوتي براي تقسيم  در خزر، مکانيسم. افتد يا ممکن است، بيفتد نداريد به همين دليل ديد درستي از اتفاقاتي كه مي. برسيد

حلي كه سرش بحث شده، استفاده  اگر ما از اين پنج راه. خواستيم ببينيم عمال چه عايداتي براي كشورها دارد مي. خزر ارايه شده

ها، مرزها بايد چه طوري كشيده شوند كه ما بر اساس  حل يا حتي تحت بعضي از اين راه. مان بايد به چه شکل باشد نيم، مرزهاينک

 در. هاي نفتي و گازي، يکسري پيشنهاداتي داده بوديم و مدلي درست كرديم كه بتواند مرزكشي كند محل حوزه

شوند، آورديم كه بگوييم  هاي ورشکستگي كه براي تخصيص استفاده مي زن، مدلدر مورد قزل او. واقع يك سيستم پشتيباني داريم

به اين فکر كرديم كه . ها بيشتر است مان در سيستم قزل اوزن از آب موجود در استان خواسته. چه جوري بايد تخصيص داده شود

تواند به  ه چه چيزي بهينه است و چه چيزي مياينک. هاي مختلفي را استفاده كرديم مدل. زني و تخصيص بايد چه باشد مبناي چانه

 .اين سيستم در ايران و جاهاي ديگر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. دست بيايد

 كنند؟ مديران آب ايران، اين نگاه تلفيقي رفتارهاي انساني و آب را تاييد مي

رويم، اين را بيشتر درک  به هر حال هرچه جلوتر مي ولي. اي از قول مسوولي نديدم كه اين را بگويد دقيقا صحبتي يا مصاحبه

چون با تعداد . مديران آبي، مديران جهاد كشاورزي يا مديران آب و فاضالب شايد خيلي بهتر با اين مساله آشنا باشند. كنيم مي

 .د پاسخ دهندكنند باي هايي كه اتخاذ مي شان تصميم بگيرند و به سياست زيادي افراد سرو كار دارند كه بايد براي

شما به عنوان كارشناس آب كه از دور مسائل ايران را مدنظر داريد، اگر بخواهيد به حال و آينده ايران از لحاظ منابع 

بينيد؟ آيا خطري هست كه ما را تهديد كند يا اين يك جريان  اش نگاه كنيد، چقدر خطر را نزديك به ايران مي آبي

ادامه خواهد داشت؟ انگار مدل كشور ما با خشکسالي و كمبود منابع آب گره خورده  دار است كه از قديم بوده و ادامه

 .باشد

مفاهيم توسعه را . اي داشتيم ما يك مسيري را رفتيم، يك مسير توسعه سازه. اينکه وضعيت، وضعيت بدي است شکي نيست

هايي در مورد خودكفايي كشاورزي و غذايي  ، سياستبه عالوه. هاي عمراني را اجرا كرديم فهميديم با يك نگاه غلطي يکسري پروژه

اينکه كي اين اتفاق افتاده . بينيم يکسري اتفاقات افتاده، داريم نتايج آنها را مي. در بخش كشاورزي هم درست كار نکرديم. داشتيم

، يك دولت يا يك وزير نشانه توانيم انگشت اتهام را به سوي يك نفر يا اينکه بگوييم چه كسي مسوول اين اتفاق است، واقعا نمي

به نظرم . هاي سال وجود داشته ها تفکر و ساختار نظام مديريتي و درک غلط بوده و سال بگيريم، چون شرايط موجود، محصول سال

آنجا يك نقطه عطفي در تاريخ . مديريت غلط منابع آب، غذا يا كشاورزي شايد بتوان گفت از زمان اصالحات ارضي كليد خورد

هاي كشاورزي  چون ما نحوه مديريت سنتي سيستم. هاي بزرگي از اين اتفاق خورديم ت منابع آب و كشاورزي ماست كه ضربهمديري

اما . هاي سنتي را از دست داديم سيستم. و آبي را عوض كرديم، راندمان را عمال در توليد برق و بخش كشاورزي را پايين آورديم

اصالحات ارضي نمونه سياستي است كه يکسري منافع . ضي نبود االن وضعيت خوبي داشتيمطور هم نبود كه اگر اصالحات ار اين
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سياست سدسازي، سياست انتقال آب، استاني كردن آب . امثال اين كارها را زياد كرديم. دارد و يکسري معايب كه ديده نشده

بعضي چيزهاي اينچنيني، . در بخش كشاورزيها، مديريت منابع آب، سياست خودكفايي غذا و يارانه هنگفت دادن  منطقه اي

گوييم سدسازي بد است،  االن هم كه مي. هايي است كه يکسري مزايا دارد و معايب زيادي هم دارد كه دايم تکرار شده سياست

ن است كه حرف من اي. توانند وضعيت را بدتر كنند آنها هم همين وضعيت را دارند و مي. رفتيم سراغ آب شيرين كردن و انتقال آب

توانيم به اين راحتي انتظار  تا زماني كه نظام فکري و سيستم ارزشي ما در منابع آب عوض نشود، نمي. اين، يك مکتب فکري است

گوييم اصالحات  در اين بين، اتفاقات ديگري هم بوده كه مثال ما مي. مان متفاوت شود داشته باشيم كن فيکون شود و سيستم

. توانستيم آب زيرزميني را راحت باال بکشيم، ديگر نيازي به قنات نبود با پمپ مي. ولوژي پمپ هم آمدهارضي، اما كنار آن تکن

اي كه  هاي دوره مسائلي چون تحريم و جنگ يا يکسري خشکسالي. ها رفتيم به سمت چاه بنابراين اگر اصالحات ارضي هم نبود، مي

اما سيستمي كه درست چيده شود، در مقابل اين موارد، نبايد به اين راحتي  .هم مزيد بر علت شد و وضعيت را بدتر كرد داشتيم، 

. در خيلي از كشورهاي در حال توسعه اين بحث را داريم. منظور از مکتب فکري، مکتبي محدود به ايران نيست. شکننده باشد

كنيم صاحب طبيعتيم  اي كه فکر مي دوره. اي اين مساله وجود داشت درحال حاضر و قبل از آن هم كشورهاي توسعه يافته، در دوره

شود لزوما  ساختارهاي حکمراني آب هم كه درش چيده مي. و بايد طبيعت را كنترل كنيم در جاهاي ديگر هم وجود دارد

 .ساختارهاي درستي نيست

اينکه ما از سر يا مفهومش درست تعريف نشده، يا . شود هاست دارد در مورد آنها كار مي ما چند تا بحث داريم كه سال

اصرار در خودكفايي در كشاورزي كمرنگ . حداقل در دولت فعلي، سدسازي محکوم شده. رويم شان مي ناچاري سراغ

توانيم نگاه صفر و صدي به  قطعا نمي. افتد بينيم اتفاق مثبت روبه جلويي در مباحث آب نمي شده، ولي همچنان مي

. شود اي چون ايران، هرچقدر هم كه سدسازي محکوم شود، متوقف نمي در كشور در حال توسعه. مسائل داشته باشيم

. هاي زيست محيطي در ميان است و از سوي ديگر بحث خشکسالي را داريم از سوي ديگر بحث درنظر گرفتن حقابه

 مان ايجاد شده؟ آيا خشکسالي در ايران را بايد بپذيريم يا به واسطه مديريت غلط

اگر فقط . هاي متفاوتي كه داريم، يکسري مزايا دارند و يکسري معايب ها مثل تکنولوژي ه اين روشمن اعتقادم اين است كه هم

وقت مخالفتي با آنها نبود و همه مشکالت را حل  معايب داشتند همه جاي دنيا مردود شده بودند و اگر هم مزاياي صرف بودند، هيچ

ايم، يا عاشق يك  طوريم، احساساتي تعادل را نداريم، در خيلي مسائل اينخوب است كه تعادل داشته باشيم و ما اين . كرده بودند

سد هم مثل بقيه چيزها، يکسري مزايا . سال پيش عاشق سدها بوديم، االن ازش تنفر داريم ۲۳. چيزي هستيم يا از آن متنفريم

سدسازي هم . كند ه ما را دچار مشکل ميدارد و يکسري معايب، پس لزوما به ذات چيز بدي نيست، اما استفاده غلط از سد است ك

كنيم، غلط  كنيم و ساختارش را اشتباه انتخاب مي تواند مزايايي داشته باشيد، ولي وقتي ازش سوءاستفاده يا استفاده غلط مي مي

 .ايم سدزدگي بد است، ما دچار سدزدگي شده. است

ريعا با درخطر قرار گرفتن يك حوضه آبي، سراغ اين تري از آن وجود ندارد و س در بحث انتقال آب، انگار گزينه راحت

اي  حل رد شده شناسي كنيم؛ روشي كه از نظر محيط زيست راه خواهم اين مساله را هم آسيب مي. رويم گزينه مي

 چقدر ضرورت داريم به سمت اين راهکار برويم؟. است

تواند مخاطرات ايجاد  مي. اي دارد اما خيلي مسائل حاشيهتواند در برخي جاها كمك باشد،  مي. در مورد انتقال آب هم همين است

هاي اجتماعي  هاي آبي را كنار سيستم در تحقيقات ما در مورد زاينده رود، وقتي سيستم. زنم مثال مي. اي كند يا مشکالت عديده

چيزي كه ديديم، . شتيمگذا گذاشتيم، مدلي درست كرديم كه اين سيستم آبي را كنار مسائل اجتماعي، سياسي و كشاورزي مي
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سوال . هر دفعه كه آب منتقل شده بود، كمبود آب در بازه كوتاهي متوقف شده، بعد دوباره ايجاد شده. خيلي عجيب و جالب بود

. شود وقت كنترل نمي فهميديم يك مکانيسم افزايش جمعيت و تقاضا داريم كه هيچ. افتد براي ما اين بود كه چرا اين اتفاق مي

يش جمعيت و الگوي كشت در اين منطقه وجود داشته و عمال به اين نتيجه رسيديم كه آوردن آب مشکل را به طور بحث افزا

كند، ولي ريشه مشکل كه در واقع همان جمعيت يا افزايش تقاضاست مکانيسمي دارد كه آن را كنترل  اي حل مي موضعي و لحظه

آب موجود است و اين باعث ايجاد ترغيب در منطقه براي توسعه و مهاجرت  كنيم از لحاظ اينکه كنيم و حتي توقع ايجاد مي نمي

خود انتقال آب، نه تنها نتوانسته مشکل را به طور كامل حل كند، كه مشکالت بيشتري را به . كند شود كه مشکل را تشديد مي مي

تواند اتفاق بيفتد،  توانست يا هنوز هم مي فتد، ميدليلش اين نيست كه در اصفهان نبايد لزوما هيچ انتقال آبي اتفاق بي. وجود آورده

هاي  يعني اينکه آب را االن به اصفهان يا اروميه يا هرجايي بياوريم، مکانيسم. هاي ديگر را كنارش بگذاريم به شرط اينکه مکانيسم

خواهيم تا آخرين قطره از آب را  توانيم مهار كنيم؟ يا اينکه مي كنيم؟ آيا برداشت آب زيرزميني را مي ديگر را چطور كنترل مي

آوريم، تا آخرين قطره استفاده كنيم، و بدون اينکه درنظر بگيريم  اگر قرار باشد هر آبي كه مي. استفاده كنيم؟ اين مشکل ما است

 .مكنيم، بدون اينکه مشکلش را حل كني كند، انگار فقط داريم به بيمار مسکن تزريق مي تقاضا دارد چطور افزايش پيدا مي

 تاثير بگذارد؟ تواند در اينکه ناچار به اين راهکارها هستيم،  اينکه ما كشور خشکي هستيم، چقدر مي

توزيع فصلي بارش در . خواهيم در آن كشاورزي و آبياري كنيم كنيم كه خشك است و مي به هر حال ما در كشوري زندگي مي

ما نياز . اش نامناسب و عجيب غريب است معيت و پراكندگيگستردگي ج. كشورمان نامطلوب است و در برخي فصول خاص است

اما در خصوص منابع آبي، اول . ممکن است اين تکنولوژي را تغيير دهيم، شکلش را عوض كنيم. ها داريم به بعضي از اين تکنولوژي

خواهيم استفاده كنيم، بايد بر  مي به هر حال تکنولوژي كه. مان را تغذيه كنيم، بعد برويم سدهاي آنچناني بسازيم هاي بايد آبخوان

اعتقادم اين است كه ما اگر بخواهيم غيراحساسي نگاه كنيم، ذات سد، انتقال . مان باشد و از قبل آن را بسنجيم اساس شرايط بومي

 .آب و آب شيرين كردن بد نيست، اما نگاه به آنها به عنوان منجيان مشکالت منابع آب، نگاه غلطي است

تواند در پايين رفتن سطح  دهنده و تاثيرگذار باشد؟ چقدر مي تواند نجات افتد، چقدر مي االن اتفاق مي هايي كه بارش

 هاي زيرزميني نقش منجي را داشته باشد؟ آب

كند، آنقدر اضافه برداشتيم و آنقدر ازلحاظ بودجه آبي، كمبود داريم كه با چند تا بارندگي  البته كمك خيلي كوچکي مي. تواند مي

بارش براي ما عرضه است، عرضه دارد باال . مان نکرديم هاي ضمن اينکه هنوز كاري براي مکانيسم. رود مال مشکالت از بين نميع

افرادي در اين ميان فکر . بارندگي هم يك مسکن است ايم و تا زماني كه درستش نکنيم، اين  رود، اما هنوز تقاضا را كنترل نکرده مي

در حالي كه سال آينده را و شايد حتي ماه آينده را هم در  كنند،  بيني كنند و مي توانند پيش ده را ميسال آين ۷۳كنند تا  مي

زماني كه تاثيرات . هاي طبيعي داريم كه بايد از آنها به بهترين نحو استفاده كنيم ما چرخه. بيني كرد توان پيش هيدورلوژي نمي

 .مقاومت كنيمشان سعي كنيم  خوبي ندارند هم بايد در مقابل

تري در بحث آب  اي معتقدند اگر قرار باشد مديريت درست عده. شود بيشترين درصد آب كشور، صرف كشاورزي مي

از نگاه شما اگر مديريت آب در كشاورزي را بخواهيم درست كنيم، بايد . داشته باشيم، بايد در اين بخش تمركز كنيم

حل است؟ رسيدن به خودكفايي چقدر براي  مناطق خشك شده راه دنبال چه راهکاري باشيم؟ تعطيلي آن در برخي

 كشوري چون ما اولويت است؟

به . با اين بحث موافق نيستم چون به نظرم از لحاظ علمي اين حرف درست نيست كه اگر جايي بخواهيم كار كنيم كشاورزي است

اما موافقم كه بخش كشاورزي يکي از . نظر من دراين مبحث، مشکالت متفاوتي داريم و از درهاي متفاوتي بايد وارد شويم
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هاي اصلي بحران آب و  ناكارايي كشاورزي يکي از ريشه. رد كه رويش كار و اصالح كنيمشدت نياز دا هاي معيوب ما است و به بخش

كشاورزي ما . توانيم و بايد آن را اصالح كنيم مي. اش اين نيست كه بايد كشاورزي را تعطيل كنيم از عوامل بحران آب ماست، معني

. تي كنيم و با نگاه اقتصادي و صنعتي به اين بخش نگاه كنيمنياز داريم كه كشاورزي مان را صنع. هنوز سنتي است و صنعتي نشده

توانند به ما امنيت بيشتري  كنيم، بايد به سمت محصوالت بهتر برويم كه از لحاظ ارزشمندي و استراتژيکي، مي وقتي اين كار را مي

ف هم در امنيت غذايي، بايد اين را از آن طر. توانيم خودكفايي غذايي داشته باشيم، يك توهم است اينکه تصور كنيم مي. دهند

توان از ديپلماسي خوب يا با تبادل بعضي از  متوجه شويم كه امنيت غذايي فقط به توليد داخلي وابسته نيست، امنيت غذايي را مي

د و چگونه شو دهد، اما اينکه چگونه اصالح مي هايي از كشور، كشاورزي احتماال معني نمي در بخش. كاالهاي اساسي هم تامين كرد

شوند كه  با تعطيلي كشاورزي، كشاورزان بيکار مي. توان عوضش كرد، با اينکه بگوييم كشاورزي بايد تعطيل شود فرق دارد مي

توانيم انتظار  تر بشود، با ايجاد مشاغل جايگزين مي با اقتصاد صنعتي، وقتي كشورمان صنعتي. خواهيم بکنيم دانيم با آنها چه مي نمي

. روند هاي بهتر مي ها نگاه كنيم، كشاورزان هم در اين حالت سراغ فرصت اگر با نظريه بازي. كه اين اتفاق بيفتد داشته باشيم

بحث . رود كند، اگر جايگزيني داشته باشد، قطعا سراغ جايگزين مي دارد و كشت مي كشاورزي كه دارد با بدبختي زمينش را نگه مي

در بخش . دهيم در بخش آب و انرژي داريم يارانه مي. يازمند اصالح جدي هستيمدر بخش كشاورزي، ن. هاست ديگر يارانه

دهيم، در بخش كشاورزي دارد بيشتر  اي كه در انرژي مي كند و ميزان يارانه كشاورزي، آب زيرزميني هرسال بيشتر افت مي

دهد  دولت دارد به كشاورزان پول مي شته باشيم، نگاه منتقدانه اگر بخواهيم دا. كنيم ما عمال داريم در اين بخش هزينه مي. شود مي

دهيم كه سال بعد  اين نگاه كاملي نيست كه ما داريم يارانه مي. كند كه منابع آب را بيشتر و بيشتر مصرف كنند شان مي و تشويق

خواهيم كه بعضي  اگر مي .توانيم بحران اجتماعي درست كنيم وقتي جامع نگاه كنيم، با تعطيلي كشاورزي، مي. بيشتر يارانه بدهيم

مان،  الگوي كشت. هاي ديگر نگذارد، نيازمند اصالح الگوي كشتيم مان اثرات بد روي بخش هاي آبي حل ها در بحث آب با راه حل راه

باز با نگاه . سازي كشاورزان است مساله ديگري كه خيلي مهم است، توانمند. نه توجيه اقتصادي دارد، نه توجيه علمي و عقلي

توانيم منابع آب بهتر و پايدارتري داشته باشيم كه  زماني به نظرم مي. تصادي و صنعتي بايد برويم سراغ توانمندسازي كشاورزاناق

اي و صنعتي داشته باشيم، با زمين بيشتر و تجهيزات  از لحاظ معيشتي و اقتصادي، كشاورز حرفه. تر باشند مان مرفه كشاورزان

اين چيزي است كه ما االن نداريم و . رود به سمت افزايش راندمان و بهره وري سك بيشتري دارد، مياين كشاورز قدرت ري. بيشتر

 ٧۳كشاورزي در كل كشور، باالي . سعي كرديم اين بخش را حمايت كنيم، اما حمايتمان نتيجه عکس دارد. هيچ موقع نداشتيم

توزيع آب در سراسر كشور . شود ، باالخره آب تمام ميكنيم هرجا كه كشاورزي مي. دهد درصد آب را به خودش اختصاص مي

بنابراين اگر داريم در خراسان، روي اصالح . شود درصد آب براي كشاورزي مصرف نمي ٧۳در استان تهران لزوما . يکسان نيست

بحث ديگري كه . يمكند، بايد دنبال راه ديگري باش كنيم، لزوما به مشکالت آب تهران كمکي نمي الگوي آب در كشاورزي كار مي

كننده شهري است، چقدر برايش هزينه  آبي كه دست مصرف. وجود دارد اين است كه هزينه اقتصادي آب در هر بخش چطور است

از لحاظ اقتصادي برايش . شوييم، فرآيند تصفيه را طي كرده و در فرآيند توزيع به دست ما رسيده آبي كه با آن ماشين مي. شده

اين حرفي است كه به غلط دارد به مردم القا . تواند خيلي كمك كند جويي شود، مي ك درصد هم اگر صرفهي. خيلي هزينه شده

كننده  كند، درحالي كه آب مصرف كننده شهري دردي را دوا نمي جويي مصرف گيرد كه صرفه شود كه آنقدر كشاورزي آب را مي مي

. كند جويي در مصرفش به مشکالت آب تهران خيلي كمك مي صرفه .كنيد در شهر تهران كه كشاورزي نمي. تر است شهري گران

همه از . اين بحث مديريت تقاضاست و بايد رويش كار شود. بايد از درهاي متفاوت وارد شويم. هرجايي مشکالت آب خودش را دارد

 .كشاورزي فرق دارد كنند در حالي كه به مردم هنوز تفهيم نشده كه ماجراي آب شرب و شهري با درصد صحبت مي ٧۳عدد 

 تواند به آب شهري كمك كند؟ جداسازي آب شرب از بهداشتي چقدر مي
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ميليوني، اگر بخواهيد اين سيستم را اجرا  ۲۱ در يك شهر . كننده باشد، ولي بيشتر از آن راهکارهاي مهندسي است مي تواند كمك

در واقع اجراي عملي نخواهد داشت، . كشي شود ا و شهر لولهه كشد، چقدر بايد هزينه كنيم تا تمام خانه كنيد، چند سال طول مي

 .رويم به چشم يك راهکار به آن نگاه كنيم توانيم در جاهايي كه به سمت توسعه جديد مي مي

االيام شور بوده و به سختي مصرف شرب داشته، توانستند جداسازي شرب و  در جايي مثل قم كه آبش از قديم

 .بهداشتي را داشته باشند

مان واجب  شود؟ ما اصالح الگوي مصرف مصارف مردم كم مي در شهر تهران اگر بياييم براي مردم آب آشاميدني را جدا ارايه كنيم، 

مان كمك كند، ولي معضل ما  هاي كنيم، اگر منبع آب را جدا كنيم، ممکن است كمي به هزينه وقتي درست مصرف نمي. است

تر است از اينکه  كم كردن مصرف خيلي ساده. تر است توانيم بکنيم خيلي ساده ارهايي كه ميك. است تر از اين حرفه خيلي پيچيده

 .اندازي كنيم يك شبکه جديدي را راه

 .مدت است حل كوتاه تر است و مديريت آب ما معموال دنبال راه كار فرهنگي معموال زمان بر

اين همه داريم . مدت به نتيجه برسيم واستيم در كوتاهكار فرهنگي بلندمدت است، اما مشکل ما هميشه همين بوده كه خ

به خاطر . شود گويند چنين چيزي وجود دارد، اما چرا كاري انجام نمي القول مي شنويم، همه هم دارند راجع به بحران آب متفق مي

گويد خشکسالي، يکي  يکي ميگويد تغيير اقليم است،  يکي مي. دانيم و سرش به اجماع نرسيديم اينکه ريشه مشکالت را هنوز نمي

هركسي . شود اصالحش كرد چگونه مي. منظور از سوءمديريت چيست؟ چه كسي، كجا درست عمل نکرده. گويد سوءمديريت مي

شان اين است كه مساله خيلي حاد است،  توجيه. فهميم مساله چيست توان كاري كرد وقتي درست نمي نمي. نسخه خودش را دارد

بله بايد . رسيم چون بايد سريع حلش كنيم، وقت نداريم مطالعات درازمدت كنيم و نهايتا به نتيجه نمي. كنيم بايد همين االن حلش

تغييرات خيلي هم . ولي كارهاي پايه و اساسي خيلي بيشتر مورد نياز است. كارهاي اورژانسي هم كنيم، مديريت بحران هم بکنيم

بينند  براي بحث آب همه مردم دارند مي. كه كشش اين مباحث در جامعه وجود دارداالن زماني است . تواند اتفاق بيفتد سريع مي

در اين كشور . اش حرف بزنيم و فرهنگش را ايجاد كنيم بايد درباره اي خشکسالي داريم و تابستان با كمبود آب مواجهيم،  وقتي دوره

ندند؟ يا بعضي جاها بين خط رانندگي كنند؟ باالخره كرد ايرانيان موقع رانندگي كمربند ايمني بب سال پيش كسي فکر مي ۲۳

تواند بيايد چنين كاري  گوييم آب و فاضالب مي مثال مي. شود اين را تعميم داد مي. يکسري تمهيداتي انجام شده با جريمه يا مشوق

 .كند و با مردم روي اين قضيه كار كند

استانداري . جويي كنند كند آب نداريم و مردم بايد صرفه يدر تابستان بحث اين شده بود كه وزارت نيرو دارد اعالم م

بندي نرسيديم، كسي حرف  وقت قطع نشد و به جيره شود، اما چون آب هيچ بندي مي اعالم كرده بود آب جيره

 .شد بگويند آب نيست چون ديگر نمي. هشتگي درست كردند كه آب هست ولي كم هست. مسووالن را باور نکرد

مشکل ديگري هم هست و آن اينکه اين عملکرد . هست، ولي كم هست، اين تبليغات هم هست، ولي كم هست طور كه آب همان

شود،  شود، يا اگر مطمئن نيستيد كه قطع نمي دانيد كه آب قطع نمي وزارت نيرو يا استانداري در آن برهه غلط بوده، چون اگر مي

توانيد هشدار دهيد، اگر اتفاق  سه دفعه مي. كند ه كسي ديگر حرفي را باور نميشود ك اين مي. نبايد اين فشار را به مردم وارد كنيد

هاي غيرعلمي اعالم  مشکل ديگري كه داريم اين است كه در برخي اظهارنظر. توان اعتماد ازدست رفته را بازگرداند نيفتد ديگر نمي

بعد مردم نسبت به . شود، چون حرف علمي نيست مي اين در مجامع علمي و دانشگاهي مسخره برابر شده،  ۲۲كنند خشکسالي  مي

گوييم زمستان سخت و سرد  به مردم يکدفعه مي. كنيم نينو هم همان برخورد را داريم مي درباره ال. شوند مساله غيرحساس مي

سرد نباشد، اگر زمستان . كنيم جا يك مدلي گفته شده كه زمستان سختي خواهيد داشت، داريم به مردم منتقل مي يك. شود مي
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من هنوز چراغ روشن را كه . هاست تر از اين حرف سازي عميق بحث فرهنگ. دهند بيني از دست مي مردم اعتمادشان را به پيش

شعرش . بچه بوديم بابابرقي بود، آقاي گاز و قطره آب بود. بينم، جمله هرگز نشه فراموش، المپ اضافي خاموش، در ذهنم هست مي

ها  رسانه. كنيم دانند مشکل آب هست؟ ما رويش كار نمي هاي ما مي بچه. آن تبليغات جايش امروز خالي است .را همه به ياد داريم

فقط يك وحشتي را ايجاد كرديم از يك . كند نينو، هيچ كس راجع به النينو صحبت نمي گوييم ال مي. كنند هم رويش كار نمي

نينو را به مردم توضيح دهد،  خواست ال ر بود، سازمان هواشناسي وقتي ميدا خنده. شود اي با اسم عجيب و غريب كه چه مي پديده

 .چطور مردم بايد بفهمند. فهميدم ام آب است، نمي براي مني كه رشته

شود  شان مي اگر بخواهيم خشکسالي كاليفرنيا را با مشکل بحران آبي كه داريم مقايسه بکنيم، از كدام اقدامات

 بخش بوده؟ تي انجام شده كه نجات الگوبرداري كرد؟ چه اقداما

اي كه  خشکسالي. امريکا در مصرف آب شهروندان، جزو جاهاي بد دنياست چون عملکرد بدي داشته. بخش شود گفت نجات نمي

ولي كارهايي كه االن . شدتش از خشکسالي ما خيلي بيشتر بود. سال اخير تجربه نشده بود ۲۳۳داشتند آنقدر قوي بوده كه در 

ها و حوادث جدي نياز داريم كه در مقابل آنها يکسري قانون بگذاريم و  در يکسري بحران. يکسري تغييرات ايجاد دادهكردند 

زماني . زنيم تر حرف مي ما االن به خاطر بحران اروميه، راحت. هاي سياسي بعضي از تغييرات كم شود واكنش نشان دهيم تا هزينه

تغييراتي در مديريت آب زيرزميني دادند، به عالوه تغييراتي در . فاق در كاليفرنيا هم افتاداين ات. صحبت كردن از آب، سياسي بود

جويي عدد بزرگي نيست،  اين صرفه. شان را كاهش دهند درصد مصرف ۱١فرماندار، شهرها را ملزم كرد . مديريت مصرف آب شهري

از اين به عنوان يك فرصت، استفاده . زيرزميني را كنترل كردندها برداشت آب  طي سال. كند مدت كمکي به كاليفرنيا نمي در كوتاه

خيلي جاهايش . كاليفرنيا خشك است. ها قبل نياز بوده تغييراتي در نحوه مصرف آب در اين ايالت ايجاد شد كه شايد سال. كردند

سازي است، براي مردم جا  رهنگاينها ف. پليس آب تشکيل شد، مدرسه يا دارالتاديب آبي درست كردند. شود چمن كاري كرد نمي

دو هفته پيش در كاليفرنيا، نشستي . نينو هم بحثش آنجا بوده از سوي ديگر ال. اما آنجا هم اين مساله باور نکردن هست. اندازد مي

ها  آبخوان اگر قرار است بارش ايجاد كند، چگونه از آن بارش براي تغذيه. نينو استفاده كنيم بود كه چگونه از فرصت پيش آمده ال

 ۲۳۳آنجا بيش از . ها شناسايي كردند تا از آن به عنوان يك فرصت استفاده كنند اي را براي تغذيه آبخوان منطقه. استفاده كنيم

ايم يا اينکه اين قضيه محصول تغيير  سال آينده اين شکلي ۷۳گويند از اين به بعد تا  سال بود خشکسالي رخ نداده بود، اما نمي

شود يا  مديري اگر حرف عجيبي بزند، بهش حمله مي. آنجا جامعه علمي هم قوي است. شود اين يك رويکرد متفاوت مي. اقليم است

. گويد شود و كسي هم چيزي نمي اي هم مي گوييم و رسانه دانيم، مي اما در اينجا ما خيلي از مسائلي را كه نمي. شود تذكر داده مي

شود كرد و اين سرنوشت ماست  ايم و كاري نمي الي ممتد شده و ما دچار تغيير اقليم شدهكنند منطقه ما دچار خشکس همه فکر مي

 .و نهايتا بايد مهاجرت كنيم و برويم

شان انجام دهند و كارساز  افتد، ولي كاري كه بخواهند در بحث مديريت اي اتفاق مي هاي رسانه در آمريکا هم بحث

 باشد، شده؟

به نظر من وقتي كه . كنند اما جنبه مثبت خشکسالي اينچنيني را بررسي مي. قطه ضعف دارندن. شان كامل نيست آنها سيستم

مثل . آيد، سيستم مجبور است بهتر شود وقتي فشار اينچنيني مي. يابد آيد، ناكارايي و راندمان كاهش مي مشکل اينچنيني پيش مي

كنيم، اصال كلمه  ها چگونه برخورد مي اينکه با بحران. خوب كندشويم، كشاورز مجبور است از آب كم، استفاده  آب مي وقتي كه كم

حتي در كاليفرنيا گفتند اين بحران آب است، اما گفتند كلمه بحران را نگوييم و از آن به عنوان فرصت . بحران آب از كجا آمده

ب بگيريم يا پيشگيري كنيم؟ كاليفرنيا هم آيا آمديم از اين اتفاق بد، نتيجه خو. االن درياچه اروميه از بين رفته. استفاده كنيم
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اي كه در زمينه  بودجه. رويکردشان متفاوت است. هاي خوبي داشته به ما ياد بدهد، آنها هم مشکالت خاص خودشان را دارند درس

ه افراد دانشگاهي ميدان ما در ايران چقدر ب. واكنش به يك فاجعه بوده. اند، بسيار باال بوده ها و مراكز تحقيقاتي داده آب به دانشگاه

 داديم كه روي اين كار كنند؟

 تواند تاثير داشته باشد؟ نينو كه در حال وقوع است چقدر مي هاي طبيعي مثل ال پديده

ممکن است . گيرد، ماهم قرار گرفتيم كل زمين تحت تاثير قرار مي. تواند تاثير بگذارد، در گذشته هم داشته بحث اين است كه مي

نينو،  كنار ال. دانيم اما اينکه شدتش چقدر است، نمي. پديده افزايش بارش داشته باشيم يا كاهش دما يا هردويش رادر اثر اين 

افتند، اينکه چقدر تاثير داشته باشند را  اند، هميشه اتفاق مي ها طبيعي اين چرخه. كند كسي از آن صحبت نمي. النينو هم هست

 .دانيم نمي

 شود؟ شود در مجامع اروپايي هم صحبت مي از اين قضيه صحبت مياين قدري كه در كشور ما 

توانند  روند، مردم مي در آفريقا كه كشت ديم دارند، كشاورزان از بين مي. نينو در برخي جاها افزايش دما و كاهش بارش دارد ال. بله

اي كه در ايران مطرح شده  است، اما نحوهبحث مطرحي . توانند سيل داشته باشند كشورهاي در حال توسعه مي. از گرسنگي بميرند

 .اظهارنظرها غيركارشناسي است. اي شده، وحشتي ايجاد شده يکهو اين قضيه رسانه. جالب است

رييس سازمان محيط زيست هم اعالم كرده بايد از اين فرصت استفاده . سازمان اعالم هشدار كرده ۵۵وزارت نيرو به 

 .كنيم

. از آن طرف هم بايد به مردم القا نکنيم كه با بارش قرار است مشکالت حل شود. كنيم مهم است ر ميباش چه كا اينکه براي آماده

مشکل ديگري كه هست اميدواريم پديده ديگري كه . شود مان حل نمي ما آنقدر كمبود داريم كه با يك سال و دو سال بارش مشکل

بعد از هر بحران . نينو مان نرود سراغ ال آبي و خشکسالي همه توجه ممان است به جاي مديريت پيشگيري از ك داريم مديريت بحران

درياچه اروميه . كند كه در آن يك سري تغييرات ايجاد كنيم و پاسخ بگيريم ها كمك مي تا شش ماه وقت داريم هنوز حافظه

يجاد كردن و هشدار دادن خوب آمادگي ا. رويم سمت آن رويم سمت آن، فردا گردوغبار اهواز است مي وضعش خراب است، همه مي

 .است، رعب و وحشت ايجاد كردن و كار جدي نکردن بد است

 شود؟ مان حل نمي آبي يعني با دو سال بارش هم مشکل بي

تغذيه . مان باالست مان پر شود اما تقاضاي هاي هاي خوب، به خصوص برف ممکن است برخي مخزن بحث اين است كه با بارش

ها در ميان مباحث منابع آب و محيط زيست وضعش از  بحث آبخوان. فاجعه پنهاني است بايد درنظر بگيريم مان را كه هاي آبخوان

. شود وضعش دارد بدتر مي. شود برايش كاري نکرديم و راجع به آن صحبت نمي. بينيمش و پنهان است همه بدتر است، چون نمي

 .كشد تا اصالحش كنيم ل ميهاي سال طو سال. اين فاجعه ملي است كه به آن نپرداختيم

ها مشکلي كه در خصوص آب و منابع آب داريم، يك نمونه را پررنگ كنيد كه زودتر از بقيه  اگر بخواهيد از بين ده

 مورد بررسي قرار گيرد، كدام است؟

آب سطحي تاثير آب زيرزميني روي . شان به هم پيوسته است شان خراب است و سيستم شان وضع همه. اينطوري نبايد نگاه كنيم

اما بايد بازهم اشاره كنم كه . ولي ما بحث آب زيرزميني را بايد جدي بگيريم و رويش كار كنيم. شان تنگاتنگ است ارتباط. دارد

تواند  اين سياست نمي. بريم مان را از بين مي داشتن خودكفايي غذايي يك توهم است، امکانش وجود ندارد، اگر هم بتوانيم منابع آب

. شويم شايد پذيرفتند كه خودكفا نمي. اينکه به جاي خودكفايي بگوييم امنيت، اين تحول مثبتي است. پايداري باشد سياست

شود امنيت غذايي، سياسي، انرژي، آبي و  اش مي زيرمجموعه. اي كه داريم اين است كه بايد دنبال امنيت انساني باشيم مساله
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اگر به خاطر امنيت غذايي، امنيت آبي را به . وانيم يکي را ايجاد كنيم يکي را از بين ببريمت هستند؛ نمي اينها در كنار هم. اجتماعي

اگر اينها را . هاي اقتصادي صرف چيز فکر كند، نه شاخص نگرش توسعه پايدار بايد به همه. ايم خطر بيندازيم، كمکي به مردم نکرده

شود همين چيزي كه  كند و نتيجه مي مان جدا عمل مي مان از آب رزيشود همين عملکردي كه االن داشتيم؛ كشاو منفك كنيم، مي

 .بينيم داريم مي

http//:www.iana.ir/water/item/۱٦۳٣٧-۲.html 
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 خشکسالی
 - 31/۳2/23فارس

 درخواست ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي/ ميليون هکتار زمين ۰۱۱خطر بياباني شدن 
ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه عمليات آبخيزداري از مهمترين اقداماتي است كه بايد  رئيس سازمان جنگل

ملي به اين موضوع اختصاص پيشنهاد شده كه ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه : دولت به آن توجه كند، گفت

 .يابد

ها مراتع و آبخيزداري كشور در نشست خبري كه به مناسبت سومين نشست فصلي  خداكرم جاللي رئيس سازمان جنگل

ايران يکي از كشورهايي است كه براثر وقوع : نهاد منابع طبيعي و محيط زيست كشور در دامغان برگزار شد، گفت هاي مردم سازمان

 .شود هاي زيادي مي بسيل دچار آسي

 برابري جذب آب در مناطق فاقد پوشش گياهي  ۹۱كاهش * 

وقوع پديده : ها و مؤسسه خاک و آب شناسايي شده ، افزود گير در كشور با همکاري سازمان جنگل وي با بيان اينکه مناطق سيل

برابر بيشتر  ۴۳داراي پوشش گياهي  سيل در مناطق فاقد پوشش گياهي يك امر كامال طبيعي است چرا كه جذب آب در عرصه

 .شود هاي منابع طبيعي را غني كنيم باعث كاهش خسارت سيل مي شود، بنابراين اگر پوشش گياهي عرصه مي

ها مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه برخي خسارات ناشي از سيل به دليل شدت نزوالت آسماني است،  رئيس سازمان جنگل

هايي  شود ناشي از عدم همراهي با قاعده طبيعت و تخريب خسارات سيلي كه در سطح كشور مشاهده مي بخشي از: تصريح كرد

 .ها انجام شده است اه ر است كه در مسيل آب

تواند از كنترل فرسايش خاک و سيل جلوگيري كند، بيان  جاللي با تأكيد بر اينکه عمليات آبخيزداري از اقداماتي است كه مي

 .كاهد شود و از ظرفيت اين سدها مي ميليون مترمکعب رسوب وارد درياچه سدها مي ۱١۳ساالنه : داشت

ها براي بيابان جنگل و مرتع متفاوت  تعيين شاخص: شود، گفت سال يکبار پوشش گياهي كشور ارزيابي مي ۲۳وي با بيان اينکه هر 

درصد جنگل ناميده  ١از نظر ما تاج پوشش باالي  درصد جنگل است اما ۲۳است بطوريکه از نظر شاخص فائو تاج پوشش باالي 

 .شود مي

 .هاي مختلف انواع خشبي و نيمه خشبي تعريف خاص خود را دارد مراتع هم در پوشش: ها بيان داشت رئيس سازمان جنگل

يلوگرم در سال باشد ك ۲١۳متر و ميزان توليدات آن كمتر از  ميلي ۲١۳هايي كه ميزان بارندگي در آن كمتر از  عرصه: جاللي افزود

 .شود بيابان ناميده مي

هاي اكولوژيکي در آن سيرنزولي پيدا كند به سمت بياباني شدن  و يا قابليت  اي كه ميزان توليد در آن بنابراين هر عرصه: وي افزود

آب پايين بيايد يك  هاي زيرزميني بيالن منفي داشته باشد و يا كيفيت كند كه براساس اين تعريف اگر در جايي سفره حركت مي

 .پديده بياباني است

 هاي كشور در معرض بياباني شدن است ميليون هکتار از عرصه ۰۱۹* 

ميليون هکتار از عرصه كشور در شرايط بياباني شدن  ۲۳۴حدود : ها، مراتع و آبخيزداري كشور بيان داشت رئيس سازمان جنگل

 .است

 .ميليون هکتار كاهش يافته است ٣۴ون هکتار به ميلي ۲۳۳سال مراتع كشور از  ۳۳طي : وي افزود

ها به بخش كشاورزي، صنعت و توسعه شهرها و روستاها و مراكز نظامي  مسائل مختلفي از جمله واگذاري عرصه: جاللي بيان داشت

 .ه كاهش يافته استميليون هکتار از مراتع كشور بنا به داليل ذكر شد ٦در اين مسئله دخيل بوده بطوريکه كه از بعد از انقالب 
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هر  ٧۱تا  ٣۳هاي  از سال: هاي زاگرسي گفت ها براي پيشگيري از خشکيدگي جنگل وي در ادامه در مورد اقدامات سازمان جنگل

به لطف خدا اين خشکيدگي متوقف شد بطوريکه از يك  ٧۱شود اما از سال  ها دو برابر مي سال تقريبا وسعت خشيدگي اين جنگل

 .درصد دچار خشکيدگي شد ۲۳ر هکتار آن فقط هزا ۲۱۳ميليون و 

هاي زاگرسي كارشناسان داخلي  شناسي خشکيدگي جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه در آسيب رئيس سازمان جنگل

كند  ا فراهم ميه اين پديده زمينه را براي طغيان انواع بيماري: اند كه تنش خشکي باعث آن شده است،افزود و خارجي بر اين عقيده

 .هاي زاگرس بايد انجام شود هاي زاگرس يکي از اقدامات مهمي است كه براي حفظ جنگل بنابراين عمليات آبخيزداري در جنگل

هاي زاگرس حدود هزار ميليارد تومان است در حالي كه در بودجه امسال  اعتبار مورد نياز براي حفظ كل جنگل: وي بيان داشت

 .مان براي اين منظور اختصاص يافته استميليارد تو ۴۳حدود 

توان به اين  ساله در نظر گرفته شده كه با توجه كمبود اعتبار نمي ١هاي زاگرسي يك زمان  براي احياي جنگل: جاللي تصريح كرد

 .مهم دست يافت

مترمکعب  ۷۳۲هزار و  ۱ها مراتع و آبخيزداري كشور ميزان كشفيات و قاچاق چوب در سال گذشته را حدود  رئيس سازمان جنگل

 .متر مکعب است ۲۳۳۳ماهه امسال  ۳ميزان كشفيات قاچاق چوب در : عنوان كرد و گفت

 .ميليارد تومان است ۲٦۳بودجه اختصاص يافته براي عمليات آبخيزداري در رديف بودجه امسال : وي تصريح كرد

 ۲۳هاي گذشته  هاي زيرزميني در بعضي سال يالن منفي آبب: هاي كشور را بسيار بحراني عنوان كرد و گفت جاللي وضعيت آبخوان

 .هاي زيرزميني به شدت پايين آمده است ميليارد مترمکعب رسيده و كيفيت آب

شود كه متاسفانه تاكنون براي  هاي زيرزميني تأمين مي درصد از نيازهاي آبي كشور از آب ١۳: ها بيان داشت رئيس سازمان جنگل

 .زيرزميني توجه الزم صورت نگرفته استهاي آب  سازي سفره غني

ميليون هکتار  ۱٦اي كه بايد عمليات آبخيزداري بر روي آن انجام شود تاكنون كار روي  ميليون هکتار عرصه ۲۳۳از : وي گفت

 .ام شودها انج ميليون هکتار ديگر از عرصه ۲۴ايم تا در برنامه ششم هم عمليات آبخيزداري بر روي  انجام شده و پيشنهاد داده

تن در هکتار  ٧شود،  ها افزوده مي ميليون مترمکعب آب به آبخوان ١۳۳با هر هکتار عمليات آبخيزداري حدود : جاللي تصريح كرد

 .يابد ها افزايش مي كيلو توليدات گياهي در اين عرصه ۲۱۳فرسايش خاک كاهش و حدود 

 خيزداريدرخواست تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي براي عمليات آب *

ها مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه عمليات آبخيزداري از مهمترين اقداماتي است كه بايد دولت به آن  رئيس سازمان جنگل

ايم تا به كمك مجلس و دولت ساالنه يك ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي به اين  پيشنهاد داده: عنايت الزم را داشته باشد، گفت

 .يابد موضوع اختصاص

هاي كشور انجام نشود در آينده  توسعه پايدار كشور به عمليات آبخيزداري گره خورده و اگر عمليات آبخيزداري در عرصه: وي افزود

 .شوند هاي كشور بياباني مي بسياري از دشت

 .ن داخلي استدرصد آ ۲۳شود منشأ خارجي دارد و حدود  درصد ريزگردهايي كه به كشور وارد مي ٧۳: جاللي بيان داشت

 هاي كشور كانون بحران است ميليون هکتار از بيابان 0.5* 

 .هاي كشور كانون بحران است ميليون هکتار از بيابان ۳.١حدود : ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت رئيس سازمان جنگل

درصد از منشاء ريزگردهاي  ۳۳ها  انونهاي بحراني بياباني شناسايي شده كه با كنترل اين ك ميليون هکتار از كانون ۷: وي افزود

 .توان كنترل كرد داخلي را مي
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هاي بحراني بياباني از جمله تاالب جازموريان بايد وزارت نيرو هم با سازمان همکاري كند زيرا  براي مقابله با كانون: جاللي افزود

هاي بحراني  مکان جلوگيري از پيشروي اين كانونها از بين رفته است ا هاي طبيعي آنها كه بر اثر سدسازي بدون بازگشتن حقابه

 .وجود ندارد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٣۳۳۳۳۴٣ 
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 دانه های روغنی

 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

  ۰۹۱۹توليد سه ميليون تن دانه روغني در افق / كاري هفت هکتار سويا، جايگزين مناسب يك هکتار برنج
هاي روغني  هاي غيرشمالي را محدود كنيم و بخواهيم جايگزيني براي آن پيدا كنيم، دانه اگر كشت برنج در استان

توان پنج تا هفت هکتار  كاري، مي کتار برنجاي كه به جاي هر يك ه گونه تواند مناسب باشد، به ازجمله سويا مي

 .سوياكاري كرد

با اشاره به آنکه بخش كشاورزي ( ايانا)هاي روغني امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران  مجري طرح توسعه دانه

زحمت خود را براي تأمين داشتي، نتيجه  كشاورزان بدون هيچ چشم: نقش مؤثري در رشد مثبت تراز تجاري كشور دارد، گفت

 .جانبه در كنار آنها حاضر شويم هاي همه اندركاران، با پشتيباني كنند، اما الزم است از سوي دست مايحتاج كشور عرضه مي

دليل  هاي مختلفي تدوين شده است، به هاي روغني در حال حاضر با وجود آنکه طرح وضعيت توليد دانه: عليرضا مهاجر افزود

 .پشتي دارد جانبه مسئوالن اجرايي كشور حركت الک پشتيباني همهنداشتن 

موقع  در حال حاضر برداشت سويا آغاز شده و كار خريد تضميني آن نيز در حال انجام است و پول كشاورزان به: وي خاطرنشان كرد

 .شود به آنها پرداخت مي

براي كشاورزان تأمين شده و هيچ مشکلي براي كشت وجود ندارد، كشت كلزا نيز آغاز شده است و بذر مورد نياز : مهاجر ادامه داد

هاي بيشتري در كشور به بالفعل  هاي روغني، نيازمند آن هستيم كه پتانسيل اما براي دسترسي به اهداف برنامه افزايش توليد دانه

 .تبديل شود

 هاي روغني به يك ميليون هکتار افزايش سطح زير كشت دانه

هاي روغني را به مرز سه ميليون تن  ، توليد دانه۲۴۳۴قصد داريم كه در افق : هاي روغني تصريح كرد نهمجري طرح توسعه دا

 .برسانيم و سطح زير كشت اين محصوالت را نيز به يك ميليون تن نزديك كنيم

 ۱۳۳توليدي معادل هزار هکتار است كه  ۲١۳هاي روغني در كشور تنها  در حال حاضر سطح زير كشت كليه دانه: وي يادآور شد

 .زند هزار تن را ساالنه رقم مي

توانيم به اهداف عالي  اندركاران در كنار كشاورزان وجود داشته باشد، مي اگر پشتيباني و همراهي تمامي دست: مهاجر تأكيد كرد

 .هاي روغني نزديك شويم برنامه دانه

هاي غيرشمالي و تمركز  زي درخصوص حذف كشت برنج در استانوي درباره برنامه اخير معاون توليدات زراعي وزارت جهاد كشاور

هاي غيرشمالي،  معتقديم كه به جاي هر يك هکتار برنج در استان: اصلي اين محصول در دو استان گيالن و مازندران اظهار داشت

 .توانيم پنج تا هفت هکتار سويا بکاريم مي

جويي  ترتيب صرفه ز به آب مداوم دارد، سويا به چهار آب نياز دارد و بديندر حالي كه گياه برنج سه ماه نيا: مهاجر همچنين گفت

هايي  كاري در استان توانيم براي جايگزين كردن هر يك هکتا برنج مي: وي در پايان افزود.بسيار زيادي در مصرف آب خواهد شد

انجام چنين اقدامي نيازمند آن است كه چون گلستان و فارس، پنج تا هفت هکتار دانه روغني سويا را جايگزين كنيم، اما 

ها الزم و ضروري است تا در مسير خوداتکايي  اندركاران اجرايي و ساير بخش سازي شده باشد و عالوه بر آن پشتيباني دست فرهنگ

 ./هاي روغني قرار بگيريم و هر روز بتوانيم توليد اين محصوالت را افزايش دهيم در توليد دانه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱١٧٣۱-۲.html 
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 زعفران

 - 31/۳2/26فارس

 درصد زعفران جهان در ايران ۴۵توليد / دليل مديريت بازار زعفران دنيا توسط اسپانيا ۹
اين در : شود، گفت درصد زعفران دنيا از توليد ايراني تأمين مي ۴۵رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران با بيان اينکه 

 .شود حالي است كه مديريت بازار زعفران دنيا توسط اسپانيا انجام مي

و در پاسخ به اين سؤال كه  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  غالمرضا ميري رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران در گفت

سال پيش ساالنه  ۴۳: درصد زعفران دنيا توسط ايران، مديريت بازار اين محصول در دست اسپانيا است، گفت ٧۱چرا عليرغم توليد 

 .اسان، قائن، بيرجند، گناباد و بجستان بودشد و اين توليد محدود به خر تن زعفران در كشور توليد مي ۳الي  ١حدود 

با تمركز تاجران بر روي صادرات زعفران : كرد، افزود تن زعفران توليد مي ۴۳وي با بيان اينکه در آن مقطع اسپانيا ساالنه حدود 

 .ايران، رفته رفته صادرات اين محصول گسترش يافت

با : عوامل مختلفي بر روي روند افزايش توليد زعفران كشور مؤثر بود، تصريح كردرئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران با بيان اينکه 

گسترش توليد و صادرات زعفران، اين محصول در سطح دنيا معرفي شد و صنايع مختلف از توليد زعفران بهره گرفتند و محصوالت 

 .مختلف از اين طالي قرمز به دست آمد

با ورود توليدات زعفران ايراني به بازارهاي جهاني، ديگر زعفران توليد اسپانيا به : ن داشترئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران بيا

 .لحاظ قيمت امکان رقابت با زعفران ايران را نداشت

به دنبال : تن رسيده است، گفت ۷۳۳تن در سال به حدود  ۳سال توليد زعفران ايران از  ۴۳وي با بيان اينکه پس از گذشت تقريبا 

 .توليد زعفران ايران، اسپانيا به جاي توليد، مديريت بازار زعفران دنيا را در دست گرفت افزايش

بعد از انقالب اسالمي بسياري از مشتريان زعفران را در دنيا از دست داديم و براي تجارت مشکالت بسياري به وجود : ميري افزود

اي از صادرات زعفران ايران  از دست داديم و اسپانيا خريدار بخش عمدهآمد، چرا كه امکان تعامالت تجاري با بسياري از كشورها را 

