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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 

 

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

.فرمائید بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 اعالم برنامه زمان بندی دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 

 .اعالم شدبرنامه زمان بندی دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار 

به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ۴۴دی ماه در  ۴و  ۳طبیعی کشور، دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در روزهای پنجشنبه و جمعه 

 .شد حوزه امتحانی برگزار خواهد

آذرماه با مراجعه به پروفایل خود در سامانه الکترونیکی سازمان نسبت به پرینت کارت ورود  ۴۴متقاضیان آزمون بایستی از تاریخ 

 .به جلسه خود اقدام نمایند

عضویت  بنابراین گزارش، هویت داوطلبان به ویژه داوطلبان مهمان بر اساس کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی و یا اصل کارت

 .احراز خواهد شد

 ۴۴های آبیاری تحت فشار منجر به افزایش ¬بر این اساس، الکترونیکی شدن ثبت نام دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم

حوزه در این دوره افزایش  ۴۴حوزه در نهمین دوره به  ۶۱درصدی متقاضیان شد و بدین ترتیب تعداد حوزه های امتحانی از 

 ./یافت

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴62-۶html. 
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 آب
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 درصدی هدررفت آب در فضای سبز با سیستم آبیاری هوشمند  05کاهش 

های هوشمند است که تنها زمانی  فشان استفاده از آبحل اتوماتیک دست پیدا کرده است و آن  به یک راه Ewater تازگی شرکت به

 .شود که تشنه هستند ها آب داده می به چمن

، احتماالً بهترین راهی که برای جلوگیری از هدررفت آب در آبیاری گیاهان به (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

فرض کنید . ترین راه نیست ندی شده است، اما این روش مقرون به صرفهب پاش روی یک سیستم زمان رسد، قرار دادن آب ذهن می

شک شما باعث هدر رفتن حجم آب زیادی خواهید  که در طول هفته باران ببارد یا شما فراموش کنید تایمر را خاموش کنید، بدون

 .شوند ها در آب غرق می شد و چمن

های هوشمند است که تنها زمانی  فشان دا کرده است و آن استفاده از آبحل اتوماتیک دست پی به یک راه Ewater تازگی شرکت به

 .ها آب خواهند داد که تشنه هستند و نیاز به آب دارند به چمن

زنند که گیاهان به چه میزان  سری سنسورهای محلی و اطالعات آب و هوایی تخمین می های این شرکت با استفاده از یک فشان آب

همچنین با توجه به نوع . دهد ر مثال اگر باران ببارد، سیستم آب کمتری را طی هفته در اختیار گیاهان قرار میطو به. آب نیاز دارند

 .دهی تغییر خواهد کرد ها میزان آب آب خاک، گیاه، شیب زمین و روان

مناسبی برای استفاده  درصد کاهش دهد و پتانسیل ۴5تواند میزان آبیاری را تا  اعالم کرده است این سیستم می Ewater شرکت

 .در مناطق خشک دارد

ها و مراکز متمرکز کرده است، اما  رسد این شرکت بر فروش محصوالت آبیاری خود را بر فضاهایی با مقیاس بزرگ، پارک نظر می به

ها و مراکز قادر  کنندگان خرد نیز قرار دارد و با پرداخت هزینه کمی در ماه، افراد، شرکت باید گفت این سیستم در دسترس مصرف

 ./خواهند بود تا میزان آبیاری فضای سبز را کنترل کنند

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴۴2-۶html. 
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 آب
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 تصفیه آب از نظر مقررات بین المللی زیرمجموعه مواد غذایی است / کشور جهان در ایران ۸نشست آبی 

اگر امکان استفاده از پساب را نداشته باشیم، ایران به بیابان تبدیل : المللی تصفیه آب گفت دبیر علمی نخستین سمپوزیوم بین

 . شود می

آب به عنوان عنصری مشابه با نفت در نظر گرفته شده و روز به روز بر  مهدیه مصطفوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز 

با توجه به کمبود منابع آب شیرین در جهان، بشر ناچار است جهت حفظ منابع : تقاضای آن در سطح جهان افزوده می شود، گفت

دریاها، رودخانه ها و حتی پساب ها تامین آب شیرین و توسعه پایدار منابع، قسمتی از احتیاجات آبی خود را از سایر منابع مانند 

 .کند

هایی از آمریکا، آلمان، ژاپن،  المللی تصفیه آب که با حضور شرکت بنا بر این گزارش، دبیر علمی نخستین سمپوزیوم بین 

ایران به بیابان تبدیل هندوستان، سوئیس، اسپانیا، ایتالیا و اتریش برگزار شد، با تاکید بر اینکه بازیافت پساب جدی گرفته نشود، 

استفاده دوباره از پساب در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند ایران یک امر اجتناب ناپذیر برای تامین : می شود، اظهارداشت

 .قسمتی از نیازهای آبی است؛ بنابراین اگر جدی نگیریم ایران به بیابان تبدیل می شود

پساب های شهری، صنعتی و غیره است که استفاده دوباره از آنها از اهمیت  های تولیدی شامل پساب: مصطفوی خاطرنشان کرد 

شود که بدانیم بسیاری از جوامع بشری در نقاط مختلف جهان هم اکنون  اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می. خاصی برخوردار است

 .به محدودیت تامین آب خود مواجه شده و یا به زودی مواجه خواهند شد

اهمیت این موضوع تا آنجا است که سازمان جهانی : خستین گردهمایی سیستم های تصفیه آب ایران تصریح کرددبیر علمی ن 

 .بهداشت استفاده دوباه از پساب برای مصارف غیرشرب را در زمره دستورالعمل های مهم خود قرار داده است

حظه ای را شامل می شود و در کشورهای در حال تولید پساب های صنعتی در کشورهای صنعتی حجم قابل مال: وی ادامه داد 

رشد با توسعه صنایع در آنها، حجم تولیدی اینگونه پساب ها روز به روز افزایش می یابد؛ به همین دلیل تصفیه و استفاده دوباره از 

 .پساب های صنعتی برای تامین بخشی از نیازهای آبی روزمره بسیار مهم است

امروز بحران آب تبدیل به معضلی بزرگ برای : عال بخش خصوصی صنعت آب و فاضالب نیز گفتهمچنین سید محمد محسنی، ف 

 .صنایع کشور شده و یک راه مقرون به صرفه برای تامین آب مورد نیاز صنعت، تصفیه و بازیافت پساب صنعتی است

کارگیری فناوری های نوین موفق به بازگرداندن معموال بخشی از آب در تصفیه خانه ها نیز به هدر می روند، اما با به : وی افزود 

در عین حال خوشبختانه تصفیه آب از نظر مقررات بین المللی زیرمجموعه مواد غذایی قرار می گیرد و . درصد پساب شده ایم ۶55

 .در نتیجه از آسیب تحریم ها به دور بود

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴۶2-۶html. 
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 آب
 ایران اکونا – 493۱/ آذر /  10, یکشنبه 

 متری آبهای زیرزمینی ۰5افت 

متر پایین رفته است و این یعنی وقوع  ۴5سطح آب های زیر زمینی در برخی از دشت های کشور : معاون وزیر جهاد کشاوری گفت

سال آینده خاک معضل اصلی کشور خواهد شد، چراکه امروز به میزان هر هکتار  ۶5مطمئنا تا همچنین . فاجعه ای زیست محیطی

 . تن فرسایش خاک وجود دارد ۶2

در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات و ادوات کشاورزی در نمایشگاه بین المللی  -یکشنبه  -علیمراد اکبری امروز  