 .شد

كننده زعفران دنيا و اسپانيا به مديريت كننده بازار  در اين شرايط ايران به توليد: رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران تصريح كرد

 .زعفران دنيا تبديل شد

حتي اسپانيا زعفران كشورهاي همسايه ايران را با : هاني تبديل شده است، گفتوي با بيان اينکه زعفران اسپانيا به يك برند ج

 .صادرات مجدد آغاز كرد

با : فروشد، گفت دانند كه اسپانيا زعفران ايران، را به آنها مي ميري با بيان اينکه در حال حاضر تمامي كشورهاي خريدار زعفران مي

برخي كشورها را مجاب كرديم كه به جاي خريد زعفران ايراني از اسپانيا، مستقيما  هايي كه با كشورهاي مختلف انجام شد، رايزني

 .آن را از ما خريداري كنند

عليرغم تالش براي معرفي زعفران ايران به دنيا براي فروش زعفران با مشکالت : رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران تصريح كرد

 .فراواني مواجه شديم

اما ايران : رود، گفت كيلو زعفران در سال براي مشتريان تأمين كننده خوبي به شمار مي ۳۳۳انيا با توليد وي با بيان اينکه اسپ

 .تن زعفران تأمين كننده خوبي براي مشتريان نيست ۷۳۳عليرغم توليد حدود 

http://www.farsnews.com/
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ت زعفران را با قيمت يکسان كند و در تمام اين مد اسپانيا با مشتريان خود در سطح دنيا قرارداد يك ساله منعقد مي: ميري گفت

ها اجازه عقد قراردادهاي يك ساله را  كند، در حالي كه اين امکان براي تجار ايراني مهيا نيست و نوسان ارز و قيمت به آنها عرضه مي

 .دهد به ما براي تأمين نياز مشتريان نمي

 .فران ايران در مقابل اسپانيا با شکست مواجه شديمبنابراين در اولين گام براي مجاب كردن مشتريان و متقاضيان زع: وي افزود

كند و به همين دليل مشتريان بيشتر  اسپانيا زعفران ايراني را فرآوري مي: رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران ايران تصريح كرد

 .تمايل دارند، تا زعفران خالص ايران را بخرند

  شود و همين موضوع هزينه رهاي مختلف شامل عوارض و تعرفه گمركي نميصادرات زعفران از اسپانيا به كشو: ميري تصريح كرد

 .دهد صادراتي را براي اين كشور كاهش و قدرت رقابت را افزايش مي

بندي آن مواجه هستيم، اين است كه معموال خريداران زعفران  مشکل بعدي كه در رابطه با صادرات زعفران و بسته: وي گفت

به محصولي كه ساخت اروپا باشد، نسبت به محصولي كه ساخت ايران باشد، اطمينان بيشتري دارند و آن بندي در سطح دنيا  بسته

 .كنند را خريداري مي

 ٦۳۳هزار تا يك ميليون و  ١۳۳بندي هر كيلو زعفران صادراتي از ايران، حدود يك ميليون و  هزينه حمل و نقل و بسته: ميري گفت

املي ديگري براي افزايش قيمت صادراتي است، در حالي كه هزينه حمل و نقل هوايي براي هر هزار تومان است كه اين موضوع ع

 .هزار تومان است ۷۳كيلو زعفران از اسپانيا فقط 

هاي مناسب توليد داخل براي صادرات زعفران در اوزان كم هم  عدم وجود ظرف: رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران تصريح كرد

 .رود ر در صادرات اين محصول به شمار مييکي از مشکالت ديگ

درصد در اختيار  ۱١هاي  در حالي كه تسهيالت بانکي با سود: ميري با اشاره به تسهيالت گران قيمت بانکي بيان داشت

دي درص ۱.١گيرد، اما كشوري مثل اسپانيا براي تشويق صادركنندگان خود، به آنها تسهيالت ارزان قيمت و  صادركنندگان قرار مي

 .كند پرداخت مي

صادركنندگان : تن صادرات در سال صادركننده با مشکالت بسياري مواجه است، تصريح كرد ۲۳۳وي با بيان اينکه براي صادرات 

 .توانند تمام مشکالت و موانع صادرات را برطرف كنند بخش خصوصي توان مالي محدودي دارند و نمي

شود، در حالي كه  بندي زعفران براي صادرات مطرح مي رابطه با چرايي عدم بستهمباحث زيادي در كشور در : ميري بيان داشت

 .آن به طور كامل تأمين نشده است  هنوز زيرساخت

كنند و  برخي مشتريان، زعفران ايراني را براي استفاده در صنايع خريداري مي: رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران تصريح كرد

هاي كوچك يا گرمي اصال اقتصادي نيست، بنابراين ما مجبور هستيم كه زعفران را به صورت  بندي  بستهبراي آنان خريد زعفران با 

 .كيلويي براي اين متقاضيان صادر كنيم هاي نيم بسته

نبايد با مطرح كردن مسائل بي پايه و اساس صادرات اين : تن زعفران در داخل كشور گفت ١۳وي با اشاره به مصرف حدود 

 .شود كنندگان زعفران به دنبال صادرات تأمين مي اي از درآمد توليد  با مشکل مواجه كنيم، چرا كه بخش عمده محصول را

 .شود هزار هکتار زمين خراسان رضوي و جنوبي توليد مي ٦٧درصد زعفران ايران در  ۳٣: ميري افزود

قيمت زعفران كاهش نيافته، بلکه تقريبا به قيمت : فتكيلوگرم عنوان كرد و گ ۷.١ميري ميانگين توليد زعفران از هر هکتار را 

 .متعادل نزديك شده است

 .كند در چند ماه گذشته قيمت زعفران به طور كاذب افزايش يافته بود و اين امر صادرات را با مشکل مواجه مي: وي افزود
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هاي واقعي ناراضي باشند،  زعفران به قيمت  تكنندگان نبايد از رسيدن قيم توليد: رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران تصريح كرد

 .شود زيرا افزايش قيمت اين محصول قطعا منجر به كاهش صادرات و لطمه زدن به توليد مي

به گزارش فارس، زماني كه محصول زعفران، برنج و يا هر محصول ديگر دست دالالن است، قيمت متعادل مطرح نيست و به هر 

خواهد محصول برداشت كند، بحث تعادل قيمت و نرخ واقعي و  فروشند، اما به محض اين كه كشاورز مي ميقيمت دلخواه به مردم 

 .متعادل مطرح مي شود

 ۷۳هزار تومان به يك سوم يعني  ٧۳همزمان با شروع برداشت زعفران توسط كشاورزان و با تالش دالالن، قيمت گل زعفران از 

 .هزار تومان كاهش يافت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۴۳۳۲۴٣٣ 
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 زعفران
 فودپرس 1931آبان ماه  25دو شنبه 

 طرح ملي زعفران، طالي سرخ ايران را نجات مي دهد؟

نوع زعفران جهان، بازار خوبي براي فروش زعفران افغانستان  ۷۳۳با توجه به كيفيت باالي زعفران افغانستان در بين < كشاورزي

 .پيدا شده است و بسياري از كشورها علي الخصوص چين و امارات از واردكنندگان عمده زعفران افغانستان هستند

اما اين هفته ديگر، طرح . تازه نفس به ميدان آمده سر و كله مي زند طالي سرخ ايران چند وقتي مي شود كه با مشکل رقيب هاي

 .ملي آن به مجلس مي رود تا شايد با تصويب آن، وضعيت اين محصول در ايران بهتر شود

. شده نيستالبته با اينکه بيشترين زعفران دنيا در ايران توليد مي شود، اما در بازارهاي جهاني، زعفران ايراني آنقدر ها هم شناخته 

 .يکي از داليل آن به گفته كارشناسان و فعاالن اين بخش به بسته بندي و بندسازي آن برمي گردد

كيلوگرم گل زعفران نياز  ۳۳هزار گل زعفران يعني حدود  ۲۳۳تا  ۲۲۳اين در حالي است كه براي تهيه يك كيلو از اين محصول، 

به اين ترتيب، ايران همچنان جايگاه خودش را در توليد زعفران . خواهد كردتن زغفران توليد  ۷۳۳امسال هم ايران حدود . است

به همين دليل زمان . اما مشکل اساسي زماني آغاز مي شود كه زعفران ايراني سنتي كاشت و برداشت مي شود. حفظ كرده است

يگر از جمله افغانستان قاچاق شده است و از طرف ديگر، پياز زعفران به كشورهاي د. بيشتري مي برد و بهره وري پايين تري دارد

 .مردم اين كشور سعي كرده اند به جاي كشت خشخاش، زعفران بکارند

كشت زعفران به جاي خشخاش در بسياري از واليت هاي »: به طوري كه چند وقت پيش، خبرگزاري مهر در اين باره نوشت

در افغانستان، اداره زراعت . رع خشخاش به زعفران تبديل شده اندافغانستان خصوصا در هرات رونق خوبي گرفته و بسياري از مزا

هرات اعالم كرد امسال هزار هکتار زمين در اين واليت زير كشت زعفران رفته و كشاورزان استقبال خوبي از كشت زعفران كرده 

براي فروش زعفران افغانستان پيدا شده  نوع زعفران جهان، بازار خوبي ۷۳۳با توجه به كيفيت باالي زعفران افغانستان در بين . اند

 «.است و بسياري از كشورها علي الخصوص چين و امارات از واردكنندگان عمده زعفران افغانستان هستند

براساس گزارش شبکه اطالع رساني افغانستان، شواهد موجود در كشور حاكي از آن است كه كشاورزان افغانستاني كم كم به فکر 

به جاي مواد مخدر هستند همانطور كه طي سالهاي گذشته در راستاي اجراي برنامه توقيف كشت خشخاش،  جايگزيني زعفران

 .كشت و برداشت زعفران در افغانستان رواج خوبي پيدا كرده است

 طبق اين گزارش، زمين هاي مساعد كشت زعفران و صادرات پر سود آن كه اغلب به اروپا و هند صورت مي گيرد باعث شده تا

در همين راستا . بسياري از كشاورزان كشور افغانستان به جاي خشخاش، زعفران كشت كنند كه از حمايت دولت نيز برخوردار است

 .واليت كشور توسعه دهد ۷۴واليت از  ۷۱وزارت زراعت نيز قصد دارد كشت زعفران را در 

واليت  ۱٦زعفران يا همان پياز زعفران درميان كشاورزان تن بذر  ۱۲گزارش هاي وزارت زراعت افغانستان نشان مي دهد كه امسال 

توزيع شده تا آنها به كشت زعفران بپردازند كه اين مساله، ميزان توليد ساالنه زعفران در كشور را به بيش از چهار هزار كيلوگرم 

ات عربي متحده، عربستان و چين مي رساند و از طريق شركت هاي خصوصي به كشور هاي فرانسه، اسپانيا، ايتاليا، آمريکا، امار

 .صادر مي شود

در افغانستان چندين بار به صورت جدي مطرح شده و ( زعفران به جاي خشخاش)طي چند سال گذشته موضوع كشت جايگزين 

 .برخي كشورها از جمله فرانسه و هند استقبال خوبي از آن كرده اند

مسايه ايران، با وجود اينکه رنج فراواني از كشت و قاچاق مواد مخدر در كشور ه» : براساس گزارش شبکه اطالع رساني افغانستان

كشور ما مي برند، نخواسته اند با يك برنامه صحيح و در اختيار گذاشتن تجارب چندين ساله ي خود به گسترش اين زراعت در 
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واليات جنوب شرق ايران به كشور ما بوده است، مهمترين بهانه ايراني ها نيز قاچاق غير قانوني پياز زعفران از . كشور ما كمك كنند

در حالي اگر طرح جايگزين زعفران از سوي مسوولين ايراني مورد توجه قرار گيرد عالوه بر اينکه، انتقال پياز زعفران به افغانستان از 

كاهش توليد مواد مخدر را به  راه قانوني و با تعرفه هاي گمركي صورت مي گيرد، قطعا استقبال بيشتر كشاورزان افغانستان و سپس

البته انحصار طلبي ايران در اين زمينه سبب شد، تا به علت عدم جوابگويي ايران در برابر تقاضاي بازارهاي جهاني، . دنبال داشت

توليد هر از آنجا كه كشور چين معروف به . چين وارد عرصه كشت و توليد زعفران گردد و هم ايران و هم افغانستان را ناكام بگذارد

چيزي است كه در آن سود داشته باشد، در اين زمينه نيز بيکار ننشسته و هر طور بوده زعفران را نيز توليد و با قيمتي مناسب به 

اين جفاي همسايه در حالي است كه چندي پيش يك موسسه تحقيقاتي آمريکا اعالم كرد كه . كشورهاي مختلف عرضه نموده است

در اين تحقيقات، وجود برخي از انواع . اي بهترين كيفيت از لحاظ رنگ و طعم در سطح جهان استزعفران واليت هرات دار

هاى مخصوص بيان  بندى زعفران با دست و نبود دستگاه ها نيز در زعفران هرات تشخيص داده شد، كه علت آن، بسته ميکروب

 «.گرديد

در توليد زعفران در جهان بگيرد، مخصوصا اينکه اخيرا كشور فرانسه  به اين ترتيب، بيم اين مي رود كه افغانستان جاي ايران را

بندى زعفران را به افغانستان ارايه كرده كه با استفاده از آنها زعفران به نام و با آرم خاص افغانستان به بازارهاى  هاى بسته دستگاه

 .جهانى صادر مي شود

 . صويب شود تا راهکارهاي بهره وري اين ثروت در كشور فراهم شودبا اين حساب، طرح ملي زعفران بايد زودتر در مجلس ت

ايران اولين توليدكننده زعفران : چندي پيش هم كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران گفت

پياز زعفران به افغانستان  اما در حقيقت نتوانسته ايم درست مديريت كنيم و. دنياست و خيلي هم روي اين موضوع تعصب دارد

شركت هاي مدرن هلندي هم . هزار هکتار از سطح، زير كشت زعفران رفته است ۱۳حاال در اين كشور حدود . قاچاق شده است

زمين هايي را در افغانستان خريداري كرده اند و به زودي ايران رقيب خيلي جدي و قدرتمندي با تکنولوژي روز در حوزه زعفران 

 .افغانستان خواهد داشت كه مي خواهند بازارهاي ايران را تسخير كنددر كشور 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?I 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۱: تاریخ

 تن طالي سرخ در سال جاري ۵۱۱پيش بيني صادرات 
تن  ۱۳۳به گفته كشاورزان با افزايش توليد محصول در سال جاري بايستي ميران صادرات را به مرز : شوراي ملي زعفران گفتعضو 

 .افزايش دهيم

، در خصوص صادرات جوانخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علي حسيني عضو هيئت رئيسه شوراي ملي زعفران در گفتگو با 

دولت بايد در صادرات كليه محصوالت كشاورزي از جمله زعفران حمايت هاي الزم از صادر كنندگان را در : زعفران اظهار داشت

 .زمينه بازاريابي محصول و غيره به عمل آورد تا صادرات موفقي داشته باشيم

ليون دالر به بازارهاي هدف صادر شده و همواره الزم است براي مي ۷۳۳تن زعفران به ارزش  ۲١۳سال گذشته حدود : وي افزود

 .اي بينديشيم زيرا با صادرات خام محصول ارزش واقعي ان حاصل نخواهد شد صادرات خام زعفران چاره

ز شود كه از سال گذشته بهتر باشد و ا ها پيش بيني مي صادرات درسال جاري به سبب واقعي شدن قيمت: حسيني در ادامه گفت

تن  ۱۳۳تن است بايستي براي افزايش صادرات آن به مرز  ۷۳۳طرفي با تو جه به گفته كشاورزان كه توليد زعفران امسال بالغ بر 

 .تالش كنيم

 ١الي  ١۳۳ميليون و  ۴درحال حاضر قيمت زعفران بر اساس كيفيت آن بين كيلويي : عضو شوراي ملي زعفران خاطر نشان كرد

 .ها صادرات افزايش پيدا خواهد كرد ست و از طرفي با ثبات قيمتتومان ا ١۳۳ميليون و 

طلب در هر محصولي وجود دارد و همواره بايستي راهکار اساسي براي اين موضوع پيدا شود تا از  سودجو و فرصت: وي تصريح كرد

قاچاق در كشور ما يك چالش اساسي ضربه زدن به توليد كنندگان و صادر كنندگان كاسته شود واز طرفي با توجه به اينکه تقلب و 

 .تواند تأثير به سزايي داشته باشد است حمايت دولت دراين زمينه مي

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۷٦۳٦ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  28: تاریخ

 امري مهم در مديريت بازارهاي جهان انسجام صادرات طالي سرخ
توانيم مديريت توليد و تجارت در بازارهاي جهاني را داشته باشيم  با انسجام صادركنندگان كشور مي: عضوشوراي ملي زعفران گفت

 .تا نگران توليد انبوده در آينده نباشيم

، درخصوص مديريت خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانعلي حسيني عضو هئيت رئيسه شوراي ملي زعفران در گفتگو با 

ايم  گيرد اما متاسفانه تاكنون نتوانسته درصد توليد زعفران جهان توسط كشور ماصورت مي ٧۳: بازار جهاني زعفران اظهار داشت

جارت بازارهاي جهاني همانند اسپانيا در گذشته مديريت كنيم و بديهي بازار جهاني زعفران را در دست بگيريم و حال بايد توليد و ت

 .است اين امر با انسجام بهتر صادركنندگان موجب عدم نگراني توليد انبوه در آينده خواهد شد

ايراني به بازار  رفته با ورود توليدات زعفران كشور اسپانيا در گذشته مقام اول توليد زعفران را در دنيا داشته كه رفته: وي افزود

 .جهاني ديگر زعفران توليد اسپانيا به لحاظ قيمت امکان رقابت با زعفران ايراني را نداشت

درواقع صادراتي همچون زعفران كه به سرمايه : درصد به صادركنندگان گفت ۱١حسيني با اشاره به تسهيالت بانکي به سودهاي 

بانکي تسهيالت مناسب را در اختيار صادركنندگان قرار دهند تا انها بتوانند با خريد هاي  زياد نياز دارد همواره الزم است كه سيستم

رود نداشته باشند زيرا كشوري مثل  به موقع و صادرات منظم مشکالتي در تأخير صدور كاال كه مزيتي براي كشور به شمار مي

 .كنند اخت مياسپانيا براي تشويق صادر كنندگان خود به آنها تسهيالت ارزان قيمت پرد

توليدكنندگان همه صنايع بايد مورد حمايت دولت قرار گيرند تا در توليد و : عضو هئيت رئيسه شوراي ملي زعفران تصريح كرد

هاي متعدد نشوند و از طرفي توجه دولت به بخش صنعت و عدم توجه به بخش حياتي همچون كشاورزي  صادرات دچار چالش

توان اين امر را نابرابري و بي عدالتي به شمار آورد زيرا براي توليد و صادرات  خواهد شد و مي موجب مشکالتي بر دوش كشاورزان

 .موفق الزم است كه دولت توليدكنندگان همه صنوف را به يك چشم ببيند

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٦۷۱١ 
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 زیتون

 ایسنا - 193۱آبان  2۲شنبه  سه

 هزار تن ۰۱۱افزايش توليد به / آغاز برداشت زيتون

هزار تن زيتون برداشت شود كه  ۲۳۳بيني كرد امسال حدود  مجري طرح زيتون از افزايش عملکرد برداشت زيتون در كشور خبر داد و پيش

 . درصد آن كنسروي و مابقي به روغن زيتون تبديل شود ۳۳حدود 

شود با توجه به سطح زيركشت  بيني مي برداشت زيتون آغاز شده و پيش: وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد رودي در گفت رمضاني ملك محمد

درصد آن بارور هستند، افزايش عملکرد نسبت به سال گذشته داشته باشيم و  ١۳هزار هکتاري باغات زيتون در كشور كه البته  ۲۳۳حدود 

 . زيتون برداشت شودهزار تن  ۲۳۳حدود 

متوسط عملکرد برداشت اين محصول در هر هکتار دو تن است و با توجه : هزار تني زيتون در سال گذشته گفت ٧١وي با اشاره به توليد حدود 

به كنسرو و درصد از دانه زيتون  ۳۳تا  ٦۳شود  بيني مي كنندگان از برداشت زيتون براي توليد كنسرو اين محصول، پيش به استقبال توليد

 . مابقي به روغن تبديل شود

هاي آلوده در راستاي  حالت طغياني پيدا كرد و ضمن خريداري ميوه ۲۷٣۷آفت مگس زيتون در سال : مجري طرح زيتون خاطر نشان كرد

 .وديمشاهد طغيان اين آفت ب ۲۷٧۱ – ۲۷٧۲هاي مبارزه و نظارتي انجام شد اما مجددا در سال  كنترل جمعيت اين آفت، روش

هاي كنترلي روي آفت مگس زيتون ادامه پيدا كرد كه  از سال گذشته با هماهنگي معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي روش: وي اظهار كرد

 كنيم امسال با كمك باغبانان بتوانيم عملکرد بهتري در توليد روغن زيتون داشته باشيم بيني مي پيش

http//:www.isna.ir/fa/news/٧۴۳٣۱٦۲١۳۴٧ 
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 زیتون
 ایسنا - 193۱آبان  9۳شنبه 

 درصدي واردات روغن فوق بکر ۵۱تعرفه / واردات روغن زيتون ممنوع نيست

  كشاورزي و دامپروري -اقتصادي :  سرويس

درصد گمركي را مربوط به واردات  ۱٦واردات روغن زيتون ممنوع نيست و تعرفه : زيتون وزارت جهاد كشاورزي گفتمجري طرح 

 .روغن فوق بکر است

هکتاري باغ زيتون شهرستان يزد و چند باغ زيتون  ۲۳۳رودي در بازديد از طرح  به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد رمضاني ملك

زيتون نياز آبي كمي دارد، بنابراين كشت زيتون با توجه به كمبود آب به خصوص : گيري آن، گفت شهرستان مهريز و صنايع روغن

 .شود گرمسير و گرمسير توصيه مي در مناطق نيمه

هزار هکتار آن بارور و بقيه غير بارور  ١۳هزار هکتار است كه حدود  ٣۳هاي زيتون كشور  وي با اشاره به اين كه سطح زيركشت باغ

هاي زيتون  متوسط عملکرد باغ: نظيري در توليد زيتون دارند، افزود غداران در برخي مناطق عملکرد بسيار زياد و حتي بياست و با

 .كشور دو تن در هکتار است

: شود، گفت درصد محصول را تبديل به روغن كنيم، ميزان نياز داخلي تأمين مي ۳۳رودي با اشاره به اينکه اگر بتوانيم  رمضاني ملك

هايي در اين صنعت هستيم تا با كمك آنها روغن زيتون با  از نياز زيتون نيستيم بلکه به دنبال ايجاد تشکل  افق واردات بيشمو

 .كيفيت وارد كشور شود يا اينکه روغن داخلي با كيفيت عالي و قيمت مناسب توليد و در اختيار مصرف كننده قرار بگيرد

متبوع خود مبني بر اصالح باغات و تغذيه مناسب براي باال بردن عملکرد آن، تشکيل  رمضاني با اشاره به سياست وزارتخانه

 .هاي ملي زيتون را توصيه كرد هاي خدمات فني به منظور آموزش و سپس كار در باغات استان و تشکيل تشکل شركت

و پس از تشکيل اتحاديه هاي استاني، هاي مقدماتي براي تشکيل اولين صندوق ملي زيتون انجام شده است  ريزي برنامه: وي گفت

هاي زيتون، به منظور رفع موانع توليد، استفاده  درصدي اتحاديه ١۲درصدي دولت و سهم آورده  ۴٧صندوق ملي زيتون با حمايت 

ز زيتون و ، توسعه فراوري روغن و كنسرو ، توليد محصوالت جديد ا گيري از ارقام مقاوم هاي جديد داشت و برداشت، بهره از سامانه

 .بازاريابي منطقه اي تشکيل خواهد شد

شود كه نه تنها فايده  هاي درجه دو و سه وارد مي كيفيت، تفاله روغن و روغن البته در عمل روغن بي: رودي افزود رمضاني ملك

اده كنيم و با ايجاد آور است و ما بايد از ظرفيت باالي توليد زيتون در داخل كشور استف غذايي ندارد بلکه براي سالمتي زيان

 .هاي صنايع تبديلي به اين ميوه ارزش افزوده بدهيم كارخانه

محصوالت فراواني در صنعت زيتون مانند كلوچه زيتون، دمنوش زيتون، عرق برگ زيتون، : مجري طرح زيتون كشور تصريح كرد

مرحله گرفتن مجوز از وزارت بهداشت است كه اين سازي و وارد بازار شده و برخي در  تفاله خشك زيتون و صابون زيتون تجاري

 .اقدامات باعث شده ما نسبت به صنعت زيتون موقعيت خوبي از نظر توليد و كسب و كار به دست آوريم

برنامه ششم در حال تدوين و : هاي اصلي وزارت جهاد كشاورزي را اصالح باغات موجود عنوان كرد و گفت وي يکي ديگر از اولويت

 .مورد نياز براي اصالح باغات زيتون، در حال برآورد است اعتبارات

اگر چه تا قبل از آغاز برنامه ششم توسعه اصالح باغات در دستور كار وزارتخانه است، اما عمده برنامه : رودي بيان كرد رمضاني ملك

سط باغات را طي برنامه ششم توسعه به ايم تا در صورت تأمين اعتبارات مورد نياز عملکرد متو را در برنامه ششم توسعه گنجانده

 .حدود پنج تن در هکتار برسانيم
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با توجه به شرايط خشکسالي حاكم بر كشور، زيتون به عنوان : مجري طرح زيتون وزارت جهادكشاورزي در پايان نيز تاكيد كرد

 .ت پرآبخواه باشدمحصول كم نياز به آب، مي تواند جايگزين مناسب و از نظر اقتصادي به صرفه، براي محصوال

http//:www.isna.ir/fa/news/ 
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 سالمت

 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 هاي صنعتي معنا ندارد  بيوتيك در مرغداري افزايش مصرف آنتي/ ها بيوتيك آغاز هفته جهاني هشدار آنتي
هاي صنعتي از طريق خوراندن در آب آشاميدني، دان يا اسپري كردن مورد  ها و داروهاي فارم كه واكسناز آنجا 

 .هاي دارو، واكسن و هورمون در بال مرغ مطرود است گيرد، شائبه وجود باقيمانده استفاده قرار مي

از برگزاري ( ايانا)اري كشاورزي ايران كارشناس امور درمان در سازمان دامپزشکي كشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگز

هفته جهاني هشدار : ها همزمان با جهان در ايران خبر داد و گفت بيوتيك روزه تحت عنوان هشدار مصرف آنتي سمپوزيوم يك

 .شود ماه تا يکم آذرماه سال جاري در ايران نيز برپا مي آبان ۱١مصادف با  ۱۳۲١نوامبر  ۱۱تا  ۲٦ها از  بيوتيك آنتي

نفر  ۱١۳شود و حدود  بيوتيك پاسخ داده مي هاي مردم درباره مصرف آنتي روزه نگراني در اين سمپوزيوم يك: حسن مشکات افزودم

ها را توضيح  بيوتيك آيند و با داليل علمي، مصرف آنتي اندركاران حوزه توليد، توزيع و مصرف دارو گردهم مي از دامپزشکان و دست

 .خواهند داد

در : اي كه درباره افزايش آن در فصل زمستان مطرح است، خاطرنشان كرد بيوتيك در كشور و شائبه زان مصرف آنتيوي درباره مي

شود، معنايي  سيستم مرغداري صنعتي كه مديريت داخل سالن و شرايطي چون تهويه، دما، رطوبت، تغذيه و بهداشت رعايت مي

 .ها در فضاي باز نگهداري شوند يك در فصل زمستان خبر داد كه مرغبيوت توان از افزايش ميزان آنتي ندارد و زماني مي

شود تا در صورت بروز هواي سرد،  هاي مرغداري صنعتي ميزان دما ثابت نگه داشته مي در شرايط فعلي و در فارم: مشکات ادامه داد

ها به آنها  بيوتيك در آب يا دان مرغ آنتيچنيني برخورد شود، مصرف  وجود نيايد و اگر هم با مشکل اين هاي تنفسي به بيماري

 .ها كشتار انجام نشود بيوتيك شود و عالوه بر آن، دقت مي شود كه تا زمان دفع كامل آنتي خورانده مي

هاي رشد  رسند و مصرف داروها و هورمون كيلوگرمي مي ۲.١هاي صنعتي به وزن بيش از  روز مرغ ۴١طي مدت : وي تصريح كرد

 .اي است كه طي اين مدت به وزن مطلوب خواهند رسيد گونه ست، زيرا نژادهاي موجود در كشور بههمچنان مطرود ا

 هاي باكتريايي قابل توصيه است ها در بيماري بيوتيك مصرف آنتي

بيايد،  وجود از نظر علمي هر زماني كه بيماري باكتريايي يا تنفسي به: كارشناس امور درمان در سازمان دامپزشکي كشور يادآور شد

شود و از  ها در آن است كه دارو به تمامي آنها خورانده مي ها با ساير بخش بيوتيك قابل توصيه است و تفاوت مرغداري مصرف آنتي

 .شود تك جلوگيري مي به تزريق واكسن تك

شود، مطرود است، زيرا  اي كه درباره مصرف بال مرغ و وجود واكسن و مواد مختلف تزريقي نيز مطرح مي شائبه: مشکات تأكيد كرد

منظور اگر نياز به واكسن  ها در يك مرغداري و تزريق واكسن در بال آنها بسيار مشکل است؛ پس بدين تك مرغ به امکان گرفتن تك

 .شود ها انجام مي هاي خاصي يا از طريق خوراندن در آب آشاميدني يا دان و داروي خاصي باشد، از طريق اسپري يا دستگاه

اي از موارد توسط  مصرف بال مرغ به دليل كم بودن گوشت موجود در آن و بيشتر بودن چربي و استخوان در پاره: داشت وي اظهار

 .شود، اما از لحاظ دامپزشکان هيچ مشکلي ندارد و قابليت مصرف دارد مردم منع مي

هاي دولتي و  ه با همکاري سازمانيکم آذرما "ها بيوتيك هشدار مصرف آنتي"روزه تحت عنوان  گفتني است، سمپوزيوم يك

هاي پخش دارو،  پروران، زنبورداران، توليدكنندگان دارو و مواد بيولوژيك، شبکه ها، دامداران، مرغداران، آبزي غيردولتي، اتحاديه

عالوه . كند مي ها در تاالر دكترحامدي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران برگزار داران دامپزشکي و دامپزشکان كلينيسين داروخانه

 .بر آن، در اين روز از مسئوالن وزارت بهداشت نيز دعوت شده است
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 ۳۱۲-٣٣٧٦۱۷٣۴ماه سال جاري با شماره تلفن  آبان ۱۳توانند تا  برداري از اين سمپوزيوم مي مندان جهت حضور و بهره عالقه

آدرس ايميل جهت جلوگيري از  ivo.info@ivo.irتماس يا درخواست خود را به آدرس پست الکتورنيکي سازمان به نشاني 

 ./ارسال كنندرباتهاي هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت داريد 

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۳۳٧-۲.html 
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 سالمت
 فودپرس 1931آبان ماه  9۳شنبه 

 خواص و فوائد خوراكي هاي مشکي را مي دانيد؟ 

نباشد اما آنها داراي خواص زيادي شايد خوراكي ها وميوه هاي سياه به اندازه مواد غذايي رنگارنگ وسوسه كننده < غذا و تغذيه

 !هستند البته به غير از نوشيدني سياه

 شاتوت

شاتوت كالري بسيار كمي داردو فيبر آن بسيار باالست در نتيجه اين ميوه مناسب كساني است كه مي .به توت سياه معروف است

به تقويت  c مواد غذايي غني از ويتامينمصرف .محسوب مي شود  c شاتوت منبع ويتامين.خواهند وزن متناسبي داشته باشند

همدر شاتوت ديده مي شونداين ويتامين ها به سوخت وساز بهتر  b تعدادي از ويتامين هاي گروه.سيستم ايمني كمك مي كند

 .بدن كمك مي كنند

 خرما

ر عدد خرما حاوي درصد از كل تركيبات غذايي ه ۴٣تا ۴۴.خرما با داشتن قندهاي طبيعي مورد توجه متخصصان تغذيه است

درصد فيبر  ١/۲۲تا  ١/٦هر عدد خرما حاوي .هيدرات كربن است در نتيجه مصرف آن به كارايي بهتر عملکرد مغز كمك مي كند

ميزان آهن موجود در خرما نسبت به نوع آن متغير است اما در .است و خوردن آن باعث عملکرد بهتر دستگاه گوارش مي شود

همچنين منبعي از پروتئين گياهي است و گياهخواران مي توانند براي تامين بخشي از .قش داردتامين بخشي از آهن بدن ن

 .پروتئين هاي روزانه يخود از خرما استفاده كنند

 تخمه آفتابگردان

امين استاين ويت e دانه هاي آفتابگردان سرشار از ويتامين.يکي از مغزدانه هي مفيد براي حفظ سالمت تخمه ي آفتاب گردان است

 ۱١١نصف پيمانه تخمه آفتابگردان حدود . در نتيجه به حفظ سالمت قلب و رگ ها كمك مي كند. از گروه آنتي اكسيدان هاست

منيزيم در پيش .اين ماده معدني از بروز سکته قلبي پيش گيري مي كند و فشار خون را پايين مي آورد. ميلي گرم منيزيم دارد

تخمه آفتابگردان با داشتن با داشتن مقدار زيادي سلنيوم شما را . اري ها و عفونت ها نقش داردگيري از سنگ كليه و مقابله بيم

 .سالم نگه مي دارد

 شکالت تلخ

شکالت هاي تلخ فشار خون شما را پايين آورده و جريان . شکالت هاي تلخ به دليل داشتن كاكائوي بيشتر قيمت باالتري دارند

 ۷۳افرادي كه روزانه حدود .اين شکالت به باال بردن سطح كلسترون خوب خون كمك مي كند. دخون در رگ ها را افزايش مي ده

بدنشان به -كورتيزول -گرم شکالت تلخ مي خورند و اين رژيم غذايي را به مدت دو هفته دنبال مي كنند سطح هورمون استرس

هورمون سراغ شان نمي آيد اين مقدار شکالت به  طور قابل توجهي كاهش يافته واحساس آشفتگي و نگراني ناشي از ترشح اين

 .گرم كالري دارد ۱۳۳مقدار 

 چاي

برگ هاي سياه و خشك شده ي چاي براي بخش هاي مختلف بدن مفيد هستند و اگر به اندازه مصرف شوند،در سالمت شما تاثيير 

ده و از رشد باكتريس هاي فاسد كننده تحقيقات نشان مي دهد مصرف چاي پالک هاي ميکروبي دهان را كاهش دا.زيادي دارند
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در چاي سياه .درصد كاهش دهد ۱۲مصرف سه وعده چاي در طول روز مي تواند خطر بروز سکته را تا .دندان جلوگيري مي كند

تركيبي به نام پلي فنون وجود دارد كه آنتي اكسيدان خوبي است واز تخريب دي ان اي كه ممکن است به دليل مواد سمي و 

 ۳۳افرادي كه در طوالني مدت يك يا دو فنجان چاي در رژيم غذايي شان وجود داشته .به وجود آيد جلوگيري مي كند تنباكو

خاصيت ديگر چاي اين است كه بدن را آرام مي كند و ثابت شده است كه سطح .درصد كمتر در معرض ابتال به ديابت قرار دارند

 .هورمون استرس را كاهش مي دهد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 سیب درختی

 فودپرس 1931آبان ماه  9۳شنبه 

 تعرفه هزار توماني براي ورود هر كيلو سيب ايراني به عراقکشاورزي
مرزهايش را به روي واردات سيب از ايران بسته  در حالي كه عراق برخي: رييس هيأت مديره اتحاديه محصوالت كشاورزي گفت 

رضا نوراني رئيس هيات  سيد.شود است، براي صادرات هر كيلو سيب هزار تومان تعرفه در مرزهاي مريوان و قصر شيرين اخذ مي

ن محصوالت در كنندگان محصوالت باغي است و در توليد اي ايران يکي از بزرگترين توليد: مديره اتحاديه محصوالت كشاورزي گفت

توان وضعيت آن را برآورد كرد، اما ايتاليا  صادرات كيوي به تازگي شروع شده و هنوز نمي: وي افزود.رده اول تا هفتم قرار دارد

رئيس هيات مديره اتحاديه .ها را كاهش داده است مهمترين رقيب ايران در صادرات اين محصول است كه آن هم به تازگي قيمت

هاي شمال عمدتا  پرتقال: با بيان اينکه پرتقال توليد داخل كيفيت مناسبي براي صادرات ندارد، تصريح كرد محصوالت كشاورزي

نوراني با تأكيد بر اينکه در اقتصاد مقاومتي بايد توليد، خودكفايي و صادرات مورد .هاي جنوب هم كم آب است درشت و پرتقال

رئيس .زايي و ارز آوري دارد، بنابراين بايد در اهميت قرار گيرد اورزي، اشتغالصادرات محصوالت كش: توجه قرار گيرد، بيان داشت

عراق يکي از بازارهاي هدف براي صادرات : هيات مديره اتحاديه محصوالت كشاورزي همچنين در مورد صادرات سيب اظهار داشت

كور براي صادرات محصوالت كشاورزي بازار امني كند و بازار مذ سيب درختي ايران، است كه اين كشور سياست ثابتي را دنبال نمي

حمل سيب صادراتي ايران از   واردات كشور عراق، چندين كاميون  در روزهاي اخير به دليل تغيير سياست: نوراني بيان داشت.نيست

رزي ايران را از البته در گذشته در اقدامي مشابه اين كشور محصوالت صادراتي كشاو: وي افزود.برخي مرزها برگشت خورده است

نوراني با تأكيد بر اينکه كشور عراق همچنان اجازه .جمله گوجه فرنگي، هندوانه و ساير اقالم كشاورزي ايران را مرجوع كرده است

ها با گرفتن  عراقي  اما از مرزهاي قصر شيرين و مريوان: دهد، گفت واردات سيب ايران را در مرزهاي شلمچه، چزابه و مهران نمي

صادركنندگان : وي تصريح كرد.دهند تومان تعرفه گمركي براي هر كيلو سيب، اجازه ورود محصول ايران را به كشورشان ميهزار 

رئيس .ها دارد هاي سنگيني براي آن مجبورند بخشي از سيب صادراتي را از طريق كشور ثالث به عراق وارد كنند كه اين كار هزينه

ها به علت هزينه سنگين حمل و نقل  هاي ايراني بعد از تحريم كشتي: ي اظهار داشتهيات مديره اتحاديه محصوالت كشاورز

كنند و بنابراين براي صادرات محصوالت كشاورزي به جاي  محصوالت صادراتي ايران را به كشورهاي حوزه خليج فارس منتقل نمي

افزايش زمان رسيدن : وي افزود.زه را طي كنندرو ۲١الي  ۲۳ساعته بايد از مسيرهاي ديگر مسافت  ۲۱الي  ٣پيمودن يك مسير 

هاي  نوراني نداشتن پروتکل.دهد دهد و هم كيفيت محصول را كاهش مي را افزايش مي  محصول كشاورزي به مقصد هم هزينه

وگرم سال گذشته هند براي هر كيل: تجاري و اقتصادي بين ايران و كشورهاي منطقه را از ديگر موانع صادرات عنوان كرد و گفت

رئيس هيات مديره اتحاديه محصوالت .سنتي تعيين كرد كه اين موضوع صادرات را با مشکل مواجه كرد ٧۳سيب ايران تعرفه 

 . رود سنتي روسيه هم براي محصوالت كشاورزي ايران يکي ديگر از موانع صادراتي به شمار مي ۷١تعرفه : كشاورزي تصريح كرد

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 شیالت

 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

 ميليون دالر آبزي  ۱۰۵درصدي تراز شيالت با صادرات  ۱۱مثبت شدن 
كه در سال  طوري بههايي است كه تراز تجاري آن مثبت است، يعني صادرات باالتر از واردات است؛  شيالت از بخش

 .ايم درصد تراز مثبت داشته ۱۱گذشته 

و به نقل از روابط عمومي سازمان شيالت ايران، معاون وزير جهاد كشاورزي از انعقاد ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

ويژه توليد در حوزه كشاورزي  بهرو است  توليد با چالش روبه: قرارداد بخش خصوصي با كشور نروژ در بخش شيالت خبر داد و گفت

 .يابد كه تحت تأثير شرايط جوي افزايش يا كاهش مي

 .هاي توليدي برداشته شود هايي در راستاي رفع چالش در بخش شيالت تالش بر اين است گام: حسن صالحي افزود

بخش : برجام خاطرنشان كردوي با اشاره به مذاكره با كشورهاي مختلف در زمينه افزايش همکاري در بخش شيالت پس از 

ماه  ميليون يورو است و در هفته ابتداي دي ۲۳۳خصوصي قرادادي را با نروژ به امضا رسانده است كه مبلغ اين قرارداد بيش از 

 .هاي مهمي از اين قرارداد برداشته خواهد شد يعني روز مشترک ايران و نروژ طي مراسم رسمي گام

المللي رو به افزايش است آيا در بخش شيالت قرار است  با توجه به اينکه روابط با كشورهاي بينصالحي در پاسخ به اين پرسش كه 

ها شيالت خواهد بود،  گذاري خارجي هاي جذاب براي سرمايه قطعا يکي از بخش: همکاري خاصي با كشورها صورت گيرد، ادامه داد

اري و ميگو وجود دارد و صيد در اعماق از موضوعاتي است ظرفيت خوبي در بخش پرورش ماهي در قفس و پرورش ماهيان خاوي

 .ايم كه در مذاكره با كشورهاي اروپايي و كشورهاي آسياي جنوب شرقي و آسياي دور مدنظر قرار داده

يز ها ن ها در قشم افتتاح شده است، چيني اقدامات عملياتي آغاز شده و پروژه صيد در اعماق با همکاري فرانسوي: وي تصريح كرد

اند و در حال مذاكره هستيم؛ همچنين روسيه ايتاليا و كره جنوبي هم  گذاري در بندر چابهار و قشم ارائه داده هايي براي سرمايه طرح

 .مذاكرات خوبي را با ايران در اين زمينه داشته است

 پيگيري جدي موضوع صندوق بيمه كشاورزي

موضوع صندوق بيمه كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي : رزان يادآور شدرئيس سازمان شيالت ايران درباره صندوق بيمه كشاو

صورت جدي پيگيري شده است و امروز صندوق ظرفيت خوبي براي حمايت از  هايي است كه در دولت تدبير و اميد به جزو برنامه

ون و كمك به كشاورزان در جهت باال اقداماتي با همکاري بانك كشاورزي براي مکانيزاسي: صالحي تأكيد كرد.تمامي كشاورزان دارد

اي اختصاصي  بردن تکنولوژي و دانش نوين در بخش كشاورزي انجام شده است؛ البته اگر سازمان صدا و سيما كمك كند كه شبکه

توان كشاورزي نوين را در بين مردم اشاعه دهيم تا شاهد كشاورزي با ريسك كمتر و  براي ترويج كشاورزي اختصاص يابد مي

توان با تدابير متعدد بيمه كاهش داد تا كشاورز توليد اقتصادي داشته  ورزي اقتصادي باشيم؛ زيرا ريسك در كشاوري را ميكشا

هايي است كه تراز تجاري آن مثبت است يعني صادرات  شيالت از بخش: وي درباره واردات ماهي و غذاي ماهي اظهار داشت.باشد

 ۷۲۱در سال گذشته : صالحي در پايان گفت.ايم درصد تراز مثبت داشته ۷۳ر سال گذشته كه د طوري باالتر از واردات است؛ به

ايم، اما در برخي از محصوالت شيالتي مردم خواهان واردات برخي  ميليون دالر واردات داشته ۱۳۳ميليون دالر صادرات و كمتر از 

يا و برخي مواد اوليه مثل غذاي آبزيان كه با توجه به نياز محصوالت هستند كه در كشور توليدي ندارد؛ مثل ماهي سالمون و تيالپ

 ./كشور واردات اين محصوالت مشکلي ندارد و قرار نيست قطع شود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۲۷۱-۲.html 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26132-1.html
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 شیالت
 فودپرس 1931 آبان ماه 28چهار شنبه 

 متن كامل و اسامي+ضرورت معرفي قانوني ماهي تيالپيا به صنعت آبزي پروري كشور

فعال صنعت آبزي پروري در نامه اي به رييس جمهور خواستار معرفي قانوني ماهي تيالپيا به صنعت ۱۳۳ -اقتصاد غذا < كشاورزي

 . آبزي پروري كشور شدند

 :متن كامل نامه به شرح زير است« فودپرس»به گزارش پايگاه خبري اقتصاد غذا 

 رياست محترم جمهوري اسالمي ايران،

 جناب آقاي دكتر روحاني،

 ضرورت معرفي قانوني ماهي تيالپيا به صنعت آبزي پروري كشور: موضوع

 با اهداء سالم،

يکي از اركان پراهميت اقتصاد مطلبي كه در پي مي آيد، شرح مختصري از موانع و تنگناهايي است كه ظرف چند سال گذشته بر 

مقاومتي در زير بخش كشاورزي روا داشته شده و به عقيده نگارندگان، به عنوان فعالين تکثير و پرورش آبزيان كشور، علي رغم آن 

ارا كه صنعت آبزي پروري درايران به تبعيت ازجهان سريع ترين ميزان رشد ساالنه را در ميان ساير فعاليت هاي كشاورزي كشور د

 .بوده، ليکن وجود اين مشکالت مانع توسعه جهش وار اين بخش شده است

پيش از ورود به مطلب ذيل الزم است يادآور شود، بازخورد مرئي و هدفمند فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شايعات مشکوک اخير 

منجر ( قياس با اسناد فرادستي توسعه در)در خصوص مضرات مصرف ماهي تيالپيا در فضاي رسانه اي، همانا واقعيتي تلخ است كه 

ميليون دالر جهت وارادات فيله ماهي تيالپيا از خارج از كشور شده و همين نکته مبيّن عدم تمکين مصرف  ۱١به خروج ساليانه 

گر بديهي است، ا. كنندگان اين آبزي نسبت به اين شايعات است كه، منجر به افزايش روزافزون مصرف ماهي تيالپيا شده است

عملکرد سازمان محترم حفاظت محيط زيست، در راستاي اهداف كالن توسعه كشور قرار داشت، مي بايست اين حجم از ارزبري، به 

جاي انتقال به حساب توليد كنندگان خارجي تيالپيا، عالوه بر افزايش مصرف پروتئين آبزي توليد شده در منابع آبي داخلي 

غذاي سالمتي، در زمينه اشتغال مولد، توليد پويا، فقر زدايي و ارتقاء سطح معيشت خانوار  به عنوان( تيالپياي پرورشي داخل)

و تحقيق در زمينه افزايش ( در كمك به حفظ ذخاير گونه هاي در معرض خطر)شهري و روستايي، حفظ تنوع زيستي در پهنه دريا 

مه ساله شاهد كاهش تراكم آبزيان دريايي در زيستگاه هاي تنوع گونه هاي بومي در آبزي پروري بکارگرفته مي شد تا اينچنين ه

بر اساس نظر محققين، عمده ترين دليل در تهديد تنوع زيستي توسط گونه هاي غير بومي، كاهش اوليه اين )طبيعي خود نباشيم 

به جايگزيني گونه هاي  تنوع به واسطه صيد بي رويه، آلودگي ها، عوامل انساني و تخريب زيستگاه ها بوده كه پس از آن منتج

 (.گرديده است Exotic جديد

 :در مأموريت هاي بين المللي( سازمان خواروبارجهاني) FAOرويکردهاي 

 دسترسي تمام مردم جهان به غذاي كافي، سالم و ايمن -

 پايدار و پويا در جوامع روستايي...( شامل شيالت، آبزي پروري، جنگل و )كشاورزي  -

 توسعه پايدار منابع طبيعيحفاظت، اصالح و  -

 :گانه اين سازمان به شرح ذيل است ١در اين راستا بخشي از راهبردهاي 

  ايجاد امنيت غذايي و فقر زدايي از جوامع روستايي 

  افزايش پايدار عرضه و دسترسي به غذا و ساير محصوالت در زير بخش هاي ياد شده 
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 ات و مديريت دانش در زير بخش هاي مرتبطاصالح روند تصميم سازي در ارزيابي اطالع 

 حفاظت، اصالح و توسعه پايدار منابع غذايي در طبيعت و كشاورزي 

 ايجاد، تقويت و توسعه سياست ها و چارچوب هاي قانوني در امر تغذيه، كشاورزي، شيالت و جنگلکاري 

محيط زيست كشور با موضوع توسعه صنعت آبزي  با نگاهي اجمالي به موارد فوق به نظر مي رسد در برخورد سازمان حفاظت

پروري، بيش از آنکه در راستاي اهداف كالن سند چشم انداز كشور و سياست هاي توسعه پايدار، ايجاد امنيت غذايي و دسترسي 

ارائه راهکار  حاكم بوده و به نوعي بدون( و نه ايجابي)پايدار به غذا مورد توجه قرار گيرد، راهبردهاي حفاظتي، از نوع سلبي 

 .جايگزين صرفاً به انسداد مسير توسعه پايدارآبزي پروري و جلوگيري از ايجاد تنوع زيستي پرداخته شده است

 مروري بر اهميت تنوع زيستي در آبزي پروري

بر بيماري، رشد مقاومت در برا)تنوع گونه اي در آبزي پروري را مي توان به تالش در راستاي استفاده حداكثري ازمزاياي گونه اي 

داليل مختلفي را مي توان . در چارچوب شرايط اكولوژيکي ايجاد شده در مزارع آبزي پروري تلقي نمود... ( سريع، توليد اقتصادي و

 .به عنوان عامل افزايش تعداد گونه هاي آبزي كه طي دهه هاي اخير به فهرست گونه هاي پرورشي اضافه شدند، بر شمرد

گونه در محيط هاي پرورشي توليد شده اند كه در اين بين  ١۳١تعداد  ۱۳۲۷، تا سال (فائو)مان خواربار جهانيبر اساس گزارش ساز

گونه را سخت پوستان تشکيل مي  ٦۱گونه ماهيان مهاجر و  ۴١گونه ماهيان آب شيرين، ۲٦٧گونه متعلق به ماهيان دريايي،  ۲۷۳

 ۱۳۲۷تن در سال  ٧۴به  ۲٧١۳هزار تن در سال  ١٣١يش توليد آبزي پروري از افزايش تعداد گونه هاي اين فهرست در افزا. دهند

بر اين اساس، طبق گزارش سازمان خواروبار جهاني امروزه بيش از يك سوم غذاي جهان از طريق . نقش موثري داشته است

 .توليدات آبزي پروري تامين مي شود

 تنوع گونه اي آبزي پروري در ايران

هاي مختلف، قادر است به يکي از توليدكنندگان عمده و مطرح  ه به پتانسيل وسيع، تنوع آب و هوايي در استانكشور ايران با توج

هزار تن  ۴۳هاي گذشته ميزان توليد آبزيان را از ميزان تقريبي  رشد صنعت آبزي پروري در ايران طي سال. در جهان تبديل شود

به اين ترتيب مجموعا چهار گونه كپور ماهيان . به رسانده است ۲۷٧۱ن در سال هزار ت ۷۳۲به  ۲۷٦٣در سال ( آبزيان آب شيرين)

چيني در پرورش ماهيان گرم آبي، يك گونه سرد آبي و يك گونه ميگوي وانامي عمده توليدات آبزي پروري كشور را تشکيل مي 

تنوع گونه اي در اين صنعت، به توسعه دهند كه همگي از جمله گونه هاي وارداتي مي باشند و در عين حال عالوه بر ايجاد 

با احتساب گونه فيل ماهي از ماهيان خاوياري تنوع گونه اي آبزيان پرورشي . كمك شاياني نموده اند( و كشور)اقتصادي اين صنعت 