کشور وارد سیر خشکسالی شد و وضعیت نامناسب آبی از آن زمان آغاز شد و سرانه آب  ۶۳22ل از سا: استان اصفهان اظهار کرد

 .دهد شود که این ابتدای راه یک فاجعه را نمایش می متر مکعب امروز به زیر هزار متر مکعب نزدیک می ۴۴55در کشور از 

درصد رسیده است این در حالی است که در دنیا هنگام  2۴وی با بیان اینکه استفاده از منابع تجدید پذیر آب در کشور ما به 

ها مشکالت زیادی را در  این برداشت: درصد منابع تجدید پذیر آب آن کشور را کشوری دچار فاجعه می نامند، افزود ۱5استفاده از 

 .ی کشور شودهای اصل تواند سبب بروز فجایع زیست محیطی و تخریب زیرساخت همراه دارد و می  زمینه محیط زیست به

 ۴526درصد از چاه ها،  ۴۴2۴میزان استحصال آب از منابع مختلف بررسی شده که به ترتیب : معاون وزیر جهاد کشاوری ادامه داد

هزار حلقه چاه  255این در حالی که اکنون حدود . درصد از قنوات است 62۳درصد از آب های سطحی و  ۶22۴درصد از چشمه ها، 

که نیمی از آنها غیرمجاز است و این یعنی عده ای به غارت آب روی آورده اند و اگر جلوی چاه های غیر مجاز در کشور وجود دارد 

 .گرفته شود، بسیاری از مشکل های آبی ما حل می شود

 تن فرسایش خاک داریم ۶2در هر هکتار زمین 

امروز چاه : مینی خود را مصرف کرده ایم، تصریح کردمیلیارد متر مکعب از آب های زیرز ۴5اکبری با اشاره به اینکه امروز حدود 

هزار متر مکعب توان برداشت داشتن امروز توان  ۶25نزدیک به  ۶۳۴۴های کشور وضعیت اسفناکی دارد چاه هایی که در سال 

 .هزار متر مکعب رسیده است ۱5برداشت آنها به 

وقوع فجایع زیست : متر پایین رفته است، اضافهکرد ۴5کشور وی با بیان اینکه سطح آب های زیر زمینی در برخی از دشت های 

دشت کشور در وضعیت فوق بحرانی  ۱56دشت از  ۳55محیطی و زیرساختی به دلیل نشست دشت ها دور از انتظار نیست چراکه 

 .قرار دارد که اکثر آنها در دو استان خراسان رضوی و همدان واقع است

سال آینده به معضل اصلی  ۶5معضل خاک پنج تا : زی با اشاره به معضالت خاک اظهار کردمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاور

کشور تبدیل می شود متاسفانه شاید خاک امروز مغفول مانده باشد، اما حتما در سال های آینده نسبت به معضالت آن زیاد 

 .خواهیم شنید

ساالنه دو میلیارد تن فرسایش : تن فرسایش خاک وجود دارد، گفت ۶2اکبری با اشاره به اینکه در این کشور به میزان هر هکتار 

این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه ساالنه باید دو و نیم میلیون . میلیون دالر دارد ۴۱خاک داریم که ارزشی حدود 

 .هکتار از اراضی کشور بهبود یابد

 دوران سدسازی در کشور به سر آمده است

میلیارد مترمکعب بوده و  ۱۶براساس آمار، مصرف آب در بخش کشاورزی : مصرف آب در بخش کشاورزی گفتوی با اشاره به 

 .درصد مصرف آب در بخش کشاورزی درست نبوده است 6۴و  65های مطرح شده مبنی بر  صحبت
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دوران سد سازی به سر : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به راهبردهای بخش مدیریت آب کشاورزی اشاره کرد و افزود

 .آمده است و سد سازی در این کشور باید متوقف شود همانگونه که باید انتقال آب بین حوضه ای در این کشور به پایان برسد

تنها راه درست توسعه کشاورزی در این کشور افزایش توسعه به روش نوین و مسدود کردن چاه های فاقد پروانه : اکبری اضافه کرد

 .این غارت آب باید باالخره متوقف شود است چراکه

باید یک طرح اساسی برای زیر کشت : وی به دشت حاصلخیز شرق اصفهان که نمونه آن در کشور وجود ندارد اشاره کرد و گفت

بردن شرق اصفهان به کار ببریم و آن چیزی نیست جز آوردن آب توسط لوله از سد تا دشت حاصلخیز شرق اصفهان و بنده حتما 

 .نین طرحی را در شورای عالی آب مطرح می کنم و به شدت پیگیر آن خواهم بودچ

/com.iranecona//:http۴6525 
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 آب
 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  49, جمعه 

 رفته است  سفره های آب زیرزمینی سالی پنج و نیم متر پایین

گفت  "های اخیر مشکل آب را حل نخواهند کرد بارندگی"که  یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این

 . کننده است های آب زیرزمین بسیار نگران که وضعیت سفره

به طور مثال . رود تر می ایینهای آب زیرزمینی ما هر سال پ سفره: باره عنوان کرد این  در به گزارش ایران اکونا محمدمهدی برومندی

های آب  برای جبران هر یک متر که سفره. تر رفته ها پایین بر اساس مطالعات دقیق، سالی پنج و نیم متر سفره  در استان فارس،

متر  ۴۴ های آب زیرزمینی سفره  سال گذشته در استانی مثل فارس، ۶5در . متر باران بیاید رود، باید هزار میلی زیرزمینی پایین می

مان را جبران کنیم لذا این  های آب زیرزمین از دست رفته هزار میلیمتر باران بیاید تا بتوانیم سفره ۴۴بنابراین باید . تر رفته پایین

 .ها همچنان ادامه دارد ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ به اعتقاد من، خشکسالی بارندگی

یک خشکسالی، خشکسالی کشاورزی است که پراکنش باران به شکلی : سالی گفتاو همچنین با اشاره به اشکاالت مختلف خشک

. ولی زمانی هم ممکن است بارندگی کم به نیاز مزرعه پاسخ دهد. بارد باران نمی  هایی که گیاه به باران نیاز دارد، شود که زمان می

کننده است؛ این  زیرزمینی ما بسیار بسیار نگرانهای  های زیرزمینی است که وضعیت سفره نوعی از خشکسالی هم مربوط به سفره

 .ها ادامه دارد ها به هیچ وجه پاسخگوی این مشکل نخواهد بود و خشکسالی بارندگی

خشک کشور است و  کشوری که جزو مناطق خشک و نیمه. ما باید برای آب در این کشور برنامه داشته باشیم: برومندی تاکید کرد

درصد از منابع آب را تلف  ۱5درصد است یعنی ما داریم  ۴5اش کمتر از  متر است، راندمان آبیاری یمیل ۴۴5اش  متوسط بارندگی

 .کنیم می

/com.iranecona//:http۴6۴۱۴ 
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 آب
 ایرنا - 41/13/4931: تاریخ خبر

 حضور شرکت های سوئدی در بخش آب و انرژی های نو ایران تقویت می شود : وزیر نیرو

 Mikael)« میکائیل دامبرگ»در دیدار با « حمید چیت چیان»، (پاون)به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 

Damberg )وئدی در صورت تمایل می توانند در بخش شرکت های س: وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد و هیات همراه افزود

با وزارت نیرو همکاری ( بهای قدرت)تصفیه آب شرب شهری و روستایی، ایجاد سامانه های فاضالب و مدیریت مصرف و دیماند آب 

 . کنند

ق به ویژه کیلوولتی و هوشمندسازی شبکه های بر 2۱۴وزیر نیرو به افزایش ظرفیت شبکه انتقال و توزیع از طریق خطوط شبکه 