ا كشورهايي در ايران تنها از هفت گونه پرورشي تشکيل شده است كه با عنايت به اقليم بسيار مطلوب و متنوع كشور در مقايسه ب

برخورداري كشور ايران . نظير چين، تايلند، هند، برزيل، فيلي پين و ساير كشورهاي صاحب صنعت آبزي پروري بسيار ناچيز است

از منابع آبي شور، لب شور و با شوري پائين، همچنين امکان آبزي پروري دريايي در پهنه ساحلي جنوب و شمال كشور فرصتي بي 

زدني در خصوص اشتغال مولد، فقر زدايي، افزايش سهم آبزيان در سفره غذاي خانوار وكاهش اتکاء به منابع بديل و ظرفيتي مثال 

پروتئيني وارداتي فراهم آورده است كه به نظر مي رسد اصرار بر عدم اهتمام نسبت به بهره گيري از آن، چيزي جز دورگشتن از 

دستاوردي ( به عنوان استفاده از تمامي ظرفيت هاي بالقوه توليد در كشور)هدف سند چشم انداز، و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 

 .در بر نخواهد داشت

 ماهي تيالپيا

پرورش گونه هاي سريع الرشد، برخورداري از هزينه توليد پايين تر نسبت به ساير گونه ها و مقاومت در برابر بيماري ها از اولويت 
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يافته و در حال توسعه است بدين لحاظ، ماهي تيالپيا به دليل سرعت رشد باال، طعم هاي مديران شيالتي در كشورهاي توسعه 

مطلوب، هزينه اندک توليد، تراكم پذيري در سيستم هاي پرورشي، نياز به تعويض آب كم در طول دوره پرورش، سادگي تکثير و 

جهاني آب، لزوم استفاده از آب هاي غير متعارف لب به ويژه بحران . پرورش و دوره رشد كوتاه تر، از اهميت خاصي برخوردار است

شور و شور ساحلي را بيش از پيش مؤكّد ساخته و در كشورهاي با اقليم خشك و نيمه خشك، به يکي از مباني تعيين راهبرد توليد 

 . و تأمين غذا از اين منابع آبي معطوف نموده است

بيشترين سهم از توليد را به خود اختصاص مي دهد و قاره آسيا  ۱۳۲۷در سال  ميليون تن ۷.۴۴در اين بين تيالپياي نيل با توليد 

طي سال هاي گذشته نيز اين گونه به . ميليون تن تيالپياي پرورشي پرچمدار توليد اين گونه آبزي پروري است ۷.۲۱با توليد 

ات متحده عربي، پاكستان و عربستان وارد منظور پرورش به بسياري از كشورهاي همسايه ايران منجمله عمان، كويت، قطر، امار

تيالپيا پس از كپور ماهيان، پرتوليد ترين ماهي پرورشي در دنيا است و در آفريقا، اروپا، آسيا، آمريکاي شمالي، آمريکاي . شده است

كره غربي و شرقي گرمسيري، در نيم  هم اكنون در بسياري از مناطق گرمسيري و نيمه. شود جنوبي و اقيانوسيه پرورش داده مي

. گونه هاي مختلف ماهي تيالپيا سهم عمده اي را در آبزي پروري آب شيرين و لب شور به خود اختصاص داده اند. شود يافت مي

نکته جالب توجه . ميليارد دالر، دليلي بر اين مدعاست ٣.۱١به ارزش ( گزارش فائو) ۱۳۲۷ميليون تن در سال  ۴.٣۱توليد بيش از 

درصد از اين ميزان توليد، متعلق به خواستگاه اصلي اين گونه يعني آفريقا است و ما بقي آن  ۱۳آن است كه تنها در اين خصوص 

گونه هاي  ۱۳۲۷تا سال . متعلق به كشورهايي كه تيالپيا در آن به عنوان يك گونه غير بومي يا اگزوتيك مي باشد، مطرح است

 .وژه هاي مختلف تجاري و تحقيقاتي پرورش داده شده استكشور جهان در پر ۲۷۳مختلف ماهي تيالپيا در 

امکان پرورش اين گونه در آب هاي غير متعارف، نياز بسيار اندک به پودر ماهي در غذاي تيالپيا و به تبع آن نياز كمتر به صيد 

آبزي )فاده از آنتي بيوتيك گونه هاي باارزش ماهي مورد استفاده در كارگاه هاي پودرماهي و امکان توليد اين ماهي بدون است

از ظرفيت هاي بالقوه تيالپيا جهت توسعه و گرايش روزافزون پرورش دهندگان به آن در سطح جهان محسوب مي ( پروري سبز

در برخي كشورها با توجه به ارزش اقتصادي تيالپيا و تقاضاي جهاني چشمگير اين ماهي، بخش زيادي از كمك هاي دولتي . گردد

عالوه بر اين ماهي تيالپيا گزينه بسيار مطلوبي جهت پرورش توأم ماهي با محصوالت كشاورزي . اختصاص يافته است به اين صنعت

ايجاد محصوالت با ارزش افزوده از ضايعات ماهي تيالپيا نظير چرم ماهي نيز در . نظير برنج و يا سيستم اكواپونيك شمرده مي شود

 .ين گونه را به طور محسوسي افزايش داده استكشورهاي توليد كننده، ارزش اقتصادي ا

 نگراني هاي زيست محيطي

با توجه به اينکه ماهي تيالپيا در اكوسيستم هاي آبي مختلف بسرعت سازگاري پيدا مي كند عمده نگراني هاي عنوان شده در 

. بومي مطرح گرديده استمحافل زيست محيطي، در خصوص احتمال جايگزيني گونه هاي بومي اكوسيستم با اين گونه غير 

ميالدي تحقيق روي ماهي  ۲٧۳۳مطالعات انجام شده و آمار سازمان جهاني غذا و كشاورزي نشان مي دهد كشور كويت از دهه 

پرورش تجاري اين آبزي در كشور عربستان سعودي . توليد تجاري آن در اين كشور آغاز گرديد ۲٧٧۳تيالپيا را آغاز نمود و از سال 

علي رغم سابقه طوالني توليد پرورشي ماهي تيالپيا در كشور هاي كويت، . شروع شده است ۱۳۳۴و قطر از سال  ۲٧٣٦از سال 

تن ماهي تيالپياي  ۷،۳٦۳و ١٦، ۷۳۲به ترتيب  ۱۳۲۷قطر و عربستان سعودي كه در حاشيه خليج فارس قرار دارند و در سال 

و در عوض )ود اين گونه به اكوسيستم خليج فارس اعالم و منتشر نشده است، پرورشي توليد نموده اند، تاكنون گزارشي مبني بر ور

گزارشات مستندي از ورود تيالپياي زيلي، كه گونه اي مهاجم بوده و مورد نظر ما نيست، به آب هاي درون سرزميني كشور در 

نيز با رعايت اصول كارشناسي و علمي شايد به اين دليل كه اثبات گردد مي توان گونه هاي غير بومي را (. جنوب موجود است

امري كه شايد سازمان حفاظت محيط . محيط زيست به فرصتي جهت استفاده حداكثري از ظرفيت هاي سرزميني تبديل نمود
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 .زيست در ايران چندان بدان قائل نبوده است

زي پروري كشور از روندي كند متأسفانه در اين خصوص به نظر مي رسد سرعت تصميم گيري در معرفي تيالپيا به صنعت آب

پيروي مي كند بطوري كه اكنون قريب به هفت سال است ، در محدوده بافق يزد محدود شده و به نظر مي رسد جلسه هم انديشي 

نيز با حضور بزرگان محيط زيست، شيالت و تحقيقات در نهاد محترم رياست جمهوري، به ادامه فعاليت  ۲۳/٣/٧۴ارزشمند مورخ 

 .يزد محدود و منحصرگرديده استدر بافق 

 :با اين حال بخشي از موارد رافع نگراني هاي زيست محيطي در ذيل عنوان مي گردد

با درصد بازدهي بسيار باال، به منظور محدود نمودن شرايط توليد مثلي ماهيان پرورشي در ( جنس نر)توليد تيالپياي تك جنسي  -

 سازه هاي پرورش 

 ياي نيل در آب شور درياعقيم شدن گونه تيالپ -

 اصالح سازه ها بر اساس نظر كارشناسي سازمان محترم حفاظت محيط زيست در مزارع متقاضي پرورش ماهي تيالپيا -

 .و ساير راهکارهاي مدبرانه كه به دليل پرهيز از طوالني شدن مطلب، از آنها صرفنظر مي گردد

تشکيل كميته اي كارشناسي مركب از محققين و صاحبنظران خصوصي و در پايان از رياست محترم جمهور استدعا دارد ضمن 

دولتي شامل سازمان شيالت، مؤسسه تحقيقات شيالتي و سازمان حفاظت محيط زيست كشور، ضمن اتخاذ تصميم عاجل در زمينه 

ز اراضي باير و لم يافتن راهکاري جهت صدور مجوز پرورش تيالپيا جهت بکارگيري ظرفيت موجود و فعال سازي بخش بزرگي ا

مطمئناً، آبزي . يزرع كشور را ايجاد نموده و بيش از اين موجبات حذف فرصت هاي فراروي صنعت آبزي پروري را فراهم نسازند

پروران از جمله نخستين آسيب ديدگان ناشي از تخريب محيط زيست خواهند بود و به همين اعتبار حساسيت ويژه اي نسبت به 

 .واهند نموداين موضوع اعمال خ

 ٧۴/٣/۱۷فعالين صنعت آبزي پروري ايران  -با تشکر

كليه افراد حقيقي يا حقوقي نامبرده شده در اين فهرست، از طريق فضاهاي مجازي در قالب ايميل، تلگرام و واتساپ، : توضيح)

اين فهرست از تاريخ . سر نگرديده استتاييد خود را كتباً اعالم نموده اند و به دليل پراكندگي ايشان در كل كشور، امکان امضا مي

اينجانب، پاسخگوي هرگونه ابهام يا سوال در خصوص اسامي تاييد كننده اين نامه مي . تنظيم شده است ۱۷/٣/٧۴الي  ٦/٣/٧۴

 (۳٧۲۱۲۱۳٣۳۷٣محمد ابراهيم اسماعيلي  -باتشکر. باشم

http/:/www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ca89 
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 شیالت
 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 پروري خاورميانه و آسياي مركزي در تهران  برگزاري نخستين كنفرانس و نمايشگاه آبزي
تهران در هتل المپيك  ۰۱۴۹آذرماه  ۵۹تا  ۵۵پروري خاورميانه و آسياي مركزي  نخستين كنفرانس و نمايشگاه آبزي

 .شود برگزار مي

و مؤسسه تحقيقات علوم ( WAS)پروري  ، اين كنفرانس توسط انجمن جهاني آبزي(ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .شود در هتل المپيك تهران برگزار مي ۲۷٧۴آذرماه  ۱۴تا  ۱۱شيالتي كشور 

اقيانوسيه  -پروري آسيا  شامل رويدادهاي مهمي ازجمله همايش آبزيپروري  اين كنفرانس با شعار دستيابي بازارهاي جديد در آبزي

 .المللي پرورش الرو در ايران است الملي ميگو و دومين كنفرانس بين ، سمپوزيوم بين۱۳۲١پروري خاورميانه  ، همايش آبزي ۱۳۲١

پروري در قفس و  تنان و آبزي و نرم پوستان آبي، ماهيان خاوياري، ميگو، سخت الزم به ذكر است ماهيان سردآبي، ماهيان گرم

ماهيان دربايي از محورهاي اين كنفرانس است و بيولوژي و فيزيولوژي، تکثير و پرورش، ژنتيك و اصالح نژاد، غذا و تغذيه، بهداشت 

 .ها، اكولوژي و محيط زيست، فرآوري، بازار و اقتصاد از موضوعات تخصصي اين كنگره است و بيماري

شود تا مقاالت علمي و تحقيقاتي خود را در يکي از محورهاي  عمل مي پروري و دانشجويان دعوت به ، متخصصان آبزياز كليه اساتيد

 .ارسال كنند http//:was-iran.org/tour: صورت آنالين و از طريق سايت كنفرانس به آدرس كنفرانس به

هاي خارجي، مشاركت فعال و حمايت مالي صاحبان صنايع و  گذاران و شركت متخصصان، سرمايه با توجه به حضور گسترده

المللي باعث نيل به اهداف كنفرانس ازجمله انتقال دانش و توسعه تکنولوژي،  هاي معتبر مرتبط داخلي در اين رويداد بين شركت

پروري و  اري بالقوه و در نهايت دستيابي به بازارهاي جديد آبزيهاي تحقيقاتي و تجاري، مالقات با شركاي تج مبادله آخرين يافته

 ./شود هاي جديد مي گذاري ايجاد بستر مناسب براي سرمايه

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۲۲١-۲.html 
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 شیالت
 آیانا-1931آبان  29, شنبه

كيلکاي رايگان هم مشتري پيدا / صيادان با حذف ناگهاني پودر ماهي كيلکا از چرخه دام و طيور زيانضرر و 

 ! نکرد
با وجود آنکه سازمان شيالت بر صيد بيشتر ماهي كيلکا تأكيد دارد، اما فرهنگ مصرف آن هنوز جا نيفتاده است و 

 .دليل گران بودن اين گونه، از استفاده آن در خوراک دام و طيور سر باز زدند بهمسئوالن حوزه دام و طيور نيز 

اين : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)مديركل دفتر توسعه بازار سازمان شيالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

هايي را در صنايع پيش از صيد و پس از آن داشته  داده است و حمايتسازمان بر توليد و ورود به بازار ماهي كيلکا اقداماتي را انجام 

 .است

سازمان شيالت بخشي از كيلکاي توليدشده در كشور را براي فروش مستقيم به بازار، توليد پودر ماهي، : عيسي گلشاهي افزود

 .بندي ماهي و كنسرو ماهي كيلکا مورد حمايت قرار داد هاي بسته كارخانه

سازي براي مصرف بيشتر اين گونه باارزش در سبد غذايي  اتفاقي كه در بخش كيلکا افتاد آن است كه فرهنگ: كرد وي خاطرنشان

پروري است و توليد خوراک دام و  مردم انجام نشده است و عالوه بر آن، صيادان اين گونه براي تهيه پودر ماهي كه ماده اوليه آبزي

دليل گران بودن پودر ماهي كيلکا، اين ماده باارزش از چرخه غذايي  اما به ناگاه گفته شد كه بهكردند،  طيور از اين گونه استفاده مي

 .ترتيب مقدار مصرف كيلکا كاهش يافت دام و طيور حذف شود و بدين

 توليد كيلکاي سوخاري و خشك، راهي براي افزايش مصرف

ت در اين زمان سياست كنسرو ماهي و توليد كيلکاي خشك و سازمان شيال: مديركل دفتر توسعه بازار سازمان شيالت ادامه داد

 .شده را در دستور كار قرار داد و عالوه بر آن، كيلکا را در سبد كاالهاي صادراتي جايگزين كرد سوخاري

غذايي هاي ريزي چون ساردين و كيلکا در سبد  توان از ماهي تا زماني كه مردم به اين باور نرسند كه مي: گلشاهي تصريح كرد

 .توان اين گونه باارزش را در بازارهاي داخلي به مصرف رساند استفاده كرد، نمي

سازمان شيالت ايران در اين راستا كه فعاليتي پرهزينه و مشکل نيز هست، عرضه رايگان كيلکا و وجود آن در : وي يادآور شد

رد استقبال رايگان هم قرار نگرفت و هنوز فرهنگ مردم درباره هاي شيالتي را در دستور كار قرار داد، اما با اين وجود مو نمايشگاه

 .استفاده از اين آبزي نياز به كار دارد

براي جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر صيادان اين گونه باارزش، صادرات اين گونه در دستور كار قرار گرفته : گلشاهي تأكيد كرد

ن به برخي كشورهاي آسيايي انجام شده و در سال جاري و همزمان با آغاز تن صادرات آ ۱٦۳هاي قبل  طوري كه در سال است؛ به

 .برنامه ششم توسعه در برنامه داريم كه صادرات بيشتر اين گونه اقتصادي را در دستور كار قرار دهيم

 هاي ريز تجهيز شود شناورهاي صيادي براي گونه

جا كه شناورهاي مخصوص كيلکا بايد موازين خاصي ازجمله داشتن از آن: مديركل دفتر توسعه بازار سازمان شيالت اظهار داشت

موقع كيلکاي صيدشده وارد  مخازن مخصوص يخ را رعايت كنند، الزم است تا اقداماتي جهت تغيير شناورها صورت گيرد، زيرا اگر به

 .رود آيد و طعم ماهي رو به تلخي مي وجود مي زنجيره سرد نشود، تغييرات شيميايي در آن به

درصد آن به مصرف  ۲١تا  ۲۳هزار تن برآورد شده است كه  ۷۳تا  ۱١هاي شمالي حدود  صيد كيلکا در استان: وي همچنين گفت

 .رسد و مابقي براي فرآوري، صادرات و پودر ماهي بايد در نظر گرفته شود انساني مي
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ها مشکلي از لحاظ صيد وجود  دارد و در بقيه ماههاي ارديبهشت و خرداد ممنوعيت صيد  كيلکا در ماه: گلشاهي در ادامه افزود

 .ندارد

شوند كه بيشتر براي فرآوري، پودر ماهي و ساير  هاي ريزي محسوب مي ماهي ساردين در جنوب و موتو از گونه: وي خاطرنشان كرد

 ./گيرد موارد مورد استفاده قرار مي

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱١٧٣٧-۲.html 
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 شیالت
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 ! شود ايرانيان غفلت كردند، كيلکاي ايراني راهي ارمنستان و تركمنستان مي
رايزني براي صادرات اين آبزي به در غفلت تعمدي مسئوالن شيالت براي گنجاندن كيلکا در سبد غذايي مردم، 

 .كشورهايي نظير ارمنستان و تركمنستان آغاز شده است

نامساعد : با اعالم اين خبر گفت( ايانا)مديرعامل اتحاديه صيادان ماهي كيلکا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

شب، در كمتر از چهار  ۱۳تا  ۲١شناورهاي صيادي به جاي ماهانه بودن شرايط جوي باعث مختلف شدن صيد كيلکا شده است و 

 .شوند تا پنج شب موفق به صيد از درياي خزر مي

هاي مازندران آغاز شده است، اما با وجود پايان فصل  فروند شناور كيلکاگير در آب ۴۴صيد كيلکا با : پور افزود مهرداد قلي

 .گيرد گيري، روند صيد كيلکا به كندي صورت مي جفت

علت نامناسب بودن شرايط جوي، ميزان صيد به  سال گذشته به: وي با اشاره به حجم صيد كيلکا در سال گذشته خاطرنشان كرد

هاي پيش از آن نکرد، اما با توجه به نياز كشور براي تأمين پودر ماهي، افزايش صيد  داري با سال هزار تن رسيد كه تفاوت معني ۲۱

 .ردات مؤثر باشدتواند در كاهش وا مي

 تر از توليدات پرو و شيلي پودر ماهي ايراني كيفي

هزار تن برآورد شده  ۲۳۳هزار تن است و نياز كشور بيش از  ۱۳هرچند ميزان توليد پودر ماهي در ايران كمتر از : پور ادامه داد قلي

توليد پودر داخلي كشور از استانداردهاي كشورهايي نظير  و الزم است براي تأمين نياز بازار از طريق بازارهاي وارداتي اقدام كرد، اما

 .پرو و شيلي باالتر است

دهد كه ميزان پروتئين موجود در  آناليز آزمايشگاهي پودر ماهي توليدشده داخل كشور نسبت به شيلي نشان مي: وي تصريح كرد

درصد  ۲۷طوبت موجود در پودر شيلي بيشتر از درصد شيلي است، همچنين با وجود آنکه ر ٦۷درصد در مقابل  ۳۱پودر ايراني 

 .هاي كيفي آن بسيار باالتر از نوع وارداتي است درصد رطوبت دارد كه شاخص ۲۳گزارش شده، پودر ايراني كمتر از 

 كيلکاي ايراني در راه تركمنستان و ارمنستان

ويژه با شناخت صحيح از ارزش  و تركمنستان به كشورهاي منطقه نظير تركيه: مديرعامل اتحاديه صيادان ماهي كيلکا يادآور شد

اند آن را در سبد غذايي مردم برجسته كنند، در حالي كه كيلکا در ايران با وجود ارزش غذايي برابر با  غذايي كيلکا توانسته

ي خوراک دام و طيور ها درصد آن راهي كارخانه ٧١برون و كفال نتوانسته وارد سبد انساني شود و بيشتر از  هايي نظير ازون ماهي

 .شود مي

كند، در حال افزايش صيد ماهي  عنوان يکي از كشورهايي كه مسيرهاي توسعه را به سرعت طي مي تركيه به: پور تأكيد كرد قلي

 تن در اعماق دريا، ميزان برداشت كيلکا را ۲۳طوري كه توانسته با شناورهاي صنعتي و صيد بيش از  كيلکا از درياي سياه است، به

 .هاي صيد افزايش دهد در شب

شده  هاي تمام گيرد و در نتيجه هزينه صيد ماهي كيلکا در ايران از طريق شناورهاي پره و به كندي صورت مي: وي اظهار داشت

 .رود شدت باال مي به

تواند به  كه نميشناورهاي صيادي كيلکاگير در ايران به شکل سنتي است : مديرعامل اتحاديه صيادان ماهي كيلکا همچنين گفت

كنند را صيد كنند، به همين دليل صيد كيلکا  علت مساعد نبودن آب و هوا در اعماق زندگي مي هايي كه به اعماق دريا روند و ماهي

 .هاي اخير كاهش پيدا كرده است در سال
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كشورهايي نظير ارمنستان و دهد امکان صادرات كيلکا به  هاي فعاالن حوزه كيلکا نشان مي بررسي: پور در ادامه افزود قلي

 .اند كيلکا را در سبد غذايي مردم بياورند تركمنستان وجود دارد، چرا كه اين كشورها توانسته

شده  صورت محصوالت ثانويه وارد كشور تركمنستان مي هاي گذشته به هاي آن از سال كيلکاي ايراني و فرآورده: وي خاطرنشان كرد

هاي قدرتمند وارداتي محصوالت آبزي به اين كشور است كه بدون حمايت  نستان نيازمند گذر از رانتاست، اما ورود به بازارهاي ارم

 .پذير نيست دولت امکان

عنوان غذاي اعياني  در حالي كه كيلکا در سبد غذايي مردم ايران نقش قابل توجهي ندارد، در تركمنستان به: پور ادامه داد قلي

 .وانسته سرانه مصرف آبزيان را تغيير دهدپذيري، ت شناخته شده و با تنوع

 دهد سرانه مصرف آبزيان ايران، نصف دنيا است، اما شيالت اهميتي نمي

يافته است و  با وجود آنکه سرانه مصرف آبزيان در ايران نصف كشورهاي توسعه: مديرعامل اتحاديه صيادان ماهي كيلکا تصريح كرد

كيلوگرم دنيا نيازمند اصالح سبد غذايي است، شيالت براي افزايش سرانه مصرف  ۲٦.٣ر كيلوگرمي در براب ٣.١كشورمان با سرانه 

 .كند آبزي اقدام كاربردي و اثرگذار نمي

ها، مصرف ماهي كيلکا كه از قيمت پاييني در مقايسه با  با وجود كمبود آب و كمبود منابع آبي سيال مثل رودخانه: وي يادآور شد

تواند در دستور كار سازمان شيالت قرار گيرد، اما با وجود تأكيدات رئيس اين سازمان و تمركز وي  ست، ميآال برخوردار ا ماهي قزل

دليل غفلت مسئوالن  نامه كارشناسي ارشد، همچنان روند مصرف انساني ماهي كيلکا در ايران به بر توليد كيلکا در زمان تدوين پايان

 .و مردم ايران سير نزولي دارد

تواند به لحاظ  راحتي مي برون و كفال است و به ارزش غذايي ماهي كيلکا برابر با ماهيان خاوياري نظير ازون: كيد كردپور تأ قلي

هاي ديگري نظير گوشت و مرغ رقابت كند، اما متأسفانه مورد توجه در داخل كشور  ارزش غذايي، عالوه بر ساير آبزيان، با پروتئين

 .نيست

دهندگان  شده براي پرورش ي كيلکا در مقايسه با ساير محصوالت غذايي با وجود افزايش قيمت تمامقيمت ماه: وي اظهار داشت

تواند  گرم اين ماهي كه مي ١۳۳رسد، چنانچه  ترين سطح ممکن قرار داشته و بويي از تورم در آن به مشام نمي همچنان در پايين

هاي  تومان برآورد شده است، با وجود پتانسيل ١۳۳كمتر از دوهزار و غذاي يك وعده يك خانواده چهار نفره باشد را تأمين كند، 

 .فراوان، از چشم مسئوالن به دور مانده و همواره مورد غفلت واقع شده است

هاي عمومي  پور اظهار اميدواري كرد كه با حمايت سازمان شيالت بتوان ماهي كيلکا را از طريق تيزرهاي تبليغاتي در رسانه قلي

تواند سالمتي و امنيت غذايي مردم را  صداوسيما در سبد غذايي مردم جاي داد كه عالوه بر افزايش سرانه مصرف آبزيان، ميويژه  به

 ./دنبال داشته باشد نيز به

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱١٧٣٦-۲.html 
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 شالت
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 گونه هاي جديد آبزي پروري در استان تهران پرورش مي يابد 
معاون وزير و رئيس سازمان شيالت ايران به همراه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران از بازار عمده و تازه 

تحقيقاتي توليدي پرورشي ماهيان زينتي فروشي محصوالت شيالتي بعثت در تهران، شركت آبزي اكسير كوثر و مركز 

 . در شهرستان اسالمشهر بازديد كردند( ماهيران)

به نقل از روابط عمومي جهاد كشاورزي استان تهران، علي اشرف منصوري رئيس ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

د اين مركز در تهران برنامه ريزي براي افزايش مصرف هدف از بازدي: سازمان جهاد كشاورزي استان تهران درباره اين بازديد گفت

 .سرانه آبزيان شهروندان و ساماندهي عرضه محصوالت آبزي پرور در استان است

منصوري در جريان اين بازديد ضمن شنيدن مسائل و مشکالت غرفه داران مستقر در اين مركز، خواستار حمايت و پشتيباني همه 

ص شهرداري تهران شد و بر ضرورت ايجاد زير ساخت هاي الزم براي احداث بازاچه هاي عرضه جانبه مسئوالن ذيربط به خصو

 .تاكيد كرد... آبزيان و به صورت تازه و زنده فروشي در ساير نقاط مختلف تهران از سوي شهرداري تهران، سازمان تعاون روستايي و

صالحي، رئيس سازمان شيالت ايران از مجتمع آبزي پروري اكسير در ادامه، رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران به همراه 

در شهرستان ( شركت ماهيران)كوثر و همچنين مركز تحقيقاتي، توليدي و پرورشي واحد ماهيان زينتي، آكواريومي كشور 

 .اسالمشهر بازديد كردند و راهکارهاي اجرايي و عملياتي براي حل مشکالت مجتمع مذكور را ارائه كردند

منصوري در خصوص رفع موانع و مشکالت مطرح شده ماهيران، خواستار توجه جدي مسئوالن به ارائه تسهيالت جهت توسعه 

 .در استان تهران شد( زينتي -خوراكي)واحدهاي آبزي پروري 

ضروري است و  توسعه آبزي پروري در استان تهران و توجه ويژه جهت افزايش مصرف آبزيان براي مصرف كنندگان: وي اضافه كرد

در همين راستا، ارتقاء مکانيزاسيون واحدهاي توليدي و فرآوري، گسترش استخرهاي دومنظوره از جمله برنامه ها و اولويت هاي 

اساسي جهاد كشاورزي استان تهران به منظور افزايش بهره وري توليد و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي 

 .است

به مسائل ژنتيکي و پرورشي گونه هاي جديد آبزي پروري و ارتقاء بهره وري را از مهم ترين برنامه هاي جهاد منصوري، توجه 

 ./كشاورزي استان تهران به منظور توسعه آبزي پروري در اين استان عنوان كرد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱١٧٣١-۲.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  23: تاریخ

 هزار تن ميگو در سال آينده 5۱توليد 
 .هزار تن ميگو دركشور خواهيم بود ١۳سال آينده شاهد توليد :مديرعامل اتحاديه تکثير و پرورش آبزيان گفت

،درخصوص تاثير خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمي، مديرعامل اتحاديه تکثير و پرورش آبزيان در گفتگو با 

د ميالدي لغو خواهد شد، با توجه به اينکه تحريم ها در ابتداي سال جدي: لغو تحريم ها بر توليد و توسعه صادرات كشور عنوان كرد

 .فرصت زيادي براي جهش در زمينه توليد يا صادرات آبزيان نداريم

در سال آينده : وي با بيان اينکه افزايش توليد و صادرات آبزيان منوط به برنامه ريزي و حمايت مسئولين دولتي است اظهار داشت

 .سخت افزاري اين امر نيز موجود استهزار تن ميگو در كشور وجود دارد و امکانات  ١۳امکان توليد 

 .ارائه تسهيالت ، حمايت از توليد، بازاريابي و فراوري؛ از جمله عوامل موثر در افزايش توليد و صادرات آبزيان است: قاسمي ادامه داد

ان كشور را به دنبال عزم جدي و حمايت دولت، توسعه صادرات و توليد آبزي: مدير عامل اتحاديه تکثير و پرورش آبزيان عنوان كرد

 .خواهد داشت

عدم مراقبت هاي الزم در اين زمينه افزايش سهم ماهي در حوزه آبزي : قاسمي در پايان با اشاره به چالش صيد در كل دنيا گفت

 .پروري را به همراه داشته است

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٣٦۲۴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  9۳: تاریخ

 مسير نامعلوم مرواريد سياه/ چه بر سر صادرات خاويار مي آيد؟
ارزش ماهيان خاوياري به جهت استفاده از گوشت ماهيان نيست، بلکه به واسطه : مديرعامل اتحاديه تکثير و صادرات آبزيان گفت

 .خاوياري است كه به مرواريد سياه مشهور استتخم ماهيان 

زند پرسودترين و بهترين محصول  ،هنوزهم خاويار ايران حرف اول را در دنيا ميخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

ا بي رونق روزگار سپري مي كند به طوري كه بر اساس بررسي آخرين آمار جمع هاي گذشته، اين روزه صادراتي كشور در سال

 .كاهش يافته است ٧۷كيلوگرم در سال ٦۳۳به  ٣۷تن در سال  ۷۳۳آوري شده صادرات اين محصول از 

اند از مهمترين اما نبايد فراموش كرد كه در اين ميان كاهش ميزان ذخاير دريايي و جلوگيري از صيد اين گونه از ماهيان مي تو

داليل ايجاد چنين وضعيتي باشد، شرايطي كه موجب شده تا كشورهايي همچون چين پا به عرصه گذاشته و با استفاده از برند 

 .معروف خاويار درياي خزر در بازارهاي جهان سودآوري مي كنند

باشد و در ساليان نه چندان دور بيش از  بديهي است خاوياري كه روزي مي گفتند مي تواند جايگزين مناسبي براي صادرات نفت

كيلو گرم از آن به  ٦۳۳تن از اين محصول گران قيمت از كشورصادر مي شد حال به مرز نابودي رسيده و تنها ساالنه حدود ۷۳۳

 .خارج صادر مي شود

رورش صادرات آبزيان كشور در اما با اين روند چه بر سر صادرات خاويار خواهد آمد ارسالن قاسمي مدير عامل اتحاديه تکثيرو پ

تن بوده كه  ۷۳۳سال گذشته بيش از ۲١توليد خاويار دريايي طي :گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در اين خصوص اظهارداشت

متاسفانه به سبب آلودگي دريا،صيد بي رويه، عدم حفاظت از محيط زيست و صيد قاچاق ذخايرماهيان خاوياري به مرز نابودي 

 .رسيده است

سازمان گونه هاي در حال انقراض با پنج كشور درياي خزر توافقي مبني بر ممنوعيت صيد ماهيان خاويار به مدت پنج : وي افزود

سال از دريا را انجام دادند اين درحالي است كه بايد بابرنامه ريزي صحيح توليد مناسب و پايدار خاويار ايراني را به جايگاه قبلي 

 .اي رسيدن به اين امر بايد پرورش خاويار در كشور را افزايش دهيمخود برگردانيم و بر

ارزش ماهيان خاوياري به جهت استفاده از گوشت ماهي نيست، بلکه به واسطه تخم ماهيان خاوياري است : قاسمي در ادامه گفت

 .رزش غذايي بيشتري برخوردارندكه به مرواريد سياه مشهوراست اما نکته حائز اهميت اين است كه گوشت ماهيان خاوياري از ا

همچنين ناصر كرمي راد مدير دفتر بازسازي ذخاير آبزيان شيالت كشور درخصوص بازيابي جايگاه صادراتي خاويار گفتگو با 

تن گوشت و ١۱۷۱فقره مجوز پروانه تاسيس و بهره برداري با ظرفيت اسمي  ٦۱حدود : خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت

خاويار در كشورصادر شده، كه اميدواريم با روندي كه در خصوص توليد اينگونه ماهي در كشوردنبال مي شودبه اهداف  ٦۷.۷١

 .تن خاويار است، برسيم ۲۳۳هزارتن گوشت و  ۲۳كه توليد  ۲۴۳۴تعيين شده در افق 

،استخرهاي بتوني با جريان آب برگشتي و در واقع پرورش ماهيان خاويار در استخرهاي بتوني با جريان آب تازه: كرمي راد افزود

قفس هاي پرورش ماهي در آب هاي شيرين و لب شور درياي خزر و درياچه هاي مصنوعي و طبيعي نيز در حال اجرا و توسعه 

 .است

به صفر مي  ۱۳۲٦الي  ۱۳۲١، روند صيد ماهيان خاويار در سال ۱۳۳١براساس پيش بيني هاي صورت گرفته در سال :وي افزود

سد كه به منظور حفظ و بازسازي ذخاير گونه هاي ماهيان خاوياري صيد آنها در درياي خزر ممنوع شد تا جلوي انقراض اين ر

 .ماهيان گرفته شود

كشورهاي اروپايي، عربي و امريکايي از مشتريان اصلي خاويار : مدير دفتر ذخاير آبزيان شيالت با اشاره به بازارصادرات خاويار گفت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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شمار مي روند و مي توان گفت كه خاويار توليد شده درآب درياي خزر يك برند در دنيا و مزيت مهم براي كشور ما كشور به 

درصد گوشت  ۳١محسوب مي شود كه در كشورهاي رقيب اين امکان وجود ندارد؛اما در اين بين كشورهايي همچون چين با توليد 

ص داده اين درحالي است كه كشورمان در رتبه ششم توليد خاويار در جهان قرار جهان رتبه اول در توليد خاويار را به خود اختصا

 .در جهان برسد ۷اين جايگاه به رتبه  ۲۴۳۴گرفته كه اميدواريم با تحقق برنامه افق 

طور حال با اين تفاسير شکي نيست كه بايد براي رونق صادرات خاويار تمام كشورهاي حاشيه درياي خزر و از جمله ايران به 

هاي گسترده و در سطح وسيعي انجام دهند چرا كه در غير اين صورت ديري  همزمان روي بازسازي ذخاير ماهيان خاوياري فعاليت

 .نخواهد يافت كه صادرات خاويار اين كشورها به صفر برسد و چين بازار خاويار را هم بطور مطلق در دست بگيرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٧۷۷۳ 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  9۳: تاریخ

 جلوگيري از وادات ماهيان تيال پيال بااستفاده از ابزار تعرفه
از تعرفه، واردات ماهيان تيال پيال  در واقع بايد از طريق ابزارهاي فني اعم: مديرعامل اتحاديه تکثير و پرورش صادرات آبزيان گفت

 .به كشور را كنترل كنيم 

، خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمي مدير عامل اتحاديه تکثير و پرورش صادرات آبزيان دركشور در گفتگو با 

معتقدم كه ماهيان تيال پيال از كيفيت غذايي مناسبي برخوردار نيستند : شور اظهار داشتدر خصوص توليد ماهيان تيال پيال در ك

 .ميليون دالر ارز از كشور شده است ١۳هر چند كه سال گذشته واردات اين ماهيان منجر به خروج 

ي اين محصول را داشته باشيم؛ در حال حاضر كه مي خواهيم به سمت اقتصاد جهاني برويم ، نمي توانيم ممنوعيت واردات: وي افزود

درصد  ۴بلکه بايد از طريق ابزارهاي فني همچون تعرفه واردات را كنترل كنيم، زيرا تعرفه واردات ماهيان تيال پيال از چين تنها 

 .درصدي به چين صورت مي گيرد ۲٣است در حالي كه صادرات ميگو كشور با تعرفه 

: اين صنعت خواستار تکثير و پرورش ماهيان تيال پيال در كشور هستند، بيان كرد قاسمي با اشاره به اينکه برخي كارشناسان

سازمان محيط زيست به شدت با تکثير و پرورش اين ماهيان در كشو ركه سبب نوع خاص آنها كه مي تواند آسيب جدي به محيط 

پرورش ماهيان خاورياري كه مي تواند ارز آوري زيست وارد كند؛ مخالف است و بنده معتقدم به جاي تکثير و پرورش تيال پيال به 

 .خوبي براي كشور داشته باشد بپردازيم، هر چند كه متاسفانه ما از پرورش اين ماهيان غافل شده ايم

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٧۱۱۲ 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 31/۳2/25فارس

 هزارتن شکر 0۱۱نياز كشور به واردات / واگذاري تنظيم بازار قند و شکر به انجمن غيردولتي
: هزار تن است، گفت 0۱۱هاي قند و شکر با بيان اينکه نياز واردات كشور به شکر حدود  دبير انجمن صنفي كارخانه

 .تنظيم بازار اين محصول به اين انجمن واگذار شد

، با تاكيد بر اينکه تنظيم خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  هاي قند و شکر در گفت بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه

دات، لطمات زيادي به هاي اخير به دليل ناهماهنگي بين توليد و وار در سال: بازار قند و شکر به اين انجمن واگذار شده است، گفت

 .شد ها منجر به نوسان قيمت شکر در بازار مي توليد داخل وارد شد و اين ناهماهنگي

هاي مختلف به ويژه وزارت  هاي قند و شکر از اواخر سال گذشته آمار و ارقام مستندي به وزارتخانه انجمن صنفي كارخانه: وي افزود

ساير مسائل ارائه كرد كه عليرغم ايجاد تشکيك برخي افراد، با اطمينان وزارت جهاد  ها و جهاد كشاورزي در مورد موجودي كارخانه

 .ها داريم كشاورزي، ثابت كرديم كه توان تنظيم بازار داخلي را با توجه به موجودي كارخانه

نظارت كامل وزارت جهاد تنظيم بازار قند و شکر از ابتداي امسال با هاي قند و شکر با بيان اينکه  دبير انجمن صنفي كارخانه

ها درخواست شد  بنابراين با پشتوانه موجودي كارخانه: ، تصريح كردهاي قند و شکر واگذار شد كشاورزي به انجمن صنفي كارخانه

 .كه اجازه واردات صادر نشود و بدون كوچکترين التهاب و تنشي موفق به تنظيم بازار شکر شديم

با تنظيم بازار امسال : شود، تصريح كرد هاي مرداد و شهريور افزايش قيمت قند و شکر ايجاد مي اهدانايي با بيان اينکه هر ساله در م

 .حتي در اين دو ماه افزايش قيمت در بازار ايجاد نشد

 ۱۳۳تومان بود كه با توجه به پرداخت  ۱۷۳۳، ٧۷ - ٧۴نرخ مصوب شکر : هاي قند و شکر بيان داشت دبير انجمن صنفي كارخانه

 .تومان عرضه شد ۱۲۳۳يارانه اين محصول در بازار با قيمت  تومان

 .شود هزار تن آن در كشور توليد مي ۴۳۳يك ميليون و : هزار تني شکر در كشور گفت۲۳۳ميليون و  ۱وي با اشاره به نياز 

ي ميزان نياز وارداتي هستيم و فعال در حال بررس: هزار تن به واردات شکر نياز داريم، گفت ۳۳۳دانايي با بيان اينکه ساالنه حدود 

 .شود گيري مي در اواخر سال براي ميزان واردات و تأمين بازار سال آينده تصميم

فقط در مقطعي كه به واردات نياز باشد اقدام به واردات شکر و تأمين آن از : هاي قند و شکر تصريح كرد دبير انجمن صنفي كارخانه

 .كنيم خارج مي

كنندگان كه هر سه بايد از اين  ها يا همان توليد كننده، دولت و كارخانه مصرف: شکر سه گروه ذينفع دارد، گفت دانايي با بيان اينکه

 .جريان منتفع شوند

هاي قند و شکر از توليد سود ببرند و از آن طرف هم  بنابراين بايد شکر ارزان به دست مصرف كننده برسد و كارخانه: وي افزود

 .مين نياز مردم راحت و آسوده باشدخيال دولت از بابت تأ

سال گذشته تنظيم بازار توسط اين انجمن به خوبي انجام شد و امسال هم تمام : هاي قند و شکر گفت دبير انجمن صنفي كارخانه

 .كنيم سعي خود را براي تنظيم بازار اين محصول مي

ريزي ما براي  ها هستند و برنامه ال خريد محصول توليد كارخانهها در ح فعال توليد چغندر ادامه دارد و كارخانه: دانايي بيان داشت

 .تأمين نياز داخلي در زمان توليد از طريق توليدات داخلي است

 .تاكيد انجمن در واردات برنج تأمين به موقع آن و خارج از فصل توليد است: وي افزود

http://www.farsnews.com/
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ظيم بازار مسئوليت تنظيم بازار شکر به عهده انجمن صنفي طبق مصوبه ستاد تن: هاي قند و شکر گفت دبير انجمن صنفي كارخانه

 . صنايع قند و شکر با نظارت وزارت جهاد كشاورزي است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۳٧٣۴ 
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 شکر
 - 1/۳2/28فارس

 درصد از مطالبات چغندركاران پرداخت شده است ۹۱/ ميليارد توماني دولت به صنايع قند ۵0۱بدهي 
هاي قند و شکر بابت  ميليارد توماني كارخانه ۵0۱هاي قند و شکر با بيان اينکه طلب  دبير انجمن صنفي كارخانه

در صورت پرداخت، بخشي از طلب كشاورزان از : التفاوت قيمت شکر هنوز پرداخت نشده، گفت پرداخت مابه

 .شود ها تأمين مي كارخانه

در مورد مطالبات  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي   هاي قند و شکر در گفت دبير انجمن صنفي كارخانه  بهمن دانايي

 .تومان مصوب كرد ۱۷۳۳دولت سال گذشته قيمت شکر را : هاي قند و شکر از دولت گفت كارخانه

وض اين تومان درب كارخانه به مشتريان عرضه كنند و در ع ۱۲۳۳ها شکر توليدي را با قيمت  البته مقرر شد كارخانه: وي افزود

 .توماني از دولت دريافت شود ۱۳۳التفاوت  مابه

با : هزار تني شکر در سال گذشته، اظهار داشت ۷١۳هاي قند و شکر با اشاره به توليد يك ميليون و  دبير انجمن صنفي كارخانه

 .ار استميليارد تومان به صنايع قند و شکر بدهک ۱۳۳تومان يارانه به ازاي هر كيلو شکر، دولت  ۱۳۳اختصاص 

ها نشده است، در حالي  التفاوت قيمت شکر به كارخانه دولت به دليل مشکالت مالي هنوز موفق به پرداخت وجه مابه: دانايي افزود

ها پرداخت شود، صنايع هم قادر خواهند بود، تا هر چه سريعتر مطالبات كشاورزان را بابت فروش  كه اگر اين مبلغ زودتر به كارخانه

 .ها دريافت كنند رخانهچغندر به كا

 .ميليون تن چغندر به ارزش هزار ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شده است ۷آبان ماه امسال  ۱۳تا : وي بيان داشت

درصد از مطالبات  ۴۳حدود : دانايي با بيان اينکه اميدواريم دولت هر چه زودتر بدهي خود را به كارخانجات قند پراخت كند، افزود

 .ها تاكنون پرداخت شده است ميليون تن چغندر از سوي كارخانه ۷ان بابت خريد كشاورز

اميدواريم : هاي قند و شکر با بيان اينکه برداشت چغندر قند تا اواسط دي ماه ادامه دارد، بيان داشت دبير انجمن صنفي كارخانه

 .ميليون تن برسد ١ميزان خريد چغندر به حدود 

 .تومان عنوان كرد ۱۳۳را  ٧۷ - ٧۴ندر در سال زراعي وي قيمت خريد هر كيلو چغ

 ۱۳۳و  ۱٧۳به ترتيب  ٧۴-٧١گرم چغندر قند بهاره و پاييزه براي سال زارعي  براساس اين گزارش نرخ خريد تضميني هر كيلو

 .تومان مصوب شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۲۳٦٦ 
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 شکر
  فودپرس 1931آبان ماه  26سه شنبه 

 هزار تن شکر در كشور توليد مي شودصنايع غذايي ۹۱۱امسال يك ميليون و 
امسال  پيش بيني مي شود: مديرعامل شركت توسعه نيشکر و صنايع جانبي كشور، بازار داخلي شکر را متعادل دانست و گفت< 

براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از : نسيم صادقي افزود.هزارتن شکر در كشور توليد شود ۴۳۳يك ميليون و 

واردات بي رويه، تنظيم بازار شکر حدود يکسال است كه به انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شکر واگذار شده است اما با ستاد 

تنظيم بازار شکر توسط انجمن صنفي كارخانه هاي قند و : وي اظهار كرد.اورزي همکاري خوبي داريمتنظيم بازار و وزارت جهاد كش

شکر در بحث قيمت گذاري توليد داخل و ميزان واردات و همچنين درنظر گرفتن حقوق مصرف كنندگان است تا هيچ يك متضرر 

ا كمك ستاد تنظيم بازار انجام شده فراتر نرفته است و همچنين تاكنون قيمت شکر از قيمت گذاري كه ب: وي تصريح كرد.نشوند

هزار تن  ۴۳۳يك ميليون و : هزار تن بيان كرد و گفت ۱۳۳ميليون و ۱صادقي، نياز ساالنه كشور به شکر را .مشکلي در بازار نداريم

ي، واردات به گونه اي انجام هزارتن از محل واردات تامين مي شود؛ همچنين طبق برنامه ريز ٣۳۳ان از توليدات داخلي و حدود 

مديرعامل شركت توسعه نيشکر و صنايع .مي شود كه با كمبودي مواجه نشويم و در فصول مختلف شکر مورد نياز عرضه شود

هزار تن شکر توسط دولت براي حفظ ذخاير استراتژيك وارد مي شود تا هر زمان  ۷۳۳همچنين ساالنه حدود : جانبي كشور افزود

تومان  ۱۷۳۳وي، قيمت كنوني هركيلوگرم شکر براي مصرف كنندگان را .ي كرد، دولت به موقع وارد عمل شودكه قيمت تغيير

تومان به فروش مي  ۱۱٦۳تا  ۱۱١۳حتي بازار نيز از اين قيمت استقبال نکرده و هركيلوگرم شکر با قيمت : بيان كرد و افزود

اكنون فصل برداشت شركت : هزار تن شکر توليد كرد، ادامه داد ١۳٦ وي با يادآوري اينکه شركت توسعه نيشکر سال گذشته.رسد

 هزار تن برسد ١٣۳تا  ١٦۳هاي چغندري و نيشکري شروع شده و پيش بيني مي شود توليد شركت توسعه نيشکر امسال به حدود 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

12۳ 
 

 شکر
 نیشکر نیوز

 .هزار تن شکر سفيد در اين شركت خبر داد ۰۹۱مدير عامل شركت كشت و صنعت نيشکر اميركبير از توليد 

شود در سال  پيش بيني مي: وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار كرد به گزارش نيشکرنيوز، محمد فتحي مکوند امروز در گفت

 ۳١۳هزار و صد هکتار اراضي قابل برداشت نيشکر در شركت كشت و صنعت نيشکر اميركبير بيش از  ٧ از مجموع ٧۴-٧١زراعي 

هزار تن شکر سفيد توليد  ۲۴۳رود بالغ بر  ها انتظار مي هزار تن نيشکر برداشت شود و با احتساب شکر خام تحويلي از ديگر شركت

 .كنيم

هزار تن نيشکر توليد كرده كه از اين ميزان نيشکر  ١٧۳سال زراعي گذشته شركت كشت و صنعت نيشکر اميركبير در : وي افزود

 .هزار تن شکر توليد كرده است كه با انجام اقدامات الزم راندمان هاي توليدي خود را افزايش داديم ١٣برداشت شده بيش از 

هاي كشاورزي و صنعت  كه در بخش مهمترين دستاوردهايي: مدير عامل شركت كشت و صنعت نيشکر امير كبير خاطر نشان كرد

هاي آينده شركت مشخص خواهد شد و همچنين  ايم، بهبود وضعيت كشت و داشت مزارع بود كه تاثير آن در عملکرد سال داشته

 .استفاده گسترده از گل فيلتر كيك كارخانه در اراضي آيش شده بود كه به منظور افزايش حاصلخيزي خاک انجام گرفت

را با  ۲۲در شركت كشت و صنعت نيشکر اميركبير، طرح مزرعه نمونه تحقيقاتي در آرک : پايان خاطرنشان كردفتحي مکوند در 

اي را نيز جهت توليد نيشکر ارگانيك داريم كه در  ايم و برنامه همکاري موسسه تحقيقات و آموزش توسعه نيشکر راه اندازي كرده

 .اي نزديك به اجرا در خواهد آمد آينده

جاده  ١١ت و صنعت اميركبير يکي از واحد هاي هفتگانه شركت توسعه نيشکر و صنايع جانبي بوده كه در كيلومتر شركت كش

 .اهواز ـ آبادان واقع شده است

http//:sugarcanenews.ir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sugarcanenews.ir/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

121 
 

 شیر و فراوردهها

 جوانخبرنگاران  - 193۱آبان  22: تاریخ

 نسخه درمان طالي سپيد كي پيچيده مي شود؟/ زنگ خطر كاهش مصرف سرانه شير به صدا درآمد
با توجه به كاهش قدرت خريد مردم، دولت بايد راهکار خاصي را براي افزايش توليد شير خام در : مدير عامل اتحاديه دامداران گفت

 .كشورارائه دهد

هاي لبني از ديرباز مورد توجه بشر بوده ، ارزش غذايي آن  توليد شير و فرآورده خبرنگاراقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

هر فرد پيش  ليتر براي ۲٦۳براي تمامي افراد جامعه به حدي زياد بوده كه در برنامه پنجم توسعه رسيدن به مرز مصرف سرانه 

 .بيني شده است

اما با شروع طرح هدفمندي يارانه ها در كشور نه تنها مصرف سرانه اين ماده غذايي ارزشمند افزايش نيافت كه طبق آمارها ميزان 

 .درصد نيز كاهش پيدا كرد ۲٣هاي ايراني نزديك به  مصرف شير و محصوالت لبني دربين خانواده

ليتر بوده كه  ٧١الي  ٧۳مي دهد كه تا قبل از هدفمندي يارانه ها مصرف سرانه شير دركشور حدود بر اين اساس بررسي آمار نشان 

 .ليتر كاهش پيدا كرده است ٣۳الي  ٦۳به يکباره بعد از هدفمندي مصرف به مرز 

توليد هر كيلو شيرخام و  هاي بر پايه اين گزارش شايد بتوان علت اصلي كم شدن شير در سبدغذايي ايراني ها را در باال رفتن هزينه

در نهايت افزايش قيمت محصوالت لبني در كشور جستجو كرد، موضوعي كه نهايتا براي مردم يك راه بيشتر باقي نگذاشت و آن 

 .هاي مصرفي شير و محصوالت لبني از سبد خانوار بود هم كم كردن وعده

 ن ارائه نکردهدولت تا كنون برنامه خاصي را براي جبران ضررو زيان دامدارا**

يکي از داليل اصلي كاهش مصرف باشگاه خبرنگاران جوان عليرضا عزيزاللهي مدير عامل اتحاديه مركزي دامداران در گفتگو با 

هزارتن  ۲۳۳ذر ماه سال گذشته از آ:سرانه شير را كاهش قدرت خريد مردم پس از اجراي هدفمندي يارانه ها عنوان كرد و افزود

شيرخام از دامداران توسط سازمان تعاون روستايي خريداري شده و گفتني است كه خريد تضميني تنها مسکني براي درد دامداران 

 .است ودرمان اين مسئله تنها با افزايش قدرت خريد مردم امکان پذيرخواهدبود

ريد مردم كمك كند و همانطور كه منابع و تسهيالتي در جهت حمايت به صنعت در واقع دولت بايد به افزايش قدرت خ: وي افزود

 .خودرو اختصاص مي دهد الزم است براي حمايت از اين صنعت نيز منابع و امکاناتي را در نظربگيرد

همواره انتظار مي رود با دولت تا كنون برنامه خاصي را براي جبران ضررو زيان دامداران ارائه نکرده كه : عزيزاللهي در ادامه گفت

توجه به كاهش قدرت خريد راهکار خاصي را ارائه دهد زيرا عدم توجه به اين صنعت موجب كاهش توليد شيرخام در كشور خواهد 

 .شد كه از طرفي كاهش توليد افزايش قيمت ها را به همراه دارد و اين امر به صالح كشور نيست

 يستافزايش قيمت شيرخام راه حل مطلوب ن**

در شرايط : در اين خصوص گفتخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران همچنين رضا باكري دبير انجمن لبنيات كشور در گفتگو با 

 .كمتر خواهد شد فعلي توليد قادر به افزايش قيمت ها نخواهيم بود زيرا با افزايش قيمت شير قدرت خريد مردم نسبت به قبل

افزايش قيمت شيرخام و محصوالت لبني راه حل كنوني مشکالت نيست و به همين خاطر دولت بايد به فکر راه حل : وي افزود

 .ديگري باشد

 برخورد با بي كيفيت هاي صنعت دامداري**

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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: ، گفتاقتصادي باشگاه خبرنگاران خبرنگار محمد رضا اسماعيلي مدير عامل اتحاديه فرآورده هاي لبني كشور نيز در گفتگو با 

نظارت مهم ترين مقوله حمايت از توليدكنندگان است و دولت ودستگاه هاي نظارتي بايستي با توليدكنندگان محصوالت لبني بي 

 .كيفيت برخورد كنند

 .يش از پيش افزايش يابددولت ميتواند نظارت بر توليدكنندگان را در اختيار اتحاديه قرار دهد تا كيفيت محصوالت ب: وي افزود

با توجه به اينکه مصرف سرانه لبنيات در كشور ما از كشورهاي پيشرفته دنيا پايين تر است همواره الزم : اسماعيلي تصريح كرد

 .است كه دولت عالوه بر نظارت بر كيفيت، حمايت هايي الزم را از اين صنعت داشته باشد

صنايع لبني براي كاهش قيمت و افزايش كيفيت نيازمند حمايت دولت هستند چرا بر اساس اين گزارش واضح و مبرهن است كه 

درصدي درآمد هدفمندي به كارخانه هاي لبني موجب شده كه  ۷۳كه عدم اختصاص يارانه و توافقات قبلي مبني بر اختصاص 

 .برخي توليدكنندگان انگيزه اي براي توليد نداشته باشند 

ژيك كشور با وجود مشکالت فراواني كه دامداران و توليدكنندگان با آن دست و پنجه نرم مي كنند گرچه درد توليد صنعت استرات

انگار تمامي ندارد اما نبايد فراموش كرد كه حمايت دولت عالوه برمرهمي بر درد توليد كنندگان ميتواند روياي شيرين سرانه 

 .ترک توليدكنندگان و مردم وجود نداردمصرف شير را محقق سازد اما گويا خبري از اين مرهم زخم مش

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۳٣٦١ 
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 صادرات و واردات

 - 31/۳2/29فارس

 هزار تن مرغ صادر شد ۱۱/ آغاز خريد مرغ مازاد بازار
در راستاي حمايت از : شود، گفت اينکه مرغ بيش از نياز كشور توليد مي مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان

 .كند توليدكنندگان از امروز اين شركت با ورود به بازار اقدام به خريد مرغ مازاد مي

در پاسخ به اين سؤال كه گفته  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  عليرضا ولي مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در گفت

اين موضوع صحت : هاي اخير منجر به كاهش قيمت مرغ شده، گفت شود، آغاز عرضه مرغ منجمد اين شركت به بازار در هفته مي

 .هاي اخير مرغ منجمد به بازار عرضه نکرده است ندارد، چرا كه شركت پشتيباني امور دام در هفته

با توجه به مازاد توليد و كاهش قيمت مرغ، شركت از امروز وارد بازار شده و : ه توليد بيش از نياز داخل است، افزودوي با بيان اينک

 .كنندگان كرده است شروع به خريد مرغ مازاد از توليد

كند،  داري ميكنندگان خري ولي با تأكيد بر اينکه اين شركت فقط مرغ درجه يك را براساس دستورالعمل تعيين شده از توليد

 .كنندگان است و اين شركت هيچ مرغي به بازار عرضه نکرده است مرغ منجمد موجود در بازار توسط توليد: تصريح كرد

بخشي از ذخاير مرغ اين شركت براي ذخاير استراتژيك است و بخش ديگري از آن : مديرعامل شركت پشتيباني امور دام افزود

 .شود صادر مي

مرغ منجمد به كشورهاي آفريقايي و عراق و افغانستان : هزار تن مرغ صادر شده، گفت ۷۳از ابتداي سال تاكنون وي با بيان اينکه 

 .صادر شده است

اندركاران اين بازار  تومان كاهش داشت كه دست ۲١۳۳در هفته گذشته قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار حدود : براساس اين گزارش

 .ه ذخاير مرغ منجمد به بازار عنوان كردندعلت كاهش ناگهاني قيمت را عرض

 ٦۳۳هزار و  ۷تومان و هر كيلوگرم مرغ زنده حدود  ۲۳۳هزار و  ١قيمت هر كيلوگرم مرغ امروز در ميدان عمده فروشي بهمن 

 .تومان است

 .شود رضه ميتومان در سطح شهر ع ١۳۳هزار و  ٦تا  ١۳۳هزار و  ١با قيمت حدود ( گرم و تازه)همچنين هر كيلوگرم مرغ 

 .تومان است ۴٣۳۳همچنين قيمت مرغ منجمد داخلي در ميدان فردوسي تهران هر كيلوگرم 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳۳٦۴ 
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 صادرات و واردات

 - 31/۳2/25فارس

 شيوع مجدد آنفلوانزاي پرندگان حقيقت ندارد/مرغ صادر شد هزار تن تخم ۱۰
هاي  مرغ صادراتي به قيمت گذار با بيان اينکه متقاضيان تخم كنندگان مرغ تخم مديرعامل اتحاديه سراسري توليد

واقعي شدن قيمت  مرغ صادر شده است اما به محض هزار تن تخم ۱۰در حالي كه امسال : اند، گفت پايين عادت كرده

 .يابد تقاضا كاهش مي

، خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  گذار ميهن در گفت كنندگان مرغ تخم رضا تركاشوند مديرعامل اتحاديه سراسري توليد

 .محصول به قيمت واقعي نرسيده استمرغ در چند روز گذشته افزايش يافته اما هنوز اين  اگر چه قيمت تخم: گفت

مرغ  در حال حاضر هر كيلوگرم تخم: مرغ زير قيمت واقعي بوده است، افزود ماه گذشته قيمت عرضه تخم ۱۳وي با بيان اينکه در 

 .تومان است ۷٣۳۳درب مرغداري بطور متوسط 

براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار قيمت مناسب براي : گذار ميهن تصريح كرد مديرعامل اتحاديه سراسري توليدكنندگان مرغ تخم

 .تومان است كه در حال حاضر قيمت اين محصول در كف قرار دارد ۴۱۳۳تا  ۷٣۳۳مرغ درب مرغداري بين  عرضه تخم

به اند و هر زمان كه قيمت اين محصول  هاي پايين آن عادت كرده مرغ به قيمت همسايگان و متقاضيان تخم: تركاشوند بيان داشت

 .يابد شود تقاضا كم و صادرات كاهش مي قيمت واقعي نزديك مي

 .مرغ به كشورهاي مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر شده است تن تخم ۱۳۳هزار و  ٦۲تاكنون : وي بيان داشت

 .مرغ است تن تخم هزار ۲۳۳گذاري امسال صادرات  هدف: مرغ صادر شد، تصريح كرد هزار تن تخم ۳۳، ٧۷وي با بيان اينکه سال 

 شيوع مجدد آنفلوانزا پرندگان در كشور حقيقت ندارد*

اين موضوع اصال حقيقت : تركاشوند همچنين راجع به مسائل مطرح شده در مورد شيوع مجدد آنفلوانزاي پرندگان در كشور گفت

 .نشده است ندارد و كذب محض است چرا كه هيچ موردي از ابتال به آنفلوانزاي پرندگان تاكنون گزارش

 .بيان اينگونه مسائل غير واقعي لطمه به صنعت كشور است: وي افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۳١۴۴ 
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 صادارت و واردات  

 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 محصوالت كشاورزي و دامي آذربايجان غربي به عراق تسهيل مي شود  صادرات
هاي اقتصادي و كشاورزي استان آذربايجان غربي با  رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، بر توسعه همکاري

 . كشور عراق تاكيد كرد

زاده در نشست  عمومي جهاد كشاورزي آذربايجان غربي، اسمعيل كريمبه نقل از روابط ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

مشترک مسووالن اقتصادي و كشاورزي استان با هيات تخصصي كشاورزي كشور عراق در اروميه، انتقال دانش فني كشاورزي و 

 .هاي اين سازمان برشمرد صادرات محصوالت كشاورزي استان به كشور عراق را از برنامه

برخي از مشکالت و موانع موجود در صادرات محصوالت كشاورزي و دامي استان به عراق از محورهاي مهم اين : كرد وي خاطرنشان

ديدار است كه طي پيشنهادهاي ارائه شده براي رفع ممنوعيت صادرات برخي از محصوالت كشاورزي به كشور عراق، حذف 

سره محصوالت كشاورزي تا محل تخليه در خاک عراق و سرعت هاي گمرگي براي واردات سيب به كشور عراق، حمل يک تعرفه

 .بخشيدن به ترخيص كاالهاي كشاورزي در مرزهاي دو كشور مورد تاكيد است

اين استان با دارا بودن يك ميليون هکتار اراضي قابل كشت و توليد : رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي تصريح كرد

هاي كشاورزي كشور است كه سهم مهمي در تامين  ترين قطب محصوالت كشاورزي و دامي از مهمميليون تن انواع  ٦بيش از 

 .امنيت غذايي كشور دارد

هزار تن سيب درختي رتبه  ۷۳۳هزار هکتار اراضي باغي و توليد بيش از يك ميليون و  ۲۱۳استان آذربايجان غربي با : وي افزود

هاي وزارت جهاد كشاورزي است،  يت و سالمت توليدات كشاورزي از مهمترين سياستنخست كشور را داراست و از آنجايي كه كيف

 .گيرد تمامي مراحل توليد اين محصوالت تا عرضه به بازار زير نظر كارشناسان، مروجان و محققان كشاورزي صورت مي

به كشورهاي آسياي ميانه و حاشيه  ترين محصوالت توليدي كشور است كه سيب توليدي در ايران از سالم: زاده يادآور شد كريم

هاي نسبي توليد اين محصول به شمار  شود كه كيفيت و قيمت مناسب محصول از مزيت خليج فارس و كشورهاي همسايه صادر مي

 .رود و اميد است در آينده نزديك شاهد افزايش صادرات اين محصول به كشور دوست و برادر عراق باشيم مي

كشور ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي و حسن : طينه وزارت كشاورزي عراق نيز در اين ديدار گفتمحمد جاسم مدير كل قرن

همجواري با كشور عراق نقش مهمي در تامين نيازهاي صنعتي، اقتصادي و كشاورزي عراق دارد كه برخي مشکالت موجود در 

به خصوص كشاورزي و دامي به عراق بوده و كشورش در هاي مصرفي  هاي مرزي به لحاظ حجم وسيع واردات انواع كاالي پايانه

 .راستاي حل معضالت تبادالت مرزي مصمم است

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۳٣۳-۲.html 
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 صادرات و واردات

 - 1/۳2/29فارس

 صادرات كاهش يافت/ مرغ را گران كرد پايان دوره تخمميليون قطعه مرغ  ۵.5حذف 
مرغ در هفته  با افزايش قيمت تخم: گذار كشور گفت دبيركانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .مرغ افزايش و به دنبال آن صادرات كاهش يافت هاي پايان دوره قيمت تخم مرغ  گذشته به علت حذف بخشي از گله

وگو با خبرنگار اقتصادي  گذار كشور در گفت سيد فرزاد طالكش دبير كانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

مرغ افزايش يافت اما اين افزايش قيمت ثبات چنداني  ها باالخره قيمت تخم هفته گذشته پس از مدت: ، گفتخبرگزاري فارس

 .مرغ كاهش يافت ساعت مجدد قيمت تخم ۴٣اشت و پس از ند

  بنابراين قيمت هر كيلو: تومان افزايش يافت، افزود ١۳۳مرغ در هفته گذشته تقريبا هزار و  وي با بيان اينکه قيمت هر كيلوگرم تخم

 .تومان رسيد ۴۷۳۳آن به حدود 

مرغ بالفاصله صادرات  اما افزايش قيمت تخم: ور، بيان داشتگذار كش دبيركانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .مرغ به شدت كاهش يافت اين محصول را متأثر كرد و صادرات تخم

دهيم، زيرا كشورهاي رقيب اين محصول را  مرغ قدرت رقابت در بازارهاي منطقه را از دست مي با افزايش قيمت تخم: طالكش افزود

 .كنند با قيمت كمتري عرضه مي

مرغ درب  در حال حاضر قيمت هر كيلو تخم: گذار كشور بيان داشت دبير كانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .تومان است ۷٧۳۳تومان نسبت به هفته گذشته  ۴۳۳مرغداري با كاهش 

آمار رسمي در اين : اظهار داشتگذار عنوان كرد و  هاي مرغ تخم مرغ را حذف تعدادي از گله وي دليل افزايش ناگهاني قيمت تخم

 .اند ميليون قطعه مرغ پير را از چرخه توليد حذف كرده ۱.١شود مرغداران در روزهاي اخير حدود  مورد ندارم اما برآورد مي

از حذف : گذار پرداخت نشده است، گفت هاي پير مرغ تخم اي از سوي دولت بابت حذف گله طالكش با بيان اينکه هنوز هيچ يارانه

 .شود ماه زمان صرف مي ۷ريزي و توليد تقريبا  گله تا آغاز مجدد جوجه

هفته از  ٣۳هاي پايان دوره بايد پس از  بطور متوسط مرغ: گذار گفت دبير كانون سراسري انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ تخم

 .كنند گذار را نگهداري مي هاي تخم ت مرغچرخه توليد خارج شوند كه به دليل بصرفه نبودن توليد، اغلب مرغداران بيش از اين مد

هزار تومان هزينه دارد بنابراين با اوضاع به صرفه  ۱۳گذاري طي سه ماه براي مرغدار  هر جوجه تا رسيدن به مرحله تخم: وي افزود

 .ورزند  هاي پايان دوره امتناع مي نبودن توليد مرغداران اغلب از كشتار مرغ

شود زيرا با اين اقدام  هفته به كل صنعت مرغداري وارد مي ٣۳هاي پايان دوره بيش از  نگهداري مرغضرر مالي : طالكش بيان داشت

 .ها را زير سئوال برد توان آن شود اما به دليل ضرر و زياني كه غالبا مرغداران دچار آن هستند نمي توليد بيش از نياز مي

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳١٦۳ 
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 صادرات و واردات

 - 31/۳2/23فارس

درخواست وزارت جهاد از گمرک براي كنترل آمار واردات / روز آينده ۰۱واردات ذخاير استراتژيك برنج تا 

 برنج
هزار تن خريداري  ۰0۱هزار تن برنج مورد نياز براي تامين ذخاير استراتژيك  ۱۱۱از : معاون وزير جهاد كشاورزي گفت

 .شود روز آينده وارد كشور مي ۰۱شده كه بخشي از آن تا 

پاسخ به اين سؤال كه آيا ، در خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران در گفت

تواند بخشي از آن مربوط به واردات  ماه امسال اعالم كرده، مي ۳هزار تن برنج كه گمرک براي واردات در  ١۳۳آمار يك ميليون و 

خير، هنوز برنج خريداري شده براي ذخاير استراتژيك وارد كشور نشده و بايد در مورد : برنج براي ذخاير استراتژيك باشد، گفت

 .اعالم اين ميزان واردات برنج از خود گمرک سؤال شود

 .هزار تن برنج بايد به عنوان ذخاير استراتژيك در كشور نگهداري شود ۷۳۳ساالنه : وي افزود

مديرعامل شركت بازرگاني دولتي در پاسخ به اين سؤال كه براي تامين ذخاير استراتژيك در سال جاري چه مقدار برنج خريداري 

 .هزار تن تاكنون خريداري شده است ۲۳۳هزار تن برنج مورد نياز براي تامين ذخاير استراتژيك  ۷۳۳از   :شده، گفت

برنج از كشورهاي آرژانتين، اروگوئه و هند خريداري شده و بخشي از برنج مورد نياز براي ذخاير استراتژيك تا : قنبري تصريح كرد

 .شود روز آينده وارد كشور مي ۲۳

هزار  ۲۳۳البته هنوز بخشي از برنج خريداري شده بارگيري نشده و احتماال تمامي : كت بازرگاني دولتي بيان داشتمديرعامل شر

 .شود تن برنج خريداري شده تا يك ماه ديگر به كشور وارد مي

ريداري و وارد كشور خ ٧۴هزار تن ديگر برنج براي تامين ذخاير استراتژيك الزم است كه بايد تا پايان سال  ۲۷۳: وي تصريح كرد

 .شود

ميزان واردات برنج براي ذخيره استراتژيك توسط ستاد تدابير ويژه و ستاد تنظيم بازار به : مديرعامل شركت بازرگاني دولتي افزود

 .شود شركت بازرگاني دولتي ابالغ مي

 درخواست وزارت جهاد از گمرک براي كنترل آمار واردات برنج  *

هزار تن واردات برنج توسط  ١۳۳عه تجارت وزارت جهاد كشاورزي هم در مورد آمار يك ميليون و جمال مدرسي مديركل توس

وزارت جهاد كشاورزي از گمرک خواسته تا آمارهاي اعالمي را مجددا كنترل كند و نتيجه نهايي آن : ماه امسال گفت ۳گمرک در 

 .رساني كند را اطالع

هزار تن  ١۳۳ماهه واردات برنج را حدود يك ميليون و  ۳ري اسالمي ايران آمار به گزارش فارس چهارشنبه گذشته گمرک جمهو

ماهه واردات برنج از سايت گمرک براي اصالح و كنترل  ۳اعالم كرد كه با درخواست وزارت جهاد در مورد اصالح آمار اعالمي، آمار 

هزار تن اعالم شده كه  ١۳۳ماهه امسال يك ميليون و  ۳افزايد در حالي آمار واردات برنج در  اين گزارش مي.مجدد برداشته شد

 .وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري براي حمايت از توليد داخل هيچ گونه مجوزي براي واردات برنج صادر نکرده است

رسيده  ماه نخست سال جاري ٦هزار تن در  ۷٧٦هزار تن به  ٦٦٣از  ٧۷ماهه نخست سال  ٦درصدي در  ١۲واردات برنج با كاهش 

 .است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱٧۳۳۳۱۱٦ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – 193۱آبان  2۱: تاریخ

 توسعه صادرات غيرنفتي از طريق صنايع بازيافت
تواند  توسعه صنايع بازيافت در كشور مي: زيست با بيان اينکه توسعه بازيافت يك ضرورت است، گفتمديرعامل صندوق ملي محيط 

 .درصدي از صادرات غيرنفتي كشور را تشکيل دهد

ستيك و محيط زيست كه صبح امروز در ، لياقتي در دومين همايش بازيافت الخبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

تواند به فرآيند  هاي تشويقي و اعطاي تسهيالت مي اعمال سياست: سالن محيط زيست پارک پرديسان تهران برگزار شد، گفت

 .توسعه صنعت بازيافت در كشور كمك كند

 .يار موثر استواقعي نمودن بهاي كاالهاي بازيافتي در روند توسعه صنعت بازيافت كشور بس: وي افزود

گيرد و تا توليد  لياقتي با اشاره به اينکه اولويت اصلي در توسعه صنعت بازيافت در كشور مبتني بر كاهش توليد زباله از مبدا قرار مي

ر تواند نقش مهمي د گذاري صحيح كاالهاي غيرقابل تجزيه يا دير تجزيه، مي قيمت: يابد، اظهار داشت زباله و بازيافت آن ادامه مي

 .اصالح الگوي مصرف آنها داشته باشد

گذاري  گيري و قيمت به گفته مديرعامل صندوق ملي محيط زيست الزم است منافع ناشي از بازيافت به درستي در كشور اندازه

 .شود

هاي  سياست: تواند به حل معضل بيکاري كمك كند، تصريح كرد لياقتي با تأكيد بر اينکه توسعه صنعت بازيافت در كشور مي

 .تشويقي مناسب منجر به ترغيب بخش خصوصي در اين زمينه شود كه بايد مورد توجه دولت و مسئولين قرار گيرد

وي با بيان اينکه اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را محقق كنيم بايد به نحوي عمل كنيم كه در عرصه جهاني با محصوالت جديدي 

تواند كشور را در افزايش ميزان صادرات غيرنفتي در قالب اقتصاد  يع بازيافت و توسعه آن ميصنا: غير از نفت ظاهر شويم اظهار كرد

 .مقاومتي بسيار كمك كند

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۱٣۴۴ 
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 صادرات و واردات  
 اکوناایران   - 193۱/ آبان /  2۱, یکشنبه 

 گرمسيري صادر كرد  ميليون دالر ميوه ۱۱۱ايران 
 15: سازی میوه شب عید آغاز شده، گفت گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخیره و نیمه گرمسیریهای  مدیرکل میوه

 . شود هزار تن سیب برای تأمین میوه شب عید ذخیره می 2۳هزار تن پرتقال و 

سازي ميوه شب عيد به  ذخيره: گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي گفت هاي گرمسيري و نيمه مديركل دفتر ميوهپور  ابوالقاسم حسن

 .دستور وزير جهاد كشاورزي آغاز شده است

 .هزار تن سيب براي تأمين ميوه شب عيد ذخيره شود ۱۳هزار تن پرتقال و  ۴١براين اساس مقرر شده تا امسال : وي افزود

: گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه توليد مركبات امسال خوب بود، اظهار داشت گرمسيري و نيمههاي  مديركل ميوه

 .ميليون تن است ۴برآورد وزارت جهاد از ميزان توليد مركبات در سال جاري بيش از 

  هزار تن انواع ميوه ۱٧۳حدود  ٧۷سال : شود، تصريح كرد هزار تن پرتقال صادر مي ۲۳۳پور با بيان اينکه ساالنه حدود  حسن

 .گرمسيري صادر شد گرمسيري و نيمه

روند كه  هاي سردسيري و گرمسيري به شمار مي خرما، انجير، پرتقال، كيوي و ديگر مركبات، انار و انبه جزء ميوه: وي بيان داشت

آوري  ميليون دالر براي كشور ارز ۷۳۳مجموع شوند، مثل موز، نارگيل و آناناس در  هاي وارداتي كه صادرات مجدد مي به عالوه ميوه

 .داشته است

http//:iranecona.com/۴٣۱۱۳%/D٣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/48220/%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

13۳ 
 

 صنایع غذایی

 آیانا- 1931آبان  26, سه شنبه

 ها  هاي پايان دوره از چرخه مرغداري لزوم خروج مرغ/ شده خَس هاي پير بي توليد سوسيس و كالباس با مرغ
انجام ( مرغ درسته بدون استخوان)شده  خس هاي پير بي در حال حاضر توليد سوسيس و كالباس با استفاده از مرغ

 .شود درصد گوشت در اين فرآيند تلف مي ۰۱شود كه از لحاظ بهداشتي هيچ مشکل خاصي ندارد و كمتر از  مي

ميليون قطعه مرغ پير از چرخه  ۱.١درباره حذف ( ايانا)دبير انجمن ملي طيور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

هفته در  ٣۳ي هاي باال ريزي هميشه وجود داشته است، زيرا مطابق قانون بايد مرغ هاي پير در كنار جوجه حذف مرغ: توليد گفت

 .گذار به چرخه كشتار و فرآوري برود بخش تخم

هفته  ٦۳ميليون مرغ پير در كشور موجود است كه حدود هشت ميليون آن عمري باالي  ٦١در حال حاضر : فرد افزود سعيد اصغري

 .دارند

وي توليد خواهد گذاشت، اما اگر به هاي پير به ناگاه تأثير ناهنجاري ر اي مرغ حذف حدود هشت ميليون قطعه: وي خاطرنشان كرد

 .تواند راندمان توليد را افزايش دهد تدريج انجام شود، اثربخش خواهد بود و مي

هاي پير صادر كرده است، هنوز مرغداران مجبور به حذف  با دستوري كه وزير جهاد كشاورزي اخيراً درباره مرغ: فرد ادامه داد اصغري

هاي پايان دوره خود را به آنجا برده و با توجه به  هايي معرفي شده است كه مرغداران مرغ شتارگاههاي پير خود نيستند، اما ك مرغ

 .خس كردن مرغ آغاز شده است آنکه در توليد خمير مرغ هنوز ممنوعيت وجود دارد، باب جديدي براي عمليات بي

هاي فرآوري ازجمله تهيه سوسيس و  براي كارخانه شود و شده، گوشت از اسکلت جدا مي هاي معرفي در كشتارگاه: وي تصريح كرد

 .كالباس برده خواهد شد

 گيري تصميم دو وزير بهداشت و جهاد كشاورزي در موضع خمير مرغ هستيم منتظر نتيجه

و  شود، ران هاي پايان دوره استحصال مي ترتيب از طريق مرغ هايي كه در حال حاضر بدين گوشت: دبير انجمن ملي طيور يادآور شد

 .سينه بوده و مشکلي از لحاظ بهداشتي ندارد و وزارت بهداشت نيز در اين باره هيچ ممانعتي ايجاد نکرده است

شود، وزراي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي درباره تهيه  بر اساس آنچه كه شنيده مي: فرد تأكيد كرد اصغري

هاي اين چرخه، دوباره توليد خمير مرغ را  وان با رفع مشکالت موجود در يکي از دستگاهت اند كه مي نهايي رسيده خمير مرغ به تفاهم

 .اي صورت نگرفته است صورت رسمي ابالغيه از سر گرفت، اما هنوز به

هاي توليدكننده سوسيس و كالباس  هاي خالص به كارخانه هاي پايان دوره و ورود گوشت خس كردن مرغ بي: وي اظهار داشت

ها،  ترتيب با حجم انبوهي از اين مرغ رود كه بدين درصد گوشت مرغ طي اين فرآيند از بين مي ۲۳تر است، اما كمتر از  بهداشتي

 .ضرر و زيان متوجه مرغداران خواهد شد

سوي معاونت  اي كه براي اين منظور از شود، بودجه هاي پير انجام مي اميدواريم اگر عمليات حذف مرغ: فرد در پايان گفت اصغري

ترتيب اتحاديه ميهن و ساير مراجع مربوطه، بتوانند  ريزي و راهبردي رياست جمهوري در نظر گرفته و تخصيص يابد تا بدين برنامه

 .راحتي انجام دهند اقدامات مربوط به پرداخت را به

ها ناشي  غ پير بود كه برخي شائبهميليون قطعه مر ۱.١ها منتشر شد كه حاكي از حذف  گفتني است، چندي پيش خبري در رسانه

شده براي  خس هاي بي اي ديگر درباره ورود اين مرغ ها آورده شده و عده ها براي تهيه خمير مرغ به كارخانه از آن بود كه اين مرغ

ورت گوشت ص ها به صنايع سوسيس و كالباس حکايت داشت، اما از آنجا كه هنوز ممنوعيت در تهيه خمير مرغ وجود دارد، اين مرغ
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ماه سال جاري قرار بود  ترتيب بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، در ارديبهشت شود و بدين هاي فرآوري مي خالص تحويل كارخانه

هاي پايان دوره در اختيار اتحاديه مرغداران ميهن قرار گيرد كه بر اساس ادعاي تركاشوند،  پنج ميليارد تومان براي خروج مرغ

 ./حايه، هنوز مبلغي اختصاص نيافته استمديرعامل اين ات

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/۱٦۲۲۳-۲.html 
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 صنایع غذایی 
 خبرنگاران جوان – 193۱آذر  ۳1: تاریخ

 تولد يك سالگي اصالح قيمت نان با نارضايتي مردم!/ قيمت نان افزايش مي يابد؟
 .رسد در آستانه يك سالگي طرح اصالح قيمت نان زمزمه افزايش قيمت مجدد و آزاد شدن قيمت به گوش مي

افزايش كيفيت در حالي يکسالگي خود را  ، طرح اصالح قيمت نان با هدفخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

جشن ميگيرد كه نتوانسته رضايت مردم و نانوايان را به دست بياورد و اين طور كه به نظر ميرسد دولت براي تغيير قيمت آن برنامه 

 .هاي جديدي را در سر ميپروراند

در كشور دارد ،اين روزها از در بي مهري وارد در حاليکه نان در كشور ما يك كاالي استراتژيك محسوب ميشود و مصرف بااليي 

 .شده و روياي افزايش قيمت را در سر دارد 

داستان افزايش قيمت نان از سال هاي پيش آغاز شده و هنوز به انتهاي خود نرسيده است و در حاليکه هنوز اين نتوانسته از نظر 

نان مي زنند و مي گويند با افزايش قيمت، كيفيت نان نيز كيفيت رضايت مردم را جذب كند مسئوالن مدام دم از اصالح قمت 

 .اصالح خواهد شد

بر اساس اين گزارش مدير عامل شركت بازرگاني دولتي در تازه ترين اظهارات خود با اشاره به اينکه عرصه ي توليد آرد و نان 

زي كامل قيمت ها و واگذاري كارهاي بهترين راهکار براي حل مشکل اين بخش آزادسا:گرفتار مشکالت عديده اي است، گفت

 .مربوط به اين حوزه به بخش خصوصي و مردم است

درصد افزايش يافت و البته همزمان با اصالح ۷۳تا  ۱۳سال گذشته بود كه دولت طرح اصالح قيمت نان را كليد زد وقيمت نان 

در كرد و بنا به اعالم دولت در مرحله اول اين طرح قيمت نان دولت براي اصالح كيفيت اجازه آزادپز شدن برخي نانوايي ها را صا

 .درصد نانوايي هاي سراسر كشور مي توانستند آزاد پز شوند ۱۳تنها 

در حاليکه هدف از اجراي اين طرح رضايتمندي توليدكنندگان و دولت و مردم بود اما پس از يکسال، قنبري معاون وزير جهاد 

علي رغم همه برنامه ريزي ها و حمايت ها هنوز رضايتمندي در اين :و نان داد و گفت كشاورزي خبر از نارضايتي در حوزه آرد

 .بخش به وجود نيامده و بايد براي آن چاره انديشي كرد

اين در حالي است كه سال گذشته با اجراي طرح آزاد پز شدن نانوايي ها و افزايش قيمت نان ،مسئوالن خبر از افزايش كيفيت نان 

يز داده بودند اما انگار پس از يك سال اجراي اين طرح به بن بست رسيده و مسئوالن در فکر راه حل جديدي و كاهش دور ر

هستند و اين بار آزاد شدن قيمت را راه نجات مي دانند و اين در حالي است كه دريك سال گذشته كيفيت نان تغيير چشمگيري را 

آن شده است و در آستانه يك سالگي اجراي طرح اصالح قيمت نان ،مردم  تجربه نکرده ولي افزايش قيمت منجر به كاهش مصرف

 .همچنان از كيفيت و قيمت نان ناراضي هستند

نوايي درصد از نا ۱۳حاكي از اين است كه علي رغم اينکه قرار بود تنها  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگزارش ميداني 

هاي سراسر كشور آزاد پز شوند اما در طول اين يك سال نانوايي هاي بيشتري آزاد پز شده و همين امر مردم را با مشکالتي مواجه 

كرده است به نحويکه شايد در يك محله نانوايي با نصب يك پارچه مبني بر آزاد پز شدن نان قيمت نان را چند برابر افزايش داده و 

 .لب تر ميشود كه با افزودن كمي كنجد اين قيمت باز هم اضافه ميشودداستان وقتي جا

در طول اين يکسال فقط قيمت نان افزايش يافت و كيفيت :محمدي كه يك معلم باز نشسته است به باشگاه خبرنگاران مي گويد

 .آن هيچ تغييري نکرده و حتي در برخي موارد كيفيت آن كاهش يافته است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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درصد از  ۲۳ساالنه دو هزار ميليارد تومان از ضايعات نان، ضرر و زيان به كشور وارد ميشود و در شرايط فعلي  اين گزارش مي افزايد

 .نان هاي توليدي در كشور به دورريز تبديل ميشود

زنجيره  اين طور كه به نظر ميرسد بهتر است دولت به جاي افزايش و يا آزاد سازي قيمت نان در راستاي اصالح ديگر ايستگاه هاي

توليد نان گام بردارد نه اينکه فقط با افزايش قيمت نان فشاربيشتري بر اقشار جامعه وارد كند و اين مساله بايد مورد توجه 

مسئوالن قرار بگيرد كه اگر چه شايد با آزاد شدن قيمت نان برخي از مشکالت توليد كنندگان و نانوايان كاهش ميابد اما ممکن 

 .ب مشکالت بيشتري شود كه جبران آن شايد سال ها زمان ببرداست همين موضوع موج

http//:www.yjc.ir/fa/news/51۳۳628 
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 صنایع غذایی
 آیانا- 1931آبان  25, دوشنبه

 شود  راهنما روي موادغذايي اجباري مي چراغدرج 
غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از اجراي طرح درج چراغ راهنماي تغذيه روي محصوالت غذايي در معاون 

 .مناطق تحت پوشش اين دانشگاه به شکل اجباري از سال اينده خبر داد

در قالب : ري گفتو به نقل از روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، محمدرضا صاب( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران 

اين طرح ميزان نشانگرهاي تغذيه اي شامل انرژي، قند، چربي، نمك و اسيدهاي چرب ترانس در قالب چراغ راهنماي تغذيه با 

 .رنگهاي سبز، زرد و قرمز به صورت اندک، متوسط و زياد نشان داده مي شود

بندي شده شامل توليد داخل و وارداتي از سوي  غذايي بسته هاي اي روي فرآورده دستورالعمل درج چراغ راهنماي تغذيه: وي افزود

 .هاي علوم پزشکي ابالغ شده است وزارت بهداشت امسال به دانشگاه

محصول توليد شده در خراسان رضوي نظير كيك و كلوچه چراغ  ۲۳تاكنون : معاون دانشگاه علوم پزشکي مشهد خاطرنشان كرد

 .خود درج كرده اندراهنماي تغذيه اي را بر روي محصوالت 

از سال آينده درج چراغ راهنماي تغذيه اي بر روي تمامي محصوالت توليد شده در خراسان رضوي اجباري : صابري ادامه داد

 .خواهد شد

صورت شفاف و قابل  اي به هاي تغذيه منظور آگاهي و كمك به مصرف كنندگان براي شناسايي ويژگي اين طرح به: وي تصريح كرد

 .شود راستاي ارتقاي سالمت جامعه اجرا مي درک و در

درصد حجم  ۱۳اكنون حدود  واحد صنعتي مواد غذايي داراي پروانه بهره برداري هم ٣۷۳گفتني است، خراسان رضوي با بيش از 

 ./صنعت مواد غذايي كشور را به خود اختصاص داده است

http//:www.iana.ir/food/item/۱٦۳٣۳-۲.html 
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 صنایع غذایی
 آیانا- 1931آبان  29, شنبه

 تن مواد اوليه غذايي در ايران توليد مي شود  ميليونساالنه صد 
اوليه مديركل نظارت بر فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و داروي ايران، شرايط كشور به لحاظ توليد مواد 

غذايي در حوزه هاي دريايي، كشاورزي و دامي را مطلوب خواند و آمار ساالنه توليد مواد اوليه غذايي كشور را بيش از 

 .ميليون تن اعالم كرد ۰۱۱

از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي، هدايت حسيني در همايش صنايع غذايي ( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

بررسي ارتباط بين صنعت و غذا و روز جهاني علم در خدمت صلح و توسعه كه به ميزباني اين واحد دانشگاهي برگزار شد، از غذا  -

 .به عنوان يکي از مهمترين و اساسي ترين نيازهاي انسان در طول زندگي ياد كرد

ميليارد نفر از گرسنگي پنهان رنج مي  ۱بيش از  ميليون نفر در جهان از گرسنگي ظاهري و ٣۳۳بر اساس آمار حدود : وي افزود

 .برند كه اين امر خود دليلي بر توجه ويژه به بحث غذا و افزايش كيفيت مواد غذايي دارد

 .ميليون هکتار از آن زيركشت است ۱۳ميليون هکتار زمين زراعي مناسب وجود دارد كه  ١۳در ايران حدود : حسيني ادامه داد

: علوم و تحقيقات، فرآوري مواد اوليه غذايي را يکي از نواقص اصلي صنايع غذايي كشور معرفي كرد و گفت عضو هيأت علمي واحد

 .فرآوري درست و مناسب موجب افزايش ارزش ماده غذايي و كاهش ضايعات آن و در نهايت باالرفتن ارزش افزوده مي شود

امروز مردم به : مترين وظايف متخصصان صنايع غذايي است، اضافه كردوي با بيان اينکه فرآوري مواد غذايي و سالم سازي آن از مه

 .سالمت ماده غذايي اهميت ويژه اي مي دهند و اين فرصت خوبي را براي توليد غذاي سالم و با كيفيت ايجاد كرده است

لکه زنجيره اي از مرحله توليد مواد غذايي با كيفيت و سودمند تنها توسط يك حوزه صورت نخواهد گرفت ب: حسيني ادامه داد

توليد، حمل و نقل، شرايط نگهداري، افزايش كيفيت و فرآوري را شامل مي شود و الزمه اصلي آن تأمين اصول فني و بهداشتي 

 .است

 با توجه به تغيير الگوي زندگي مردم: مديركل نظارت بر فرآورده هاي غذايي و آشاميدني سازمان غذا و داروي ايران خاطرنشان كرد

و كم تحرک شدن آنها، توليد غذاهاي فراسودمند در دستوركار بيشتر كشورها قرار گرفته است؛ غذاهايي كه در عين حفظ طعم، 

 .رنگ و بوي قابل قبول از ارزش غذايي باال و سالمت كامل برخوردار باشند و همچنين باعث ارتقاي سالمت مصرف كننده شوند

در حوزه توليد مواد غذايي و صنايع : هزار واحد توليدكننده مواد غذايي وجود دارد، تصريح كرد ۲۱وي با بيان اينکه در كشور حدود 

غذايي نيازمند حضور فعال متخصصان اين عرصه در محورهاي گوناگون مانند نگاه سالمت محور به مواد غذايي، نوآوري در توليد و 

 .علم محور شدن در حوزه صنايع غذايي هستيم

 درصد اقتصاد هر خانواده به سبد غذايي ۹۱اختصاص حدود 

: دبير انجمن متخصصان صنايع غذايي ايران نيز در اين همايش با بيان اينکه بحث خوراک مردم موضوعي اساسي و مهم است، گفت

و بايد همخواني توليد مواد و محصوالت غذايي نيازمند زنجيره توليد از ابتداي فرايند توليد مواد اوليه تا توليد محصول غذايي است 

 .مناسبي در اين زنجيره وجود داشته باشد چراكه نبود اين زنجيره باعث كاهش كيفيت محصوالت خواهد شد

فرآوري مواد غذايي از مهمترين بخش هاي توليد محصوالت غذايي است كه اگر به خوبي : مهندس محمدرضا شافعي نيا افزود

 .كيفيت و كاهش قيمت تمام شده منجر خواهد شدصورت گيرد به افزايش ارزش افزوده، سالمت و 
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درصد اقتصاد هر خانواده به سبد غذايي خانوار اختصاص دارد كه اين  ۴۳تا  ۷٣بين : وي با استناد به آمارهاي بانك مركزي گفت

است كه برعهده آمار نشان دهنده اهميت غذا در هر خانواده است، بنابراين تهيه و توليد غذاي سالم و با كيفيت وظيفه مهمي 

 .دست اندركاران اين صنعت قرار دارد

 گرم نان در هر خانواده ايراني ۱۵۱مصرف روزانه 

نان، يکي از مهمترين و كامل ترين مواد : عضو هيات علمي دانشکده صنايع غذايي واحد علوم و تحقيقات نيز در اين همايش گفت

درصد انرژي غذايي در  ۳۳حدود ( فائو)اربار و كشاورزي ملل متحد غذايي مصرفي است و بر اساس آمار منتشره از سازمان خو

 .كشورهاي خاورميانه را نان تشکيل مي دهد

: گرم نان توسط هر خانواده ايراني مصرف مي شود، افزود ۷۱۳سيدمهدي سيدين با بيان اينکه در ايران روزانه به طور ميانگين 

يشتر موازين بهداشتي، ارزش غذايي باالتر به دليل زمان پخت بيشتر و قرار نگرفتن توليد نان به روش صنعتي مزايايي نظير رعايت ب

در برابر حرارت مستقيم، مدت زمان نگهداري بيشتر، اتالف انرژي كمتر است در مقابل نان سنتي به دليل لقمه پذير بودن و ذائقه 

 .آن است كه مردم تمايل به استفاده از آن دارند

واحد علوم و تحقيقات تنها واحدي است كه دانشکده اي تخصصي در : حقيقات نيز در اين همايش اظهار كردرييس واحد علوم و ت

زمينه صنايع غذايي دارد و عالوه بر افزايش كيفيت آموزش و رويکرد تحقيقاتي به بحث كارآفريني و ارتباط موثر آن با صنعت و 

 .ساير بخش ها اهميت ويژه اي قائل است

علم همراه با عمل از مهمترين : به تاكيدات رهبر معظم انقالب بر اقتصاد دانش بنيان و مقاومتي اشاره كرد و گفتعلي عباسپور 

علل پيشرفت و ترقي در هر كشور محسوب مي شود و دانشگاه ها و صنايع بدون همکاري با هم پيشرفت چشمگيري نخواهند 

 .داشت

http//:www.iana.ir/food/item/۱٦۳۱۳-۲.html 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  9۳: تاریخ

 صنعت غذايي كشور همچنان در سيطره بي مهري هاي دولت است
درصد از ظرفيت هاي خالي اين صنعت  ٦۳به صنايع غذايي ايران موجب مي شود تا ميليارد تومان نقدينگي  ١۳۳تزريق دو هزار و 

 .فعال شود

ميليارد تومان نقدينگي به صنايع خودرو سازي  ١۳۳، در پي تزريق دو هز ارو خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

گذشته بسيار از فعاالن وصاحبنظران اقتصادي و صنعتي كشور نسبت به پرداخت چنين مبلغي در شرايط فعلي كه ظرف هفته هاي 

دولت با مشکالت عديده مالي دست به گريبان است، واكنش هاي زيادي را برانگيخته است از ديدبسياري از كارشناسان درشرايطي 

به نحو قابل توجهي كاهش يافته است الويت دهي در تخصيص منابع مالي  كه درامدهاي كشرو به وابسته پايين آمدن قيمت نفت

ميليارد تومان نقدينگي به بخش  ١۳۳به صنايع مختلف كشور بايد مورد توجه برنامه ريزان قرار گيرد از اين رو اختصاص دو هزا ر و 

اصولي به شمار مي رود چرا كه صنعت  خودرو به منظور خروج اين صنعت از ركود در شرايط فعلي سياستي غير منطقي و غير

خودرو در طول سال هاي گذشته به دليل سو مديريت و نيز عقب افتادگي از فناوري هاي روز بخش تقريبا يکي از صنايع ضرر ده 

 .كشور به شمار ميايد

شدن ايستاديي در صنعت  دراين حال مشخص نيست كه چرا برنامه ريزان، خروج از ركود از اين صنعت به عنوان نمادي از برچيده

 . ميليارد تومان را به منظور كمك به اين صنعت اختصاص داده اند ١۳۳كشور تلقي مي كنند و از اين رو مبلغ دو هزار و 

اختصاص اين مبلغ موجب بازخورد منفي در بخش هاي زيادي از صنعت كشورشده چرا كه فعاالن اين صنعت بر اين باورند كه 

به هر يك از ديگر صنايع كشور مي توانست سرنوشت ان صنعت را متحول كرده و امکان توليد ، صادرات و  تزريق چنين نقدينگي

 .اشتغال بسيار باالتري نسبت به صنعت خودرو را در جامعه فراهم كند

عت غذايي و كشاورزي درهمين ارتباط دبير كل كانون صنايع غذايي ايران با بيام اينکه در بسته خروج از ركود آنطور كه بايد به صن

ميليارد تومان در قالب يارانه به صنعت غذا اختصاص مي  ١۳۳هزار و  ۱چنانچه اعتباري بالغ بر : كشور توجه نشده است، گفت

 .درصد از ظرفيت هاي خالي اين صنايع فعال مي شد ٦۳يافت؛ قطعا 

بر اينکه توليد و صادرات دركشور بايد بعنوان موتور محرک كاوه زرگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با تاكيد 

اگر به صنعت خودرو و روند فعاليت آن ظرف سالهاي : اقتصاد مورد توجه جدي برنامه ريزان و سياست گذاران ملي قرار گيرد گفت

تاده ترين از نظر تکنولوژي گذشته نگاهي بياندازيم متوجه مي شويم اين صنعت يکي از بدترين صنايع به لحاظ سوددهي و عقب اف

 .و فناوري هاي روز است

توجه به اين مسئله اين سوال را به ذهن مي آورد كه چرا صنعتي با اين خصوصيات بيشترين ميزان حمايت هاي مالي را : وي گفت

 .ازنگردانده استاز دولت دريافت كرده است، درحالي كه عمال بخش زيادي از اين منابع را به سيستم هاي مالي و بانك ها ب

دهم ميليارد دالر صادرات  ۷و  ۱دهم ميليارد دالر و محصوالت غذايي با  ٦و  ١حوزه كشاورزي  ٧۷زرگران با بيان اينکه در سال 

 ٦بررسي آمار صادراتي صنايع غذايي ايران در : بيشترين ارزآوري را در ميان صنايع مختلف كشور به خود اختصاص داده اظهار كرد

دهم درصد صادرات كاالهاي نهايي داشتند و به تنهاي كشورمان از  ۷ت سال جاري نشان مي دهد كه اين صنايع يك و ماهه نخس

 .ميليون دالر درآمدزايي داشته است ۷٦۳محل صدور رب گوجه فرنگي 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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صادرات داشته است  ميليون دالر ۲۳۳دبير كل كانون صنايع غدايي ايران با اشاره به اينکه در سال گذشته صنعت خودرو تنها 

مطالعه و بررسي اين آمار نشان مي دهد كه صنعت توليد رب گوجه فرنگي در كشورمان پرسودتر از صنعت خودورسازي : گفت

 .كشوراست

به گفته زرگران درحالي صنايع غذايي و كشاورزي ايران بيشترين درآمدزايي را داشتند كه در بسته هاي حمايتي دولت از سالها 

 .ن كمترين حمايت را دريافت كرده اندپيش تاكنو

درصد از ظرفيت صنايع مختلف غذايي در كشورمان خالي و غير فعال است كه چنانجه اعتباري  ٦۳به گفته زرگران در حال حاضر 

وه بر ميليارد تومان در قالب تسهيالت ارزان قيمت و يا يارانه به اين صنايع اختصاص مي يافت قطعا عال ١۳۳هزار و  ۱بالغ بر 

 .افزايش چند برابري ميزان توليد شاهد ارتقا صادرات كاالهاي غذايي از كشورمان نيز بوده ايم

درصد از كل  ۱٦دبيركل كانون صنايع غذايي ايران با بيان اينکه هزينه غذا و انواع خوراكي در سبد مصرفي خانوار ايراني بالغ بر 

درصد كاهش  ۴۷سال گذشته ميزان خريد مواد غذايي شان  ۷ه مردم ايران در براساس آمار منتشر شد: هزينه ها است تصريح كرد

يافته كه اين امر بايد مورد توجه برنامه ريزان و مسئولين كشوري قرار گيرد چرا كه پربار شدن سفره غذايي مردم به طور قطع مي 

 .تواند منجر به افزايش امنيت غذايي دركشور شود

كشور در حال حاضر با تقاضاهاي بسيار زيادي در بخش صادرات رو به رو مي باشد كه تاكنون به  به گفته زرگران صنايع غذايي

 .دليل كمبود نقدينگي نتوانسته به تامين اين تقاضاها جامع عمل بپوشاند

در حالي كه : فتوي بيشترين ميزان تقاضا براي خريد كاالهاي غذايي ايران را مربوط به آرد، روغن خوراكي و لبنيات بيان كرد و گ

كشور عراق يکي از بزرگترين بازارهاي مصرف آرد در بين كشورهاي منطقه است و تركيه با تصاحب اين بازار تبديل به بزرگترين 

درصد از ظرفيت هاي صنايع آردسازي در كشور خالي و  ١۳توليد كننده اين كاال در منطقه شده جالب است بدانيم كه هم اكنون 

 .غير فعال است

در صنايع روغن نيز با ظرفيت هاي خالي زيادي رو به رو هستيم كه تماما با تزريق نقدينگي و حمايت دولت قابل : ي ادامه دادو

 .فعال شدن است

به گفته زرگران دولت مي بايست براي افزايش امنيت غذايي مردم و نيز خروج صنايع مولد نظير صنايع كشاورزي و غذايي، اولويت 

 .ي خود را در بسته خروج از ركود به صنايع مادر اختصاص مي دادحمايت هاي مال

بديهي است كه يکي از صنايع مادر در كشور ما همان صنعت غذا است كه با پوياتر شدن آن امکان افزايش توليدات : وي گفت

 .كشاورزي نيز بيش از پيش فراهم مي شود

براي خروج صنعت خودرو از ركود موجب شده تا بقيه صنايع نيز نسبت به ميليارد تومان اعتبار  ١۳۳هزار و  ۱گفتني است پرداخت 

پرداخت چنين مبالغي از سوي دولت اميدوار شوند اما در اين ميان مسئله اي كه بيش از پيش ذهن فعاالن اقتصادي را به خود 

ه معيار و مبنايي صورت مي گيرد و مشغول كرده اين است كه اولويت دولت و برنامه ريزان در اعطاي حمايت هاي ملي براساس چ

چگونه است كه در هر كشوري كشاورزي و توليد محصوالت غذايي بعنوان ركن استقالل هر ملت مورد توجه برنامه ريزان بوده ولي 

ته در كشور ما همواره با نوعي بي مهري برنامه ريزي شده رو به رو مي شود و اهميت آن بعنوان محور توسعه در اولويت هاي دس

 .چندم قرار مي گيرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٧۷۷٧ 
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 193۱آبان  28چهارشنبه 

  تصميم جديد براي استفاده از گوشت مرغ در سوسيس و كالباس

  صنعت، معدن، تجارت -اقتصادي :  سرويس
هاي  بندي شده در فرآورده استاندارد از توافق اين سازمان با وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکي براي استفاده از مرغ قطعهرييس سازمان ملي 

 .گوشتي خبر داد

 جانبه وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکي در راستاي نامه سه وگو با خبرنگار ايسنا، درباره تفاهم نيره پيروزبخت در گفت