کیلوولتی برخوردار بودیم و در صورت تمایل شرکت های  ۴55تاکنون در کشور از شبکه های : شبکه توزیع برق اشاره کرد و گفت

 . سوئدی در این زمینه می توانیم همکاری تازه ای را تعریف کنیم

ود، در سال های آتی بر نیروگاه های تولید برخالف گذشته که بیشتر نیروگاه های کشور بزرگ و متمرکز ب: چیت چیان ادامه داد

تکیه ( پی. اچ. سی)و نیروگاه های تولید همزمان برق و حرارت ( جی. با مخفف دی Distributed Generation) پراکنده

 . خواهیم داشت

هسته ای ایجاد هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، بادی، خورشیدی و  ۴5سال آینده  ۶5صنعت برق ایران مصمم است در : وی افزود

 . کند

هزار مگاوات نیروگاه برق آبی، یک هزار مگاوات نیروگاه هسته ای و مابقی از  ۶۴هزار مگاوات برق نیروگاهی ایران از  2۴به گفته او، 

 .نیروگاه های حرارتی تامین می شود

 .تاکید کردوی همچنین بر مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی با توجه به پدیده خشکسالی در ایران، 

شرکت های سوئدی با توجه : وزیر نیرو افزایش آالینده ها در محیط زیست را موجب آلودگی منابع آب کشور توصیف و تصریح کرد

به فناوری های تازه ای که در اختیار دارند، می توانند با ساخت تصفیه خانه های تازه در تصفیه آب از فلزهای سنگین و نیترات با 

 . کاری داشته باشندوزارت نیرو هم

در : وی به حضور شرکت ها و موسسات مالی بزرگ سوئد در این دیدار اشاره کرد که توانایی تامین اعتبار پروژه ها را دارند و افزود

صورتی که شرکت های دیگری از سوئد برای همکاری در بخش آب و فاضالب و برق یا فاینانس پروژه های ایرانی آماده باشند، می 

ند پس از اعالم آمادگی کتبی و بررسی از سوی وزارت نیرو برای محرز شدن توانمندی آن شرکت، همکاری خود را به صورت توان

 . قانونی آغاز کنند

تمایل داریم از سامانه های زیرساخت هوشمند در صنعت برق برخوردار شویم تا از خطوط انتقال برق برای انتقال : وی اضافه کرد

 . استفاده کنیم دیتا به مشترکان

 سوئد برای هرگونه همکاری با ایران آماده است * 

وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد در این دیدار ایران را بازار نخست خاورمیانه برای کشور خود برشمرد و تاکید کرد حتی در 

 . زمان تحریم ها نیز شرکت های این کشور در ایران فعال بوده اند

 . ک به یکصد هزار ایرانی در سوئد زندگی می کنند که یک درصد جمعیت موفق این کشور را تشکیل می دهندنزدی: دامبرگ افزود

در : میالدی در سوئد که نوآوران را به جهان معرفی می کند، یادآوری کرد ۴5۶۴وی با اشاره به برگزاری جشن استعدادیابی سال 

وئد، راه حل جالبی را ارائه کرده است که در دوش های حمام، می توان از مبتکر ایرانی مقیم س« مهرداد محجوبی»این جشنواره 
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 . درصد صرفه جویی در انرژی بهره مند شد 25درصد صرفه جویی در آب و  65

شرکت های سوئدی : دامبرگ تاکید کرد در چند سال گذشته روابط تجاری جمهوری اسالمی و سوئد رو به رشد بوده است و گفت

 . های خورشیدی، بادی و برق آبی، آب و فاضالب و برق، برای هر گونه همکاری و سرمایه گذاری در ایران آماده اند در زمینه انرژی

 . با برنامه ریزی بلندمدت تالش می کنیم یک رابطه پایدار بلندمدت را ایجاد کنیم: وی افزود

پرداختند و آمادگی خود را برای حضور بیشتر در  در این دیدار شرکت های سوئدی حاضر در نشست به بیان توانمندی های خود

 . ایران اعالم کردند

نفر از بازرگانان و  ۴۴نماینده از وزارت بازرگانی و وزارت امورخارجه، یک نماینده مجلس و  6نفره سوئدی شامل  ۳۶هیات 

 . نمایندگان شرکت های این کشور است

/News/fa/ir.irna.www//:http2۶2۱۱۴5۴/ 
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 اقتصاد کالن

 - 31/13/13فارس

 کند  وزارت جهاد را بررسی می  شرکت ۰میلیارد دالر ارز به  ۰شورای رقابت دلیل اختصاص 

 .شود   وابسته به وزارت جهاد بررسی می  شرکت ۴میلیارد دالر ارز به  ۴امروز در جلسه شورای رقابت، دلیل تخصیص 

در دویست و سی و یکمین دستور جلسه این شورا پرونده اعطای امتیاز ویژه  امروز شورای رقابت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کند را بررسی می( دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیهای  تخصیص ارز دو میلیارد دالری به شرکت)

براساس گزارش شورای رقابت، در این جلسه همچنین توضیحات نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزارت جهاد کشاورزی هم 

 .شود مطرح می

میلیارد  ۴م دولت در مورد واردات به گزارش فارس، در ابتدای امسال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه با تصمی

ای به حسن روحانی رئیس جمهور ارسال کردند و از وی خواستار رسیدگی به این موضوع  دالری به وسیله دو شرکت دولتی، نامه

 .شدند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴5656555۱۴۳ 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 ها ببیند  سازی وزارت صنعت، صنایع کشاورزی را فراتر از سایر صنایع فلزی و ماشین

معاونتی را با توجه به آنکه صنعت کشاورزی نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی دارد، الزم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

 .در این بخش به حوزه کشاورزی اختصاص دهد

در حاشیه چهاردهمین ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

غذایی کشور  آالت کشاورزی ضامن امنیت صنعت ماشین: گفت( ۴5۶۴اگرومک )المللی صنعت کشاورزی اصفهان  نمایشگاه بین

 .شود، اما متأسفانه در منشور صنعتی جایگاه مناسبی ندارد محسوب می

آالت  صنعت خودروسازی در حال حاضر بسیار پراهمیت خوانده شده است، در حالی که صنعت ماشین: کامبیز عباسی افزود

 .کشاورزی در زنجیره فوق کمتر دیده شده است

گیرند، اما وجود خودرو در کشور نوعی وسیله لوکس است که در نبود  در سختی قرار می اگر غذا نباشد، مردم: وی خاطرنشان کرد

 .توان از وسیله نقلیه عمومی استفاده کرد آن نیز می

های کاشت، داشت و برداشت عملی  تولید هشت میلیون تن گندم با استفاده از ادوات مختلف کشاورزی در بخش: عباسی ادامه داد

آالت جدید خواهد توانست توسعه بخش کشاورزی  طور قطع ورود ماشین نیم به این حوزه بیشتر اهمیت دهیم، بهشود و اگر بتوا می

 .و امنیت غذایی را تضمین کند

آالت کشاورزی در حوزه صنعت، تنها بخش کوچکی دارد، در حالی که نیازمند آن  در حال حاضر صنعت ماشین: وی تصریح کرد

 .ورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گیردهستیم که معاونت صنعت کشا

 درصدی کمک بالعوض در بخش مکانیزاسیون 05اختصاص  

امیدواریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت به این مقوله اهمیت بیشتری دهد : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد

 .ندسازی ببی و صنعت کشاورزی را جدا از صنایع فلزی و ماشین

قرار گرفتن صنعت کشاورزی در این بخش بسیار گنگ است، در حالی که طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب، : عباسی تأکید کرد

انداز دیده شده و الزم است توسعه بخش کشاورزی با اختصاص معاونتی خاص در این  توسعه صنعتی یا کشاورزی در سند چشم

 .حوزه آغاز شود

صنعت کشاورزی باعث اشتغال و راه افتادن چرخ صنعت خواهد شد و رونق را به مناطق روستایی توسعه : وی اظهار داشت

 .طور قطع بر امنیت غذایی تأثیرگذار است گرداند که این امر به برمی

آالت کشاورزی عالوه بر خطوط اعتباری مکانیزاسیون که البته خط جدید با  برای توسعه صنعت ماشین: عباسی همچنین گفت

های نوین  درصد کمک بالعوض در زمینه فناوری ۳5پشتی در حال اجرا شدن است، طی سال گذشته و امسال  دی و حرکت الککن

 .اند گذاری شده هزار دستگاه تراکتور و کمباین پالک ۶۶5پرداخت شده است و عالوه بر آن، طی دو سال گذشته نیز 

سال را شناسایی و  ۴۴هزار دستگاه تراکتور و کمباین زیر  ۴۴5ه بتوانیم سال امیدواریم در یک برنامه سه: وی در ادامه افزود

 .گذاری کنیم پالک

 دلیل نرخ سود بانکی کندی جذب تسهیالت مکانیزاسیون به 
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توسعه مکانیزاسیون و جا افتادن فرهنگ استفاده از ادوات مکانیزه : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

هکتار از  ۶۶5توانیم با وجود ادوات موجود، یک میلیون تا یک میلیون و  ع در کاهش مصرف آب اثرگذار خواهد بود و میطور قط به

 .اراضی را کشاورزی حفاظتی کنیم

شده در ایران داشته  آالت کشاورزی حفاظتی توانیم ماشین های جهانی می چهارم قیمت با شرایط فعلی با یک: عباسی ادامه داد

 .باشیم

دستگاه  ۶۴۴ای که در حال حاضر  گونه ، استانداردسازی در این حوزه انجام شد، به6۴و  6۶های  طی سال: وی تصریح کرد

 .استاندارد در این حوزه داریم

میلیارد تومان به کشاورزان اختصاص داده شده است که  ۴۴5هزار و  در بخش توسعه مکانیزاسیون، یک: عباسی در پایان یادآور شد

میلیارد تومان تسهیالت  ۶۴5تا  ۳5ها نیز رقم  یابد و عالوه بر آن، برای استان میلیارد تومان افزایش می ۶55ل این رقم به امسا

 .رو شده است تخصیص داده شده که تاکنون دوسوم آن جذب و مابقی به دلیل تغییرات نرخ سود بانکی با مشکالتی روبه

دهم )از هفتم آذرماه آغاز شده و تا امروز ( ۴5۶۴اگرومک )للی صنعت کشاورزی اصفهان الم گفتنی است، چهاردهمین نمایشگاه بین

 ./های داخلی و خارجی ادامه خواهد داشت های اصفهان با حضور شرکت المللی استان های بین در محل دائمی نمایشگاه( آذرماه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴6۳-۶html. 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

مدیریت آبزیان در کالن کشور / بینند میلیون دالر خسارت می 055سفید  دهندگان میگو از بروز لکه پرورش

 نیازمند بازمهندسی است 

میلیون دالری  ۶55های آلوده باعث خسارت  سالمت الروها و استفاده از کیتتعلل سازمان دامپزشکی در شناسایی 

توان  ها نمی های خارجی و انتخاب برخی دستورالعمل دهندگان میگو شد و این سازمان باید بداند با مرجع قرار دادن کتاب پرورش

 . آبزیان کشور را مدیریت کرد

تعلل سازمان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور امروز در گفتگو 

سفید در چهار استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و  های آلوده برای شناسایی الروها باعث شیوع لکه دامپزشکی و استفاده از کیت

 .سیستان و بلوچستان شد

علت عدم تشخیص صحیح سالمت الروها توسط سازمان  چهار استان مذکور بهمزارع پرورش میگو در : ارسالن قاسمی افزود

کن شده است، دوباره شیوع پیدا  کردند ریشه دهندگان گمان می رو شد و بیماری که پرورش دامپزشکی با تلفات باالی میگو روبه

 .کرد

 بینند میلیون دالر خسارت می 055دهندگان میگو  پرورش 

دهندگان میگو وارد  میلیون دالر خسارت به پرورش ۶55گرفته سازمان دامپزشکی، عمالً  ت تعلل صورتعل به: وی خاطرنشان کرد

 !شد و معلوم نیست توسط کدام مرجع و چگونه جبران خواهد شد

وگرم را هزار تن با توجه به تولید سال گذشته بدانیم و قیمت هر کیل ۶5در صورتی که امسال حجم تولید میگو را : قاسمی ادامه داد

 .دهندگان میگو وارد شده است میلیون دالر خسارت به پرورش ۶55دالر برآورد کنیم، رقمی بیش از  ۶5هفت تا 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را  ۳۴وری در ماده  در حالی که قانون افزایش بهره: وی تصریح کرد

های پرورش میگو کرده است، این صندوق با بهانه نبود اعتبارات، از  له سایتمکلف به بیمه اجباری همه محصوالت دامی ازجم

 .اجرای قانون سر باز زده است

ویژه در بوشهر تمام  درصدی به ۱5تا  ۴5شناسد، در حالی با تلفات  سفید میگو که کمبود اعتبار نمی بیماری لکه: قاسمی یادآور شد

 !ه معلوم نیست چنین خسارتی چگونه جبران خواهد شددهندگان میگو را نابود کرد ک زحمات پرورش

درصد تحت پوشش صندوق بیمه هستند که این صندوق نیز تمام تالش  ۴5از مزارع موجود میگوی کشور کمتر از : وی تأکید کرد

 .کند یدرصد خسارت وارده را جبران م ۳5تا  ۴5گیرد و کمتر از  کار می خود را برای نپرداختن کامل و جامع خسارت به

 گیری دامپزشکی در ورود غذای الرو سخت 

سفید بوده  مسئوالن سازمان دامپزشکی معتقدند غذای قاچاق الرو باعث شیوع لکه: مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور اظهار داشت

 .کند میگیرانه، از ورود غذای مناسب الرو جلوگیری  علت اعمال قواعد سخت است، در حالی که خود سازمان دامپزشکی به

شود، قواعد  در حالی که غذای میگوی در حال پرورش از مبادی رسمی و با کیفیت مناسب وارد می: وی همچنین گفت

شود، باعث شده از مبادی غیررسمی و قاچاق تغذیه الروها صورت  گیرانه در حالی که غذای الرو در داخل کشور تولید نمی سخت

 .کند دهندگان نفوذ پیدا می عمق آن تا سفره غذایی پرورش ای است که گیرد و نتیجه آن بروز فاجعه

 های خارجی، مدیریت آبزیان نیست مرجع قرار دادن کتاب 
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های گذشته به کمک آبزیان کشور  عنوان یک سازمان غیرعملیاتی نتوانسته طی سال سازمان دامپزشکی به: قاسمی در ادامه افزود

 .علت سوءمدیریت این سازمان بوده است واردشده بههای  بیاید و در بسیاری از مواقع، خسارت

هایی را  شده در حوزه آبزیان، دستورالعمل های خارجی نوشته سازمان دامپزشکی با مرجع قرار دادن کتاب: وی خاطرنشان کرد