نامه امضا نشده اما مذاكرات اوليه صورت گرفته كه آن  هنوز اين تفاهم: هاي گوشتي، اظهار كرد استفاده از خمير مرغ با شرايط خاص در فرآورده

 .هم در باب خميرمرغ نبوده است

ين سازمان است كه بتواند در بندي شده مورد تاييد سازمان دامپزشکي و با مهر ا اين مذاكرات درباره استفاده از مرغ قطعه: وي افزود

 .گذارم هاي گوشتي استفاده شود كه حداقل من اسم آن را خمير مرغ نمي هاي فرآورده كارخانه

هاي تکه  مرغ: كنند، ادامه داد هاي تکه بندي شده را در منزل خود استفاده مي رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينکه بسياري از افراد مرغ

خواهند  كنيم؛ براي مثال مردمي كه به داليل مختلف نمي ها از آن استفاده مي گوشت مرغ است كه ما خودمان هم در خانهبندي شده فقط 

 .كنند گوشت قرمز مصرف كنند، با گوشت مرغ غذا درست مي

، چراكه بايد شرايط آن ريز به ريز اي امضا نکرديم هنوز صورتجلسه: پيروزبخت با بيان اينکه توافق اوليه روي اين موضوع انجام شده است، گفت

دو روز آينده اين  -هايي در اين باره دارند كه طي يکي  نوشته شود كه سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و دامپزشکي هر كدام چه وظيفه

 .شود نامه امضا مي صورتجلسه و تفاهم

در بهمن سال گذشته با سازمان استاندارد عراق : اق اظهاركردوي همچنين درباره جلسه روز گذشته با رييس سازمان استاندارد كشور عر

ها كه  اي را امضا كرديم و بايد برنامه اجرايي آن را امضا مي كرديم تا كارهاي اجرايي آغاز شود اما به دليل تحركات مرزي تروريست نامه تفاهم

 . توانستيم به اين كشور برويم ها توانستند به ايران بيايند و نه ما در عراق خيلي زياد بود، نه عراقي

بعد از گذشت هفت ماه زمينه اين امر فراهم شد و هدف اين است كه تسهيل تجاري بين ايران و : رييس سازمان ملي استاندارد تصريح كرد

 .عراق اتفاق بيفتد و استانداردهاي ملي دو كشور با هم انطباق داده شود

گيريم و به توليدكنندگان خودمان كه  ها را مي ما نيز استانداردهاي آن. استاندارد باهم مشخص شودهاي دو  بايد تفاوت: پيروزبخت ادامه داد

 .دهيم تا بر اساس آن استانداردها، توليد كنند قصد صادرات به اين كشور را دارند، مي

تواند با استاندارد كشور مقصد انجام شود،  مي اي داشتيم كه صادرات صرفا نبايد با استاندارد ما باشد بلکه وي با بيان اينکه اخيرا مصوبه

 .بندي و برحسب درخواست طرف مقابل انطباق استانداردها با عراق مربوط به همه كاالهاست، اما با اولويت: اظهاركرد

، مصالح ساختماني، لوازم تاكنون موادغذايي به ويژه صنايع لبني: هاي ارائه شده از سوي عراق گفت رييس سازمان ملي استاندارد درباره اولويت

 .هاي عراق براي انطباق استاندارد اعالم شده است خانگي و خودرو به عنوان اولويت

استاندارد كشور عراق را به انگليسي ترجمه كرده و آمادگي دارد اين تعداد بيشتر  ۷۳به گفته پيروزبخت، سازمان ملي استاندارد تاكنون حدود 

 .شود

http//:www.isna.ir/fa/news/٧۴۳٣۱۳۲٦۴٦٧ 
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 علوفه

 آیانا- 1931آبان  9۳, شنبه

 بورس كاال نماينده ثابت در خوزستان تعيين كند / آغاز خريد ذرت خوزستان با قيمت تضميني
اي در خوزستان، الزم است كه نماينده ثابت بورس كاال در كنار كشاورزان حضور داشته باشد تا  دانهبا آغاز خريد ذرت 

 .در مواقع مشکالت احتمالي، بتوانيم به سرعت نسبت به مرتفع كردن آن اقدام كنيم

اي در اين استان  برداشت ذرت دانهاز آغاز ( ايانا)مدير زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

صورت قيمت تضميني در بورس كاال ارائه شود، در استان  اي كه قرار است به از چهارشنبه هفته گذشته ذرت دانه: خبر داد و گفت

 .خوزستان آغاز شد

اورزي، قبض سپرده انبار برداران بخش كش هزار تن ذرت خريداري شده است و براي بهره تاكنون حدود سه: نژاد افزود محمد قاسمي

 .صادر شده است

اي كه برگزار شد، مشکالت  شركت پشتيباني امور دام، بورس كاال و سازمان تعاون روستايي كشور در جلسه: وي خاطرنشان كرد

 .شود كه اين طرح جديد بتواند با موفقيت پيش رود بيني مي اند و پيش احتمالي را تحت بررسي قرار داده

اي روي دوش سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان است، زيرا نگران آن  بيشترين بار اجراي چنين برنامه: امه دادنژاد اد قاسمي

 .هستيم كه در اين بين كشاورزان ضرر و زيان نبينند

تعيين  قرار شده است بورس كاال ظرف سه روز براي مبلغي كه به كشاورزان بابت تحويل محصول خود به انبارها: وي تصريح كرد

 .تکليف كند

 تر پاسخ داده شود كاران سريع رنج ذرت حاصل دست

ها  كني خشك در حال حاضر كه برداشت آغاز شده است، كشاورزان محصول خود را به ذرت: مدير زراعت استان خوزستان يادآور شد

برداران بخش  آنها مشتري پيدا كرده و بهرهتر براي  رود و اميدواريم كه بورس كاال هرچه سريع تحويل داده و پس از آن به انبار مي

 .كشاورزي بتوانند حاصل دسترنج خود را دريافت كنند

اي قوي و پشتکار كمك كنند تا طرحي كه  اندركاران در سطح ملي و استاني با اراده اميدواريم همه دست: نژاد تأكيد كرد قاسمي

 .اه براي ورود ساير محصوالت بورس كاال هموار شودبراي نخستين بار اجرايي شده است، با موفقيت طي شود تا ر

شود كه نماينده ثابتي را در استان داشته باشد تا بتوانيم مسائل را پيگيري كرده و تعامل  از بورس كاال تقاضا مي: وي اظهار داشت

 .ي داشته باشيماي با شركت پشتيباني امور دام، سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان و تعاوني روستاي چندجانبه

همزمان با آغاز قيمت تضميني ذرت خوزستان، بازاررساناني چون سازمان تعاون روستايي كشور و شركت : نژاد در پايان گفت قاسمي

 ./پشتيباني امور دام وارد شدند تا در مواقع لزوم بتوانند بازاريابي مناسبي در اين بخش داشته باشند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/26123-1.html 
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 قارچ

 - 1/۳2/28فارس

 درآمد ميليوني از پرورش قارچ توسط يك زن فعال اقتصاد مقاومتي
 ۵اين مبلغ  ميليون تومان بوده كه از ۱در آمد من در اولين دوره برداشت قارچ مبلغ : يك فعال اقتصاد مقاومتي گفت

 .ميليون سود حاصل از اين فعاليت بود ۹ميليون آن هزينه و 

اندازي كارگاه  يش در اسپي دژ گزارشي در مورد راه، چندي پباشگاه خبرنگاران جهاديبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 .قال منتشر شد خياطي و پرورش شتر در راستاي اقتصاد مقاومتي آق

 .ها آشنا شويم امروز به سراغ يکي ديگر از فعاالن اين عرصه رفته تا از نزديك با آن

 .اقتصاد مقاومتي استفاده كرده استخانم چاري، از فعاالن اين عرصه در پرورش و توليد قارچ است كه از تسهيالت 

اي  نمايم، يك مکان خالي بوده و هيچ استفاده مکاني كه در حال حاضر از آن براي پرورش قارچ استفاده مي: چاري در اين باره گفت

ر خودم و در حال حاض. با گرفتن تسهيالت اقتصاد مقاومتي آن را به مکاني مناسب براي پرورش قارچ تبديل كردم. شد از آن نمي

 .نماييم فرزندم در اين كارگاه فعاليت مي

 خانم چاري پرورش دهنده قارچ در آق قال با تسهيالت خرد اقتصاد مقاومتي

در اين عرصه با مشکالتي نيز مواجه شدم كه به لطف خدا و همت خود توانستم مشکالت خود را تا حد زيادي : چاري ادامه داد 

 .برطرف نمايم

 ۱ميليون تومان بوده كه از اين مبلغ  ٦در آمد من در اولين دوره برداشت قارچ مبلغ : رضايت از اين فعاليت گفتوي ضمن ابراز 

 .ميليون مابقي سود حاصل از اين فعاليت بود ۴ميليون آن هزينه شده و 

ام  كمك اقتصادي در خانوادههاي بسيار مفيد اقتصاد مقاومتي ايجاد شده باعث  واسطه طرح اين شغل كه به: وي خاطر نشان كرد 

 .شده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۳۳۳۲۴۳۷ 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۲: تاریخ

 قارچاعتنا به توليدكنندگان  وزارتخانه مسئول بي
ترين مشکل توليدكنندگان  در حال حاضر عدم خاک پوششي مناسب بزرگ: رئيس هيئت مديره انجمن توليدكنندگان قارچ گفت

 .اعتنا هستند هاي مربوطه نسبت به اين امر بي است در حالي كه وزارتخانه

در خصوص توليد قارچ در خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛  محمد حسن افشار رئيس هيئت مديره توليدكنندگان قارچ در گفتگو با

تن قارچ در كشور و افزايش صادرات، وضعيت توليد مناسب است و در حالي  ۴۳۳در حال حاضر با توليد روزانه : كشور اظهار داشت

تن قارچ به امارات و كشورهاي همسايه شمالي به صورت  ۱تن قارچ به عراق و  ۲۳ترين صادرات قارچ به عراق است روزانه  كه عمده

 .شود هفتگي صادر مي

ها در بازار  ها بستگي به وضعيت توليد دارد به طوري كه با افزايش عرضه شاهد افت قيمت در واقع نوسانات شديد قيمت: وي افزود

تومان است كه با توجه به  ٣۳۳هزار و  ١الي  ١۳۳هزار و  ١كيلويي هستيم و اكنون متوسط قيمت قارچ چه فله درجه يك بين 

 .كنند قيمت تمام شده قارچ توليدكنندگان زيان مي

ترين مشکل توليد كنندگان است كه اين امر  در حال حاضر متاسفانه عدم خاک پوششي مناسب بزرگ: افشار در ادامه بيان كرد

و از طرفي محيط زيست ومنابع طبيعي نيز به طرق مختلف جلوي استخراج خاک خوب  تواند تأثير منفي در توليد داشته باشد مي

 گيرد را مي

وزارت جهاد نسبت به اين مسئله بي تفاوت و دراين زمينه تاكنون كمکي به توليد كنندگان نکرده : رئيس هيئت مديره تصريح كرد

 .كنندگان به خطر بيافتدهزار ميلياردي توليد  ١الي  ۴و اين امر موجب خواهد شد سرمايه 

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧١۳٦۷ 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 - 31/۳2/25فارس

 درصد افزايش يافت ۱۵قيمت نخود /درصدي قيمت گندم در تابستان سال جاري ۴.0افزايش 
 .مركز آمار ايران در گزارشي قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي تابستان سال جاري را منتشر كرد

 .منتشر شد آمار ايرانمركز از سوي  ٧۴قيمت محصوالت و هزينه خدمات كشاورزي تابستان سال  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 محصوالت كشاورزي( الف

 ـ غالت۲

 گندم( ۲ـ۲

 ۲۱۱۱۲.۴استان يزد با . ريال بوده است ۲۲۱١۴.٣قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش به دولت اين . اند ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته ۲۳۲٦۳.٧ريال بيشترين و استان گيالن با 

ريال  ۲۲۷٣۱.٧هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ريال بوده است كه در نتيجه، متوسط قيمت ۲۲٦۳۷.۷محصول در كل كشور 

 .درصد داشته است ٧.۳۳، افزايشي برابر ٧۷قيمت فروش اين محصول نسبت به تابستان . رسيده است

 جو( ۱ـ۲

ريال  ۲۳۳٣۳.۳استان يزد با . ريال بوده است ٣٦١۳.۴يك كيلوگرم جو در كل كشور به قيمت فروش  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

درصد نسبت به  ۷.۱قيمت فروش اين محصول . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت ۳۷۴١.۷بيشترين و استان همدان با 

 .افزايش داشته است ٧۷فصل مشابه سال 

 شلتوک( ۷ـ۲

 ۱٧٣۴۳.۷استان گيالن با . ريال بوده است ۱٦۳١٧.٦فروش يك كيلوگرم شلتوک در كل كشور به قيمت  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

درصد  ۲۷.٧قيمت فروش اين محصول . اند هاي فروش را داشته ريال كمترين قيمت ۱۷۲۳٧.۷ريال بيشترين و استان زنجان با 

 .افزايش داشته است ٧۷نسبت به فصل مشابه سال 

 حبوباتـ ۱

 نخود( ـ۲ـ۱

 ١٣١۴٣.۴ريال بوده است كه استان قزوين با  ۱٣١۲۴.۲در كل كشور  ۲۷٧۴مت فروش يك كيلوگرم نخود در فصل تابستان قي

قيمت فروش اين محصول نسبت به . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۱۳۳۳۳.۳ريال بيشترين و استان ايالم با 

 .داشته استدرصد  ۷۱.۲افزايشي برابر با  ٧۷فصل مشابه 

 عدس( ۱ـ۱

 ١۱٦٦٦.۳ريال رسيد، كه استان قزوين با  ۷٣۴٣۲.۳قيمت فروش يك كيلوگرم عدس در كل كشور به رقم  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول . ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته است ۱٦٧۱۳.۲ريال بيشترين و استان اصفهان با 

 .رو بوده است درصد روبه ۱٦.٧افزايشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان 

 ـ محصوالت جاليزي۷

 هندوانه( ۲ـ۷

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/
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 ٣٣۳٣.۴استان هرمزگان با . ريال بوده است ۱۴۲٣.۲قيمت فروش يك كيلوگرم هندوانه در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول نسبت . اند شتهريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور دا ۲۲۳۳.۳ريال بيشترين و استان كردستان با 

 .درصد داشته است ۷١.۱كاهشي برابر با  ٧۷به فصل مشابه 

 خربزه( ۱ـ۷

ريال  ۲۲۱٦۷.۱هاي گيالن با  استان. ريال بوده است ١۴۳۳.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم خربزه در كل كشور 

قيمت فروش اين محصول . اند رين قيمت فروش را در كل كشور داشتهريال كمت ۷۲۳۴.٦بيشترين و استان آذربايجان غربي با 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 خيار( ۷ـ۷

استان خراسان جنوبي با . ريال رسيد ۲۳۷۴۴.٦قيمت فروش يك كيلوگرم خيار در كل كشور به رقم  ۲۷٧۴در تابستان سال 

قيمت فروش خيار . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ١۴١٦.٧و استان لرستان با  ريال بيشترين ۲٧۲٣٧.٣

 .رو بوده است درصد روبه ۲۱.٣با كاهشي معادل  ٧۷نسبت به تابستان 

 ها ـ سبزي۴

 زميني سيب( ۲ـ۴

ريال  ٣١۷١.۴استان همدان با . ريال بوده است ٦۱۱۳.۷زميني در كل كشور  قيمت فروش يك كيلوگرم سيب ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش اين محصول در تابستان . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۷۳۴۳.۲بيشترين و استان اصفهان با 

 .درصد كاهش داشته است ۱۷.۲معادل  ٧۷نسبت به سال  ٧۴

 فرنگي گوجه( ۱ـ۴

باالترين قيمت فروش را استان . ريال بوده است ۷٣٦۳.۲ل كشور فرنگي در ك قيمت فروش يك كيلوگرم گوجه ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش اين محصول در . اند ريال داشته ۱٦۷١.١ريال و پايين ترين قيمت فروش را استان گلستان با  ۲۴۴١٦.۳گيالن با 

 .درصد افزايش داشته است ۲۲.٦معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ٧۴تابستان 

 بادمجان( ۷ـ۴

ريال  ۲۴٦۷۲.۲استان گيالن با . ريال بوده است ٦٧١۴.٦قيمت فروش يك كيلوگرم بادمجان در كل كشور  ۲۷٧۴تابستان در فصل 

قيمت فروش اين محصول نسبت به . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين ۴۳۳۲.٧باالترين و استان فارس با 

 .تدرصد افزايش داشته اس ۷۷.٧معادل  ٧۷تابستان 

 پياز( ۴ـ۴

ريال  ۲٦۴٧٦.۱استان مازندران با . ريال بوده است ۴۷۲۲.٦در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم پياز در كل كشور 

قيمت فروش اين . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين ۷١٦۷.۴باالترين قيمت فروش و استان اصفهان با 

 .درصد كاهش داشته است ۱١.۴معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴محصول در فصل تابستان 

 اي ـ محصوالت علوفه١

 يونجه( ۲ـ١

استان كهگيلويه و بويراحمد با . ريال بوده است ٣۳۴٧.۴قيمت فروش يك كيلوگرم يونجه در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين . اند فروش در كل كشور را داشتهريال كمترين قيمت  ۴٣۳۳.۳ريال بيشترين و استان خوزستان با  ۳.۲۳٧٦٣

 .درصد افزايش داشته است ۷۲.۷معادل  ٧۷محصول نسبت به تابستان 
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 كاه( ۱ـ١

 ١٣٣۲.٧استان خراسان جنوبي با . ريال بوده است ۱۳٦۳.١قيمت فروش يك كيلوگرم كاه در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول در فصل . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل كشور را داشته ۳۳٦.١ريال بيشترين و استان مازندران با 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 هاي هسته دار ـ ميوه٦

 زردآلو( ۲ـ٦

تان كهگيلويه و بويراحمد با اس. ريال بوده است ۱٣۱١۷.۱قيمت فروش يك كيلوگرم زردآلو در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش . اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۲٦۳۳۱.١ريال بيشترين و استان آذربايجان غربي با  ١۳۳۳۳.۳

 .رو بوده است درصد روبه ۲.۳با كاهشي معادل با  ٧۷زردآلو نسبت به تابستان 

 هلو( ۱ـ٦

ريال  ۷۳١١۴.۳استان مازندران با . ريال بوده است ۱٦٣٣٧.۳گرم هلو در كل كشور قيمت فروش يك كيلو ۲۷٧۴در فصل تابستان 

قيمت فروش اين محصول نسبت . اند ريال كمترين قيمت فروش در كل استان كشور را داشته ۲۳١۷١.۲بيشترين و استان فارس با 

 .درصد افزايش داشته است ٣.۷معادل  ٧۷به تابستان 

 آلبالو( ۷ـ٦

بيشترين و كمترين قيمت فروش . ريال بوده است ۱۳٦۳٣.١قيمت فروش يك كيلوگرم آلبالو در كل كشور  ۲۷٧۴ در فصل تابستان

هاي تهران و آذربايجان شرقي تعلق داشته  ريال بوده است كه به ترتيب به استان ۱۳۳۱٣.٣و  ۴٧۲۲٧.١در كل كشور به ترتيب 

 .درصد كاهش داشته است ۱.۳برابر با  ٧۷به تابستان نسبت  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . است

 گيالس( ۴ـ٦

ريال  ٦١۲۴۷.۲استان قزوين با . ريال بوده است ۴٣۱۳۷.۳قيمت فروش يك كيلوگرم گيالس در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ين محصول در فصل قيمت فروش ا. اند ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ۱۱۷١۳.۲بيشترين و استان اردبيل با 

 .رو بوده است درصد روبه ۱۷.٧با افزايشي معادل با  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴تابستان 

 دار هاي دانه ـ ميوه۳

 سيب درختي( ۲ـ۳

استان تهران با . ريال بوده است ۲٦٧٧۴.۷در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم سيب درختي در فصل تابستان 

ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ترين قيمت فروش در كل كشور  ۳١۷٣.۴بايجان شرقي با ريال و استان آذر ۷١٧۷۳.۳

 .درصد كاهش داشته است ٣.٧معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . اند بوده

 انگور( ۱ـ۳

استان سيستان و بلوچستان با . ريال بوده است ۲۳٣۷٦.۳در كل كشور  ۲۷٧۴قيمت فروش يك كيلوگرم انگور در فصل تابستان 

قيمت . اند ترين قيمت فروش در كل كشور بوده ريال به ترتيب داراي باالترين و پايين ۳۲٣٣.۱ريال و استان فارس با  ٧.۱١۳٣۷

 .درصد افزايش داشته است ۲.۱معادل  ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴فروش اين محصول در فصل تابستان 

 هاي دامي و فرآوردهدام ( ب

 دام( ۲

 گوسفند و بره زنده پرواري( ۲ـ۲
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استان . ريال بوده است ۲۳٦٧٣١.۴در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در كل كشور 

ترين قيمت فروش را در  ريال پايين ۳١۳۳۳.۳ريال باالترين و استان كهکيلويه و بوير احمد با  ۲١۳۳۴١.۳سيستان و بلوچستان با 

 .درصد افزايش داشته است ۲.٣، ٧۷قيمت فروش آن نسبت به تابستان . اند كل كشور داشته

 گاو كمتر از دو سال پرواري( ۱ـ۲

ريال بوده  ۲۲۷۲۲۳.۲قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري به صورت زنده در كل كشور  ۲۷٧۴در فصل تابستان 

ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور  ۳٣١١۳.۱ريال بيشترين و استان گلستان با  ۲۴۳۷۱٣.۳هرمزگان با استان . است

 .درصد افزايش داشته است ۱.٧، ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴قيمت فروش اين محصول در فصل تابستان . اند داشته

 هاي دامي فرآورده( ۱

 (شسته نشده)پشم گوسفند ( ۲ـ۱

استان يزد با . ريال بوده است ۱۱۷۳۷.۴در كل كشور ( شسته نشده)قيمت فروش يك كيلوگرم پشم گوسفند  ۲۷٧۴در تابستان 

قيمت فروش . اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين ٦۴۱٣.٧ريال و استان قم با  ۱٦۳۴۱.۴

 .رو بوده است درصد روبه ۳.٣ي معادل با با كاهش ٧۷نسبت به تابستان  ۲۷٧۴آن در فصل تابستان 

 (چرخ نکرده)شير گوسفند ( ۱ـ۱

ريال بوده است كه  ۱٣۲۳٣.۴قيمت فروش يك كيلوگرم شير گوسفند به صورت چرخ نکرده در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال باالترين و استان  ۷۳٦۴۳.۷استان آذربايجان شرقي با . رو بوده است درصد روبه ۱٦.۲با افزايشي برابر  ٧۷نسبت به تابستان 

 .اند ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته ريال پايين ۲۴٧۴١.١كردستان با 

 (چرخ نکرده)شير گاو ( ۷ـ۱

با كاهشي  ٧۷ريال بوده است كه نسبت به تابستان  ۲۳۴٣٣.۳قيمت فروش يك كيلوگرم شير گاو در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال پايين ترين  ٧۷٦٣.٧ريال باالترين و استان آذربايجان غربي با  ۱۳۳١١.٦استان بوشهر با . وده استدرصد مواجه ب ۴.۲معادل 

 .اند قيمت فروش را در كل كشور داشته

 خدمات كشاورزي( ج

 خدمات ماشيني( ۲

 شخم زمين زراعي آبي با تراكتور( ۲ـ۲

استان يزد . ريال بوده است ۲۲٣۳۳٦۴.۳ا تراكتور در كل كشور هزينه يك بار شخم يك هکتار زمين زراعي آبي ب ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشور  ۳٦۳۴۷٧.٣ريال و استان ايالم با  ۱٣۷۱۳٣۱.۷با 

 .درصد افزايش داشته است ١۳.۳معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند داشته

 شخم زمين زراعي ديم با تراكتور( ۱ـ۲

استان . ريال بوده است ۲۳٧۷۷١۳.٧هزينه يك بار شخم يك هکتار زمين زراعي ديم با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

 ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل ٦۴۱٣١۳.۲ريال و استان فارس با  ۲١۳۳۳۳۳.۳گلستان با 

 .درصد افزايش داشته است ۴٧.۷معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند كشور داشته

 ديسك زمين آبي با تراكتور( ۷ـ۲
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استان يزد . ريال بوده است ١٧١۲١٧.۲هزينه يك بار ديسك يك هکتار زمين زراعي آبي با تراكتور در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل كشور  ۷۱٦٧۴۳.۷ال و استان قم با ري ۲۳١۲٧٦۳.۴با 

 .درصد كاهش داشته است ١.۲معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند داشته

 ديسك زمين ديم با تراكتور( ۴ـ۲

استان . ريال بوده است ٦۲۳٧۲۷.۳ن زراعي ديم با تراكتور در كل كشور هزينه يك بار ديسك يك هکتار زمي ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب بيشترين و كمترين هزينه انجام اين خدمت را در كل  ١۳۳۳۳۳.۳ريال و استان گلستان با  ۱۴۳٦۲٧۳.١مازندران با 

 .افزايش داشته است درصد ۷۲.١معادل  ٧۷متوسط هزينه انجام اين خدمت نسبت به تابستان . اند كشور داشته

 خدمات نيروي انساني( ۱

 (مرد)چين  كارگر ميوه( ۲ـ۱

استان گيالن با . ريال بوده است ۴٣۲۴١۴.۴چين مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴در تابستان 

سطح دستمزد را در كل كشور ترين  ريال به ترتيب باالترين و پايين ۱٦١۱۳١.۳ريال و استان خراسان جنوبي با  ٧.٦٦٣۲۷۲

 .درصد افزايش داشته است ٦.٣معادل  ٧۷سطح اين دستمزد نسبت به تابستان . اند داشته

 (زن)چين  كارگر ميوه( ۱ـ۱

استان اصفهان با . ريال بوده است ۷۲٧٧۷۴.۳چين زن در كل كشور دستمزد روزانه يك نفر كارگر ميوه ۲۷٧۴در تابستان 

ريال به ترتيب باالترين و پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور  ۲۳٣٦۲۳.۳راسان جنوبي با ريال و استان خ ١١۱١٣۷.۳

 .درصد افزايش داشته است ۱۷.٧معادل  ٧۷۱سطح اين دستمزد نسبت به تابستان . اند داشته

 (مرد)دروگر غالت ( ۷ـ۱

استان گيالن با . ريال بوده است ٦۲۱۷۴٣.٦دستمزد روزانه يك نفر كارگر دروگر غالت مرد در كل كشور  ۲۷٧۴در تابستان 

به طور . ريال پايين ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته اند ۱١۱۲۲۱.۳ريال باالترين و استان گلستان با  ۴.۳٦١٦۳٧

 .درصد كاهش داشته است ١.٧معادل  ٧۷متوسط سطح اين دستمزد نسبت به تابستان 

 (مرد)كار و تنك كار  كارگر وجين( ۴ـ۱

استان اصفهان . ريال بوده است ۴۴٦١٣۳.١كار مرد در كل كشور  دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين كار و تنك ۲۷٧۴در تابستان 

. اند ترين سطح دستمزد را در كل كشور داشته ريال به ترتيب باالترين و پايين ۱۱۳۳۴۱.٣ريال و استان خوزستان با  ٦٦۱۳۴١.۲با 

 .درصد كاهش داشته است ۱۲.۳معادل  ٧۷به تابستان  متوسط سطح اين دستمزد نسبت

 (زن)كار  كار و تنك كارگر وجين( ١ـ۱

استان . ريال بوده است ۱٧۱٣٧۳.۳كار و تنك كار زن در كل كشور  در سال مورد بررسي دستمزد روزانه يك نفر كارگر وجين

ترين سطح دستمزد را در كل كشور  الترين و پايينريال به ترتيب با ۲١۱۷۲۴.۳ريال و استان گلستان با  ١۲٧۳٣٧.۲قزوين با 

 .درصد كاهش داشته است ٦.۴معادل  ٧۷اين دستمزد به طور متوسط نسبت به تابستان . اند داشته

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱١۳۳۲۲۳۴ 
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 گندم
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  9۳, شنبه 

 سال گذشته ۰۰داليل نرسيدن به اهداف خودكفايي گندم در 
گندم در فهرست محصوالت استراتژیک کشور قرار دارد که خودکفایی در تولید آن به لحاظ دستیابی به امنیت غذایی از اهمیت زیادی 

 . های مسئوالن کشاورزی کشور مطرح است به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه سالهاستبرخوردار است و به همین سبب 

ها و در  ازسال هاي قبل برنامه هايي در كشور در راستاي دستيابي به خودكفايي گندم دنبال مي شود كه البته در يکي از اين سال

يل مختلف نتوانستيم آن را تداوم داده و از سال نيز توانستيم جشن خودكفايي گندم را برگزار كنيم؛ جشني كه به دال ۲۷٣۷آبان 

 .بعدش بازهم براي رفع نيازهاي كشور، ناچار به واردات گندم شديم

چرايي تداوم نيافتن خودكفايي در توليد گندم به عنوان يك محصول استراتژيك عوامل زيادي داشته و دارد كه موضوع تامين 

 .كند خودكفايي دوباره و البته هميشگي را ضروري ميامنيت غذايي بررسي راهکارهاي دستيابي به 

داند و  مدير عامل تشکل هاي حمايتي و هدايتي كشور، بها ندادن به كشاورزان را در دور شدن از خودكفايي گندم اثرگذار مي

 .گويد در صورت حمايت از كشاورزان، آنها نيز با توان بيشتري فعاليت خواهند كرد مي

ه اقدامات ترويجي را در راستاي دستيابي به خودكفايي گندم مهم ارزيابي كرده و معتقد است كه با اقدامات سجاد سنجابي نياز ب

ترويجي مي توان كشاورزي را به روز كرده و از اين طريق افزايش ميانگين توليد و نهايتا خودكفايي در توليد محصوالت استراتژيك 

 .مثل گندم را محقق كرد

حمايتي و هدايتي كشور سپس بي نيازي از واردات محصوالت استراتژِيك مثل گندم را در راستاي دستيابي  مدير عامل تشکل هاي

 .به امنيت غذايي حائز اهميت دانسته و بر لزوم برنامه ريزي براي دستيابي به خودكفايي تاكيد دارد

در پرداختن به كشت گندم موثر دانسته و سنجابي پايين بودن قيمت خريد تضميني را در كم رغبتي و بي رغبتي كشاورزان 

 .گويد تعيين قيمت هاي منطقي براي خريد تضميني انگيزه كشاورزان را باال مي برد مي

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه نيز دستيابي به خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي به ويژه محصوالت 

وزارت جهاد كشاورزي برشمرده و تاكيد دارد كه دستيابي به اين هدف با تمام توان دنبال استراتژيك مثل گندم را از اهداف اصلي 

 .مي شود

خسرو شهبازي در اين باره گفت كه هدف اصلي وزارتخانه ايجاد تراز بين صادرات و واردات محصوالت كشاورزي است و بي نيازي از 

 .از اهداف وزارت جهاد كشاورزي نيستواردات يك محصول و نياز زياد در واردات ديگر محصوالت 

به گفته شهبازي وزارت جهاد كشاوري براي دستيابي به خودكفايي در حوزه توليد محصوالت استراتژيك به خصوص گندم 

دو سال آينده محقق خواهد  -هايي كرده است و بر اساس هدف گذاري هاي انجام شده، دستيابي به خودكفايي در يکي  ريزي برنامه

 .شد

ي پتانسيل هاي كشور در حوزه كشاورزي را باال دانسته اما معتقد است خشکسالي هاي پي در پي و محدوديت منابع آبي و

 .دستيابي به خودكفايي در توليد گندم را با چالش روبرو كرده است

و تاكيد دارد كه دولت در شهبازي، مديريت منابع آبي را در كاهش سطح زير كشت گندم و دور شدن از خودكفايي اثرگذار دانسته 

تالش است تا با برنامه ريزي مناسب و بدون آسيب وارد آمدن به منابع آبي به ويژه سفره هاي آب زير زميني ميزان توليد گندم در 

 .كشور را باال برده، تا ديگري نيازي به واردات محصوالت استراتژيکي مثل گندم نباشد
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استان كرمانشاه، اهميت رعايت تناوب زراعي در زراعت و نقش مهم آن در توليد و كاهش به اعتقاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي 

 .ميزان شيوع علف هاي هرز در دور شدن از خودكفايي موثر موثر است

سالي است در كشور گرفتار خشکسالي هستيم و  ۲۳مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه نيز اظهار كرد كه حدود 

سال گذشته در كشور رخ داده و در چند سال اخير نمود بيشتري داشته كه اين تغييرات  ۷۳ - ۱۳اقليمي محسوس از تغيير 

 .اقليمي در پايين آمدن پتانسيل توليد محصوالت كشاورزي از جمله محصوالت اساسي مثل گندم اثرگذار بوده است

سال گذشته خيلي كمتر  ۲۳ليد گندم در شرايط كنوني نسبت به اسماعيل پرويزي فر معتقد است پتانسيل هاي كشور در حوزه تو

 .است و با وجود پيشرفت تکنولوژي بايد اعتراف كرد كه سرعت رشد تکنولوژي با سرعت رشد تغييرات اقليمي برابري نداشته است

لي رغم كمبود ميزان توليد، گويد در دولت قبل ع وي همچنين مسائل مديريتي را در دور شدن از خودكفايي بي اثر ندانسته و مي

همچنين پايين بودن قيمت هاي . خريد درست و حسابي هم وجود نداشت كه ناشي از پايين بودن قيمت خريد تضميني گندم بود

 .مربوط به خريد تضميني در سال هاي قبل در دور شدن از خودكفايي موثر است

عملکرد گندم در راستاي دستيابي به خودكفايي اثرگذار است و با پرويزي فر معتقد است كه سرمايه گذاري در راستاي ارتقاي 

 .اندكي برنامه ريزي مي توان متوسط عملکرد توليد گندم را باال برد

به گفته مدير زراعت سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه، بر اساس آمار هاي اعالم شده ميزان گندم خريداري شده در سال 

ميليون تن برآورد مي شود  ۲۳.١تن بوده است كه با توجه به آمارها ميزان نياز ساالنه كشور به گندم  زراعي گذشته هشت ميليون

 .سه ميليون تن است -كه با اين حساب وابستگي كشور به واردات گندم در حد دو 

http//:iranecona.com/1253۳ 
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 گندم
 آیانا-1931آبان  26, سه شنبه

 شود  ميزگرد تخصصي بررسي نرخ خريد تضميني گندم برگزار مي
قيمت خريد تضميني گندم به طور كلي از دو منظر قابل بررسي است؛ يکي زمان اعالم اين قيمت و دوم، مقدار اين 

 .قيمت است

ها را  محصوالت كشاورزي، دولت موظف است هر اين قيمت، طبق قانون خريد تضميني (ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

از . هاي مختلف به كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي، اطالع رساني كند تا پيش آغاز فصل زراعي جديد از طريق رسانه

و با لحاظ كردن نرخ  هاي توليد محصول مربوطه هاي اعالم شده با درنظر گرفتن هزينه سوي ديگر اين قانون تأكيد دارد كه قيمت

 .تورم ساليانه تعيين شوند

برداران و هم از نظر وضعيت  در ميان محصوالت كشاورزي، گندم هم از لحاظ سرانه مصرف در كشور و هم از نظر تعداد بهره

 .وري و پايداري توليد در داخل، نيازمند توجه ويژه دولت و مسئولين است بهره

تداي مسئوليت خود قيمت خريد تضميني گندم را هم در زمان مناسب و هم با افزايش مطلوبي هرچند كه دولت يازدهم در سال اب

بايست نسبت به اين امر مهم اقدام نکرد؛ به طوري كه در سال جاري عالوه بر  طور كه مي اعالم كرد، اما در دو سال بعد از آن آن

 .اين قيمت نسبت به درصد تورم نيز متناسب نبود اينکه اين قيمت با تأخيري چهل و يك روزه اعالم شد، درصد رشد

بر همين اساس ميزگرد تخصصي بررسي قيمت خريد تضميني گندم با محوريت بررسي نتايج تأخير در اعالم قيمت خريد تضميني 

در محل ها، با هماهنگي بسيج دانشجويي  كارهاي جلوگيري از تکرار اين سياست گندم و قيمت سال جاري و همچنين بررسي راه

 .پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، واقع در استان البرز برگزار خواهد شد

دبير اجرايي بنياد )محمدي  ، خان(ريزي معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه)در اين ميزگرد پورمحمدي 

تهران و يکي از اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي ، رفيعي، استاد اقتصاد كشاورزي دانشگاه (توانمندسازي گندمکاران

 .اسالمي حضور خواهند يافت

 ./گردد تئاتر پرديس كشاورزي و منابع طبيعي برگزار مي در سالن آمفي ۲۳تا  ۲١اين برنامه در تاريخ يکشنبه يکم آذرماه از ساعت 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳٣۴-۲.html 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۲: تاریخ

 شود هاي آلوده به كشور رد مي واردات گندم
مبادي خريد و كشورهاي وارد كننده گندم مشخص بوده و از اين رو فرضيه واردات گندم آلوده رد : عضو كميسيون كشاورزي گفت

 .شود مي

خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران هدايت اهلل ميرمرادزهي عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در گفت و گو با 

صوالت به كشور هاي مربوطه نظارت دقيقي بر سالمت واردات مح دستگاه: هاي آلوده اظهار داشت ، درخصوص واردات گندمجوان

توانم دراين مورد اظهار نظر  هاي آلوده به مجلس نرسيده و بنده نمي دارند و از طرفي تاكنون گزارش دقيقي مبني بر واردات گندم

 .كنم

هاي وارداتي به ايران داراي شناسنامه هستند و از سويي تمامي كاالهاي  گندم: هاي وارداتي گفت وي با اشاره به شناسنامه گندم

ليدي داخل و وارداتي بايد گواهي سالمت داشته باشند هرچند كه به سبب تفاوت قيمت گندم وارداتي با داخلي ممکن است تو

 .هايي در اين ميان صورت گيرد كه اين مسئله قابل بررسي است رانت

هاي مسئول در اين زمينه  با توجه به جدي بودن مسئله تضمين سالمت در جامعه بايد دستگاه: ميرمرادزهي در ادامه بيان كرد

 . وظايف خود را به خوبي انجام دهند

 .شود مبادي خريد و كشورهاي وارد كننده گندم مشخص بوده و از اين رو فرضيه واردات گندم آلوده رد مي: وي افزود

ه به بيماري عضو كميسيون كشاورزي با اشاره به آمار گمرک در خصوص اينکه واردات گندم از كشورهاي تركيه چين هند ك

گمرک مسئوليت واردات و صادرات كاال را بر عهده دارد و مسئوليت اين موضوع به : سياهك ناقص گندم آلوده هستند تصريح كرد

 .عهده سازمان حفظ نباتات، معاونت غذا و دارو و استاندارد است كه بايد در اين زمينه اظهار نظر كنند

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧١۳۷۳%/ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فودپرس 1931آبان ماه  26سه شنبه 

 ايراني ها ساالنه چقدر گوشت مي خرند

 . گردش مالي بااليي در شهرهاي ايران در اين حوزه وجود داردبررسي وضعيت بازار گوشت نشان مي دهد < مواد غذايي

 . هزار ميليارد تومان گوشت خريدند ۷۳خانوارهاي شهري در سال گذشته بيش از 

كيلو انواع گوشت  ۲۴١بررسي هاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي نشان مي دهد در سال گذشته خانوارهاي شهري حدود 

در سال هاي اخير مصرف مرغ در ايران . ن بيشترين ميزان مصرف به گوشت پرندگان اختصاص داشت مصرف كردند كه در اين ميا

بازار گوشت در ميان . افزايش قابل توجهي يافته و گراني قابل توجه گوشت قرمز نيز در توسعه مصرف گوشت سفيد موثر بوده است 

 .تميليارد تومان برآورد شده اس ۲۱۳هزار و  ۷۳خانوارهاي شهري 

 .هزار تومان براي خريد گوشت هزينه كرده است ٣٣۱هر خانوار ايراني در سال گذشته به طور متوسط يك ميليون و 

كيلو برآورد شده است كه اين رقم براي گوشت  ۴۲بر اساس براوردها مصرف گوشت قرمز براي هر خانوار شهري به طور متوسط 

كيلو براي هر خانوار برآورد شده است اما ميزان مصرف  ۲۱رف ماهي در كشور هر چند ميزان مص. كيلو مي رسد  ٣٧پرندگان به 

ميليون  ٦١٦به اين ترتيب در سال گذشته خانوارهاي شهري . كيلو گزارش شده است  ۷فرآورده هاي گوشت دام و چرنده حدود 

ميزان مصرف ماهي توسط خانوارهاي  با اين حال. ميليون كيلو گوشت پرنده مصرف كردند  ۴۱۴كيلو گوشت دام، يك ميليارد و 

 . ميليون كيلو گزارش شده است ۲٧۱شهري 

كيلو گزارش شده  ٣٧كيلو و ميزان مصرف مرغ و گوشت پرندگان در حدود  ۴۲هر چند ميزان مصرف گوشت در خانوارهاي ايراني 

بسيار بيش از قيمت مرغ و گوشت  است اما هزينه اي كه بابت خريد گوشت قرمز از سوي خانوارهاي ايراني پرداخت شده است

بررسي سبد هزينه اي خانوار نشان مي دهد هر خانوار ايراني بيش از يك ميليون تومان پول بابت خريد گوشت . پرنده بوده است 

 . قرمز پرداخت شده است

 . هزار تومان بوده است ٦۳۷هزينه اي كه از بابت مصرف مرغ و گوشت پرنده به سبد هزينه اي خانوار اختصاص يافته است برابر 

 . هزار تومان در بر داشته است ۲۳٧كيلو ماهي براي خانوار ايراني هزينه اي برابر با  ۲۱بر اساس اين گزارش مصرف تنها 

 . بررسي ها نشان مي دهد ميزان مصرف گوشت در خانوارهاي ايراني نسبت به دهه گذشته كاهش يافته است

هزار ميليارد  ۷۳رقم . ي دهد گردش مالي بااليي در شهرهاي ايران در اين حوزه وجود دارد بررسي وضعيت بازار گوشت نشان م

تومان تنها بخشي از گردش مالي بازار گوشت را نشان مي دهد چرا كه در ارزيابي هاي صورت گرفته ميزان مصرف گوشت در ميان 

 . خانوارهاي روستايي گزارش نشده است

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 گوشت مرغ

 - 31/۳2/29فارس

 هزار تن مرغ صادر شد ۱۱/ آغاز خريد مرغ مازاد بازار
حمايت از در راستاي : شود، گفت مديرعامل شركت پشتيباني امور دام با بيان اينکه مرغ بيش از نياز كشور توليد مي

 .كند توليدكنندگان از امروز اين شركت با ورود به بازار اقدام به خريد مرغ مازاد مي

در پاسخ به اين سؤال كه گفته  خبرگزاري فارسوگو با خبرنگار اقتصادي  عليرضا ولي مديرعامل شركت پشتيباني امور دام در گفت

اين موضوع صحت : هاي اخير منجر به كاهش قيمت مرغ شده، گفت شود، آغاز عرضه مرغ منجمد اين شركت به بازار در هفته مي

 .هاي اخير مرغ منجمد به بازار عرضه نکرده است ندارد، چرا كه شركت پشتيباني امور دام در هفته

با توجه به مازاد توليد و كاهش قيمت مرغ، شركت از امروز وارد بازار شده و : نياز داخل است، افزود وي با بيان اينکه توليد بيش از

 .كنندگان كرده است شروع به خريد مرغ مازاد از توليد

كند،  كنندگان خريداري مي ولي با تأكيد بر اينکه اين شركت فقط مرغ درجه يك را براساس دستورالعمل تعيين شده از توليد

 .كنندگان است و اين شركت هيچ مرغي به بازار عرضه نکرده است مرغ منجمد موجود در بازار توسط توليد: صريح كردت

بخشي از ذخاير مرغ اين شركت براي ذخاير استراتژيك است و بخش ديگري از آن : مديرعامل شركت پشتيباني امور دام افزود

 .شود صادر مي

مرغ منجمد به كشورهاي آفريقايي و عراق و افغانستان : هزار تن مرغ صادر شده، گفت ۷۳تاكنون وي با بيان اينکه از ابتداي سال 

 .صادر شده است

اندركاران اين بازار  تومان كاهش داشت كه دست ۲١۳۳در هفته گذشته قيمت هر كيلوگرم مرغ در بازار حدود : براساس اين گزارش

 .جمد به بازار عنوان كردندعلت كاهش ناگهاني قيمت را عرضه ذخاير مرغ من

 ٦۳۳هزار و  ۷تومان و هر كيلوگرم مرغ زنده حدود  ۲۳۳هزار و  ١قيمت هر كيلوگرم مرغ امروز در ميدان عمده فروشي بهمن 

 .تومان است

 .شود تومان در سطح شهر عرضه مي ١۳۳هزار و  ٦تا  ١۳۳هزار و  ١با قيمت حدود ( گرم و تازه)همچنين هر كيلوگرم مرغ 

 .تومان است ۴٣۳۳چنين قيمت مرغ منجمد داخلي در ميدان فردوسي تهران هر كيلوگرم هم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳۳٦۴ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  22: تاریخ

 :ميليارد توماني 5۱۱هزار و  ۵در صورت تزريق نقدينگي 

 توانست بزرگترين صادركننده مرغ گوشتي در خاورميانه باشد ايران مي
اگر چنين : ميليارد تومان نقدينگي به بخش خودرو گفت ١۳۳هزار و  ۱رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به تزريق 

هزار  ١۳۳هزار تن در سال به  ۲۳۳شد ميزان صادرات اين كاالي پروتئيني از كشور از  تي تزريق ميرقمي به صنعت توليد مرغ گوش

 .رسيد تن مي

كرد  مي، هنگامي كه دولت از بسته خروج از ركود رونمايي كرد كمتر كسي فکر خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش

ها در اين بسته معطوف به صنعت خودرو باشد، چرا كه در حال حاضر تمامي صنايع كشور به ويژه صنايع  ريزي عمده برنامه

برند و همين امر موجب شده تا بيشتر صنايع كشور توان گام برداشتن  سابقه رنج مي كشاورزي و غذايي از يك كمبود نقدينگي بي

 .نداشته باشند حتي به اندازه يك قدم را نيز

اين صنعت .در اين ميان يکي از صنايعي كه به شدت از مشکل كمبود نقدينگي به چالش كشيده شد، صنعت توليد دام و طيور است

برد و از سوي ديگر به دليل به روز نبودن  هاي دامي باكيفيت و با قيمت مناسب رنج مي از يك سو با مشکل تأمين به موقع نهاده

بر همين اساس بسياري از كارشناسان و فعاالن اين صنعت بر اين .وري پاييني در توليد برخوردار است يد، از بهرههاي تول فناوري

تواند يکي از توليدكنندگان و صادركنندگان مرغ گوشتي در منطقه خاورميانه باشد و براي تحقق چنين امر  باورند كه ايران مي

 .ت وجود داردمهمي در حال حاضر نياز به حمايت مالي دول

بر پايه اين گزارش در حالي در بسته خروج از ركود به صنعت خودرو و برخي صنايع ديگر نظير لوازم خانگي توجه شد كه جاي 

 .شود خالي بسياري از صنايع از جمله صنايع غذايي كامال احساس مي

ايم و وي با بيان اينکه از دولت  گفتگو نشستهدر همين ارتباط با عظيم حجت رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي كشور به 

رود كه به مانند صنعت خودرو توجه خود را به كليه صنايع از جمله صنعت دام و طيور نيز مبذول كند  يازدهم اين توقع و انتظار مي

مدت  گرفت در كوتاه ميليارد تومان به صنعت توليد مرغ گوشتي كشور صورت مي ١۳۳هزار و  ۱چنانچه نقدينگي به ارزش : ، گفت

 .هزار تن افزايش دهيم ١۳۳هزار تن به  ۲۳۳قادر بوديم ميزان صادرات خود را از 

اي از محل  ترين صادركننده مرغ گوشتي به كشورهاي منطقه درآمد ارزي قابل مالحظه هم اكنون تركيه به عنوان بزرگ: وي افزود

هاي مالي  ريزي جامع و نيز حمايت تواند با يك برنامه ه كشورمان ميصادرات اين كاالي پروتئيني دارد و اين در حالي است ك

 .دولتي، جايگاه نخست صادرات مرغ گوشتي را در منطقه از آن خود كند

اي واقع شده است كه به لحاظ مصرف مرغ گوشتي، يك سوم صادرات جهان به اين منطقه  حجت با اشاره به اينکه ايران در منطقه

ميليارد توماني دولت به جاي صنعت خودرو به صنعت توليد مرغ گوشتي  ١۳۳هزار و  ۱چنانچه نقدينگي : اظهار كردشود،  انجام مي

هاي توليد مرغ  گشت ضمن آنکه هزينه شد، تمام اين رقم به طور كامل ظرف دو سال به سيستم بانکي كشور بازمي تزريق مي

 .يافت گوشتي در كشور نيز كاهش مي

رداخت نقدينگي به اين حجم به صنعت خودرو به هيچ وجه مورد اعتراض توليدكنندگان مرغ گوشتي نيست اما پ: وي ادامه داد

 .هايي را از صنعت توليد مرغ گوشتي نيز داشته باشد مورد انتظار و توقع است كه دولت چنين حمايت

هزار تن  ۲۳۳ميليون و  ۱د مرغ گوشتي در كشور رئيس اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي با بيان اينکه در حال حاضر ميزان تولي

ميليارد تومان نقدينگي را در قالب يارانه يا وام ارزان قيمت به بخش توليد مرغ  ١۳۳هزار و  ۱چنانچه دولت : است، تصريح كرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هزار تن افزايش  ۳۳۳ ميليون و ۱ترين زمان ممکن ميزان توليد و پرورش اين كاالي پروتئيني به  كرد در كوتاه گوشتي تزريق مي

 .يافت مي

به گفته حجت هم اكنون تقاضاهاي بسياري از كشورهاي منطقه براي خريد مرغ گوشتي توليد ايران وجود دارد كه متأسفانه به 

 .دهندگان مرغ گوشتي در كشور وجود ندارد دليل كمبود نقدينگي امکان توليد متناسب با بازارهاي منطقه براي پرورش

ه توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينکه در ميان صنايع مختلف غذايي كمترين تورم در صنعت توليد مرغ رئيس اتحادي

هيچ تجديد نظري را در بخش قيمت مرغ اعمال نکرده است  ٧۷دولت از سال : گوشتي ظرف دو سال گذشته تجربه شده اظهار كرد

 .براي توليدكنندگان داخلي هر سال كمتر از سال قبل شود و همين امر موجب شده تا حاشيه سود توليد مرغ گوشتي

توانيم از توليد و صادرات مرغ گوشتي دركشور به عنوان يك قدرت اقتصادي ياد كنيم كه شرايط  وي با تأكيد بر اينکه تا زماني مي

 .دهندگان مرغ گوشتي در كشور مقرون به صرفه باشد   توليد براي پرورش

اي است كه به ازاي پرورش هر كيلو  هاي تمام شده توليد مرغ گوشتي در كشور به گونه وضعيت قيمتدر حال حاضر : وي گفت

 .دهد توماني ضرر مي ۲۳۳مرغ، توليدكننده داخلي چند 

شود اين است كه اين صنعت نيز  بر پايه اين گزارش آنچه كه از اظهارات فعاالن و توليدكنندگان مرغ گوشتي به ذهن متبادر مي

در خصوص توليد مرغ . دهد برد و به سختي با شرايط موجود ادامه حيات مي صنعت خودرو از كمبود نقدينگي شديد رنج مي مانند

كند كه بدانيم در شرايطي كه مصرف انواع محصوالت پروتئيني نظير ماهي و گوشت قرمز  گوشتي در كشور همين ميزان كفايت مي

شود؛ در واقع مصرف مرغ است كه توانسته بار سنگين تأمين  انوار ايراني كمتر ميبه دليل قيمت باالي آن هر سال در سفره خ

حال اگر قرار باشد كمبود نقدينگي توليدكنندگان در اين بخش . پروتئين مورد نياز مردم را تاكنون و با اين شرايط به دوش بکشد

شويم  برو خواهيم بود و از سوي ديگر قطعا مجبور ميمنجر به كاهش توليد شود از يك سو با پايين آمدن امنيت غذايي مردم رو

بخش زيادي از نياز داخلي را از طريق واردات تأمين كنيم كه قطعا اين شرايط نه به نفع توليدكننده و نه به نفع دولت و 

 .كننده است مصرف

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۳٣۴٧ 
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 ماشین آالت

 آیانا- 1931آبان  9۳, شنبه

بنيان از طريق مشاركت  افزايش تحقيقات فناوري/ آالت كشاورزي بازار تخصصي در حوزه ماشين تشکيل فن
 با بخش خصوصي 

سازي مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم و مركز ملي تحقيقات شوري كشور با بخش خصوصي مورد  هاي تجاري برنامه

 .قرار گرفتبررسي 

انديشي در ستاد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج  ، امروز در جلسه هم(ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

سازي مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم و مركز ملي تحقيقات شوري كشور  هاي تجاري كشاورزي دستاوردها، عملکرد، اهداف و برنامه

 .مورد بررسي قرار گرفت

در اين جلسه اسکندر زند، رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تأكيد بر انعقاد قرارداد همکاري براي شروع 

آالت كشاورزي  هاي واحدهاي تابعه و وابسته به سازمان در حوزه ماشين كليه فناوري: هاي قابل تجاري با بخش خصوصي گفت پروژه

 .قرار گيرند بازار تخصصي مورد عرضه در يك فن

سازي تحقيقات و  هاي مؤسسه در حوزه تجاري همچنين رئيس مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور به عملکرد، اهداف و برنامه

سازي تحقيقات و انتقال فناوري را تقويت امر اين بخش و منابع قابل  هاي مؤسسه در حوزه تجاري انتقال فناوري پرداخت و برنامه

 .سازي ارقام زراعي برشمرد اريبرداري جهت تج بهره

سوار، قرارداد واگذاري حق  صابر گلکاري در راستاي انتقال دانش فني به قرارداد واگذاري حق مشاركت در توليد عدس رقم بيله

ه مؤسس: و قرارداد واگذاري حق مشاركت در توليد بذر رقم گندم باران اشاره كرد و افزود ۱مشاركت در توليد بذر رقم گندم آذر

 .هاي صنعتي را در دست اقدام دارد سازي طرح برداري جهت تجاري منابع قابل بهره

سازي  در ادامه، رئيس مركز ملي تحقيقات شوري يکي از رويکردهاي توسعه و تقويت تحقيقات كاربردي مؤسسه را تجاري

المللي برشمرد و براي توسعه شورورزي  و بين برداران، ملي دستاوردهاي پژوهشي و اهتمام ويژه در فروش و انتقال ان در سطح بهره

 .هاي مؤسسه بيان كرد ارائه بسته مديريتي را براي كشت گياهان مناسب با شناسايي منابع آب و خاک مناسب را يکي از سياست

زد و طراحي و سازي مصرف آب با سازمان جهاد كشاورزي استان ي ترين قراردادهاي انتقال فناوري را بهينه فرهاد دهقاني از مهم

گيري زمان پيشروي و پسروي آب در مزارع كشاورزي را با معاونت علمي و فناوري رياست  ساخت سامانه الکترونيکي اندازه

طرح توسعه نوار ساحلي جنوب كشور با استفاده از شورورزي و افزايش عملکرد )هاي مطالعاتي  جمهوري، برشمرد و به بيان طرح

 .از طريق مصرف بهينه كودهاي شيميايي پرداخت( ي ساحلي جنوب استان بوشهرگياه ساليکورنيا در نواح

بازار  و تشکيل يك فن( مدار تحقيقات مشتري)بنيان از طريق مشاركت با بخش خصوصي  گفتني است، افزايش تحقيقات فناوري

 ./ترين مصوبات جلسه بود ي ازجمله مهمآالت كشاورز هاي واحدهاي تابعه و وابسته به سازمان در حوزه ماشين تخصصي كليه فناوري

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/26135-1.html 
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 متفرقه

 - 31/۳2/29فارس

 آب تهران سالم و بهداشتي است/ هاي سفيد مشخص نيست منشأ مگس
مهر نبود و اميد است اين مصيبت سال آينده   هاي گذشته نظارت بر ساخت و ساز مسکن سالدر : استاندار تهران گفت

 .به اتمام برسد و اين تجربه تلخ ديگر تکرار نشود

تهران كار خود را آغاز سال است كه بعنوان استاندار  ۱، سيد حسين هاشمي بيش از خبرگزاري فارسبه گزارش خبرنگار اجتماعي 

در كارنامه استاندار فعلي تهران، نمايندگي مجلس شوراي اسالمي در دوره چهارم تا هشتم و رئيس كميسيون صنايع و . كرده است

 .معادن مجلس از دوره پنجم تا هشتم وجود دارد

، هشدار ۲۷٧۱در اسفند ماه سال : ر داشتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، درباره كمبود آب در استان تهران اظها هاشمي در گفت

جدي در خصوص كمبود آب دادم و اين هشدار بر اساس محاسبات صورت گرفته داده شد ولي بعضي از دوستان از اين موضوع 

 .استقبال نکردند و فشارهايي به بنده آوردند

از كرديم و در شوراي تأمين استان نيز مصوب ، مديريت مصرف آب را آغ٧۷رغم اين موضوعات از ابتداي سال  علي: وي ادامه داد

با تدابير صورت گرفته مصرف آب مديريت شد و با بحران در اين  ٧۷شد كه با پرمصرفان آب برخورد جدي بشود كه انصافا در سال 

 .خصوص مواجه نشديم و اين مديريت موجب شد در سال جاري نيز كمبود آب بحراني را ايجاد نکند

 تهران به برنامه خندوانه پيشنهاد استاندار

در ارديبهشت سال جاري به برنامه خندوانه رفتم و با مجري اين : استاندار تهران به حضور در برنامه خندوانه اشاره كرد و گفت

موضوع كمبود آب را مطرح كردم و درباره طرح تصفيه فاضالب نيز اشاراتي براي شهروندان در اين برنامه ( رامبد جوان)برنامه 

 .جويي در مصرف آب را اجرايي كرد اي كه بنده حضور پيدا كردم كمپين صرفه اشتم كه مجري اين برنامه پس از برنامهد

در حال حاضر با مديريت صورت گرفته در توزيع آب . آب قابل توليد نيست و بايد از نذورات الهي تأمين شود: هاشمي يادآور شد

 .جويي در مصرف آب براي شهروندان نهادينه شود بريم و بايد صرفه به سر ميايم ولي هنوز در خشکسالي  مشکلي نداشته

 آب تهران سالم و بهداشتي است

 ۳۳در گذشته . هيچ شکي در كيفيت آب شرب و بهداشتي تهران وجود ندارد: وي درباره كيفيت آب شرب تهران نيز اظهار داشت

ها است و  درصد از چاه ۴١درصد از سدها و  ١١د كه هم اكنون باالي ش ها تأمين مي درصد از چاه ۷۳درصد آب شرب از سدها و 

كنيم كه البته ممکن است در مزه آب تأثيرگذار  اين موضوع نيز به دليل اينکه آب سدها كاهش پيدا كرده از آب چاه استفاده مي

 .باشد ولي در بهداشت آن خير

غرب تهران گزارشاتي مبني بر كيفيت پايين آب داده شده بود كه پس در بعضي از مناطق جنوب : استاندار تهران خاطر نشان كرد

 .هاي صورت گرفته اين مشکل رفع شد و كيفيت آب شرب در اين مناطق نيز افزايش يافت از بررسي

م در منطقه تهران مشکلي ندارد و استانداردهاي الزم را دارا است و اگر درست و بهينه مصرف كني ۱۱آب شرب : هاشمي تأكيد كرد

 .تأمين آب مصرفي نيز مشکلي نخواهيم داشت

كيفيت آب شرب اين : وي در پاسخ به پرسشي مبني بر گاليه شهروندان شهرستان قيامدشت از وضعيت آب مصرفي، گفت

 .شهرستان نسبت به گذشته بهتر شده است

 هاي سفيد مشخص نيست منشاء مگس

http://www.farsnews.com/
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هاي  شهرداري تهران اقداماتي براي از بين بردن مگس  :شهر اظهار داشت هاي سفيد در سطح استاندار تهران درباره پديده مگس

 .درصد به هدف خود برسد۲۳۳سفيد انجام داد ولي نتوانست 

ام ولي هنوز  هاي سفيد در سطح شهر دستورات الزم را داده بنده به محيط زيست درباره شناسايي منشأ مگس: هاشمي تأكيد كرد

ها كه بايد كار پژوهشي صورت بگيرد به اين مسئله پرداخته شود تا منشأ  نم اميدواريم در دانشگاهنتوانستم منشأ آن را پيدا ك

 .هاي آينده مشکلي نداشته باشيم هاي سفيد پيدا و در سال مگس

 رسد هاي مهر سال بعد به پايان مي مصيبت مسکن/شود واگذار مي ۴5تمام واحدهاي مسکن مهر در سال 

رسند و تمامي واحدها به متقاضيان واگذار  هاي مهر در سال آينده به اتمام مي مسکن  :هر نيز بيان داشتهاي م وي درباره مسکن

 .شود مي

تا زماني كه تمامي امکانات : هزار واحد مسکن مهر در استان تهران ساخته شده است، گفت ۷۷۳استاندار تهران با اشاره به اينکه 

 .هاي مسکن مهر ايجاد نشود، تحويل نخواهد شدرفاهي از جمله آب، برق و گاز در واحد

در دو سال گذشته براي ساخت فضاهاي آموزشي مصيبتي : هاي مهر اظهار داشت هاشمي درباره ايجاد فضاهاي آموزشي در مسکن

به صورت كامل به  ٧١هاي مهر را تا پايان سال  را پشت سر گذاشتيم و دولت تصميم دارد با تمامي مشکالت موجود مسکن

 .متقاضيان ارائه دهد

در آغاز دولت يازدهم : وي با اشاره به اينکه مسکن مهر معضلي بود كه از دولت قبل بر گردن دولت فعلي گذاشته شد، اظهار داشت

آنها صورت   سازي الزم براي هايي را پرداخت كنند و آگاه دانستند كه بابت پيشرفت پروژه بايد هزينه متقاضيان مسکن مهر نمي

 .ه بود، دولت يازدهم حتي قراردادهاي مسکن مهر را نيز تحويل نداده استنگرفت

هزار تومان  ۴۳۳تا  ۷١۳توان با متري  نمي: گفت هاي مهر وجود نداشت، استاندار تهران با تأكيد بر اينکه نظارت بر ساخت مسکن

بت سال بعد به اتمام برسد و اين تجربه تلخ هاي گذشته نظارت بر ساخت و سازها نبود و اميد است اين مصي خانه ساخت، در سال

 .نبايد ديگر تکرار شود

هاي ذيربط تشکيل  هاي اجتماعي در استان تهران با حضور دستگاه قرارگاه آسيب: هاشمي درباره معضالت اجتماعي اظهار داشت

 .شده است

 هاي متجاهر آوري و ساماندهي متکديان و معـتاد بهزيستي و شهرداري مسئول جمع

ها و معتادان  خواب بهزيستي و شهرداري تهران مسئول هستند كه نسبت به حل معضالت اجتماعي و جمع آوري كارتن: وي افزود

ها وارد  ها و معتادين شهر از ساير شهرستان خواب درصد از متکديان، دستفروشان، كارتن ٦۳در حال حاضر . متجاهر اقدام كنند

 .آوري تصاوير نازيباي شهر تهران آماده هستند وه قضائيه، بهزيستي و شهرداري براي جمعشوند البته با همکاري ق پايتخت مي

هايي به صورت پايلوت براي نبود متکديان و معتادين متجاهر در نظر گرفته شود تا بتوانيم  شهرستان: استاندار تهران پيشنهاد داد

 .اين طرح را در تهران نيز پياده كنيم

ها و معتادين متجاهر را در تهران ساماندهي كند و قطعا با  خواب هزار نفر از كارتن ٦متعهد شده است كه شهرداري   :هاشمي گفت

 .هاي مناسب چهره شهر تهران زيبا خواهد شد ايجاد زيرساخت

 در كمربند زلزله قرار داريم
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تهران ساخته شده است و ما در كمربند  هاي زيباترين ويالها بر روي گسل :وي درباره وضعيت زلزله شهر تهران نيز اظهار داشت

هاي بزرگ نيز با كمترين  توانند در برابر زلزله اند و مي زلزله قرار داريم البته كشورهايي مانند ژاپن با اين موضوع كامالً كنار آمده

 .خسارت مواجه شوند

ام و بايد گفت امکانات خوبي داريم ولي براي شهري  بنده امکانات ستاد بحران شهر تهران را مقايسه كرده: استاندار تهران يادآور شد

 .ميليون نفر جمعيت جوابگو نيست ٣.١با بيش از 

بايد مركز بزرگي ايجاد شود كه البته جانمايي آن انجام شده و هر چه سريعتر ستاد مركزي مديريت بحران در : هاشمي تأكيد كرد

 .هکتار ساخته شود ۲۴۳

 اي در بحران عملکرد سليقه

نبايد در هنگام :  هاي استان تهران و كشته شدن چندين تن از شهروندان اشاره كرد و گفت ه حوادث سيالب در شهرستانوي ب

 .هاي مختلف با يکديگر ارتباط داشته باشند تا بتوانند نسبت به حل مشکالت اقدام كنند بحران سليقگي عمل شود بلکه بايد دستگاه

 شود يطرح زوج و فرد با طرح كاهش لغو نم

: درباره كاهش آلودگي هواي شهر تهران با توجه به پديده وارونگي هوا در فصل پاييز و زمستان و افزايش ذرات آالينده اظهار داشت

 .اي با پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ برگزار اقدامات صورت گرفته در اين خصوص بررسي شد اخيراً جلسه

گرفتن طرح زوج و فرد تأكيد شد و در خصوص تردد موتورسوارها در خط ويژه و استفاده راكبان در اين جلسه به جدي : وي افزود

 .موتورسيکلت از كاله ايمني تذكر داده شد

اين وسيله نقليه بسيار اثرگذار در آلودگي هواي شهر : خودرو است گفت ٦ها به ميزان  هاشمي با بيان اينکه آلودگي موتورسيکلت

 .در خصوص ساماندهي آن اقدامات بيشتري صورت بگيرد تهران است كه بايد

شود، مطرح شده و بنده  هايي مبني بر اينکه طرح زوج و فرد به درستي كنترل نمي مدتي است گزارش: استاندار تهران يادآور شد

بايد اين طرح از  شوند صادر نشده است لذا اي براي افرادي كه در طرح زوج و فرد وارد مي نيز بررسي كردم مشخص شد جريمه

 .درب منزل اجرا و با متخلفين بر اساس قانون برخورد شود

در حال حاضر يکصد هزار خودروي : ، بهبود يافته است، بيان داشت٧۱وي با اشاره به اينکه وضعيت كيفيت هوا نسبت به سال 

اند لذا بايد براي اين تعداد از خودروهاي  ش دادهها مشغول به كار هستند ميزان آاليندگي هوا را افزاي فرسوده كه تاكسي و در آژانس

 .فرسوده جايگزين مناسبي با عنوان خودروهاي هيبريدي انتخاب شود

شود به كاهش  بنزيني كه هم اكنون استفاده مي: هاي مصرفي در شهر تهران اشاره كرد و گفت استاندار تهران به كيفيت بنزين

 .ز در افزايش تعداد هواي پاک و سالم محسوس استآلودگي هوا كمك كرده است و اثرات آن ني

مدتي كه براي  مدت و بلند مدت، ميان هاي كوتاه طرح: وي با تأكيد بر اينکه كاهش آلودگي هوا اولويت استانداري تهران است، گفت

 .كاهش آلودگي هواي تهران در نظر گرفته شده است، در حال پيگيري و اجرا است

اجراي طرح : در تهران كه شوراي اسالمي شهر اين طرح را تصويب كرده است، گفت( LEZ)كاهش  هاشمي درباره اجراي طرح

ام و قضاوت كردن درباره اين طرح  كاهش بسيار سخت و نياز به نيروي انساني زيادي دارد البته بنده اين طرح را كامل مطالعه نکرده

 .سخت است

 .شود و به قوت ادامه دارد ، طرح زوج و فرد متوقف نمي(LEZ) قطعاً با اجراي طرح: استاندار تهران تأكيد كرد
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شود و بايد يك طرح جامعي براي اين  وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه كاهش آلودگي هوا با اقدامات مقطعي انجام مي

در كاهش آلودگي هوا  اثرات مثبتي را ۴توزيع بنزين يورو : موضوع كه سالمت شهروندان به آن بستگي دارد اتخاذ شود، گفت

 .شود تر مي داشته است و اگر يکصد هزار خودروي فرسوده شهر تهران نيز از رده خارج شوند مطمئناً هواي تهران سالم

ها در بازه زماني به  دهد كه طرح ما در سال گذشته در آلودگي هوا به وضعيت هشدار نرسيديم و اين نشان مي: هاشمي تأكيد كرد

 .شوند خوبي اجرايي مي

در ده سال گذشته از سوي دولت توزيع اتوبوس در : استاندار تهران درباره پرداخت حق دولت در يارانه اتوبوس و مترو اظهار داشت

ايم كه هم اكنون بخش عمراني وزارت كشور در اين زمينه اقدامات خوبي انجام داده است و در آينده  شهرهاي مختلف را نداشته

 .ن زمينه خواهيم بودشاهد حركت جهشي در اي

هاي  در صورتي كه موتورهاي برقي به توليد داخلي برسد هزينه: وي درباره استفاده از موتورهاي برقي در شهر تهران اظهار داشت

 .توانيم با كيفيت باال نسبت به توليد اين موتورها اقدام كنيم شود و مي آن نيز كمتر مي

توليد موتورهاي برقي شود كه در اين زمينه شهرداري و وزارت كشور نيز بايد حمايت بايد بخش خصوصي وارد  :هاشمي يادآور شد

 .كنند تا موتورهاي فعلي جايگزين موتورهاي برقي شوند

 افزايش روزهاي پاک در سال جاري

روز هواي پاک،  در اين مدت دو ٧۱در سال : تا كنون اظهار داشت ٧۱ماهه آلودگي هوا از سال  ۳استاندار تهران درباره مقايسه 

روز ناسالم و همين طور در  ١۴روز سالم و  ۲١٦روز هواي پاک،  ٧، ٧۷روز هوا ناسالم بوده است در سال  ٣۳روز هواي سالم و  ۲۷۳

 .روز ناسالم و يك روز نيز در مرز هشدار قرار داشتيم ۴۴روز هواي سالم،  ۲٦۴روز هواي پاک،  ۲۳سال جاري 

و سازهاي غيرمجاز پيشگيري شد   درصد از ساخت ٧١باالي   :غيرمجاز در شهر تهران اظهار داشت هاشمي درباره ساخت و سازهاي

 .كه هم اكنون استان تهران در مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز و همينطور تصرف اراضي ملي پيشتاز است

هاي ذيربط  ها و مراتع و ديگر دستگاه لسازمان حفاظت از محيط زيست، قوه قضائيه، سازمان منابع طبيعي، سازمان جنگ: وي گفت

 .خواران انجام دادند  اقدامات الزم را براي مبارزه با زمين

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳۳٣۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940823000087


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

221 
 

 متفرقه
 - 31/۳2/9۳فارس

 توليد را به سود بانك ترجيح دادم/ ميليون توماني بسيج سازندگي ۱۱پرورش ماهي يك طلبه با وام 
ميليون توماني از بسيج سازندگي به كار پرورش ماهي پرداخت و  ۱۱زايي  يك طلبه كارآفرين با استفاده از وام اشتغال

 .گذاري در بانك ترجيح داد اين كار را به سود سپرده

ميليون توماني اشتغال  ۷۳، حجت االسالم رحيم جعفري با تسهيالت سازمان بسيج سازندگيبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

 .نار درس حوزوي به پرورش ماهي روي آورده استزايي از سوي بسيج سازندگي در ك

من شغل دولتي را هم تجربه كردم، اما اداره محل ": وي درباره واكنش مردم به پرورش ماهي قزل آال توسط يك روحاني مي گويد

 .كردم تا پايم به استخر ماهي باز شود كارم براي من مثل يك زندان بود، لحظه شماري مي

كه من شخصا وارد استخر مي شوم و فضوالت ماهي ها را پاک مي كنم يا خودم شخصا ماهي ها را در بازار مردم وقتي مي بينند 

 .آن ها عادت ندارند يك نفر با لباس روحاني را در كار توليدي ببينند. مي فروشم تعجب مي كنند

ماهي مرده و تلف شده به آن ها نمي  با اين وجود استقبال مي كنند و با خيال راحت ماهي مي خرند و مطمئن هستند كه من

 ".فروشم

توليد، آباد سازي و تالش . كار و كوشش براي توليد ثروت و پيشرفت اقتصادي جامعه از جمله مهمترين آموزه هاي اسالم است

ران در عرصه براي به گردش انداختن ثروت در جامعه عالوه بر اينکه در كالم معصومين مورد تمجيد قرار گرفته، توسط آن بزرگوا

 .عمل نيز به احسن وجه به اجرا در آمده است

با اين وجود مدت هاست كه جامعه ايراني از فرهنگ كار و تالش دور مانده، بسياري از آحاد جامعه اگر هم قرار باشد كار كنند، 

 .پشت ميزنشيني و استخدام در نهاد هاي دولتي را ترجيح مي دهند

 .از پرورش دهندگان موفق ماهي قزل آال در استان آذربايجان شرقي استحجت االسالم رحيم جعفري، يکي 

تن ماهي قزل آال توليد مي  ۱۳او با وجود برخورداري از شغل دولتي، كار توليدي را ترجيح داده و در روستاي محل تولدش ساالنه 

 . كند

آن است كه بخش قابل توجهي از روحانيون نيز تعجب از اشتغال يك روحاني در امر توليد كامال طبيعي و در عين حال گوياي 

 .مانند مردم عادي پشت ميزنشيني و اشتغال دولتي را ترجيح مي دهند

 از زمين جمع مي كرد( ع)هسته هاي خرمايي كه امير المومنين 

رباره علت ورودش به او د. حجت االسالم رحيم جعفري تجربياتش از اشتغال در كار توليدي را با خبرنگار ما در ميان گذاشته است

 .مطالعه درباره اقتصاد اسالمي از جمله حوزه هايي است كه به آن عالقمند بودم": عرصه توليد ماهي قزل آال، مي گويد

درباره اهميت كار و توليد اقتصادي مواجه مي شدم و در نهايت ( ع)در جريان مطالعاتم مرتبا با روايات و احدايث ائمه معصومين 

از آنجايي كه ماهي به طور كلي بازار مناسبي در كشور دارد و برادر بزرگترم نيز در اين . وارد يك عرصه توليدي شومتصميم گرفتم 

 ".عرصه تجربياتي داشت، پرورش ماهي قزل آال را انتخاب كردم

است، مي گويد ( ع)ين قنبر كه غالم اميرالمومن": ، خاطرنشان مي كند(س)جعفري با اشاره به برخي سفارشات اقتصادي اهل بيت 

 .وقتي مردم خرما را مي خوردند، هسته اش را روي زمين مي انداختند

مشغول جمع كردن هسته هاي خرما از روي زمين است، از ايشان پرسيدم علت اين كار چيست؟ ( ع)يك بار ديدم حضرت امير 

 .نده نخل خرما شوندحضرت فرمودند، مردم نمي دانند، مي خواهم اين هسته ها را بکارم تا در آي

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3757764


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                4931 اهم اخبار آب هفته چهارم آبان 

 

225 
 

هکتار باغ خرما ايجاد كرده و در اختيار  ۱۳۳با آن همه مشغله و ماموريت مهم، نزديك به ( ع)بر اساس يافته هاي من حضرت امير 

ميليارد تومان ارزش  ٣محاسبات من از تبديل سکه آن روز به ريال امروز نشان مي دهد اين مجموعه ماهانه . مردم قرار داده است

 ".به صورت عام المنفعه در اختيار مردم قرار داده است( ع)ادي توليد مي كرده كه حضرت امير اقتص

 معناي انسان كامل

نيز به مردم منفعت رسانده، متوجه مي ( ع)حاال اگر تصور كنيم اين نخل ها سال ها پس از شهادت حضرت امير  ": او مي افزايد

 .د شده و عالوه بر آن چه خدمت عظيمي به محيط زيست شده استشويم كه چه ثروت عظيمي توسط آن حضرت ايجا

حفر چاه آب و وقف كردن آن براي استفاده مردم هم يکي . ما در حفاظت از محيط زيست هيچ الگويي بهتر از اميرالمومنين نداريم

 ".بوده است( ع)ديگر از فعاليت هاي اقتصادي اميرالمومنين 

، فردي درويش (ع)در زمان امام موسي كاظم ": ره به نمونه اي ديگر در اين زمينه، اظهار مي كنداين فعال اقتصاد مقاومتي با اشا

مسلك كه براي عبادت خانواده اش را ترک كرده بود، روزي مشاهده كرد كه در گرماي خرماپزان مدينه، آن حضرت به همراه چند 

 .كارگر مشغول برداشت خرما هستند

اين همه مي گويد دنيا را رها كنيد اما خودش را چقدر براي دنيا به زحمت انداخته، بايد او را  پيش خودش گفت پسر رسول خدا

 .شنيد كه اگر در همين حال كه مشغول كار هستم، از دنيا بروم، در راه خدا مرده ام( ع)اما از امام كاظم! نصيحت كنم

عالم ( ع)اميرالمومنين . توليد و كار هيچ انساني كامل نيستانسان هاي كامل بودند و اين در حالي است كه بدون ( س)اهل بيت 

ترين فرد به قرآن كريم، نوزاشگر ترين پدر براي ايتام، بهترين جنگجوي عرب و بهترين اقتصاددان است، معناي انسان كامل همين 

  ".است

 ميليون تومان سود خالص ٦ماهانه 

به همين دليل از دو برادر و شوهر خواهرم . ن مناسب، پول كافي نداشتمبراي خريد زمي": حجت االسالم رحيم جعفري مي گويد

 .براي مشاركت دعوت كردم و زمين مناسبي در روستا تهيه كرديم

درصد از پول حاصل از فروش  ١۳. تن ماهي توليد مي كنيم و در اهر و اردبيل به فروش مي رسانيم ۲۱در حال حاضر در هر دوره 

اصل طبقه بندي در فعاليت توليدي بسيار حائز اهميت . ميليون تومان سود مي كنيم ٦است و ما ماهانه  ماهي قزل آال سود خالص

با ابتکاري كه به خرج داديم، ماهي ها را بر اساس اندازه و وزنشان در استخرهاي جداگانه طبقه بندي كرديم، در نتيجه به هر . است

هيم، اين مساله عالوه بر اينکه بهره وري ما را در مصرف كنستانتره ماهي بسيار باال استخر بر اساس وزن و اندازه ماهي ها غذا مي د

  ".برد، موجب شد تا هر روز ماهي براي فروش داشته باشيم و بازار را از دست ندهيم

 وقتي فضوالت ماهي را پاک مي كنم، مردم تعجب مي كنند

من شغل دولتي را هم تجربه كردم اما اداره محل ": روحاني مي گويد او درباره واكنش مردم به پرورش ماهي قزل آال توسط يك

مردم وقتي مي بينند كه من شخصا . كارم براي من مثل يك زندان بود، لحظه شماري مي كردم تا پايم به استخر ماهي باز شود

آن ها . ي فروشم تعجب مي كنندوارد استخر مي شوم و فضوالت ماهي ها را پاک مي كنم يا خودم شخصا ماهي ها را در بازار م

با اين وجود استقبال مي كنند و با خيال راحت ماهي مي خرند و . عادت ندارند يك نفر با لباس روحاني را در كار توليدي ببينند

 ".مطمئن هستند كه من ماهي مرده و تلف شده به آن ها نمي فروشم

يك بار يکي از اقوام ": توماني از بسيج سازندگي احداث كرده، مي افزايدميليون  ۷۳جعفري كه استخر ماهي اش را با دريافت وام 

 .به من تشر زد و گفت از اقتصاد سر در نمي آورم
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ميليون  ۲۱او به من و سه شريکم ثابت كرد اگر سرمايه مان را به جاي خريد زمين و پرورش ماهي در بانك مي گذاشتيم، ماهانه 

او درست مي گفتم اما اشکال كار اين بود كه اين . دو برابر سود فعلي حاصل از فروش ماهي استتومان سود دريافت مي كرديم كه 

 .چرخه مغاير با اقتصاد اسالمي است

به او گفتم وقتي من در كار توليد ماهي سرمايه گذاري مي كنم، كارخانه توليد كنستانتره ماهي براي محصولش مشتري پيدا مي 

حقوق مي گيرند، راننده وانتي كه براي من بار مي آورد، كسب در آمد مي كند و اين مي شود اقتصاد كند، كارگران آن كارخانه 

اگر همه پولشان را در بانك بگذارند معلوم است كه اقتصاد قفل مي شود و در نهايت همه ضرر مي كنيم، همچنان كه . اسالمي

 .امروز شاهدش هستيم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=1931۳6۳1۳۳1198 
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 متفرقه
 آیانا- 1931آبان  22, پنجشنبه

 ابالغ شد  ۴5تعرفه ثبت نام در آزمون هاي سازمان سنجش در سال 
 .تعيين شد ۰۱۴5در سال  تعرفه ثبت نام درآزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور

به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، مصوبه دولت درباره تعرفه ثبت نام دريافتي از 

 .را براي اجرا ابالغ كرد ۲۷٧١داوطلبان شركت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 

 :است متن مصوبه هيئت وزيران به شرح زير

به شرح جدول زير تعيين  ۲۷٧١تعرفه ثبت نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال 

درآمدهاي سازمان سنجش آموزش كشور به حساب خزانه واريز و در بخش درآمد بودجه كل كشور منظور و معادل آن از . مي شود

 . بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيردطريق درج رديف هزينه اي در لوايح 

 ( مبالغ به ريال)

 مالحظات ميزان تعرفه  نوع تعرفه رديف

 ۲٣۳ر۳۳۳ آزمون سراسري ۲

 به ازاي هر داوطلب

مندي به گزينش در دانشگاه پيام نور، تربيت معلم عالقه ۱

 و مراكز غيرانتفاعي( فرهنگيان)
 ۴٦ر۳۳۳

 ۲٣۳ر۳۳۳ پيوستهآزمون كارداني  ۷

 ۱۷۳ر۳۳۳ آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته ۴

 ۷۳۳ر۳۳۳ آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته ١

 ١۳۳ر۳۳۳ آزمون دكتري داخل ٦

 ١۳۳ر۳۳۳ آزمون دكتري اعزام به خارج ۳

 ١۳۳ر۳۳۳ (بدون گفتار)آزمون زبان انگليسي پيشرفته  ٣

 ١۳۳ر۳۳۳ (گفتار با)آزمون زبان انگليسي پيشرفته  ٧

 ۲٣۳ر۳۳۳ آزمون عملي تربيت بدني ۲۳

 ۱۷۳ر۳۳۳ آزمون عملي رشته هاي هنر ۲۲

 به ازاي هر پرونده ۱٧۳ر۳۳۳ بررسي پرونده هاي صالحيت عمومي داوطلبان آزمون ها ۲۱

۲۷ 
هاي عمومي دانشگاه هزينه مصاحبه و بررسي صالحيت

 فرهنگيان
 ۱۷۳ر۳۳۳

 به ازاي هر داوطلب

 هاي ارساليبابت تمام پيام ١ر۳۳۳ (اختياري)خدمات پيام كوتاه آزمون  ۲۴

براي اجرا به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  ۱١/٣/۲۷٧۴اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 

 .وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ كرد

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۲٦۱-۲.html 
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 مرکبات

 - 31/۳2/21فارس

 افزايش توليد و متضرر شدن توليدكنندگان/ كيوي؛ محروم از بازار فروش منسجم 
حمايت مسئوالن امر به اين محصول و توجه  ارزآوري و سوددهي بيشتر كيوي در مقايسه با ساير محصوالت كشاورزي

 .طلبد به فعاالن اين عرصه را مي

هزار هکتاري  ٣هزار هکتار از گستره حدود  ٦دهد كه حدود  از شهرستان چالوس، آمارها نشان مي خبرگزاري فارسبه گزارش 

لحاظ برخورداري از شرايط بسيار مناسب اقليمي  اين استان واقع شده و اين منطقه به ويژه غرب باغات كيوي كشور در مازندران به

 .خود اختصاص داده است نظير خاک مناسب و مطلوب و نور كافي خورشيد بيشترين ميزان توليد اين محصول را به

شود و ايران به لحاظ توليد كيوي در  تن محصول برداشت مي ۱۳تا  ۲١طور ميانگين از هر هکتار باغ كيوي در مازندران حدود  به

 .جهان رتبه چهارم و در صادرات اين محصول رتبه هشتم را دارد

برداشت كيوي كه نام آن برگرفته از يك پرنده بومي مربوط به كشور نيوزيلند است، در كشورهايي چون ايتاليا، نيوزيلند، شيلي، 

 .شود اي كشت مي فرانسه، ژاپن و ايالت متحده آمريکا در سطح گسترده

 .ماه ادامه دارد شود و به مدت يك ماه آغاز مي برداشت اين محصول در ايران نيز از نيمه دوم آبان

هاي پژوهشي روي اين  پس از آزمايش ۲۷١٦وارد ايران شد و كاشت آن در سال  ۲۷۴۳بار در سال  درخت كيوي براي نخستين

 .دگونه در ايستگاه تحقيقات كشاورزي رامسر آغاز ش

با وجود اين مزايا امروزه شاهد هستيم كه بازار محصوالت كشاورزي مازندران، با وجود توليدات مناسب داراي فروش مناسب نيست 

 .كند داران ايجاد مي و اين امر مشکالت زيادي را براي باغ

حصوالت اما صادرات برخي از هاي باالي مازندران در توليد محصوالت كشاورزي با كيفيت باال و تنوع م با توجه به ظرفيت

ويژه كيوي در حد مطلوب نيست و با وجود ادعاهاي بخش كشاورزي كه مازندران براي رونق كشاورزي  محصوالت كشاورزي به

نيازمند رونق بازار است و داراي محصوالتي است كه بيش از نياز كشور بوده و نيازمند صادرات است، اما تاكنون تدابير محکمي 

 .به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات و رفاه حال توليدكنندگان اتخاذ نشد براي ورود

كند، اما بازار فروش منسجمي براي  درصد كيوي كشور را استان مازندران توليد مي ٣۳گفته مسئوالن بخش كشاورزي  اگر چه به

ن توليدكنندگان هستيم كه راهکار اين اين محصول موجود نيست و با وجود همه مسائل تنها شاهد افزايش توليد و متضرر شد

 .مشکالت منوط به فراهم كردن بازار فروش است

 ها باال بودن اجاره بهاي سردخانه* 

مشکالت : وگو با فارس، گفت ناتري كه خود را يکي از توليدكنندگان كيوي در شهرستان چالوس معرفي كرد در گفت علي شمس

هاي زيادي را  كش، دشواري ها است كه اين قشر زحمت الن آن را ندانند بلکه سالاي نيست كه مسئو كاران موضوع تازه كيوي

 .شوند متحمل مي

كيوي جزو محصوالتي است كه بازارپسندي خوبي در برخي از كشورها از جمله حاشيه درياي خزر و اروپايي دارد اما : وي افزود

 .تاكنون هنوز بستر مناسب صادرات آن در منطقه فراهم نشده است

http://www.farsnews.com/
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هاي  اگر حمايت: ها است، اظهار كرد كاران مربوط به جوالن دالالن و واسطه ناتري با اشاره به اينکه بخش عمده مشکل كيوي شمس

ساله  رنج يك كاران در منطقه فراهم شود، ديگر دالالن دست الزم و امکانات مناسب براي توليد و صادرات اين محصول براي كيوي

 .برند يداران را به يغما نم باغ

: كاران در منطقه برشمرد و ادامه داد ها را از ديگر مشکالت كيوي بها بابت ماندگاري محصول در سردخانه وي باال بودن حق اجاره

شده  نبود مراكز عرضه مستقيم كاالهاي كشاورزي از ديگر مشکالت اساسي اين قشر است، چرا كه نبود اين امکانات سبب

 .ها شود به نرخ پايين بفروشند و بيشترين سود نصيب واسطهكاران محصول خود را  كيوي

 ها جوالن دالالن و واسطه* 

در صورت : فعاليت چندين ساله خود در اين حرفه اشاره كرد و گفت كار ديگري از شهرستان چالوس نيز به مهدي آهنگربهان كيوي

 .يابد شرايط كنوني افزايش ميكاران به چندبرابر  حمايت و توجه بيشتر مسئوالن، ميزان درآمد كيوي

علت دارا بودن خواص غذايي و درماني مورد استقبال  با وجود اين كه اين محصول جزو چهارمين ميوه دنيا بوده و به: وي افزود

ريزي اصولي  ربط برنامه شکل مطلوب از سوي مسئوالن نهادهاي ذي كشورهاي منطقه است، اما تاكنون براي افزايش توليد آن به

 .صورت نگرفت

ها سبب شد تا كيوي در زمان واقعي برداشت، چيده نشود و همين امر  آهنگربهان با بيان اينکه نگاه سودجويانه برخي از واسطه

در صورتي كه كيوي مانند مركبات در سبد خانوار قرار گيرد و دولت نسبت به خريد : شود، تصريح كرد باعث كاهش قيمت آن مي

 .شود اي عرضه در شب عيد اقدام كند، بخشي از مشکالت برطرف ميتضميني توافقي آن بر

 فراهم كردن صنايع تبديلي در چالوس* 

نصيري از ديگر توليدكنندگان محصول كيوي در شهرستان چالوس بر فراهم كردن صنايع تبديلي با هدف جلوگيري از  احمد فقيه

در صورت توليد محصوالت جانبي از جمله مربا و : أكيد كرد و گفتدرصد كيوي با كيفيت پايين ت ۱۳ضايعات و دور ريختن حدود 

 .داران كرد توان سود بيشتري نصيب باغ چيپس كيوي مي

وي با اشاره به اينکه اين منطقه به لحاظ اقليم بسيار مناسب و برخورداري از اراضي مستعد، شرايط بسيار مطلوبي براي توليد كيوي 

ها و برداشت پيش از  كاران از راهکارهاي حذف واسطه تعاوني با هدف خريد مستقيم كيوي از كيويهاي  ايجاد تشکل: دارد، افزود

 .موعد اين محصول است

 تن كيوي در چالوس ۱5برداشت * 

جاري خبر داد و  تن كيوي در هر هکتار در سال ۷١وگو با فارس، از برداشت ميانگين   مدير جهاد كشاورزي چالوس نيز در گفت

كال و  كال، عباس دهد و روستاهاي نجاركال، گيل هکتار از باغات سطح زيركشت كيوي را تشکيل مي ۳١۳شهرستان چالوس در : گفت

 .خود اختصاص داد دارميشکال سطح بيشتري از باغات كيوي را به

: سالم است، تصريح كردهاي  دليل عدم استفاده از سموم از جمله ميوه يزدانقلي خزايي با اعالم اينکه كيوي شهرستان چالوس به

هاي ضخيم و يا  صورت مکانيکي و با استفاده از پارچه هم به شوند كه آن نام شپشك توت دچار مي درختان كيوي به آفتي به

 .آورد بار نمي رود و خوشبختانه اين آفت نيز در شهرستان چالوس خسارت محسوسي به هاي زبر از بين مي برس

توليدكنندگان : شود، اظهار كرد هاي ميوه انجام مي كه براي باال بردن كيفيت و كميت كيوي در باغ وي با اشاره به انجام عملياتي

هاي مناسب در دو جهت  چالوسي با استفاده از زهکشي مناسب، مرمت و بازسازي انهار، هرس مناسب زمستانه، نگهداشتن شاخه
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هاي نرک از رشد خوبي در توليد  ي زيادي دارند و حذف شاخهها هاي اضافي، نگهداري شاخسارهايي كه جوانه اصلي، حذف شاخه

 .اين محصول برخوردار هستند

پاشي را از اثرات مطلوب توليد و اقتصاد صنعت  موقع، تنك كردن گل، غنچه و ميوه در زمان مناسب و محلول وي هرس تابستانه به

تفاده از كودهاي آلي، استفاده از شن در باغات با سطح آب رعايت اصول بهداشتي باغ در طول سال، اس: كيوي عنوان كرد و افزود

ماه از ديگر راهکارهاي توليد بهتر كيوي محسوب  آب از باغات، برداشت به موقع كيوي در آبان باال و ميزان رس باال، خروج زه

 .شود مي

يکي از نکات حائز : اظهار كرد... يه و مدير جهاد كشاورزي چالوس با اشاره به صادرات كيوي به كشورهاي حاشيه درياي خزر، ترك

اهميت در برداشت كيوي استفاده از جعبه مناسب پالستيکي و برداشت اصلي توسط كارگران زبده است كه بايد با دستکش انجام 

 .آورد شود، چرا كه هر ضربه فيزيکي خاصيت انبارداري را پايين مي

براي حمايت از كشاورزان و : حمايت از توليدكنندگان و كشاورزان، بيان كرد وي با تاكيد بر ابالغيه مقام معظم رهبري در زمينه

گذاري  داران ضرورت دارد تا دولت تمهيداتي در اين زمينه لحاظ كند و با اتخاذ تدابيري مانند دادن يارانه به بخش توليد، قيمت باغ

رويه محصوالت كشاورزي كشاورزان را  ز واردات بيمناسب روي كاالهاي اصلي كشاورزي، كاهش نرخ سود تسهيالت و جلوگيري ا

 .زير چتر حمايت خويش قرار دهد

هاي حمايت از كشاورز و توسعه  ترين راه اصالح قانون ارث و جلوگيري از خرد شدن اراضي ارثي از مهم: خزايي در پايان گفت

 .دارد زها و تغيير كاربري اراضي باز ميداري و كشاورزي محسوب شده و افراد را از روي آوردن به ساخت و سا صنعت باغ

 باال بودن هزينه توليد/ها كافي نبودن گنجايش سردخانه* 

وگو با فارس، با بيان اينکه كشاورزان ما  رئيس اداره بهبود توليدات دامي و گياهي اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس در گفت

داران و كشاورزان در شهرستان چالوس دانش فني الزم را براي  ه به اينکه باغبا توج: در توليد محصوالت مشکلي ندارند، اظهار كرد

 .گيرند، بنابراين عملکرد مطلوبي را شاهد هستيم توليد محصوالت بهتر از كارشناسان مي

در  اي كه ترين مسئله مهم: ترين مشکل كشاورزان و توليدكنندگان را در فروش محصوالت دانست و افزود مقدم مهم حسن پور

شد  فروش مي هاي گذشته كه محصوالت در تيرماه پيش كاران حائز اهميت است، اين است كه بر خالف سال جاري براي كيوي سال

 .اما امسال تاكنون كشاورزان وضعيت نادرستي دارند

ر به انتقال به فروش نرفتن محصوالت كيوي مجبو بر اساس بازديدهاي ميداني و ادعاي كشاورزان در صورت به: وي تصريح كرد

رفت از اين  ها نيز كافي نيست، بنابراين نيازمند تمهيدات مناسب براي برون كار گنجايش سردخانه سردخانه هستند كه با اين

 .معضالت هستيم

ترين چالش فراروي كشاورزان را فروش  رئيس اداره بهبود توليدات دامي و گياهي اداره جهاد كشاورزي شهرستان چالوس، بزرگ

باال بودن هزينه توليد و وجود شرايط اقليمي و وضعيت آب و هوايي مناسب كه موجب سوء استفاده : والت عنوان كرد و گفتمحص

 .شود، از جمله مشکالتي است كه بايد از سوي مسئوالن مرتبط جدي گرفته شود سودجويان در معامالت اراضي و امالک مي

 اعطاي تسهيالت درازمدت با سود كم* 

داران و توليدكنندگان دانست و  ترين دغدغه باغ نهاد شهرستان چالوس نيز عدم فروش محصوالت را مهم هاي مردم سازمان نماينده

ها و  آوري است، زيرا واسطه ها و نداشتن توان جمع هاي بخش كشاورزي انتقال محصوالت به سردخانه يکي از نگراني: اظهار كرد

 .نشيني كردند وضعيت نامناسب عقبدليل عدم صادرات و  خريداران نيز به
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با توجه به : ها را در صورت عدم فروش به موقع محصوالت كشاورزي مهم خواند و افزود زدگي و خراب شدن ميوه نورعلي رادمهر يخ

صل از اين هاي گذشته را بدهکار هستند، بنابراين سود حا ها اقساط ناشي از تسهيالت در سال بانك  اينکه بيشتر كشاورزان منطقه به

 .ها پرداخت شود درآمد ناچيز از فروش محصوالت بايد به بانك

داران  تمام باغ: درصد براي اعطاي وام و تسهيالت به كشاورزان و توليدكنندگان، متذكر شد ۱۴الي  ۱۱مندي از سود  وي با گله

هاي خود را فروخته و يا به  ونق اقتصادي زمينشود تا با وجود ر ها بدهکار هستند و اين امر موجب مي صورت خانوادگي به بانك به

 .شود روي بياورند كه اين آفتي براي جامعه محسوب مي« ربا»پديده 

بايد فکري به حال : داران و توليدكنندگان اظهار كرد عضو شوراي اسالمي بخش مركزي چالوس با تاكيد بر حمايت دولت از باغ

و يا اعطاي تسهيالت درازمدت با سود كم است كه كشاورز مجبور نباشد براي   رانههاي آن دادن يا كشاورزان كرد و يکي از راه

 .تمديد آن تمام سودي كه در مقابل فروش محصوالت دارد را به اين امر اختصاص دهد

در راستاي فروش : كننده نيز گران بخرد، افزود ها را با قيمت بااليي بفروشند تا مصرف داران حاضر نيستند ميوه وي با بيان اينکه باغ

 .ها كوتاه شده و توليدكننده نيز متضرر نشود محصوالت نيز بايد كاري كرد تا دست واسطه

ساله را آفتي براي نابود شدن كشاورزي و گرفتن انگيزه كشاورزان و  رادمهر دادن تسهيالت با سود باالي بانکي و با سررسيد يك

بيشتر كشاورزاني كه در بحران برف سال گذشته دچار خسارت شدند، در : فتتوليدكنندگان محصوالت كشاورزي عنوان كرد و گ

است كه دولت با تغيير كاربري اراضي مخالف است، اما  درصد هستند و اين در حالي ۲۳حال پرداخت اقساط خويش با بهره بانکي 

 .شود مي شکل برخورد قطعاً كشاورز مجبور به فروش زمين خويش براي بازپرداخت تسهيالت با اين

بايد كاري كرد : نشان كرد كنندگان داخلي توان خريد محصوالت كشاورزي با قيمت باال را ندارند، خاطر وي با اشاره به اينکه مصرف

هاي كارگري و گراني بازار  وجود بيايد، چرا كه همگي شاهد هستيم كه با توجه به هزينه تا در زمينه صادرات كيوي نيز حركتي به

 .يسه با ارزاق ديگر قيمت بااليي نداردكيوي در مقا

اي  كيوي تنها ميوه: ها اظهار كرد نهاد شهرستان چالوس با اشاره به مزيت كيوي در مقايسه با ديگر ميوه هاي مردم نماينده سازمان

 .شود است كه ارگانيك بوده و از سموم و مواد شيميايي در آن استفاده نمي

هاي اين  و عدم ماندگاري آن در انبارها ميوه را در مقايسه با ساير محصوالت از ديگر ويژگي ها داشتن كيوي در سردخانه وي نگه

تومان در  ٣۳۳هزار و  يکي ديگر از مشکالت توليدكنندگان كيوي اين بود كه در تابستان اين ميوه به قيمت يك: ميوه خواند و گفت

فروش برساند، چرا كه مشتري در  را به تواند آن تومان نيز نمي ۱۳۳و  هزار ها خريداري شد اما اكنون كشاورز حتي كيلويي يك باغ

 .اين زمينه وجود ندارد

يکي از معايب ما اين است كه : به اين محصول عنوان كرد و گفت رادمهر نبود صنايع تبديلي براي كيوي را از ديگر معضالت مبتال

نداريم و اين در ... صورت خشکبار، چيپس، مربا و  براي استفاده آن بهكنيم و آگاهي الزم  كيوي را تنها در قالب ميوه مصرف مي

داران نگران دور ريختن ضايعات كيوي و خراب شدن آن  حالي است كه اگر كارخانه تبديلي در اين منطقه وجود داشته باشد، باغ

 .نيستند

 ايجاد صنايع تبديلي/ غيرواقعي بودن قيمت كيوي* 

ها، تسهيالت بانکي، صادرات كم،  ان به اين نکات پي برد كه بيمه محصوالت، غيرواقعي بودن قيمتتو بر اساس گزارش باال مي

 .كاران است ترين مشکالت فراروي كيوي هاي كم و نبود صنايع تبديلي از مهم ها، حمايت كمبود سردخانه، كمبود و گراني نهاده
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هاي كشاورزي كوتاه كند و بدون شك مشکالت فراروي  ه بخشها را در هم دولت بايد با تدوين برنامه منسجم، دست واسطه

هاي بخش  تر از همه همکاري مسئوالن نهادهاي دولتي و تشکل هاي مناسب، مديريت منسجم و مهم كاران با اتخاذ سياست كيوي

 .شود خصوصي برطرف مي

ن امر به اين محصول و توجه به فعاالن ارزآوري و سوددهي بيشتر كيوي در مقايسه با ساير محصوالت كشاورزي حمايت مسئوال

 .طلبد اين عرصه را مي

داري محصول و از بيم فاسد شدن  علت نبود امکانات نگه كاران به اي از كيوي اي است كه عده با توجه به اينکه اكنون وضعيت به گونه

ند، بنابراين ايجاد صنايع تبديلي در غرب فروش كن ها پيش رنج خود را به قيمت بسيار ناچيز به واسطه آن، ناگزير هستند كه دست

 .مازندران براي حل مشکالت توليدكنندگان كيوي ضروري است

هاي نوشهر و چالوس كشت شد و به لحاظ آب و هوايي نيز اين  بار در ايران كيوي در شهرستان با توجه به اين كه براي نخستين

الن نهادهاي مربوط با اتخاذ ساز و كار تشويقي و افزايش توليد بيشتر، شهرستان شرايط بسيار مطلوبي دارد، بنابراين بايد مسئو

هاي دولت اين قشر ناگزيرند براي حفظ منافع و  كاران اين منطقه را مورد حمايت قرار دهند، چرا كه درصورت نبود حمايت كيوي

 .هاي خود روي آورند افزايش ميزان درآمدشان به تغيير كاربري اراضي و فروش زمين

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۳۴١٣ 
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 مرکبات
 - 31/۳2/21فارس

 هاي گرمسيري  ميليون دالري ميوه ۱۱۱صادرات / هزار تن سيب و پرتقال شب عيد ۱5سازي  آغاز ذخيره
سازي ميوه شب عيد آغاز  گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه ذخيره هاي گرمسيري و نيمه مديركل ميوه

 .شود هزار تن سيب براي تأمين ميوه شب عيد ذخيره مي ۵۱هزار تن پرتقال و  ۹5: شده، گفت

وگو با خبرنگار اقتصادي  شاورزي در گفتگرمسيري وزارت جهاد ك هاي گرمسيري و نيمه پور مديركل دفتر ميوه ابوالقاسم حسن

 .سازي ميوه شب عيد به دستور وزير جهاد كشاورزي آغاز شده است ذخيره: ، گفتخبرگزاري فارس