د در داخل ایران توان شده می های انتخاب کند، در حالی که مشخص نیست چقدر دستورالعمل ها ابالغ می برداشت کرده و در استان

 .کاربرد داشته باشد

شرایط تولید محصوالت آبزی در کشوری که در شمال و جنوب آن منابع آبی و دریاهای آزاد قرار دارند و : قاسمی ادامه داد

 .کوهستان و چهارفصل بودن آن زبانزد خاص و عام است، مناسب با مختصات فعلی تولید آبزیان در کشور نیست

ایین بودن سرانه مصرف آبزیان در ایران و تنوع نداشتن سفره آبزیان مردم ایران در کشور و مشکالتی که هر روز پ: وی تصریح کرد

آید، نیازمند مدیریتی صحیح در کالن کشور است که باید  وجود می آبی و میگو به دهندگان ماهیان سردآبی و گرم برای پرورش

 .سازمان شیالت و دامپزشکی پاسخگوی آن باشند

 افق صادراتی میگو طلوع نکرده، غروب کرد 

در تولید میگو، امسال با  25رفت پس از تلفات باالی اواخر دهه  در حالی که انتظار می: مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور یادآور شد

صادرکنندگان  گرفته باعث شد المللی کرد، تعلل صورت برداشت مناسب بتوان محصوالت ایرانی را راهی بازارهای جدید و بین

 .نتوانند برای تأمین ثبت سفارش خود اقدام کنند

های اخیر  دهندگان میگو قرار داشت، اما طی سال هرچند بازارهای سنتی میگو از گذشته نیز در اختیار پرورش: قاسمی تأکید کرد

اعتبار  های پرورشی باعث بی سایتای در  وجود آید که چنین فاجعه تالش شده بود بازارهای جدیدی برای توسعه صادرات میگو به

 .گرفته شد شدن صادرکنندگان و عدم تأمین ثبت سفارش صورت

از سوی دیگر، با وجود کاهش حجم تولید میگو، قیمت این محصول نیز نسبت به سال گذشته در روند : وی در پایان اظهار داشت

 ./کند مینمایی  نزولی قرار گرفته که خسارت واردشده را بیشتر از پیش بزرگ

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http۴۱۴۴6-۶html. 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 کند یک بسته آدامس برابری میوقتی قیمت یک کیلو مرغ با / های سریالی مرغداران تا کی ادامه دارد؟ زیان

 ۴شرکت پشتیبانی امور دام برای متعادل شدن قیمت از هفته گذشته تا کنون حدود : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .تن گوشت مرغ از مرغداران خریداری کرده اما تا کنون تاثیر مثبتی در بازار نداشته است ۴55میلیون و 

مرغ به عنوان ارزان ترین پروتئین در دسترس به پر تقاضا ترین پروتئین  خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش 

که با  هم تبدیل شده، اما این پر مصرف پر تقاضا یک ماه و نیم است...( نوروز، ماه رمضان،محرم و)مصرفی در ایام خاصی از سال

 .تومانی برای تولید کنندگان مشکالتی ایجاد و آنها را متضرر کرده است ۴55کاهش قیمت هزار و

در این بین فراز و نشیب های تولید که یک دم مرغداران را رها نکرده بر این ضررهای میلیاردی تولید اضافه شده و اجازه نمی دهد 

 .ای مدون برای تولید خود داشته باشند که مرغداران همانند باقی تولید کنندگان برنامه

این درحالیست که بسیاری از مسئوالن معتقد هستند که عدم عرضه مرغ های منجمد و خرید مازاد مرغ از مرغداران از سوی 

 . شرکت پشتیبانی می تواند آبی بر آتش نوسانات شدید قیمت ها در بازار باشد

تن مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی در طول یک هفته هم نتوانست مرهمی بر  ۴55هزارو  ۴اما نباید فراموش کرد که خرید 

درد تولید کنندگان باشد زیرا تولیدکنندگان بر این باورند که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید تمهیدات بکری برای 

یبانی تنها مسکنی می تواند برای قیمت ها در بازار ثبات قیمت ها در بازار به کار گیرند زیرا خرید و عرضه مرغ از سوی شرکت پشت

 .باشد

هزار و  ۴تومان از مرغداران خریداری و با قیمت  ۴55هزار و  ۳بر اساس این گزارش در حال حاضر قیمت پایه هرکیلو مرغ زنده 

ست که به طور قاچاق وارد کشور گیرد یعنی قیمت هر کیلو مرغ به اندازه بسته آدامسی ا کننده قرار می تومان در اختیار مصرف۴55

 .شود می شودو در این بین مرغدار حداقل کیلویی هزار تومان متضرر می

این گزارش می افزاید تولید کنندگان که از مهر ماه سال گذشته تا کنون چند میلیارد تومان متضرر شدند شکوه و شکایاتی دارند 

نکرده و در این میان تنها روند نزولی قیمت ها موجب شده که برخی از  که دولت با این اوصاف چرا از آنها تا کنون حمایتی

تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و باید گفت که ادامه این روند نتیجه ای جز خروج تمامی مرغداران از چرخه تولید و 

 .واردات گوشت مرغ ندارد

ا روند نزولی خود را پیش گرفتند به طوریکه قبل از ایام محرم قیمت الزم به ذکر است که از یک هفته قبل از آغاز محرم، قیمت ه

تومان رسیده و این  ۳55هزارو  ۳تومان بوده، که با آغاز ایام محرم و صفر اکنون قیمت ها به مرز ۴55هزارو  ۴هر کیلو مرغ زنده 

 .درصدی مرغداران را است ۴5امر بیانگرزیان حداقل 

شروع ایام محرم و بسته : اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این خصوص اظهار داشت چندی پیش مهدی یوسف خانی رئیس

شدن تاالرها و متوقف شدن مراسم ها و جشن های عروسی موجب تقاضای کاهش خرید مرغ زنده و حجم انبوه تولید شده، اما از 

عمل شده و نسبت به جمع آوری مرغ اقدام کرده تا با  پنج شنبه هفته گذشته شرکت پشتیبانی امور دام البته با تاخیر زیادی وارد

 .این کار بتوانند بازار مرغ را تنظیم کنند

حال جای این سوال است که چرا خرید تضمینی مرغ همانند سایر محصوالت کشاورزی صورت نمی گیرد، تا در ایامی که با حجم 

ترافیک باالی تولید و کاهش تقاضا مواجه هستیم، شاهد زیان بیش از پیش مرغداران نباشیم زیرا مرغداران با وجود سختی ها و 

http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

46 
 

وده خاطر نیستند وتنها خرید تضمینی و راه یافتن مرغ به تاالر بورس، شاید بتواند گرفتاری های متعدد دیگر لحظه ای آس

 .تولیدکنندگان را از گرفتاری های تولید خالص کند

شرکت پشتیبانی امور دام برای : عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت

تن گوشت مرغ از مرغداران خریداری کرده اما تا کنون تاثیر  ۴55میلیون و  ۴هفته گذشته تا کنون حدود  متعادل شدن قیمت از

 .مثبتی در بازار نداشته است

در واقع به سبب تهاتر قیمت مرغ قرار است قیمت نهاده دامی اعم از ذرت و سویا که در اختیار شرکت : حجت در ادامه بیان کرد

رصد کاهش در اختیار مرغدار قرار گیرد زیرا قیمت نهاده شرکت پشتیبانی از قیمت بازار باالتر است و به د ۶5پشتیبانی است با 

همین خاطر فروش مرغ از سوی مرغداران به شرکت پشتیبانی استقبال چندانی نداشته که امیدواریم با ابالغ این مصوبه و حجم 

 .یمت در بازار است مواجه شویمفروش بیشتر از سوی مرغداران که موجب روند تعادلی ق

با توجه به مازاد مرغ در کشور باید برای افزایش صادرات آن اقدامی صورت گیرد زیرا به سبب یارانه صادراتی که دولت : وی گفت

 .ترکیه به صادرکنندگان پرداخت می کند صادرکنندگان کشور نیز توان رقابت در بازار های هدف را ندارند

در واقع از دولتمردان در خواست عرضه مرغ همانند سایر : ه مرغداران با اشاره به عرضه مرغ در بورس تصریح کردمدیر عامل اتحادی

کاالهای کشاورزی به بورس را داریم تا تولیدکنندگان غیر مجاز در این میان نتواند مرغ خود را از طریق بورس عرضه کنند و از 

ط شرکت پشتیبانی پرداخت شده اما می توان گفت که این امر به زیان مرغداران است طرفی در حال حاضر مابه التفاوت قیمت توس

 .و باید مابه التفاوت ان همانند سایر کاالها توسط دولت پرداخت شود

فراز و نشیب های تولید و زیان های سریالی مرغداران از سال گذشته تا کنون به اتمام نرسیده و در این میان برخی مسوالن 

د سال گذشته اصراربرعدم عرضه مرغ و خرید از سوی شرکت پشتیبانی دارند اما این امر در حالیست که شرکت پشتیبانی در همانن

تنی مرغ از مرغداران هم نتوانسته است مرهمی بر زخم تولید کنندگان باشد وحال جای سوال دارد  ۴۴55طول یک هفته با خرید 

 رغداران در نظر گرفته اند تا انها را از سردر گمی تولید نجات دهند؟که مسئولین چه تمیداتی را برای زیان م

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴22۱ 
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 اقتصاد محصوالت
 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  4۱, پنجشنبه 

 چرایی کاهش قیمت مرغ در بازار

ها دلیل اصلی افت قیمت مرغ  جوجه ریزی گسترده مرغداری: اتحادیه مرغداران گوشتی صنعتی استان کرمانشاه گفتمدیرعامل 

 . است و این شرایط هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان است

ها و افراد سودجو  دالل: بهمن احمدی، با بیان اینکه در تعادل نبودن بین عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت مرغ شده است، افزود

 .خرند از فرصت استفاده کرده و مرغ را با قیمت خیلی پایین از مرغداران می

در حال حاضر شاهدیم به دلیل جوجه ریزی همزمان : کنندگان دانست و گفت وی این شرایط را باعث ضرر مرغداران و مصرف

این امر سبب شده به دلیل نداشتن . تولیدکنندگان متضرر شدندمرغداران و ورود همزمان آنها به بازار، قیمت مرغ افت کرده و 

 .شود نقدینگی توان جوجه ریزی خود را در دوره بعد از دست بدهند که همین امر سبب کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ می

تومان خریداری  ۳۴55د در حال حاضر هر کیلو مرغ در کنار درب کشتارگاه از مرغداران با قیمت کیلویی حدو: احمدی تصریح کرد

 .شود تومان تمام می ۴۴55شود، در حالیکه هزینه تولید برای تولیدکننده  می

البته در خرید مرغ : وی با بیان اینکه از چند روز گذشته شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ از مرغداران کرده است، افزود

گرم به باال  255شود که وزن آن از یک کیلو و  رغی از مرغداران خریداری میاز مرغداران محدودیت وزنی وجود دارد و تنها م

 .نباشد

های استان خط  در حال حاضر هیچ کدام از کشتارگاه: کشتارگاه اعالم کرد و گفت 6های مرغ استان را  احمدی، تعداد کشتارگاه

امکان صادرات مازاد مرغ تولیدی به خارج از کشور به دلیل نبود کشتارگاه مجهز به خط صادرات مرغ، . مخصوص صادرات ندارند

 .شود های استان مشکل مربوط به صادرات مرغ رفع می وجود ندارد، در صورت راه اندازی خط در یکی از کشتارگاه

تا  مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی صنعتی کرمانشاه با اشاره به فعال بودن سامانه جوجه ریزی از تمامی مرغداران خواست

های آن جوجه ریزی کنند، چراکه در این صورت کمتر در معرض نوسانات قیمت  حتما به این سامانه مراجعه کرده و بر اساس برنامه

 .گیرند مرغ قرار می

 .های آن را در کاهش نوسانات قیمت مرغ اثرگذار دانست احمدی، هماهنگ بودن مرغداران با اتحادیه و برنامه

هزار  ۴55میلیون و  ۶5داران گوشتی صنعتی استان کرمانشاه، ظرفیت جوجه ریزی استان را در هر دوره مدیرعامل اتحادیه مرغ

 .قطعه دانست

/com.iranecona//:http۴6۴۴۴ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/13/19فارس

 سوزد های نور همچنان در آتش می جنگل

هایی از  با اینکه بخش: سوزی شده است، گفت های نور دچار آتش هکتار از جنگل ۴5ها با بیان اینکه  یگان حفاظت از جنگلفرمانده 

 .ور شدن مجدد آتش، مهار آتش کامل نشده است این آتش مهار شده اما به دلیل وزش باد و شعله

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اری کشور در گفتو آبخیزد قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع

هایی از این آتش توسط نیروهای  شنبه آغاز شده و اگرچه بخش آتش سوزی از روز پنج: های نور گفت سوزی جنگل در مورد آتش

 .شود ور می بخشی از مناطق دوباره آتش شعلهشده اما به دلیل وزش باد در  امدادی و اهالی منطقه خاموش

العبور است و این موضوع موجب کندی در اطفا حریق شده  های نور جزء مناطق صعب منطقه دچار حریق شده در جنگل: وی افزود

 .است

یین دست منطقه طبق گزارشات واصله به علت بارندگی در پا: فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بیان داشت

 .وجود ندارد در منطقه امکان استفاده از بالگرد برای مهار آتش حریق و مه غلیط در باالدست آن

با توجه به مراسم اربعین حسینی تعداد زیادی از : وی با اشاره به اینکه بالگرد ارسالی به منطقه دچار نقص فنی بوده است، گفت

اند، بنابراین هنوز بالگردی جایگزین بالگردی که نقص فنی  حسینی در مرزها مستقر شده در جهت خدمات رسانی به زائران بالگردها

 .داشته، نشده است

های نور دچار حریق شده و از آنجا که این آتش سوزی سطحی بوده و بیشتر  هکتار از سطح جنگل ۴5تا  ۳5: سبزعلی تصریح کرد

 .های کشور وارد نشده است لها طعمه حریق شده است خسارت زیادی به جنگ برگ الشه

شنبه اقدامات  و آبخیزداری کشور با بیان اینکه از ساعت ابتدایی آغاز حریق در روز پنج فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع

موش گیری از تجهیزات تمام تالش خود را برای خا یگان حفاظت، نیروهای محلی با بهره: برای اطفا حریق انجام شده است، گفت

 .اند انجام داده کردن آتش

کم توجهی افراد، گردشگران و : ها منابع طبیعی دخیل است، افزود سوزی درصد آتش 6۴بیش از  وی با بیان اینکه عامل انسانی در 

 .شود سوزی می چوپان منجر به بروز آتش

 ۶5افتد که معموال  جنگل اتفاق می درصد در سطح ۳5ها در سطح مراتع و  درصد حریق 25ساالنه حدود : بیان داشت سبزعلی