 .ذخيره شودهزار تن سيب براي تأمين ميوه شب عيد  ۱۳هزار تن پرتقال و  ۴١براين اساس مقرر شده تا امسال : وي افزود

: گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينکه توليد مركبات امسال خوب بود، اظهار داشت هاي گرمسيري و نيمه مديركل ميوه

 .ميليون تن است ۴برآورد وزارت جهاد از ميزان توليد مركبات در سال جاري بيش از 

  هزار تن انواع ميوه ۱٧۳حدود  ٧۷سال : شود، تصريح كرد مي هزار تن پرتقال صادر ۲۳۳پور با بيان اينکه ساالنه حدود  حسن

 .گرمسيري صادر شد گرمسيري و نيمه

روند كه  هاي سردسيري و گرمسيري به شمار مي خرما، انجير، پرتقال، كيوي و ديگر مركبات، انار و انبه جزء ميوه: وي بيان داشت

آوري  ميليون دالر براي كشور ارز ۷۳۳ثل موز، نارگيل و آناناس در مجموع شوند، م هاي وارداتي كه صادرات مجدد مي به عالوه ميوه

 .داشته است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=۲۷٧۴۳٣۱۷۳۳۲۳۳۳ 
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 مرکبات
 آیانا-1931آبان  21, یکشنبه

 جاروئك، مهمان هميشگي مركبات كشور / نينو موقع مركبات براي مقابله با ال به برداشت
با پايان زمان برداشت ارقام زودرس مركبات، مؤسسه تحقيقات مركبات كشور پيشنهاد كرد باغداران با برداشت 

 .رس موجبات كاهش خسارت سرمازدگي را فراهم كنند موقع ارقام ميان به

از بررسي علل عارضه ( ايانا)يقات مركبات كشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران رئيس مؤسسه تحق

شود توسط محققان مركز تحقيقات  سرخشکيدگي و زوال مركبات كه چندين سال است در منطقه سياهو استان هرمزگان ديده مي

هاي تحقيقاتي براي مديريت اين عارضه در حال  مي مؤسسهتما: اين استان و مؤسسه تحقيقات مركبات كشور خبر داد و گفت

 .فعاليت هستند تا بتوانيم اين مشکل را كنترل كنيم

زا و غيربيماري به  محمدي با بيان اينکه گرماي موجود در منطقه، تغييرات اقليمي رخ داده و مجموعه عوامل بيماري مرتضي گل

رو هستيم كه درباره  بر زوال مركبات، با مشکل گرينينگ و جاروئك نيز روبه عالوه: اند، افزود پيشرفت اين عارضه كمك كرده

گرينينگ در استان هرمزگان اطالعات دقيق و كاملي در دسترس نيست، ميزان گسترش آن نامعلوم است و در حال انجام تحقيقات 

 .روي اين بيماري هستيم

 ۲۷۳٦هرمزگان ليموترش است، به خسارت بيماري جاروئك از سال وي با عنوان اينکه از محصوالت اصلي توليدشده در استان 

ها  هاي تأثيرگذاري براي مقابله با جاروئك، مديريت باغ از شيوه: خورشيدي در منطقه روي محصول ليموترش اشاره كرد و ادامه داد

ط محققان مراكز مختلف برخي ارقام شده توس و دستيابي به ارقام ليموترش مقاوم به جاروئك است كه با توجه به تحقيقات انجام

 .اند و در حال بررسي سازگاري اين ارقام در نقاط مختلف كشور هستيم اليم متحمل به اين بيماري شناخته شده ليموترش پرشين

 محمدي با اشاره به اجراي طرحي با همکاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي گل

دنبال تکثير و توسعه ليموترش سالم  در حال حاضر به: اليم مقاوم به جاروئك خاطرنشان كرد جهت توليد اقتصادي ارقام پرشين

 .اليم هستيم براي جايگزيني آن در برخي مناطق كه سازگار براي كشت ارقام پرشين

تر بودن،  دليل درشت اين رقم به: است، تصريح كرد اليم تنها رقم متحمل به جاروئك شناخته شده وي تأكيد بر اينکه رقم پرشين

 .شود شود و براي تازه خوري استفاده مي خشك نمي

اليم متحمل به بيماري جاروئك ادامه  رئيس مؤسسه تحقيقات مركبات كشور با عنوان اينکه تحقيقات براي معرفي ارقام اليم و شبه

قتصادي كشت نشده است، در حال بررسي سازگاري اين رقم با مناطق مختلف صورت ا اليم به تاكنون رقم پرشين: دارد، يادآور شد

 .هستيم و در آينده نزديك اين رقم در سه استان جنوبي كشور كشت خواهد شد

توان با  پذير نيست و تنها مي شود، حذف كامل آن ديگر امکان در مناطقي كه بيماري جاروئك شايع مي: محمدي تأكيد كرد گل

 .دهي را زياد كرد يت باغي و تغذيه صحيح از ميزان خسارت كم كرد و با افزايش طول عمر درخت، زمان محصولهاي مدير روش

در : نينو و سرماي شديد در زمستان سال جاري اظهار داشت هاي جهاني براي بروز پديده ال هاي سازمان زني وي با اشاره به گمانه

رس هستند كه  هاي آذر و دي زمان برداشت ارقام ميان ن رسيده است و ماهحال حاضر برداشت ارقام زودرس مركبات به پايا

 .رس، موجبات كاهش خسارت سرمازدگي را فراهم كنند موقع ارقام ميان كنيم باغداران با برداشت به پيشنهاد مي

كنند، اما  ماه برداشت نمي باغداران به داليل اقتصادي در بيشتر مواقع محصول مركبات خود را تا بهمن: محمدي همچنين گفت گل

كنيم در سال جاري ارقام  هاي سرما و يخبندان توصيه مي با توجه به تغييرات اقليمي پيش رو و كوتاه شدن فاصله بين بروز دوره

 .رس در زمان مناسب برداشت شوند ميان
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هايي كه در دنيا  از روش: عنوان كرد و افزود دليل ايجاد درختان تنومند هاي ديگر مبارزه با يخبندان به وي مديريت تغذيه را از روش

شود و در قديم بيشتر مرسوم بوده است، استفاده از دود آتش براي كاهش خسارات است كه استفاده از اين روش  كمتر استفاده مي

ي مركبات، دماي باغ را ها هايي با توليد حرارت باال و قرار دادن آنها در باغ در سطح وسيع نيز ممکن است و امروز با طراحي بخاري

 .كنند كنترل مي

هزار تن مركبات در استان مازندران در سال  ۲۳۳بيني توليد دو ميليون و  رئيس مؤسسه تحقيقات مركبات كشور در پايان از پيش

 ./بگذارندجاري خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه باغداران با رعايت نکات الزم، سرماي پيش رو را بدون هيچ خسارتي پشت سر 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/۱٦۳۱١-۲.html 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

 تامين مي شود  توسعهاعتبار ريزگردها و كارون در برنامه ششم 
معاون رئيس جمهوري از اختصاص اعتبار براي مقابله با پديده ريزگردها و ساماندهي رودخانه كارون در برنامه ششم 

 . توسعه كشور خبر داد

ر ، محمدباقر نوبخت در نشست خبري كه در استانداري اهواز برگزار شد، با بيان اينکه د(ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

بر اساس ابالغيه رئيس جمهوري، براي استمرار منابع : وزارت كشور به دستور روحاني كارگروه مقابله با ريزگردها تشکيل شده افزود

 .مالي مقابله با ريزگردها در برنامه ششم توسعه كشور برنامه ريزي مي شود

ساماندهي كارون جزو اولويت هاي مصوب : تاكيد كرد وي با اشاره به مصوبات شوراي عالي آب درباره ساماندهي رودخانه كارون،

 .دولت است كه در برنامه ششم توسعه اعتبار مورد نياز آن تامين مي شود

 پروژه هايي كه فاقد توجيه زيست محيطي هستند نبايد اجرايي شوند

گتوند توسط اين سازمان اظهار  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور همچنين با اشاره به انجام مطالعات عالج بخشي سد

بر همين اساس يك تيم پژوهشي و دانشگاهي و صنعتي براي بررسي وضعيت سد تعيين و قرار شد حذف سد يا كاهش شوري : كرد

 .آب پشت سد را بررسي كند

 .مي شود گزارش نهايي هم اكنون ارائه شده كه بر اساس توصيه ها ، نسبت به آينده سد گتوند تصميم گيري: وي افزود

نوبخت همچنين درباره اختصاص اعتبار و اجرايي شدن طرح هاي انتقال آب از سرشاخه هاي كارون كه بدون مجوز زيست محيطي 

 .پروژه هايي كه فاقد توجيه زيست محيطي هستند نبايد اجرايي شوند: انجام شده، اظهار كرد

اين مشکالت كه در طوالني :ي به محيط زيست دانست و گفتوي مشکل ريزگردها و خشك شدن تاالب ها را از تبعات بي توجه

 .مدت ظاهر مي شود، نشان مي دهد كه بايد نهايت دقت در مباحث زيست محيطي داشته باشيم

 بررسي سهم خوزستان از نفت

يس جمهوري اين پيشنهاد به دفعات در حضور رئ: نوبخت درباره افزايش سهم خوزستان از دو درصد درآمد نفت به سه درصد گفت

 .مطرح شده و وي پاسخ داده كه اين مساله نياز به كار كارشناسي دارد

در : رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اشاره به اينکه نخستين سفر استاني رئيس جمهوري به خوزستان بوده، افزود

تا استاندار خوزستان در هيات دولت گزارش راستاي پيگيري مسائل استان شوراي راهبري خوزستان تشکيل شد و در همين راس

هزار هکتاري كشاورزي رهبري  ١١۳مفصلي به ويژه در زمينه پيگيري تعهدات سفر استاني هيات دولت انجام داده، كه اجراي طرح 

 .از آن جمله است

 تهديد احتمالي داعش

اقبت را براي جلوگيري از اقدام هاي احتمالي دستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي نهايت دقت و مر: سخنگوي دولت در ادامه گفت

 .داعش در كشور انجام مي دهند

جمهوري اسالمي و سوريه از ابتدا نسبت به : وي با اشاره به وقوع حوادث تروريستي در لبنان و فرانسه و تهديد داعش، اظهار كرد

بطور رسمي اعالم كرده بودند اما تعدادي از كشورها  اين گروهك تروريستي و ناامني هايي كه ايجاد مي كردند نگران بوده و آن را

 .براي سوء استفاده ابزاري به آنها ميدان داده بودند، البته اكنون همه متوجه ماهيت اين گروهك شده اند
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اعالم دولت جمهوري اسالمي به طور رسمي : نوبخت با بيان اينکه داعش چهره مخدوشي از اسالم مهربان به دنيا عرضه كرده، افزود

 .كرده كه براي مقابله با تروريسم عزم جدي دارد

به همين جهت، دقت و باال بودن ضريب امنيتي ما در : وي داعش را يك خطر براي همه كشورها از جمله ايران دانست و گفت

 .داخل كشور باعث خنثي شدن توطئه هاي آنها مي شود

 برنامه كوتاه مدت دولت براي خروج از ركود

اين برنامه همانطور كه : ن مديريت و برنامه ريزي كشور درباره برنامه كوتاه مدت دولت براي خروج از ركود، اظهار كردرئيس سازما

از نامش پيداست براي كوتاه مدت است و نمي خواهيم به وسيله آن كشور را به توسعه برسانيم زيرا قرار است برنامه ششم كه براي 

 .سعه را محقق كندشرايط پس از تحريم نوشته شده تو

اين رقم اگر چه نسبت به پارسال كه سه : وي رشد اقتصادي كشور در شش ماه نخست امسال را يك درصد عنوان كرد و افزود

درصد بوده بهتر است؛  -۲.٧درصد و  -٦.٣كه رشد اقتصادي به ترتيب  ٧۱و  ٧۲درصد بود كاهش دارد اما نسبت به سال هاي 

 .كه اين رشد اقتصادي براي كشور ما مناسب نيستالبته بايد در نظر داشت 

براساس گزارش بانك جهاني، انتظار مي رود كشور در سال آينده رشد پنج تا شش درصدي در اقتصاد داشته : نوبخت اظهار كرد

 .باشد

ابزار مالي دولت و ابزار را انجام دهيم و براي آن از  'سرمايه گذاري'و  'تحريك تقاضا'در اين فاصله تالش كرديم : وي اضافه كرد

 .تسهيالت استفاده كنيم

ميليارد تومان به طرح هاي عمراني تزريق كنيم كه همه  ١۳۳در زمينه ابزار مالي دولت موظف شديم كه هفت هزار و :نوبخت گفت

هزار ميليارد  ۱۲به هزار ميليارد تومان رسيده كه با احتساب ديگر پرداخت ها  ۲٦آن انجام شد و هم اكنون اين رقم به بيش از 

 .تومان مي رسد

درباره سياست هاي پولي قرار بود با تحريك تقاضا، اجناس و توليدات داخلي كه به دليل نبود تقاضا در انبارها است : وي اظهار كرد

 .مانند خودرو و وسايل خانگي به فروش برسد

ه پول خود را به صنعت خودرو براي تحريك تقاضا بدهيم به گفته وي، اكنون همه تسهيالت خودرو جذب شده، البته قرار نبود هم

 .و براي ساير محصوالت هنوز پرداخت تسهيالت انجام مي شود

 .ميليون تومان به كارمندان دولت تسهيالت داده شود ۲۳قرار است تا سقف : نوبخت گفت

بر اساس بخشنامه : طرح شده، اظهار كردمعاون رئيس جمهوري با اشاره به بحث هايي كه درباره برداشت از حساب كارمندان م

سازمان مديريت و برنامه ريزي، از حساب افرادي كه حقوق دريافت مي كنند در قبال پرداخت تسهيالت، پول برداشت مي شود كه 

 .اين مساله براي اطمينان بخشي به بانك هاست و يك مزيت به شمار مي آيد

اين يك بسته اقتصادي بود كه صرفا براي : ود براي مسائل فرهنگي اجتماعي باشد گفتوي با بيان اينکه اين پول از ابتدا قرار نب

 .شوک به بازار و رونق صنايع است و بسته فرهنگي اجتماعي نبوده كه مثال وام ازدواج از آن پرداخت شود

محقق نمي شود بلکه رشد هشت درصدي اقتصادي كه مد نظر ماست، فقط با جذب سرمايه جديد : نوبخت همچنين تاكيد كرد

 .بهره وري و توليد دانش بنيان نيز بايد در دستوركار قرار گيرد

در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده سه درصد بودجه ساالنه را براي دانش بنيان كردن توليدات اختصاص مي : وي افزود

 .دهيم
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ميليارد دالر براي سرمايه  ١۳ا پيش بيني مي شود بيش از معاون رئيس جمهوري همچنين با بيان اينکه با برداشته شدن تحريم ه

در روزهاي اخير براي اجراي چهار طرح نيروگاه سيکل تركيبي شش ميليارد دالر قرارداد با : گذاري به كشور سرازير شود، گفت

 .ذاري بهتر مي شودبلژيکي ها امضا شد و وقتي برجام به فرجام مطلوبي برسد و تحريم ها برداشته شود، شرايط سرمايه گ

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صبح سه شنبه براي شركت در نخستين همايش ملي بررسي 

 .هزار هکتاري كشاورزي خوزستان و ايالم، وارد اهواز شد ١١۳ابعاد فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح احياي 

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/۱٦۲۷۷-۲.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/۳2/9۳فارس

 قاچاق پياز زعفران به افغانستان/ كشاورزي نوين محور اقتصاد مقاومتي است
تامين امنيتي غذايي : پژوهشگر كشاورزي با بيان اين كه كشاورزي نوين محور اقتصاد مقاومتي است، گفت بانوي

 .كشور بسيار با اهميت است

، بانوي كشاورز با بيان اين كه كشاورزي نوين محور اقتصاد سازمان بسيج سازندگي استان يزدبه نقل از  خبرگزاري فارسبه گزارش 

تامين امنيتي غذايي كشور بسيار با اهميت بوده و از موضوعات مهم اقتصاد مقاومتي است، اما بيشترين ميزان : مقاومتي است، افزود

سرمايه ملي فراوان مربوط به مواد غذايي است و نکته قابل تامل واردات مواد خام و غذايي از  ها و واردات كشور ايران با ظرفيت

 .شود كشورهايي كه يك سوم وسعت و منابع ايران را ندارند انجام مي

 .سيما راغبيان از بانوان پژوهشگر و فعال اقتصاد است كه به عرصه اقتصاد مقاومتي ورود پيدا كرده است

ها و آزمايشات متعدد علمي در بخش كشاورزي چند سالي است به پرورش زعفران پرداخته است عالوه  انجام پژوهشوي عالوه بر 

 .بر اين تحصيل و اشتغال به كشاورزي او را به سمت تحصيل در رشته علوم قرآني نيز سوق داده است

زراعت عمومي و اصالح نباتات در مقطع  وي مقطع كارشناسي را در رشته گياه پژشکي به پايان رسانده و سپس در رشته

 .كارشناسي ارشد ادامه تحصيل داده و پس از مدتي به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآني پرداخته است

وي اكنون از مدرسان دانشگاه بوده و در كنار تحصيل و تحقيقات گسترده خود به كشاورزي نيز مشغول است و در جديدترين 

 .ه بررسي نقش محوري كشاورزي در اقتصاد مقاومتي با رويکرد قراني پرداخته استتحقيقات خود ب

استان يزد يك : اقتصاد با تاكيد بر اهيمت و نقش مطالعات علمي در كشاورزي گفت وگو با خبرنگار آواي اين توليدكننده در گفت

وجود داشته روستاييان به شهرها مهاجرت هاي متوالي كه در چندين سال گذشته  استان كم آب است كه به علت خشك سالي

هر چند كشت گياهان در استان يزد محدود شده اما آب و هواي يزد براي . هاي زيادي بال استفاده باقي مانده است كرده و زمين

 .كشت تعداد زيادي از گياهان كم آب خواه مناسب است

بواسطه پروژه كارشناسي ارشد دانشگاه، تحقيقات و  ٣٧از سال : ه دادراغبيان با بيان اين كه زعفران يك گياه كم آب خواه است ادام

 .متري شروع كردم ۲۳۳كشت زعفران را در مقياس كوچك بر روي يك زمين 

 .بر اساس آزمايشات متعددي كه انجام شد دما مناسب و شرايط الزم ويژه براي كشت زعفران را در منطقه به دست آوردم

بر اساس آزمايشات متعددي كه صورت گرفت متوجه : روستاهاي استان يزد براي كشت زعفران گفتهاي  وي با اشاره به مزيت

 .برداري را در آن روستا داشتم شدم بهترين آب و زمين براي كشت زعفران را روستاي سانيج دارد و بهترين و بيشترين بهره

عالوه بر روستاي سانيج در روستا هنزا از توابع : ها اظهار داشتراغبيان با اشاره به مهاجرت روستاييان به شهرها و خالي شدن روستا

دهم و قابل توجه است كه در اين روستا  اند؛ نيز زعفران پرورش مي شهرستان مهريز كه تعداد زيادي از جمعيت آن مهاجرت كرده

عفران در اين روستا وجود هيچ كسي تا به حال زعفران كشت نکرده است و اين درحالي است كه شرايط مساعدي براي كشت ز

 .دارد

هرچند كشت زعفران در سال نخست زحمت دارد، اما پس از سال : وي با بيان اين كه كشت زعفران درآمد خوبي دارد؛ ادامه داد

 .توان از آن برداشت داشت و درآمد كسب كرد خورد و مي نخست تا شش الي هفت سال زمين آن دست نمي

 .توان هر ساله درآمد خوبي از فروش پياز زعفران داشت ن ميهمچنين عالوه بر فروش زعفرا

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3741336
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هاي زعفران و جدا كردن سرگل است زيرا اين  دار چيدن گل از بهترين كارها براي بانوان خانه: راغبيان در مورد كشت زعفران گفت

داد از اين رو هر سال در موقع برداشت، توان اين كار را به صورت مکانيزه انجام  ها از حوصله آقايان خارج است و از طرفي نمي كار

 .سپارم اين كارها را به بانوان مي

 كيفيت برتر زعفران استان يزد

هايي كه شخصاً انجام  براساس آزمايش: گر با اشاره به آزمايشات و تحقيقات متعددي كه انجام داده است گفت اين بانوي پژوهش

نسبت به زعفران ساير مناطق كشور از نظر كيفيت، رنگ و بو بهتر است و اين نشان  ام به اين نتيجه دست يافتم كه زعفران يزد داده

 .گذاري كرد و نتيجه مطلوبي كسب كرد توان بر روي كشت زعفران در استان سرمايه دهنده آن است كه مي

 قاچاق پياز زعفران به افغانستان

در چند سال گذشته ميزان توليد زعفران افزايش داشته و حتي : راغبيان با تاكيد بر اهميت بازاريابي در كشت زعفران افزود

كشورهايي چون افغانستان كه شرايط بسيار مساعدي براي كشت زعفران دارد، توليد اين محصول شروع شده است و قابل ذكر 

 .شود است مقدار قابل توجهي از پياز زعفران هر ساله به كشور افغانستان قاچاق مي

ايران بيشترين توليد كننده زعفران در جهان است : بندي مناسب زعفران در ايران تصريح كرد برندسازي و بسته وي با اشاره به عدم

 .و اين در حالي است كه اسپانيا بيشترين ميزان صادرات را دارد

بندي با برندهاي  ر بستهكند و در آنجا بسته بندي شده و زعفران د در واقع ايران زعفران توليدي خود را به كشور اسپانيا صادر مي

 .شود معروف اسپانيايي به بازارهاي جهاني عرضه مي

الزم : برداري بهتر از مزيت كشت زعفران در كشور را مديريت توام با فکر دانست و افزود راغبيان راهکار موثر و مناسب براي بهره

هاي استاندارد مورد تاييد  بندي وارد برندسازي و بستهاست نيازهاي بازار سنجيده و بازاريابي الزم انجام شود و در كنار اين م

 .بازارهاي جهاني محصول زعفران ايران به بازارهاي جهاني عرضه شود

 كشاورزي نوين محور اقتصاد مقاومتي است

و از تامين امنيتي غذايي كشور بسيار با اهميت بوده : وي با بيان اين كه كشاورزي نوين محور اقتصاد مقاومتي است افزود

ها و سرمايه ملي فراوان مربوط به مواد غذايي  موضوعات مهم اقتصاد مقاومتي است اما بيشترين ميزان واردات كشور ايران با ظرفيت

 .شود است و نکته قابل تامل واردات مواد خام و غذايي از كشورهايي كه يك سوم وسعت و منابع ايران را ندارند انجام مي

هاي كشور در جهت خودكفايي نياز به مديريت و سياست قوي دارد كه متاسفانه  استفاده از ظرفيت: فزودراغبيان در اين رابطه ا

 .شود و با توجه به منابع غني و گستره كشور همچنان به واردات مواد غذايي وابسته هستيم اهمال كاري مي

ها براي ساخت  ها و رودخانه ود؛ تخريب و نابودي باغش اي و معضلي كه در روستاهاي استان ديده مي پديده: اين طلبه اظهار داشت

اگر اين ساخت و سازها با . هاي وياليي با چاه هاي عميق است و ادامه اين روند آينده خوبي براي روستاها نخواهد گذاشت خانه

 .شود معضل نمي شود چه كسي اين مجوزها را صادر كرده و اگر بدون مجوز است، چرا هيچ برخوردي با اين مجوز انجام مي

الزم است دانشجويان اين رشته : راغبيان در مورد ورود جوانان و دانش آموختگان رشته كشاورزي به عرصه كشاورزي و عمل گفت

در واقع بايد اطالعات علمي با تجربه توأم شود و در اين زمان . بيل دست بگيرند و در عمل اطالعات علمي خود را عملياتي كنند

 .كنند ها اعتماد مي ان نيز به آناست كه كشاورز

 بيشترين زحمت و كمترين سود/ روستاها بايد مراكز توليدي باشند
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امکانات متعددي به روستاها آورده شده اما ميزان توليد در روستاها كاهش يافته : وي با اشاره به افزايش امکانات در روستاها گفت

توان  باشد، پرورش دام، طيور، باغداري و گلخانه از جمله كارهايي است كه مي اين در حالي است كه روستا بايد مركز توليد. است

 .در روستاها انجام داد

هاي  ها و مزيت دانشجويان و جوانان بايد ظرفيت: اين مدرس دانشگاه با بيان اين كه روستايي بودن بايد افتخار ما باشد افزود

در حديثي به بوسه زدن بر دست كشاورز ( ص)پيامبر . اي توليدي راه بياندازندروستاهاي منطقه خود را بشناسند، فکر كنند و كاره

 .، اما امروزه كشاورزان چنين جايگاهي در جامعه ندارندكند افتخار مي

ها و دالالن  حذف واسطه. شود حمايت منحصر به دادن تسهيالت و وام نمي: راغبيان با اشاره به عدم حمايت موثر از كشاورزان گفت

شود درحالي كه بيشترين زحمت  بيشترين سود در بخش كشاورزي نصيب دالالن مي. بخش بهترين حمايت از كشاورزان است اين

 .ترين اقشار جامعه هستند كشاورزان بايد از ثروتمندترين افراد جامعه باشند، ولي در جامعه امروز از ضعيف. كشند را كشاورزان مي

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=1931۳6۳1۳۳1125 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

مخالفت بازرگانان اتاق با شناسه گذاري / واكنش رييس سازمان غذا و دارو به اظهارات رئيس اتاق تهران

 قاچاقچيان است  اعتراضكاالها، مشابه 
 "اجراي طرح نصب برچسب اصالت را متوقف كنيد "رييس سازمان غذا و دارو به اظهارات رئيس اتاق تهران با عنوان 

 .واكنش نشان داد

اجراي طرح نصب برچسب اصالت را  "ديناروند، معاون وزير بهداشت در واكنش به اظهارات رئيس اتاق تهران با عنوان رسول 

طرح رهگيري، رديابي و كنترل اصالت از يکسال پيش و به صورت تدريجي در سازمان غذا و دارو آغاز شده و : گفت "متوقف كنيد

 .هاي سالمت محور را تحت پوشش خود قرار دهد، توسعه خواهد يافتتا زماني كه طي دوره زماني مشخصي همه كاال

شهرت يافته است؛ چرا كه اساسا اين نام، عنوان صحيح و كاملي  "برچسب اصالت  "اين طرح به اشتباه با عنوان : ديناروند گفت

رهگيري، رديابي و كنترل "ا ي "گذاري كاال طرح شناسه"شود نام درست اين طرح يعني  براي طرح مذكور نيست و پيشنهاد مي

 .كه اساسا ماهيتي متفاوت از برچسب اصالت دارد، استفاده شود "اصالت

اصالت يك كاال به وسيله برچسب و هولوگرام هيچگاه قابل تاييد نيست؛ زيرا به آساني قابل جعل بوده و بديهي : وي در ادامه افزود

 .ها نيزوجود خواهد داشت اراي اين برچسباست كه در اينصورت احتمال غيراصيل بودن كاالهاي د

: ديناروند با بيان اينکه طرح نامبرده صرفا جهت كنترل اصالت فراورده نبوده و در راستاي رهگيري ورديابي نيز كاربرد دارد، افزود

ممکن . نظارتي است هاي اي مقبول ازسوي ارگان هاي علمي صورت پذيرفته در دنيا، اين روش، شيوه بنابراين با توجه به ارزيابي

است هر كشوري بنا به مقتضيات خود تغييراتي اندک در اجرا داشته باشد، اما اساس كار و آنچه كه مورد پيگيري سازمان جهاني 

 .مندي از روش كدگذاري يگانه، براي هر بسته از محصوالت است هاي نظارتي كشورهاي معتبر است، بهره بهداشت و دستگاه

هاي مکمل،  تمركز اين طرح در ابتدا بر محصوالت وارداتي اعم از دارو، فرآورده: ز سخنانش تصريح كردوي در بخش ديگري ا

ها آنهم با هدف  آرايشي و بهداشتي، تجهيزات پزشکي، ملزومات مصرفي و محصوالت غذايي و سپس توليدات داخل همين فراورده

 .گذاري است و نه فقط كنترل اصالت شناسه

توان حق انتخاب كاالي اصيل از تقلبي را  شت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به اينکه با اطالع رساني مناسب ميمعاون وزير بهدا

براي مصرف كننده قائل شد و زمان توليد، قيمت كاال، تاريخ انقضا و تمامي اطالعات عمومي محصوالت را به صورت كاتولوگ 

 .ترين محاسن طرح رهگيري، رديابي و كنترل اصالت است اين موضوع يکي از مهم: دالکترونيك در دسترس آنها قرار داد، عنوان كر

گذاري كاال را با درج يك باركد دو بعدي بر روي بسته اجرايي كرد؛ در اين صورت  توان شناسه مي: ديناروند همچنين ادامه داد

پس از آن . ان و چه در ساير كشورها انجام شودامکان درج باركد مورد نظر بر روي بسته توسط توليد كننده چه در كشور اير

اطالعات مربوط به باركد، به صورت الکترونيك در سامانه مركزي سازمان غذا و دارو درج شده و پس از راستي آزمايي اطالعات، 

 .شود ثبت مي

شود تا در هر  ي الکترونيك تهيه ميا در اين طرح براي هر بسته كاال شناسنامه: رئيس سازمان غذا و دارو درتوضيح بيشتر اضافه كرد

 .زمان و مکاني، بوسيله يکي از طرق تلفن همراه، اينترنت، پيامك و تلفن، قابليت استعالم اصالت آن وجود داشته باشد

ها به دليل نا آگاهي و تصور اشتباهي كه در تشابه اين طرح با برچسب اصالت  برخي: وي با يادآوري مجدد محاسن اين طرح افزود

كنند؛ حال آنکه اين طرح جداي آنچه  بينند با سازمان مخالفت مي يا شبنم كه در گذشته به عنوان طرحي ناقص اجرا شد، مي

 .تاكنون بوده است
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هاي قاچاق و آفات اقتصادي، بيکاري، محروم كردن دولت از حقوق  توان يافت كه با آسيب ديناروند با بيان اينکه كمتر كسي را مي

هاي ديگر به مراتب  آنچه حساسيت قاچاق كاالهاي سالمت را نسبت به حوزه: معضالت آن آگاه نباشد، اضافه كرد گمركي و ساير

هايي كه بواسطه استفاده از كاالهاي  هاي جسمي و حتي مرگ كند، موضوع سالمتي و بهداشت است؛ چه بسيار آسيب بيشتر مي

 .اي تقلبي رخ نداده است تقلبي، قاچاق و ماهواره

ابر اعالم روابط عمومي سازمان غذا و دارو، رئيس سازمان غذا و دارو با ابراز تعجب بسيار از اعتراضات برخي نهادهاي رسمي كشور بن

چرا بايد شنونده اعتراضاتي باشيم كه : رود، خاطرنشان كرد مانند اتاق بازرگاني، نسبت به موضوعاتي كه از قاچاقچيان انتظار آن مي

شود؟ چرا نهادهاي حامي تجارت رسمي، توليد قانوني و سالمت مردم بايد اين رسالت تاريخي  هم بر ما وارد ميازسوي قاچاقچيان 

خود را فراموش كرده و دچار اشتباهات مهلکي مثل افتادن در دام افرادي شوند كه به دليل تخلف، از سوي سازمان غذا و دارو 

 .عرصه بر آنها تنگ شده است

هاي ذيربط  هايي كه دستگاه هاي قانوني و حمايت طرح رهگيري، رديابي و كنترل اصالت را با پشتوانه: كرد وي با قاطعيت اعالم

 .ايجاد كردند، آغاز كرده و ادامه خواهيم داد

داتي را بر اساس اطالعات نادرست اظهارنظر نکنند و اگر قصد ارائه نظرات و پيشنها: ديناروند در ادامه به اتاق بازرگاني پيشنهاد كرد

هاي ناشي از قاچاق به  سازمان هم اطالعات مورد نياز و آسيب. توانند از طريق جلسات مشترک آنها را با ما مطرح كنند دارند، مي

 .ها قرار خواهد داد اقتصاد كشور را در اختيار آن

كه در اظهار نظري گفته بود طرح  رئيس سازمان غذا و دارو با ابراز تاسف از سخنان چندي پيش يکي از مسئولين اتاق بازرگاني

اين طرح جزو وظايف : ميليارد تومان هزينه داشته يا رانت ايجاد كرده است، خاطر نشان كرد ١۳۳رهگيري، رديابي و كنترل اصالت 

به هاي توليد كننده ملزمند باركد را بر روي كاالي خود چاپ كنند و اگر موفق  شود و خود شركت هاي واسطه محسوب نمي شركت

انجام آن نشوند، بايد آن را به صورت برچسب بر روي محصول و كاالي خود درج كنند و همانطور كه قبال هم گفته شد مصرف 

 .كننده پس از استعالم، شاهد اصالت يا عدم اصالت محصول خواهد شد، نه با صرف مشاهده برچسب يا باركد

طبيعي است كه مشکالت : بتداي راه اجراي طرح قرار داريم، عنوان كردرئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينکه هنوز در ا

احتمالي نيز به مرور رفع خواهد شد و در آستانه تکامل طرح آن را به اطالع مردم خواهيم رساند و در خصوص نحوه فعاليت نيز 

 .هاي الزم ارائه خواهيد شد آموزش

طرح : شود نيز گفت ها مطرح مي خاص در خصوص اين طرح در رسانهاي  وي در پاسخ به شبهاتي كه اين روزها توسط عده

ضمن آنکه . هاي قانوني و داراي فوايد بسيار است المللي و متکي به پشتوانه گذاري كاال روشي كم هزينه، علمي، بين شناسه

در راستاي عملياتي كردن آن هاي متولي اين حوزه نيز روش مورد نظر را تصويب كرده، قبول دارند و وزارت بهداشت را  دستگاه

 .حمايت خواهند كرد

از آنجا كه حساسيت مردم نسبت به سالمت خويش باالست، به هيچ : معاون وزير بهداشت در بخش ديگري از سخنان خود گفت

گان نيز از در اين صورت فروشند. كنند شان به خطر افتد و لذا هيچگاه كاالي غير اصيل را انتخاب نمي پذيرند كه سالمت وجه نمي

يکي از اهداف اصلي ما در مبارزه با قاچاق، برخورداري از پتانسيل مردمي است . عرضه كاالهاي قاچاق و تقلبي اجتناب خواهند كرد

 .مطمئنا با اجراي طرح، بخش قابل توجهي از قاچاق حوزه سالمت حذف خواهد شد. كه با اين طرح به آن نائل خواهيم شد

ها به اهداف خود رسيده بود،  هاي كنوني مبارزه با قاچاق موثر باشد، طي اين سال ان اينکه اگر قرار بود روشديناروند همچنين با بي

سازي كاالهاي اصيل، متاسفانه آنگونه كه بايد و شايد موفق به كنترل  به دليل مرزهاي وسيع و رشد تقلب در شبيه: يادآور شد
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ايم سطح عرضه را در برابر آنها ناامن كنيم و اين مسئله موجبات وارد آمدن  وانستهكامل ورود كاالهاي قاچاق به كشور نشده و نت

 .صدمات شديد اقتصادي به سالمت مردم را فراهم آورده است

با عنوان طرحي اساسي و  "رهگيري، رديابي و كنترل اصالت  "يا  "شناسه گذاري كاال  "طرح : ديناروند در خاتمه اطمينان داد

 .يت تمام و به نفع سالمتي مردم و اقتصاد كشور اجرا خواهد شدموفق و با جد

سه روز پيش مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نامه سرگشاده اي به رسول ديناروند رئيس سازمان 

اجراي طرح نصب برچسب كنترل گانه، خواستار توقف  ۲۳غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با ارائه داليل 

وي با اشاره به داليل خود درخواست كرد تا زمان مشخص نمودن راهکارهاي اجرايي . سالمت و اصالت كاالهاي حوزه سالمت شد

 ./شدن اين طرح با مشاركت نماينده اصناف و تشکل هاي مربوطه نسبت به توقف اجراي طرح مزبور اقدام صورت پذيرد

http//:www.iana.ir/food/item/۱٦۲۷٧-۲.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/26139-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1931آبان  28, چهارشنبه

 درصدي خريد ادوات كشاورزي ۰8جهاد كشاورزي مازندران از كارمزد  رئيسانتقاد 
براي حمايت از :درصدي خريد ادوات كشاورزي گفت ۰8رئيس سازمان جهادكشاورزي مازندران با انتقاد ازكارمزد 

 بخش كشاورزي پرداخت تسهيالت بانکي براي خريد ادوات كشاورزي بايد با كارمزد كم باشد 

يران ستادي سازمان جهاد كشاورزي ، دالور حيدرپور روز چهارشنبه در جمع مد( ايانا)به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران

درصدي به كشاورزان  ۱۲درصد و سرمايه گذاري ۲٣اكنون تسهيالت خريد ادوات كشاورزي با كارمزد :مازندران در ساري، افزود 

 .پرداخت مي شود در حاليکه كارمزد تسهيالت پرداختي در ديگر بخش ها كمتر از اين رقم است

درصدي براي خريد لوازم خانگي و ماشين بعنوان نگاه و توجه ويژه  ۲٦درصد و ۲۱با كارمزد وي بطور مثال به پرداخت تسهيالت 

اين درحاليست بخش كشاورزي با سهم بري خوب در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي : دولتمردان در اين بخش ها نام برد و ادامه داد

 .كشور از چنين مزايايي برخودار نيست 

مازندران با تاكيد بر اينکه نبايد بخش كشاورزي بي نصيب از تصميمات خوب حمايتي دولت باشد ،  رييس سازمان جهاد كشاورزي

امسال با رشد پنج و هفت دهم درصدي ايجاد ارزش افزوده توسط بخش كشاورزي ،اين بخش توانسته رشد اقتصادي : ادامه داد 

 .خوبي در كشور ايجاد بکند 

رفيت و پتانسيل را دارد و در صورت اقدام هاي مناسب براي خروج كشور از مشکالت وي معتقد است كه بخش كشاورزي اين ظ

 .اقتصادي موثر باشد

 .هنوز ازظرفيت ها و پتانسيل هاي خالي بخش كشاورزي مازندران بهره هاي الزم برده نشده است : وي ادامه داد

و هفت دهم درصد بود در  ۱٦ارزش افزوده در سال گذشته براساس آمار ارائه شده دراين جلسه سهم كشاورزي مازندران در ايجاد 

 ./درصد بود  ۱۱ميزان ارزش افزوده اين بخش در استان  ٧۱حاليکه در سال 

http//:www.iana.ir/majles/item/۱٦۲۴۲-۲.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/26141-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۲: تاریخ

 وري كشاورزي مستلزم افزايش اعتبارات توسعه بهره
 .وري و كاهش واردات دارد افزايش اعتبارات دولت به بخش كشاورزي تأثير به سزايي درتوسعه بهره: عضو كميسيون كشاورزي گفت

، خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانهدايت اهلل ميرمراد زهي عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با 

مقام معظم  باتوجه به اقتصاد مقاومتي كه با تاكيدات: درخصوص برنامه دولت براي خروج از ركود بخش كشاورزي اظهار داشت

هاي اساسي است زيرا اگر كشوري ثبات در امنيت غذايي اوليه مردم نداشته باشد  رهبري همراه بوده بخش كشاورزي يکي از بخش

 .با مشکالتي در استقالل خود مواجه خواهد شد

ختصاص داده اما كافي به بخش خصوصي ا... هاي نوين، سدسازي و حفظ نباتات و  دولت اعتباراتي در زمينه آبياري: وي افزود

 .نيست و همواره الزم است كه دولت براي كاهش واردات بيش از پيش به اين بخش توجه كند

وري در اين بخش باشد زيرا تا زماني كه اين بخش متحول نشود  در واقع بايد برنامه دولت مبني بر توسعه بهره: ميرمرادزهي گفت

 .هاي ديگر پيشرفتي نخواهد داشت بخش

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۷١٣٦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5393586
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران  اکونا - 193۱/ آبان /  2۱, یکشنبه 

 شود دست دالالن از ميوه استان بوشهر كوتاه مي
 . شود دست دالالن از تامین میوه استان بوشهر کوتاه می: استان بوشهر گفت روستاییمدیرکل تعاون 

هاي مهمي كه براي تنظيم بازار در دستور  يکي از برنامه: علي قنبري صبح يکشنبه در نشست تنظيم بازار استان بوشهر اظهار داشت

 .د استسازي مايحتاج مورد نياز مردم به ويژه براي ايام عي كار قرار دارد، ذخيره

جلوگيري از نوسان : سازي دانست و اضافه كرد وي پاسخگويي به افزايش حجم تقاضا و تعديل بازار را به عنوان يکي از اهداف ذخيره

 .ها از ديگر اهداف توزيع ميوه از سوي تعاون روستايي است رويه قيمت و رشد بي

طلبان از تامين ميوه استان  شود تا دست دالالن و فرصت اقدام باعث ميمديركل تعاون روستايي استان بوشهر با اشاره به اينکه اين 

كنندگان و خريد بدون واسطه و با كمترين قيمت، ميوه مستقيما از  به منظور حمايت از حقوق مصرف: بوشهر كوتاه شود، بيان كرد

 .شود باغداران خريد مي

در استان بوشهر صورت گرفته است و قراردادهاي خريد ميوه با باغداران ريزي الزم براي تامين ميوه شب عيد  برنامه: وي اضافه كرد

 .شود هاي مختلف تا اواخر آبان منعقد مي استان

شده است كه اين ميزان ميوه به صورت مستقيم از   بيني تن سيب براي امسال پيش ۲١۳تن پرتقال و  ۴۳۳خريد : قنبري ادامه داد

 .شود سازي مي مان مورد نياز ذخيرهباغداران خريداري و براي عرضه در ز

http//:iranecona.com/۴٣۱١۲/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/48251/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 193۱آبان  23جمعه 

 متر مکعب چوب قاچاق ۰0۱۱كشف /زايي ها براي مقابله با بيابان كمك چيني

  كشاورزي و دامپروري -اقتصادي :  سرويس
در سال گذشته كشفيات چوب قاچاق : زايي خبر داد و گفت ها براي مقابله با بيابان ها، مراتع و آبخيزداري از كمك چيني سازمان جنگلرئيس 

 .متر مکعب رسيده است ۲۳۳۳متر مکعب بود كه اين عدد در هفت ماهه اول امسال به  ۱۷۳۲

نهاد منابع  هاي مردم در نشست خبري سومين نشست فصلي سازمان -كشاورزي معاون وزير جهاد  -، خداكرم جاللي  به گزارش خبرنگار ايسنا

هاي ناشي از تغيير اقليم شاهد تغيير نزوالت آسماني  طبيعي و محيط زيست كشور در شهر دامغان استان سمنان با بيان اينکه به خاطر پديده

برابر  ۴۳در مناطقي كه داراي پوشش گياهي طبيعي است . يي كرديمبا توجه به اين تغييرات، مناطق سيل گير را شناسا: بوديم، اظهار كرد

توان گفت سيل و در پي آن فرسايش خاک در مناطقي كه فاقد پوشش گياهي است  شود و مي بيشتر از مناطق بدون پوشش، آب جذب مي

االيي خواهيم داشت و جلوگيري از طبيعي است؛ گرچه حتي در مناطقي كه از پوشش گياهي مطلوب برخوردار هستند گاهي شدت باران ب

 . سيل امکان پذير نيست

 . هاي سدها مي شود و اين از ظرفيت آنها خارج است ها وارد درياچه ميليون متر مکعب رسوبي است كه از اين فرسايش ۱١۳: وي ادامه داد

 زايي ها براي مقابله با بيابان كمك چيني
چين در دنيا مقام اول را در جنگل كاري دارد و : همکاري با كشور چين در بحث بيابان زدايي تشريح كردجاللي در ادامه با اشاره به توافقنامه 

 . معتقديم تبادل تجربه بايد صورت بگيرد و بتوانيم براي بيابان زدايي و جنگل كاري به صورت بهينه اقدام كنيم

تجربه در اين حوزه به چين رفتند و همينطور هياتي ديگر از چين براي كار در پي اين توافق يك هيات چهار نفره براي تبادل : وي ادامه داد

 .كارشناسي و بازديد به ايران آمدند

 ميليون هکتار ۲.۷كاهش خشکيدگي درختان زاگرس به 
هر سال  ۲۷٧۱تا سال  ۲۷٣۳از اواخر سال : معاون وزير جهاد كشاورزي در ادامه اين نشست با اشاره به خشکيدگي درختان زاگرس گفت

به لطف خدا  ۲۷٧۱شد كه در سال  جنگلي و بيماري كه درختان زاگرس به آن مبتال شده بودند دو برابر مي  وسعت خشکيدگي ناشي از آفت

 .هزار هکتار رسيد ۷۳۳اين خشکيدگي متوقف شد و وسعت خشکيدگي به يك ميليون و 

همچنين گروهي از فائو براي بازديد اين مناطق به ايران آمدند كه در . رصد شداين اتفاق توسط محققان داخلي و خارجي : وي در ادامه افزود

هاي صورت گرفته علت اين حادثه را تنش خشکي اعالم كردند و در اين بين براي جلوگيري از تکرار مجدد آن، عمليات  شناسي  آسيب

 . ها صورت گرفت بهداشتي و احياي اين جنگل

 منفي است هاي زيرزميني همچنان بيالن آب
وضعيت آبهاي زير زميني اصال : هاي زيرزميني منفي است، گفت ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اينکه بيالن آب رئيس سازمان جنگل

هاي  هاي ناصحيح و آلودگي كنند كه متاسفانه برداشت هاي زيرزميني تامين مي درصد از نيازهاي آبي را آب ١١مطلوب نيست در حالي كه 

 .كند تر مي هاي زيرزميني هر روز اوضاع اين عرصه را خراب آب

از مناطقي كه نياز به عمليات آبخيزداري دارند حدود : جاللي در ادامه اين نشست با تاكيد بر اهميت اجراي عمليات آبخيزداري در كشور گفت

كنيم براي برنامه  صورت گرفته است و پيش بيني ميميليون هکتار آن اين عمليات  ۱٦ميليون هکتار را شناسايي كرديم كه فقط روي  ۲۳۳

 . ميليون هکتار نيز تحت اين عمليات قرار گيرد ۲۴ششم 
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كيلوگرم  ۲۱۳همچنين . يابد تن از فرسايش خاک كاهش مي ٧شود و  متر مکعب آب اضافه مي ١۳۳با هر هکتار عمليات آبخيزداري : وي افزود

كند كه وضعيت اقتصادي نيز بهبود پيدا  يابد و در مجموع وقتي عرصه غني شود قطعا كمك مي ميمحصوالت كشاورزي در آن مناطق افزايش 

 .كند

 درخواست بودجه يك ميليارد دالري براي آبخيزداري
 ۲٦۳بودجه اين سازمان امسال : معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينکه بودجه آبخيزداري نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، گفت

رسد و پيشنهاد داده شده است كه با توجه به اهميت آبخيزداري در  ميليارد تومان است كه نسبت به نيازهاي پيش بيني شده ناچيز به نظر مي

كشور بحران آب و وضعيت فرسايش خاک سالي يك ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملي به اين حوزه اختصاص يابد، چرا كه بحث 

 .ل مستقيم با توسعه كشور گره خورده استآبخيزداري به شک

هزار  ١۳تاكنون : ها در آن درگير باشند، گفت اي كه همه استان وي با اشاره بر اهميت جنگل كاري اقتصادي و اجراي آن در كشور به گونه

اي  كاري به گونه اين جنگل. م استهزار هکتار ديگر نيز در حال اقدا ۲۳۳هکتار جنگل كاري اقتصادي اتفاق افتاده است و امسال طرح اجراي 

اي در  تواند نقش عمده افتد كه مي اتفاق مي ۷هاي محلي و حفظ مالکيت دولت با استناد بر ماده  جمعيت  است كه با مشاركت مردم و با اولويت

 .بحث بيابان زدايي و حفظ پوشش گياهي كشور داشته باشد

توانيم با اين  شناسايي شده است كه در اين طرح مورد استفاده قرار گيرد؛ به طوري كه ميگونه گياهي اقتصادي  ۲٦به گفته جاللي، تاكنون 

 . وسعت جنگل كاري اقتصادي مقام اول را در منطقه به خود اختصاص دهيم

http//:www.isna.ir/fa/news/٧۴۳٣۱٧۲۳۴۱۷ 
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۱: تاریخ

 برند كود، گواهي ثبت سالمت محصول دريافت كردند 0۴۵
رئيس موسسه تحقيقات خاک و آب وزارت جهادكشاورزي به الزامي بودن شماره ثبت روي بسته بندي همه كودها اشاره كرد و 

 .گواهي ثبت سالمت محصول دريافت كردندبرند فرمول،  ۳٧۱برند فرمول ارسال شده،  ٧٣٧با بررسي : گفت

تقاضا  ۲٦۳۳از زمان مهلت تعيين شده تاكنون نزديك به : كامبيز بازرگان افزود گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

برند فرمول كامل بوده  ٧٣٧شده كه از اين تعداد، مدارک  براي بررسي برند فرمول كودي به موسسه تحقيقات خاک و آب ارسال

 .كه تعيين تکليف شدند

برند فرمول  ۲٧٣وي، نداشن پروانه بهره برداري براي توليد كود، كمبود عناصر غذايي و آلودگي به عناصر آالينده را از داليل رد 

 .خود را اصالح كنند به ردشدگان فرصت مي دهيم كه نمونه هاي كودي: كودي عنوان كرد و گفت

به رغم تاكيد ما، قسمت اعظم مدارک در ماه آخر يعني مردادماه امسال تحويل اين : رئيس موسسه تحقيقات خاک و آب گفت

 .موسسه شد و از اين رو، با فشار كاري براي بررسي كيفت و شرايط كودها مواجه شديم

نوان بزرگترين توزيع كننده كود شيميايي در بخش دولتي نيز مدارک بازرگان با بيان اينکه شركت خدمات حمايتي كشاورزي به ع

شركت خدمات حمايتي، شرايط : خود را براي كسب شماره ثبت كودي به موسسه تحقيقات خاک و آب ارسال كرده است گفت

 .ثبت را به لحاظ كيفي كود دارد

تقاضا براي اخذ شماره  ۲۷۳۳پس از مهلت تعيين شده نيز  به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت جهادكشاورزي وي با بيان اين كه

 .مهلت ارايه تقاضا باز است: ثبت كودي تحويل موسسه تحقيقات شده است، افزود

بازرگان، ارايه شماره ثبت براي انواع كودها را تالشي به منظور سالمت محصول، سالمت جامعه و بهبود تغذيه گياهي دانست و 

 .ساله مصرف كود در كشور، منحصر به فرد است ٦۳ل تاريخ اين اقدام در طو: گفت

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۷٦٣۳/۳٧۱ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  2۱: تاریخ

 اجرايي شدن اليحه حافظت از خاک از امروز
 .اليحه حفاظت از خاک قرار است امروز در صحن علني مجلس اجرايي شود: كميسيون كشاورزي گفتنايب رئيس دوم 

، در خصوص اجرايي خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانسيد راضي نوري نايب رئيس دوم كميسيون كشاورزي در گفتگو با 

با توجه به كمبود منابع آبي استفاده از روش هاي نوين آبياري تنها راه : تحت فشار در برنامه ششم اظهار داشت پروژه هاي آّبياري

 .مقابله با خشك سالي هاي اخير است كه همواره هم مي تواند منجر به افزايش محصوالت و بهره وري بيشتر منابع آبي شود

 ٦١درصد به  ۷١الي  ۷۳گلخانه ها با استفاده از روش هاي نوين آبياري از راندمان كشت محصوالت مقاوم به آب و : وي افزود

 .درصد متوسط كشورهاي توسعه يافته نزديك مي شود

ميليون تومان هزينه دارد كه از طرفي الزم  ۱١الي  ۱۳در واقع اجراي سيستم هاي نوين آبياري در هر هکتار : نوري درادامه گفت

رنامه ششم توسعه و همت عالي اين امر در كشور اجرا شود زيرا با توجه به اينکه بخش كشاورزي است با برنامه ريزي كلي در ب