 .شود های جنگلی موجب خسارات سنگین می سوزی درصد از آتش

های زاگرسی  در صورت آسیب رسیدن به جنگل: و آبخیزداری کشور بیان داشت فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع 

 .کشد سال طول می ۳55تا  ۴55ترمیم آنها 

ها، مراتع و آبخیزداری با شماره  شاهده هر گونه حریق برای اقدام بهنگام یگان حفاظت از جنگلمردم در صورت م: وی افزود

 .تماس بگیرند ۶۴55۴

آغاز شده و تاکنون مسئوالن  شنبه گذشته بخش چمستان نور از روز پنج« واز»های منطقه  سوزی در جنگل به گزارش فارس، آتش

 .ا بطور کامل مهار کنندسوزی ر آتش و اهالی منطقه نتوانستند این 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴565255۶۴2۴ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 ای دما  درجه 00هشدار به کشاورزان آذربایجان شرقی با افت 

شنبه ادامه خواهد داشت که شامل افزایش ابر، وزش باد در برخی نواحی بارش  شنبه آغاز شده تا فردا یک ناپایداری که از پنججوی 

 . باران و برف و گاهی غبار یا مه است

ضمن ( ایانا)کل هواشناسی آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بینی اداره معاون توسعه و پیش

نگری و  های همدیدی و آینده بررسی نقشه: کل توسط کشاورزان گفت های روز چهارشنبه این اداره ابراز امیدواری از توجه به توصیه

شنبه است که فعالیت سامانه بارشی باعث افزایش ابر،  شنبه تا فردا یک ای نشان داده بود جوی ناپایدار طی از پنج تصاویر ماهواره

 .در برخی نواحی بارش باران و برف و گاهی غبار یا مه است که تا اوایل هفته نیز تدوام خواهد داشت وزش باد

، پدیده مه و (کوالک برف)این سامانه بارشی که با کاهش دما همراه شده، باعث بارش برف، وزش باد : محمد اشجعی افزود

 .های مواصالتی استان شده است یخبندان اختالل در تردد جاده

 .تا اواسط هفته تداوم خواهد داشت( گراد درجه سانتی ۶۴تا  ۶5)دما   کاهش محسوس و قابل مالحظه: وی خاطرنشان کرد

بینی و هشدار سازمان هواشناسی توصیه کرد که تمهیدات الزم برای جلوگیری و کاهش خسارات احتمالی در این  مدیریت پیش

 .باره به عمل آید

بر اساس هشدارهای قبل از : قبلی در برداشت محصول چغندرقند و پوشاندن چغندرهای دپوشده ادامه داداشجعی با اشاره به اعالم 

های  ها و شیشه ها تخلیه شده باشد و در شمال و شمال غرب کشور نسبت به ترمیم نایلون پاش بروز سرما باید محتویات داخل سم

 .های پرورش قارچ و انبارها اقدام شود ت سالنها و تهویه و تنظیم دما و رطوب های تولید گلخانه سالن

گذران  شده به فعاالن عرصه کشاورزی توصیه کرد که کندوهای زنبورعسل به مناطق زمستان بینی وی با توجه به وضعیت جوی پیش

خت کافی اقدام ها نسبت به ذخیره سو داران و مرغداری های آبیاری تحت فشار مراقبت شده و گلخانه انتقال داده شود، از سیستم

 .کنند

شنبه تا اوایل  از پنج: اشجعی با توجه به کاهش نسبی دما و وزش باد در اواخر هفته جاری در استان آذربایجان شرقی تصریح کرد

 ./هفته باید از صید ماهی در استخرها و دریا خودداری شود

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴66-۶html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

های گرد و  بررسی راهکارهای کاهش پیامدهای وقوع طوفان/ شود المللی ریزگردها برگزار می کنفرانس بین

 غبار در کشاورزی 

 . شود زیست کشورهای منطقه برگزار میالمللی ریزگردها با حضور رؤسای سازمان محیط  کنفرانس بین

، از آنجا که پدیده ریزگردها منشا داخلی و خارجی دارد و متاسفانه در (ایانا)به گزارش خبرگزاری خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه رمق کند ک های اخیر پدیده ای را تحمل می استان کشور را درگیر کرده و برای این منظور خوزستان در سال ۴۶های اخیر  سال

گزیند، احمد لندی، استاد تمام رشته  های مردم سکنی می ها شده و در ریه مردم را بریده است و به طور مرتب مهمان خوزستانی

با توجه به این که : خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دبیر نخستین کنفرانس بین المللی گرد و غبار در خوزستان خبر داد

روی همه جوانب اجتماعی و فرهنگی مردم اثر گذاشته و عوارض جانی و مالی بسیار مخربی بر پیکره  این پدیده زیست محیطی

المللی برگزار  گردد این کنفرانس بین های قبل برمی ریزگرد یا گرد و غبار که به سال خوزستان وارد کرده، برای بررسی علمی

 .شود می

ها در  در این زمینه کارهای زیادی صورت گرفته؛ یکی از بررسی: ی اظهار داشتوی درباره اثرات مخرب این پدیده در حوزه کشاورز

حوزه کشاورزی نشان داده که این ریزگردها بر روی عملکرد محصول تولیدی اثرات بسیار کاهشی دارد و این گرد و خاک با نشستن 

این بررسی نشان داده که سال گذشته این .کند های درختان و گیاهان، سازکار فتوسنتز و تولید بیوماس را مختل می برروی برگ

میزان کاهش عملکرد در خوزستان در همه شهرها رخ داده؛ اما شهر دزفول خیلی متأثر شده و کاهش عملکرد باالیی در این حوزه 

 .داشته است

توان  ابله با ریزگردها میلندی با بیان این که برای جلوگیری کاهش عملکرد در بخش کشاورزی عالوه بر عالج اندیشی جدی در مق

متاسفانه : های آنها را از ریزگردها پاک کرد، افزود ها و روزنه های آبیاری نوین و آبیاری بارانی سطح برگ با بهره مندی از سیستم

آوری  دهد ریزگردها تولید عسل خوزستان را هم کاهش دادند و زنبورداری را به خاطر ممانعت از پرواز و شهد ها نشان می بررسی

 .زنبورها با مشکل روبرو ساخته است

ها بر سالمت تاسیسات نفتی هم اثر  وی در مورد تاثیر ریزگردها در بخش صنعتی هم با اشاره به این که ریزگردها طبق بررسی

ر فضای پرگرد و طبق گفته کارشناسان هوا و فضا، موتور هواپیماها د: دهند، تصریح کرد گذارند و آنها را مورد استهالک قرار می می

در واقع باید تاکید کنم که پدیده گرد و خاک تقریبا همه شئون زندگی مردم را تحت تأثیر . شود خاک دچار فرسودگی شدید می

 .دهد و حتی امروز یکی از علل خروج نخبگان از خوزستان همین پدیده است قرار می

استان  ۴۶اره به این که ریزگردها اکنون مستقیم و غیر مستقیم استاد تمام رشته خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با اش

 های غربی و جنوب غربی خیلی شدید است، دهد و البته این پدیده در استان کشور را تحت تاثیر قرار می

جی دارند، در مبارزه با ریزگردها که منشا خار: وی کانون ریزگردها را هم دارای منشا داخلی و هم منشا خارجی دانست و افزود

متاسفانه به دلیل مشکالتی که در منطقه وجود دارد، مقابله با آن بسیار دشوار است؛ چرا که مشکالت جنگ و اختالفات سبب شده 