بيشترين تلفات آب را به خود اختصاص داده اجراي آبياري تحت فشار مي تواند تاثير بسزايي دربهره وري اراضي كشاورزي داشته 

 .باشد

اليحه حفاظت از خاک قرار است امروز در صحن علني مجلس اجرا شود و : نايب رئيس دوم با اشاره به اليحه حفاظت از خاک گفت

از طرفي طي اين اليحه صادرات خاک ممنوع بوده با توجه به اينکه خاک ثروتي غير قابل تجديد و ركن اصلي براي توليد و اهميت 

 .غذايي در كشور محسوب شده و به همين خاطر لزومي براي صادرات آن وجود ندارد

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧۱۳٧١ 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  23: تاریخ

 نظارتي بر كيفيت سموم كشاورزي نيست
 .گيردكيفيت سموم كشاورزي بايد مورد بازنگري قرار : عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي، گفت

، درخصوص تاثير سموم كشاورزي در برگشت خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوانسيد محمد سادات ابراهيمي در گفتگو با 

بسته بندي و  عمده دليل برگشت اين محصوالت مسائلي از قبيل رعايت نکردن: صيفي جات صادراتي از كشورهاي همسايه، گفت

 .وزن محصوالت بوده و استفاده از بيش از حد سموم علت برگشت صيفي جات صادراتي كشور است

محصوالت كشاورزي بسياري از استانهاي جنوبي كشور از قبيل خوزستان مورد استقبال تجار كشورهاي همسايه است اما به دليل 

همين امر در نهايت خسارت ميلياردي به كشاورزان را به دنبال خواهد  عدم هماهنگي مسئوالن شرايط صادرات آنها فراهم نيست و

 .داشت

مصرف سموم كشاورزان بايد كاهش يابد و عالوه بر اين : وي در خصوص باال بودن مصرف سموم كشاورزي از ميانگين جهاني گفت

 .كيفيت اين سموم نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد

 .ارد شده و داراي استانداردهاي الزم نيستبيشتر اين سموم از كشور چين و

 .با واردات سموم از كشورهاي معتبر كشاورزان با كارايي بهتري از اين سموم استفاده خواهند كرد: اين نماينده مجلس افزود

http//:www.yjc.ir/fa/news/١۷٧٣٦٦۷ 
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 داری نوغان

  فودپرس 1931آبان ماه  9۳شنبه 

 انتقاد از كيفيت پايين ابريشم ايرانيکشاورزي/ زاده به حجتي نامه نوشت  نعمت
اي به وزير جهادكشاورزي با انتقاد از كيفيت پايين ابريشم داخلي، راهکار خروج صنعت نوغانداري از ركود را  وزير صنعت در نامه 

احتراماً، » : زاده وزير صنعت، معدن و تجارت به محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي آمده است متدر نامه محمدرضا نع.ارائه كرد

هاي نفيس مورد توجه و مصرف توليدكنندگان  همانگونه كه مستحضريد، ابريشم ايراني ساليان متمادي به عنوان ماده اوليه فرش

، ابريشم بومي كشور با افت ژنتيکي چشمگيري مواجه بوده به رسد طي ساليان گذشته به نظر مي.فرش دستباف ايران بوده است

براي نمونه از هر جعبه تخم نوغان چيني . باشد طوري كه اثرات آن به وضوح در كميت و كيفيت توليد ابريشم داخلي مشهود مي

به تخم نوغان بومي ايران به طور شود، در حالي كه از هر جع درصد حاصل مي ٧٣كشي  كيلو پيله تر با راندمان ابريشم ۴۳بالغ بر 

-هاي چيني مشابه مي گاه به كمتر از نصف نمونه آيد و راندمان هر پيله كيلوگرم پيله تر به دست مي ۱۳ميانگين نزديك به 

ابريشم راندمان پايين توليد در بخش نوغانداري و كيفيت پايين ابريشم حاصل از تخم نوغان بومي موجب عدم استقبال بازار از .رسد 

با .داخلي و روي آوردن نوغانداران به مشاغل ديگر گرديده كه در نتيجه واردات بي رويه ابريشم آماده مصرف را به همراه داشته است

هاي توليد داخلي، در راستاي حمايت از صنايع نوغانداري كشور، جلوگيري  توجه به رسالت دولت تدبير و اميد در تقويت زيرساخت

و نيز تثبيت اشتغال در اين بخش، پيشنهاد ( نوغان تا ابريشم آماده مصرف از تخم)ذب ارزش افزوده ناشي از توليد از خروج ارز، ج

هاي الزم جهت واردات تخم نوغان مرغوب از كشورهاي مطرح  شود براي خروج صنعت نوغانداري از ركود موجود، هماهنگي مي

هاي جناب آقاي  هاي جنابعالي در توسعه نوغانداري كشور و با توجه به مساعدت با سپاس از حمايت.توليدكننده آن به عمل آيد

ركني معاون محترم امور توليدات دامي آن وزارتخانه در تسهيل امر، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام الزم براي واردات حداقل 

هاي  تواند منجر به حفظ و تثبيت زيرساخت ين راهکار ميهزار جعبه تخم نوغان چيني در سال زراعي آينده صورت پذيرد، زيرا ا ۱۳

كشي در كشور و نيز موجب احياي نام و كيفيت ابريشم ايراني شود كه اقبال  صنعت نوغانداري و همزمان صنايع ريسندگي و ابريشم

 مجدد توليدكنندگان فرش دستباف به آن را نيز در پي خواهد داشت

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?I 
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 نوغان داری
 - 31/۳2/9۳فارس

 پيشنهاد ورود تخم نوغان براي بهبود ابريشم داخلي
داري، ريسندگي و ابريشم كشي در كشور و براي دستيابي  وزير صنعت، معدن و تجارت به منظور تقويت صنايع نوغان

 .در توليد فرش دستباف ايراني، پيشنهادهايي را به وزير جهاد كشاورزي ارائه كردبه ابريشم مطلوب 

اي به محمود حجتي  به نقل از روابط عمومي مركز ملي فرش ايران، محمدرضا نعمت زاده در نامه خبرگزاري فارسبه گزارش 

در سال زراعي آينده با هدف حفظ و تثبيت صنايع داخلي مرتبط و نيز احياي نام و كيفيت  خواستار تدبير براي واردات تخم نوغان

 .ابريشم ايراني شده است كه اقبال مجدد توليدكنندگان فرش دستباف به ابريشم داخلي را نيز در پي خواهد داشت

ر در ساليان اخير كه موجب عدم استقبال بازار وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه خود با اشاره به افت ژنتيکي ابريشم بومي كشو

به ويژه فعاالن فرش دستباف از ابريشم داخلي و در نتيجه آن واردات بي رويه ابريشم آماده مصرف شده است، خواستار همراهي 

 .وزارت جهاد كشاورزي در ورود تخم نوغان با كيفيت به كشور شده است

هاي توليد داخلي، حمايت از صنايع نوغانداري  ش ايران نوشته شده است، تقويت زيرساختدر اين نامه كه به پيشنهاد مركز ملي فر

، و نيز تثبيت اشتغال در اين (از تخم نوغان تا ابريشم آماده مصرف)كشور، جلوگيري از خروج ارز، جذب ارزش افزوده ناشي از توليد 

 .بخش از جمله علل ارايه اين پيشنهاد ذكر شده است

عنوان يکي از مواد اوليه اصلي در توليد فرش هاي نفيس مورد توجه توليدكنندگان فرش دستباف ايراني است كه در ابريشم به 

 .شرايط كنوني بخش عمده آن از طريق واردات تامين مي شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=1931۳29۳۳۳۳812 
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 نوغان داری
 ایران اکونا – 193۱/ آبان /  9۳, شنبه 

 پيشنهادهاي نعمت زاده به حجتي براي رونق صنعت نوغانداري
وزیر صنعت ، معدن وتجارت ، طی نامه ای به وزارت جهاد کشاورزی خواستار تدبیر برای : مرکز ملی فرش ایران اعالم کرد 

 واردات تخم نوغان در سال زراعی آینده با هدف حفظ و تثبیت صنایع داخلی مرتبط و نیز احیای نام و کیفیت ابریشم ایرانی شده است  

ي مركز مزبور ، محمد رضا نعمت زاده در نامه خود ،به منظور تقويت صنايع نوغانداري، ريسندگي و به گزارش پايگاه اطالع رسان

ابريشم كشي در كشور و براي دستيابي به ابريشم مطلوب در توليد فرش دستباف ايراني، پيشنهادهايي را به محمود حجتي ارايه 

 .داد

ود تخم نوغان با كيفيت به كشور ،اقبال مجدد توليدكنندگان فرش براساس اين گزارش ،همراهي وزارت جهاد كشاورزي در ور

 .دستباف به ابريشم داخلي را نيز در پي خواهد داشت

افت ژنتيکي ابريشم بومي كشور در ساليان اخير ، موجب عدم استقبال بازار : وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه خود تصريح كرد

 .م داخلي و در نتيجه آن واردات بي رويه ابريشم آماده مصرف ، شده استبه ويژه فعاالن فرش دستباف از ابريش

نامه مزبور به پيشنهاد مركز ملي فرش ايران نوشته شده و تقويت زيرساخت هاي توليد داخلي، حمايت از صنايع نوغانداري كشور، 

، و نيز تثبيت اشتغال در اين بخش (آماده مصرفاز تخم نوغان تا ابريشم )جلوگيري از خروج ارز، جذب ارزش افزوده ناشي از توليد 

 .از جمله علل ارايه اين پيشنهاد ذكر شده است

ابريشم به عنوان يکي از مواد اوليه اصلي در توليد فرش هاي نفيس مورد توجه توليدكنندگان فرش دستباف ايراني است كه در 

 .شرايط كنوني بخش عمده آن از طريق واردات تامين مي شود

ايران به دليل كيفيت باالي تخم نوغان توليدي از صادركنندگان اين محصول به كشورهاي آسياي ميانه  ۲۷٣۳ -٣۲ل هاي طي سا

سال گذشته از دست رفت و ميزان توليد  ۲۳به شمار مي رفت ،اما با عرضه تخم نوغان چيني كه قيمت كمتري دارد ،اين بازارها در 

 ٣١تن به  ٣١۳تن و ميزان توليد نخ ابريشمي نيز از حدود  ١۷١به حدود  ۳۳تن در دهه  ١۳۳پيله تر ابريشم از حدود پنج هزارو 

 .تن در سال گذشته رسيد 

http//:iranecona.com/12582 
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 گزارشات جهانی

 آیانا-1931آبان  29, شنبه

 آغاز سال جهاني حبوبات با كاشت نمادين باقال / اعالم رسمي آغاز سال جهاني حبوبات از سوي سازمان ملل متحد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد با هدف باال بردن آگاهي مردم از مزاياي حبوبات، تقويت توليد و تجارت اين 

 .گذاري كرد را سال جهاني حبوبات نام ۵۱۰۱سال  "اراي پايد هاي مغذي براي آينده دانه"محصوالت و براي اجرا شعار 

را سال حبوبات  ۱۳۲٦سال ( فائو)، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (ايانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران 

 .گذاري كرد تا در اين سال مصرف پروتئين گياهي و فوايد استفاده از حبوبات را ترويج كند نام

بخش قابل توجهي از . هاي جهاني است امل انواع لوبيا و نخود يك منبع ارزان، خوشمزه و سرشار از پروتئين و ريزمغذيحبوبات ش

 .كند ويژه در كشورهاي در حال توسعه تأمين مي سالمت و معيشت مردم را به

داسيلوا با بيان اينکه حبوبات محصوالت  گرازيانو گذاري سال جهاني حبوبات مديركل فائو خوزه در پيام سازمان ملل به مناسبت نام

حبوبات بخشي از : ويژه در آمريکاي التين، آفريقا و آسيا هستند، گفت غذايي براي امنيت غذايي نسبت زيادي از جمعيت به

 .شوند شوند كه بيشتر توسط كشاورزان خرد توليد مي هاي غذايي سنتي محسوب مي رژيم

با اين حال، ارزش غذايي اين محصوالت : اند، افزود ها در تمامي قرون بوده ضروري از رژيم انسانوي با اشاره به اينکه حبوبات بخش 

 .اند طور كلي به رسميت شناخته نشده است و هميشه مغفول مانده به

اهميت  مون دبيركل سازمان ملل نيز به نقش حائز گذاري سال جهاني حبوبات، بان كي همچنين در پيام منتشرشده به مناسبت نام

 .محيطي و سالمت انسان اشاره كرده است هاي زيست حبوبات در رفع گرسنگي امنيت غذايي، سوءتغذيه، چالش

مجمع عمومي سازمان ملل، با هدف باال بردن آگاهي مردم از مزاياي حبوبات، تقويت توليد و تجارت اين محصوالت و تشويق براي 

را سال جهاني حبوبات  ۱۳۲٦سال  "اي پايدار هاي مغذي براي آينده دانه"اي شعار ورود حبوبات به چرخه مواد غذايي و براي اجر

 .گذاري كرد نام

در اين مراسم در يك حركت نمادين، مديركل فائو با كاشت تعدادي باقال در زميني پر از خاک آغاز سال جهاني حبوبات را اعالم 

 .كرد

 پتانسيل بکر حبوبات

رژيم استاندارد بيشتر نقاط جهان هستند و يك ماده كليدي در بسياري از غذاهاي محلي و  حبوبات بخشي از فرهنگ غذايي و

 .عدس و لوبياپخته است اي از فالفل گرفته تا دال منطقه

هاي حيواني با قيمت باال هستند كه اين  صدها رقم مختلف حبوبات در سراسر جهان وجود دارد و جايگزين مناسبي براي پروتئين

براي مثال پروتئيني كه از شير تأمين . كند آل مي هاي غذايي در مناطق فقيرنشين جهان ايده را براي بهبود رژيم ويژگي آنها

شود و از آنجا كه حبوبات عملکردي دو تا سه برابر نسبت به  تر از پروتئيني است كه از حبوبات تأمين مي شود، پنج برابر گران مي

ويژه زنان روستايي  اي را براي آنها به هاي اقتصادي ويژه از فقر روستايي نجات دهند و فرصت توانند كشاورزان ار غالت دارند، مي

 .فراهم كنند

 مزاياي سالمت حبوبات

 .برابر پروتئين موجود در برنج است هاي كوچك حبوبات وجود دارد، دوبرابر پروتئين موجود در گندم و سه پروتئيني كه در دانه
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مصرف، اسيدهاي آمينه و ويتامين  با تأكيد بر اينکه حبوبات غني از عناصر كم( فائو)و كشاورزي ملل متحد مديركل سازمان خواربار 

 .هستند، اين محصوالت را بخش حياتي از يك رژيم غذايي سالم دانسته است( ب)

و سالمت دستگاه گوارش  حبوبات با داشتن چربي كم، مواد مغذي زياد و فيبر محلول نقش حائز اهميتي در كنترل كلسترول خون

بايد گفت . خوني در زنان و كودكان بسيار مؤثر است همچنين وجود آهن و زينك در اين محصوالت، براي مقابله با كم. دارند

هاي مزمن مانند ديابت، قلبي و سرطان  هاي سالم براي مبارزه با چاقي و جلوگيري و مديريت بيماري حبوبات ماده كليدي در رژيم

 .آيند مي شمار به

شوند و از آنجا كه حاوي گلوتن نيستند،  اي باال در خود از اجزاي اصلي سبدهاي غذايي محسوب مي حبوبات به دليل محتواي تغذيه

 .براي بيماران مبتال به سلياک مناسب هستند

 مزاياي حبوبات براي حيوانات و محيط زيست

 .توانند سالمت حيوانات و خاک و تنوع زيستي را بهبود بخشند همچنين ميها مفيد نيستند، آنها  حبوبات تنها براي سالمت انسان

عنوان علوفه حيوانات به جهت افزايش غلظت نيتروژن در رژيم غذايي آنها و با هدف بهبود  توانند به باقيمانده محصوالت حبوبات مي

 .سالمت و رشد آنها استفاده شود

تواند در نهايت منج رهب حاصلخيزي  نقش حبوبات در تثبيت نيتروژن خاک كه ميدر اين مراسم، مديركل فائو با برجسته كردن 

هاي كشاورزي و حذف وابستگي به كودهاي شيميايي شود، اين مزايا را دليلي بر كاهش رد پاي  وري از زمين خاک، گسترش بهره

 .اي دانست صورت غيرمستقيم دليلي بر كاهش انتشار گازهاي گلخانه كربن و به

دليل داشتن تنوع ژنتيکي باال، پتانسيل قابل توجهي براي سازگاري با آب و هوايي مختلف را دارند و كشاورزان قادر  ت بهحبوبا

 .شان انتخاب كنند هاي جديد را براي كشت در منطقه زندگي خواهند بود با توجه به تغييرات آب و هوايي گونه

توان فرسايش  هاي كشت مخلوط و كامنت آنها در تناوب با ساير محصوالت مي مدر نهايت بايد گفت با استفاده از حبوبات در سيست

 .ها را نيز كنترل كرد خاک را كاهش داد و عالوه بر اين آفات و بيماري

اختصاص داده است و امسال نيز در ادامه ... هاي مختلف را به خاک، كشاورزي خانوادگي، گياه كينوا و گفتني است، تاكنون فائو سال

 ./گذاري شد هاي پيشين به نام سال حبوبات نام لسا

http//:www.iana.ir/majles/item/۱١٧۳٧-۲.html 
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 اختصاصی

 1931مهر  9۳

  شود نفر به آمار افراد جوياي كار اضافه مي 5هر دقيقه  /بگير در حال انجام است ميليون يارانه ۵ حذف : ربيعي

ميليون نفر در اين زمينه كار آساني نيست و براي  ۱بايد قبول كرد كه حذف بيش از : وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت

 .رود گونه اشتباهي اين كار به آرامي پيش مي جلوگيري از هر

در حال حاضر : هاي استان زنجان اظهار كرد  ها و تعاوني يندگان تشکلبه گزارش فارس، علي ربيعي ظهر امروز در جمع نما

اكنون ايجاد شغل براي بيش  شود و هم كه در هر دقيقه پنج نفر به آمار افراد جوياي كار اضافه مي  كشورمان در شرايطي قرار گرفته

هاي اجتماعي را  توان آسيب دشوار مي در شرايط اقتصادي سخت و: وي تصريح كرد.شود هزار نفر در سال احساس مي ٣۳۳از 

ها در جامعه بسيار  ريزي منسجم و جامع همراه شود كنترل اين آسيب كنترل كرد، اما اگر چنين شرايط اقتصادي با عدم برنامه

 .دشوار خواهد بود

ياست اقتصادي و سياست اگر در راستاي تحقق اهداف مورد نظر در دو جبهه س: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد

 .هاي جدي قرار خواهد گرفت هاي مجدانه صورت نگيرد فرهنگ اصيل كشورمان در معرض آسيب مبارزه با فقر تالش

ها و  در دولت تدبير و اميد با تالش: ربيعي با تاكيد بر لزوم كاهش وابستگي اقتصاد كشورمان به درآمدهاي نفتي عنوان كرد

 .گي بودجه كشور به نفت روز به روز كمتر شده استتمهيدات صورت گرفته وابست

متاسفانه : و ابراز تاسف از وجود چنين شعارهايي در كشورمان گفت« ها آوردن نفت به سر سفره»اين مسئول با انتقاد از شعار 

هاي  صاد مقاومتي تالشاقتصاد كشورمان از زمان قاجار وابسته به نفت پيش رفته و بايد در راستاي كاهش اين وابستگي و تحقق اقت

 .جهادگونه صورت گيرد

 ۱بايد قبول كرد كه حذف بيش از : بگيران را دشوار و سخت دانست و افزود وي در ادامه انتخاب افراد براي حذف آنان از گروه يارانه

 .رود ميگونه اشتباهي اين كار به آرامي پيش  ميليون نفر در اين زمينه كار آساني نيست و براي جلوگيري از هر

در هر طرح و اقدامي : وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر لزوم انجام تصميمات سخت و بين نسلي در كشورمان بيان كرد

 .هاي بعدي نيز مد نظر قرار گيرد بايد چندين نسل در نظر گرفته شده و قضاوت نسل

هاي مختلف همچون  تشکل: ديد در استان زنجان عنوان كرددفترچه بيمه اجباري ج ۴۳۳هزار و  ۳ربيعي با اشاره به وجود 

 . هاي كارگري و كارفرمايي نهادهاي ميانجي بين دولت و مردم محسوب شده و مسئوليت و رسالتي فراتر از دولت دارند تشکل

ي براي آن صورت نگيرد ريزي مناسب هاي درستي انجام نگرفته و برنامه اگر براي اقتصاد بيمار زده جراحي: اين مسئول تصريح كرد

 .هاي فراواني خواهد كرد جامعه را دچار كاستي

هاي بااليي برخوردارند و اين  نهادهاي مردمي از دانش و ظرفيت: طلبد، بيان داشت وي با بيان اينکه مبارزه با فقر همتي مضاعف مي

 . ادي در كشور ايجاد كنندها تحول عظيم اقتص توانند در قالب تعاوني هاي مردم مي نهادها با جذب سرمايه

هاي  تالش: گذاري و كارآفريني است، افزود وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينکه كشورمان امروزه نيازمند سرمايه

اينکه  ربيعي با تاكيد بر. تواند بسياري از مشکالت موجود در جامعه را رفع كند گونه در كنار همدلي و همراهي با يکديگر مي جهاد

تواند نجات بخش  ايجاد اين جنبش عظيم مي: بايد جنبش عظيم كارآفريني و خير جمعي در كشورمان ايجاد شود، خاطرنشان كرد

اين مسئول با بيان اينکه با قراردادهاي سفيد امضا در كشورمان به صورت جدي مقابله خواهيم .هاي آتي نيز باشد جامعه در سال

 .ايم د را براي مبارزه با فساد در كشور به كار گرفتهتمام توان خو: كرد، افزود

http//:alef.ir/vdcj٣tetiuqeyhz.fsfu.html?۷۳۷٧۱١ 
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 اختصاصی
 29:12ساعت  1931آبان  12

 استان ۰۱جزئيات انتقال آب خليج فارس و درياي عمان به 

 . . براي عضويت در كانال خبري الف اينجا كليك كنيد

 .استان كشور خبر داد ۲٦وزير نيرو از انجام مطالعات طرح انتقال آب از خليج فارس و درياي عمان به 

از امروزه تونل به يکي : اي و يازدهمين كنفرانس تونل ايران گفت چيان امروز در دومين كنفرانس منطقه به گزارش مهر، حميد چيت

هاي جوامع بشري تبديل شده و ما شاهد كاربردهاي تونل در نقاطي از زيرزمين هستيم؛  نمادها و عناصر اصلي توسعه زيرساخت

 .رسد در آينده كاربردهاي جديدي نيز براي آن تعريف خواهد شد نظر مي به

 .رائه شده و به اقتصاد كشور كمك خواهد شدها را در پي دارد، خدمات بهتري به مردم ا احداث تونل كاهش هزينه: وي ادامه داد

اي نقش داشت، ولي امروزه در  چيان با بيان اينکه پيش از اين كاربرد تونل عمدتاً در معادن و صنعت حمل و نقل جاده چيت

، فضاهاي هاي فاضالب، مترو ها براي انتقال آب، شبکه تونل: اي برخوردار است، افزود هاي مختلف اقتصادي از اهميت ويژه بخش

سازي نفت و گاز كاربرد دارد و اين  آبي، انتقال برق، دفاع غيرعامل، ذخيره هاي برق زيرزميني مورد نياز براي توليد برق، نيروگاه

 .نشان از اهميت اين صنعت در جهان دارد

يم و در برخي نقاط كه به دليل اينکه ما با محدوديت منابع آبي مواجه هست: وي با تاكيد بر اهميت تونل در بخش آب، گفت

 .شود، دسترسي به آب وجود ندارد، ناچار به انتقال آب با استفاده از تونل هستيم هاي اقتصادي انجام مي فعاليت

چيت چيان با بيان اينکه الگوي بارش و آرايش منابع آب در كشور ممکن است با پراكنش جمعيت و اقتصاد تطابق نداشته باشد، 

روز  ها، ما را ملزم كرده كه به انتقال آب توجه بيشتري داشته باشيم و روز به منابع آبي و نوع پراكنش بارشمحدوديت : اظهار داشت

 .اين وضعيت توسعه پيدا خواهد كرد

 ۲٧تاكنون : محيطي حفر تونل است، بيان داشت  وزير نيرو با بيان اينکه يکي از عناصر اقتصادي كردن و مواجه با مسائل زيست

تونل نيز با طول  ٧رسد و  كيلومتر مي ۲٧۱ها به  برداري است كه طول آن تونل براي انتقال آب در كشور حفر شده و در حال بهره

 .كيلومتر در حال احداث است ۷۲۴بيش از 

ر محل درياي دليل تغيير اقليم و كاهش منابع آب تجديدپذير مجبور هستيم مانند بسياري از كشورهاي جهان د به: وي تصريح كرد

سازي آب دريا اقدام كرده و آن را از طريق تونل به نقاط مركزي و ساير نقاط مورد نياز انتقال  شمال و جنوب كشور به شيرين

 .دهيم

استان در مركز  ۲٦سازي آب در ساحل خليج فارس و درياي عمان به  طرحي در دست مطالعه است كه با شيرين: وزير نيرو گفت

 .ميليون نفر را تأمين كنيم ۴۳رساني كرده و آب شرب  تقال آب، آبكشور از طريق ان

اين ميزان به جز خطوط لوله اجرا شده : هاي فاضالب احداث شده است، گفت كيلومتر تونل براي شبکه ۱٦چيان با بيان اينکه  چيت

اي فاضالب نياز به تونل افزايش ه كيلومتر تونل ديگر نيز براي شهرهاي مختلف در حال احداث است كه با توسعه شبکه ۱۳و 

 .خواهد يافت

 ۱۳۳هزار و  ۲۲: شد براي انتقال برق نياز به تونل باشد، افزود وي با بيان اين مطلب كه تا چند سال قبل شايد كمتر تصور مي

داخل زمين بوده  هاي بسيار در توجهي از اين ظرفيت نيازمند حفاري آبي كشور است كه بخش قابل هاي برق مگاوات ظرفيت نيروگاه

 .و حتي به دليل توپوگرافي منطقه، حفاري براي احداث نيروگاه در زيرزمين است

وزير نيرو با اشاره به اينکه شرايط شهرنشيني و پيدايش شهرهاي بزرگ و مشکالت انتقال برق هم از نقطه نظر بهداشتي و هم از 
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: هاي توزيع و فوق توزيع كرده است، گفت اده از تونل براي انتقال كابلمحيطي و مبلمان شهري ما را ناچار به استف نظر زيست نقطه

هاي  برداري است و براي انتقال كابل كيلومتر تونل براي شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و شيراز حفاري شده و در حال بهره ١۳

 .كيلومتر تونل جديد در حال احداث است ۲۳برق نيز 

ساخت تونل : هاي زيرزميني ذكر كرد و ادامه داد محيطي به خصوص در زمينه آب ل ايجاد زيستوي، يکي از مشکالت تونل را مشک

سوي خشك شدن كشيده  ها به ها و چشمه ها و قنات هاي زير زميني به هم خورده و يا باعث شده چاه گاهي باعث شده نظام آب

 .شوند كه بايد راهکاري براي آن پيدا كنيم

شناخت مناسب زمين و : ها را كاهش دهيم، گفت هاي نو قادريم هزينه با دستيابي به فناوري جديد و روشچيت چيان با بيان اينکه 

ها و منابع آب زير زميني براي برخي  كند و از سويي وجود گسل هاي درست حفاري ما را با مشکالت كمتري روبرو مي شيوه

 .براي آن ارائه كردها مشکالتي به همراه دارد كه بايستي راهکار مناسبي  حفاري

طور كه براي روي  همان: كند، گفت ها ايجاد مي وي با بيان اينکه حفر تونل در شهرها براي استفاده از مترو مشکالتي براي قنات

ريزي داشته باشيم تا در آينده با مشکل  كنيم، بايد براي زيرزمين هم برنامه ريزي مي زمين نظام شهرسازي و نقشه داريم و برنامه

 .واجه نشويمم

ها را در پي دارد و خدمات بهتر  با احداث تونل، نياز كمتري به فضاي زيرزمين خواهيم داشت، كاهش هزينه: وزير نيرو تصريح كرد

 .ها در آينده سهم قابل توجهي در توسعه كشور خواهند داشت تونل. به مردم ارائه شده و به اقتصاد كشور كمك خواهد شد

http//:alef.ir/vdcjvaetyuqeyvz.fsfu.html?۷۳۳۲۲۳ 
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 اختصاصی

 ۳1:۱۱ - 193۱آبان  22: تاريخ انتشار

 آبگيري سد داريان بايد متوقف شود 

هاي ديني، علمي، آكادميك و نخبه خواستار توقف  زيستي، مدني، سياسي، اقتصادي، شخصيت ر نفر از فعاالن محيطحدود سه هزا

جمهور، خواستار توقف آبگيري اين سد و  اي مبسوط خطاب به روحاني، رييس اين فعاالن در نامه. آبگيري سد داريان شدند

 .اند شده« بل»جلوگيري از بين رفتن چشمه تاريخي 

زيست و  صد و بيست و يکم قانون اساسي لزوم توجه به مقوله محيط صد و سيزدهم و يك استناد به اصول هشتم، پنجاهم، يك با

به نحوي كه مقام رهبري نيز بر ضرورت رسيدگي به . هاي اصلي شهروندان و نياز اصلي جامعه امروز است حفاظت از آن از خواسته

در اين نامه عنوان شده دولت يازدهم كه شعار تدبير و اميد را سرلوحه عملکرد . اند قرار داده اين مباحث، آن را بارها مورد تاكيد

ها و  با وجود آبشارها و چشمه( اورامانات)منطقه هورامان . محيطي تاكيدات زيادي كرده است خود قرار داده، بر رعايت امورات زيست

هاي جذب گردشگران داخلي و خارجي مبدل شده  عنوان يکي از پتانسيل هاي كمياب گياهي و جانوري به هاي مرتفع و گونه كوه

اما متاسفانه با وجود سپري شدن قريب به سه سال از فعاليت دولت اعتدال، شواهد و قرائن حکايت از كم عطوفتي وزارت . است

با آبگيري سد بد . محيطي دارد گذاران دولت در اين منطقه در حراست و حفاظت از آثار طبيعي زيست نيرو و برخي از سياست

كه در سال « بل»ترين چشمه كارستي در خاورميانه به نام چشمه  دومين چشمه آب معدني جهان و بزرگ« داريان»مطالعه شده 

 .شود متر ستون آب براي هميشه نابود مي ۲۳٧در فهرست آثار ملي طبيعي به ثبت رسيده است، در زير  ۲۷٣٣

محيطي است كه در مجاورت بقعه تاريخي و مباركه امامزاده  نمادهاي فرهنگي، تاريخي، آييني و زيستترين  چشمه بل يکي از مهم

هزار ساله ما قبل  ۴۳ينفك از تمدن و شناسنامه فرهنگي هورامان با تاريخ  قرار گرفته و بخشي ال( ع) برادر امام رضا( ع)اهلل  عبيد

ترين نماد  ترين و مهم نابودي اين چشمه كه بزرگ. راي ثبت در يونسکو را داردپارينه سنگي است كه خود شرايط با ارزش جهاني ب

 .كند به روند ثبت جهاني اورامان لطمه وارد مي  تاريخي ايران اسالمي است -فرهنگي

قطره  كه تداوم بقاي ملي و پايداري نظام سياسي در فالت خشك ايران به  اين نماد هويتي و اين منبع بسيار با ارزش آب شرب

شده داريان  مطالعه هاي سد بد قطره آن وابسته است، متاسفانه به دليل اشتباهات ادراكي و گزينش عاطفي اطالعات ناشي از داده

تفاوتي  توسط مسووالن وزارت نيرو و مجريان طرح سد داريان در حال حاضر رو به نابودي است و متاسفانه مسووالن مربوطه با بي

هزار ليتر در ثانيه بدون نياز به تصفيه توانايي تامين آب شرب دو  ۴سعي اين چشمه عظيم دارند كه با توليد  تر مصرانه هرچه تمام

رود هر چه زودتر جلوي اين فاجعه  اين انتظار مي بر بنا. ميليون نفر را داراست كه ارزش آن بسي بيشتر از چاه نفت است

مناطق حفاظت شده شاهو و كوساالن توسط سدهاي مطالعاتي بلبر و پالنگان  هاي ديگر و نابودي فاجعه. محيطي گرفته شود زيست

 .نظر شود در راه است و بايد در اين مورد هم تجديد

نفر از اساتيد و كارشناسان خبره بخش آب و خاک با رويکرد علمي و تعاملي  ۱١بخشي چشمه بل متشکل از  گروه كاري ويژه نجات

بخشي كارساز نيست،  بر اين اساس، گروه كاري به اين نتيجه رسيدند كه طرح نجات. ره كرده استبا كارفرما حداقل شش بار مذاك

ها  گزارش مطالعات كارفرما به كارستي بودن و نفوذپذير بودن سازند. ناپذير است چون اختالط آب مخزن سد و آب چشمه اجتناب

. كند پايين خواهد آمد و در نتيجه آب رودخانه آبخوان را آلوده ميبنابراين كيفيت چشمه بل با رودخانه سيروان . تاكيد كرده است

با توجه به شواهد و اخبار موثق مانند فرار آب و نشت آب از تونل احيا و آبخوان بعد از پالگ كردن دهانه چشمه بل به دليل 

محيطي ندارد و  اجتماعي و زيست كارستي بودن اراضي پيرامون كاسه سد، مطالعات مشاور كارفرما هيچ توجيه فني، اقتصادي،

وعده وزارت نيرو و بر اساس مجوز )بنابراين چون آبگيري سد منوط به نجات اين چشمه است . شود منجر به نجات چشمه بل نمي

http://www.entekhab.ir/fa/news/237307/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.entekhab.ir/fa/news/237307/%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 وزارت نيرو كمر همت براي نابودي اين اثر ملي و منبع  اما متاسفانه. نبايد سد داريان آبگيري شود( زيست مشروط سازمان محيط

اين  ۳/۲۷٣٧ /۲۳مورخه  ۱۲۷۳۳/٣٧زيست شماره  است و مخالف مفاد و بندهاي مجوز ابالغي سازمان محيط  آب خدادادي بسته

 .سد ساخته شده است

مجوز نهايي ارزيابي : گويد زيستي اين پروژه مي زيست كرمانشاه در مورد صدور مجوز ارزيابي محيط مدير كل سازمان حفاظت محيط

. همچنين از استان كردستان استعالم نشده است. پروژه صادر نشده و گزارش ارزيابي آن هم نهايي نشده است زيستي اين محيط

مطالعات نهايي سد . قانون برنامه پنجم توسعه است« ۲٧۱»خالف ماده  بنابراين تخلف قانوني صورت گرفته و ساخت اين سد بر

متاسفانه مسووالن و مجريان سد داريان در تخلفي آشکار . به وقوع پيوسته استداريان و احداث آن پس از ابالغ برنامه توسعه پنجم 

 . اند هاي فاقد مصوبه قانوني مصرف كرده المال را در محل از قوانين باالدستي تخطي كرده و اعتبارات دولتي و بيت

و قابل كنترل است و مانند درياچه معضل سد داريان در مراحل اوليه بحران قرار دارد و وضعيت آن در حال احداث و آبگيري 

نيست كه ( با وضعيت بحراني)، سدهاي گاوشان كردستان و لتيان تهران (با وضعيت اضطراري)، سد گتوند (با وضعيت وخيم )اروميه 

هاي عمراني مخرب  بنابراين اقدام شايسته و قابل توجه دولت در توقف عمليات. ها قابل كنترل نيست البته حل اين معضل

پذيري سياسي او را نشان دهد و اميدواري را در اذهان  تواند مسووليت محيطي مي زيستي و جلوگيري از تکرار فجايع زيست حيطم

 . هموطنان مرزنشين به وجود آورد

شده داريان كه  مطالعه كنندگان اين نامه ضمن محکوم كردن آبگيري سد بد ما امضا : در انتهاي اين درخواست عنوان شده است

شود، از حضرتعالي به عنوان مسوول اجرا و پاسدار قانون اساسي عاجالنه خواستار پيگيري موضوع و  منجر به نابودي چشمه بل مي

 . محيطي خويش بوده و خواهان توقف آبگيري سد داريان تا نجات واقعي چشمه بل هستيم لزوم توجه به وظايف زيست

http//:www.entekhab.ir/fa/news/۱۷۳۷۳۳ 
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	انتصابات
	رئیس جدید کمیته نانوی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
	انتصاب رئيس كارگروه ارتقاي كيفيت وسلامت گندم ، آرد ونان
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	بازار و قیمت ها
	افزایش ۹.۷ درصدی قیمت گندم در تابستان سال جاری/قیمت نخود ۳۲ درصد افزایش یافت
	قیمت نان افزایش می یابد؟!/ تولد یک سالگی اصلاح قیمت نان با نارضایتی مردم
	اعلام تغییرات قیمتی محصولات کشاورزی از سوی مرکز آمار/ افزایش 57 درصدی برخی عملیات کشاورزی
	کمبود خیار و گوجهفرنگی در بازار مقطعی است

	برنامه و سیاست ها
	تامین منابع طرح 550 هزار هکتاری / این طرح به طور کامل به بهرهبرداری میرسد
	برگزاری نخستین استارت آپ سبز/ دروازه های رشد و پیشرفت را بر مبنای اقتصاد سبز پایه گذاری می کنیم
	تاجیکیها، انگشت حیرت به دهان بردند/ تاجیکستان، دست یاری به سوی کشاورزی ایران دراز کرد
	مسئولیت پاسخگویی به کشاورزان و بهرهبرداران هر پهنه به مروجان واگذار میشود/ احیای تحقیقات در گرو احیای ترویج
	دورههای آموزشی نظام مهندسی کشاورزی صاحب کد 10 رقمی شد
	کمتر از 50 درصد کشاورزان تحت پوشش بیمه هستند/ مقاومسازی 200 هزار واحد مسکونی روستایی
	کنفرانس مدیریت بحران با حضور جهانگیری کلید خورد/ رونمایی از سند کاهش بلایای طبیعی (سندای)
	عمر انتصابهای دستوری خاتمه یافت/ انتصاب مدیران جهاد کشاورزی تنها بر مبنای بانک اطلاعات صورت میگیرد
	سهم 52.1 درصدی اشتغال کشاورزان در نقاط روستایی طی تابستان 94
	استانداردهای ضروری محصولات باغبانی اولویتبندی و تدوین میشود
	وزارت جهاد کشاورزی کوچک شد/ تعدیل 40 هزار کارمند وزارت جهاد کشاورزی
	موافقت دولت با تصویب سند آسیبشناسی و رفع برنامهریزی شده مشکلات میادین میوه و محصولات کشاورزی در کلانشهرها
	برگزاری دوره آموزشی کشاورزی فرا سرزمینی/ فروش یا اجاره 70 میلیون هکتار زمین کشاورزی در جهان
	امضای تفاهم نامه سازمانهای تحقیقات کشاورزی و محیط زیست/ آغاز تصمیم گیری عاقلانه و صحیح برای محصولات دستکاری شده
	تهیه و ابلاغ شیوه نامه جدید آزمایشگاه های معتمد محیط زیست
	دبیرخانه سازمان های مردم نهاد حوزه منابع طبیعی در استان تهران تشکیل شد/ یک زن دوستدار منابع طبیعی دبیر شد
	صادرات محصولات کشاورزی و دامی آذربایجان غربی به عراق تسهیل می شود
	آخرین فهرست كالاهاي خريد با كارت ١٠ ميليوني
	ممنوعیت خروج منابع ژنتیکی از کشور
	سازمانی که کشاورزی فراسرزمینی را به نتیجه برساند وجود ندارد

	برنج
	قیمت گذاری برنج درجه یک تولید امسال
	واردات ذخایر استراتژیک برنج تا ۱۰ روز آینده/ درخواست وزارت جهاد از گمرک برای کنترل آمار واردات برنج

	پسته
	70 کشور جهان، مشتری پسته خندان ایران/ هنگ کنگ و اتحادیه اروپا در صدر مشتریان
	تبانی چینیها، بازار صادراتی ایران را مخدوش کرد/ لبخند بر لب صادرکنندگان ایرانی پسته خندان خشکید

	پنبه
	پنبه، نخستین محصول تراریخته دارای مجوز در ایران/ رونمایی از دو رقم جدید پنبه تا پایان سال جاری
	نفت ارزان با ویسکوز، پنبه را از سکه انداخت/ خرید توافقی پنبه را بپذیرید

	پیاز
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	اختصاص ردیف اعتباری برای احیا و حفظ تالاب های کشور
	سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری دولت یازدهم در بخش آب و کشاورزی
	تخصیص 1000 میلیارد تومان جهت پرداخت غرامت آنفلوآنزا/ ارتزاق 37 درصد جامعه از محل کشاورزی
	در صورت تزریق نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی:
	ایران میتوانست بزرگترین صادرکننده مرغ گوشتی در خاورمیانه باشد

	تحقیقات و نوآوری ها
	نخستین هم اندیشی ملی فناوری نوین پلیمر در کشاورزی برگزار می شود
	افزایش کمیت مقالات بیکیفیت در بخش کشاورزی/ تحریمها، باعث افت تحقیقات شد
	تهیه و ابلاغ شیوه نامه جدید آزمایشگاه های معتمد محیط زیست
	راهاندازی آزمایشگاه بهنژادی و بهزراعی توتفرنگی در کردستان

	تخم مرغ
	61 هزار تن تخممرغ صادر شد/شیوع مجدد آنفلوانزای پرندگان حقیقت ندارد
	حذف 2.5 میلیون قطعه مرغ پایان دوره تخممرغ را گران کرد/ صادرات کاهش یافت

	تولیدات باغی (سایر )
	هشدار حفظ نباتات به باغداران برای مراقبت از طغيان و خسارت کرم خراط
	استاندارد پنج محصول باغبانی صادراتی اجباری میشود/ آزمایشگاه شیمی روغن زیتون آکرودیته میگردد
	ایران ۳۰۰ میلیون دلار میوه گرمسیری صادر کرد

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	آغاز بحران انقراض شتر/ بیتوجهی به پرورش سازگارترین دام در شرایط کم آبی
	هزینه تولید مرغ صنعتی تابستان امسال 6 درصد افزایش یافت
	طلب ۵ میلیارد تومانی مرغداران از دولت بابت حذف مرغهای پایان دوره/ صنعت مرغداری ۷ میلیون قطعه مرغ پیر دارد
	استان اردبیل در ساماندهی فرآیند جوجه ریزی کشور اول شد
	افزایش شاخص قیمت تولیدکنندگان محصولات مرغداری صنعتی
	تکذیب شایعه حذف مرغهای پیر به سبب آنفولانزای طیور

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید محصولات کشاورزی با استفاده از آبهای شور افزایش مییابد
	تولیدات کشاورزی استان اردبیل 30 درصد افزایش می یابد/ اجرای 250 کیلومتر جاده بین مزارع پروژه آبیاری دشت مغان
	کلنگ احداث شبکه های فرعی خداآفرین دشت مغان زمین خورد/ اختصاص 270 میلیارد تومان اعتبار برای دومین پروژه مهم آبیاری کشور

	چای
	یکسوم مطالبات چای کاران پرداخت نشده است
	چای آلوده خارجی نرسیده به مقصد برگشت خورد

	حبوبات
	خرما
	خرید تضمینی
	میزگرد تخصصی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم برگزار میشود

	خشکسالی
	قنات یزد از بیاعتنایی مسئولان محلی جان داد/ مرگ قنات شاهآباد، مساوی نابودی روستا و مهاجرت
	نگوييم بحران خشكسالي، بگوييم فرصت خشكسالي /كشاورزي بايد صنعتي شود، نه تعطيل
	خطر بیابانی شدن ۱۰۰ میلیون هکتار زمین/ درخواست سالانه یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی

	دانه های روغنی
	هفت هکتار سویا، جایگزین مناسب یک هکتار برنجکاری/ تولید سه میلیون تن دانه روغنی در افق 1404

	روغن
	زعفران
	۴ دلیل مدیریت بازار زعفران دنیا توسط اسپانیا/ تولید ۹۲ درصد زعفران جهان در ایران
	طرح ملی زعفران، طلای سرخ ایران را نجات می دهد؟
	پیش بینی صادرات 200 تن طلای سرخ در سال جاری
	انسجام صادرات طلای سرخ امری مهم در مدیریت بازارهای جهان

	زیتون
	آغاز برداشت زیتون/ افزایش تولید به 100 هزار تن
	واردات روغن زیتون ممنوع نیست/ تعرفه 26 درصدی واردات روغن فوق بکر

	سلامت
	آغاز هفته جهانی هشدار آنتیبیوتیکها/ افزایش مصرف آنتیبیوتیک در مرغداریهای صنعتی معنا ندارد
	خواص و فوائد خوراکی های مشکی را می دانید؟

	سیب درختی
	تعرفه هزار تومانی برای ورود هر کیلو سیب ایرانی به عراقکشاورزی

	سیب زمینی
	شیلات
	مثبت شدن 30 درصدی تراز شیلات با صادرات 312 میلیون دلار آبزی
	ضرورت معرفی قانونی ماهی تیلاپیا به صنعت آبزی پروری کشور+متن کامل و اسامی
	برگزاری نخستین کنفرانس و نمایشگاه آبزیپروری خاورمیانه و آسیای مرکزی در تهران
	ضرر و زیان صیادان با حذف ناگهانی پودر ماهی کیلکا از چرخه دام و طیور/ کیلکای رایگان هم مشتری پیدا نکرد!
	ایرانیان غفلت کردند، کیلکای ایرانی راهی ارمنستان و ترکمنستان میشود!
	گونه های جدید آبزی پروری در استان تهران پرورش می یابد
	تولید 50 هزار تن میگو در سال آینده
	چه بر سر صادرات خاویار می آید؟/ مسیر نامعلوم مروارید سیاه
	جلوگیری از وادات ماهیان تیلا پیلا بااستفاده از ابزار تعرفه

	شکر (چغندر / نیشکر)
	واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن غیردولتی/ نیاز کشور به واردات ۷۰۰ هزارتن شکر
	بدهی ۲۷۰ میلیارد تومانی دولت به صنایع قند/ ۴۰ درصد از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده است
	امسال یک میلیون و 400 هزار تن شکر در کشور تولید می شودصنایع غذایی
	مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر از تولید ۱۴۰ هزار تن شکر سفید در این شرکت خبر داد.

	شیر و فراوردهها
	زنگ خطر کاهش مصرف سرانه شیر به صدا درآمد/ نسخه درمان طلای سپید کی پیچیده می شود؟

	صادرات و واردات
	آغاز خرید مرغ مازاد بازار/ ۳۰ هزار تن مرغ صادر شد
	61 هزار تن تخممرغ صادر شد/شیوع مجدد آنفلوانزای پرندگان حقیقت ندارد
	صادرات محصولات کشاورزی و دامی آذربایجان غربی به عراق تسهیل می شود
	حذف 2.5 میلیون قطعه مرغ پایان دوره تخممرغ را گران کرد/ صادرات کاهش یافت
	واردات ذخایر استراتژیک برنج تا ۱۰ روز آینده/ درخواست وزارت جهاد از گمرک برای کنترل آمار واردات برنج
	توسعه صادرات غیرنفتی از طریق صنایع بازیافت
	ایران ۳۰۰ میلیون دلار میوه گرمسیری صادر کرد

	صنایع غذایی
	تولید سوسیس و کالباس با مرغهای پیر بیخَسشده/ لزوم خروج مرغهای پایان دوره از چرخه مرغداریها
	قیمت نان افزایش می یابد؟!/ تولد یک سالگی اصلاح قیمت نان با نارضایتی مردم
	درج چراغ راهنما روی موادغذایی اجباری میشود
	سالانه صد میلیون تن مواد اولیه غذایی در ایران تولید می شود
	صنعت غذایی کشور همچنان در سیطره بی مهری های دولت است
	تصمیم جدید برای استفاده از گوشت مرغ در سوسیس و کالباس

	عسل
	علوفه
	آغاز خرید ذرت خوزستان با قیمت تضمینی/ بورس کالا نماینده ثابت در خوزستان تعیین کند

	قارچ
	درآمد میلیونی از پرورش قارچ توسط یک زن فعال اقتصاد مقاومتی
	وزارتخانه مسئول بیاعتنا به تولیدکنندگان قارچ

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	افزایش ۹.۷ درصدی قیمت گندم در تابستان سال جاری/قیمت نخود ۳۲ درصد افزایش یافت
	دلایل نرسیدن به اهداف خودکفایی گندم در ۱۱ سال گذشته
	میزگرد تخصصی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم برگزار میشود
	واردات گندمهای آلوده به کشور رد میشود

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	ایرانی ها سالانه چقدر گوشت می خرند

	گوشت مرغ
	آغاز خرید مرغ مازاد بازار/ ۳۰ هزار تن مرغ صادر شد
	در صورت تزریق نقدینگی 2 هزار و 500 میلیارد تومانی:
	ایران میتوانست بزرگترین صادرکننده مرغ گوشتی در خاورمیانه باشد

	ماشین آلات
	تشکیل فنبازار تخصصی در حوزه ماشینآلات کشاورزی/ افزایش تحقیقات فناوریبنیان از طریق مشارکت با بخش خصوصی

	متفرقه
	منشأ مگسهای سفید مشخص نیست/ آب تهران سالم و بهداشتی است
	پرورش ماهی یک طلبه با وام ۳۰ میلیون تومانی بسیج سازندگی/ تولید را به سود بانک ترجیح دادم
	تعرفه ثبت نام در آزمون های سازمان سنجش در سال 95 ابلاغ شد

	مرکبات
	کیوی؛ محروم از بازار فروش منسجم / افزایش تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان
	آغاز ذخیرهسازی 65 هزار تن سیب و پرتقال شب عید/ صادرات 300 میلیون دلاری میوههای گرمسیری
	برداشت بهموقع مرکبات برای مقابله با النینو/ جاروئک، مهمان همیشگی مرکبات کشور

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	اعتبار ریزگردها و کارون در برنامه ششم توسعه تامین می شود
	کشاورزی نوین محور اقتصاد مقاومتی است/ قاچاق پیاز زعفران به افغانستان
	واکنش رییس سازمان غذا و دارو به اظهارات رئیس اتاق تهران/ مخالفت بازرگانان اتاق با شناسه گذاری کالاها، مشابه اعتراض قاچاقچیان است
	انتقاد رئیس جهاد کشاورزی مازندران از کارمزد 18درصدی خرید ادوات کشاورزی
	توسعه بهرهوری کشاورزی مستلزم افزایش اعتبارات
	دست دلالان از میوه استان بوشهر کوتاه میشود
	کمک چینیها برای مقابله با بیابانزایی/کشف 1700 متر مکعب چوب قاچاق

	نهاده
	792 برند کود، گواهی ثبت سلامت محصول دریافت کردند
	اجرایی شدن لایحه حافظت از خاک از امروز
	نظارتی بر کیفیت سموم کشاورزی نیست

	نوغان داری
	نعمتزاده به حجتی نامه نوشت/ انتقاد از کیفیت پایین ابریشم ایرانیکشاورزی
	پیشنهاد ورود تخم نوغان برای بهبود ابریشم داخلی
	پیشنهادهای نعمت زاده به حجتی برای رونق صنعت نوغانداری

	گزارشات جهانی
	اعلام رسمی آغاز سال جهانی حبوبات از سوی سازمان ملل متحد/ آغاز سال جهانی حبوبات با کاشت نمادین باقلا

	اختصاصی
	ربیعی: حذف ۲ میلیون یارانهبگیر در حال انجام است/هر دقیقه ۵ نفر به آمار افراد جویای کار اضافه میشود
	جزئیات انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به ۱۶ استان
	آبگیری سد داریان باید متوقف شود