 .دولت مرکزی این کشورها نتوانند با کانون ریزگردها برخورد کنند

ده گیاهی قرار گیرند تا با کوچک ترین وزش گرد و های ریزگردها باید در حاشیه سبز و حفاظت ش لندی با تاکید بر این که کانون

این در حالی است که هم اکنون این پوشش گیاهی وجود ندارد و همان پوشش گیاهی هم که به : خاک ایجاد نشود، تصریح کرد

 .شکل طبیعی وجود داشت، در اثر جنگ نابود شده است
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ی گرد و خاک بیشتر در کدام نواحی است و ریزگردها بیشتر از کدام ها این استاد دانشگاه درباره این که در خوزستان این کانون

شوند و به  منشا ریزگردها در داخل استان از کنار شهرهای ماهشهر و شادگان و امیدیه تغذیه می: شوند، گفت مناطق تغذیه می

وبی بودند و پدیده ریزگرد ایجاد های گذشته این نواحی شهرهای پرتر و مرط کنند و در سال سمت اهواز و دیگر شهرها حرکت می

ها چنان خشک شده و چسبندگی خود را از دست داده که با وزش بادی با سرعت  دهد زمین ها نشان می شد؛ اما االن بررسی نمی

 .شود خفیف هم گرد و خاک تولید می

برای مقابله با ریزگردها در : اظهار داشت برای مقابله با ریزگردها در کشور نیاز است، وی پیرامون ایسن که در وهله اول چه تصمیمی

وهله اول عزم ملی الزم است که همه متوجه عواقب زیستی و غیر زیستی این پدیده و عوارض بعد از آن که بسیار باالست باشیم و 

 .قبل از رسیدن به آن نقطه با چاره اندیشی مناسب این پدیده را در نطفه کنترل و پیشگیری کنیم

منظم برای کنترل و مبارزه با ریزگرد باشیم و طوری نباشد که با تغییر  مچنین باید به دنبال ایجاد سیستمیه: لندی افزود

 .رویکردها مبارزه با ریزگردها از اولویت خارج شود بلکه به شکل مستمر و منظم مبارزه با ریزگردها پیگیری شود

کی از رویکردهای کالن عملیاتی این است که باید سعی کنیم از ی: وی برای کنترل ریزگردهای که منشا خارجی دارند نیز گفت

ها شناسایی و مانع از گسترش این  های داخلی و بین المللی این کانون یعنی با رایزنی. های ریزگردها جلوگیری کنیم گسترش کانون

م و پوشش گیاهی منطقه را شناسایی های زیست محیطی همان منطقه را شناسایی کنی برای این منظور باید ویژگی. ها شویم کانون

های حفاطتی را پیاده کنیم؛ یعنی با کاشت و تقویت اعضای آن پوشش گیاهی  کرده و منطبق با آن شرایط و پوشش گیاهی سیستم

 .ها بسته به هر شرایط زیست محیطی متغییر است و مراقبت از آن مانع گسترش ریزگردها شویم؛ البته این روش

کشاورزان : خاک شناسی در مورد کشاورزی سنتی که یکی از عوامل توسعه دهنده ریزگردهاست نیز پیشنهاد کرداین استاد تمام 

در شخم اراضی خود اصول کشاورزی حفاظتی را رعایت و سعی کنند ضایعات و باقی مانده گیاهی را در زمین رها کنند و از 

 .سوزاندن کاه و کلش جدا خودداری کنند

شود، پرهیز و  کرد دامداران منطقه در چرای بیش از اندازه مراتع که باعث تخریب پوشش گیاهی منطقه میوی همچنین توصیه 

توانند سرعت باد را به شدت  همچنین کشاورزان از گیاهان بادشکن در اطراف مزارع خود استفاده کنند؛ چون این گیاهان می

 .کاهش دهند و از تشکیل ریزگردها جلوگیری کند

ها برای  توانیم در کوتاه مدت از مالچ در وهله دوم می: ها را هم برای مقابله توصیه و اضافه کرد ین حال استفاده از مالچلندی در ع

. های زیست محیطی که مالچ نفتی دارد؛ اما باز به دالیلی این مالچ کاربرد دارد در کشور ما با وجود خسارت. کنترل استفاده کنیم

شوند و زمان  ها به سرعت تجزیه می زیستی بسیار کم خطر هستند؛ اما نکته ای که است چون این مالچهای گیاهی و  البته مالچ

 .توان استفاده کرد خواهیم پوشش گیاهی را تقویت کنیم، نمی ماندگاری پایینی دارند، در مناطقی که می

های گردو غبار،  یی منابع و دالیل بروز طوفاناین کنفرانس با هدف شناسا: وی درباره کنفرانس بین المللی گرد و غبار هم گفت

های کنترل کننده گرد و غبار و پایش گرد و غبار و تدوین راهبرد و  های گرد و غبار، شناسایی راهکارها و شاخص پیامدهای طوفان

در این کنفرانس بر  های گرد و غبار به ویژه در منطقه خاورمیانه است و امیدواریم با حضور خود چشم انداز جامع کنترل رخداد

 .غنای آن افزوده و خاطرات خوشی را از اهواز با خود به همراه ببرید

لندی زمان و مکان این کنفرانس بین المللی را که با پیگری مسووالن تهرانی قرار بود در تهران برگزار شود، با حمایت استاندار و 

 .ل در دانشگاه شهید چمران اهواز قطعی دانستاسفند امسا ۶۴ - ۶۴اهمیت این مسئله در خوزستان در مورخ 

این کنفرانس بین المللی با همکاری استانداری خوزستان، سازمان محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و چند سازمان دیگر و 

 .شود مشارکت یونسکو برگزار می
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رخدادهای گرد و غبار؛ راهکارهای مقابله با  وی محورهای این کنفرانس بین المللی را راهکارهای مقابله با پیامدهای زیست محیطی

های زیستی  اقتصادی وقایع غباری؛ راهکارهای کاهش پیامدهای وقایع گرد و غبار بر صنایع؛ تعیین ناهنجاری -پیامدهای اجتماعی 

ای کاهش پیامدهای ناشی از بروز رخدادهای گرد و غبار در جوامع انسانی و راهکارهای کاهش اثرات آن بر سالمت انسان؛ راهکاره

های گرد  های عمرانی در ایجاد گرد و غبار؛ ارتباط طوفان های گرد و غبار در کشاورزی؛ راهکارهای مقابله با اثر فعالیت وقوع طوفان

های پیشرفته نظارت، پایش و کنترل رخدادهای  ها و فناوری در مقیاس محلی و منطقه ای و کاربرد روش و غبار و تغییرات اقلیمی

 .د و غباربر شمردگر

آذر نیز فرصت دارند  ۶۴مراجعه کنند و تا  http//:icd۴5۶۱.ir/fa توانند به سایت به گفته وی پژوهشگران برای ثبت نام می

 .مقاالت خود را ارسال کنند

مقاله معتبر به  ۶۴5شود و تاکنون بیش از  ها مشخص می شود و تا پایان آذر نتایج داوری ها به صورت الکترونیک انجام می داوری

 ./دبیرخانه رسیده است

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http۴۱۴5۶-۶html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

هزار  005خسارت ساالنه / زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ایابالغ وظایف دستگاه های اجرایی در 

 میلیارد ریالی تغییر اقلیم در ایران 

هیات وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار 

 .گازهای گلخانه ای در حدود اعتبارات مصوب هستند

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، مهم ترین موارد پیش بینی شده در برنامه مزبور به ( ایانا)ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانب 

 :شرح زیر است

ای، توسعه استفاده از  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته - 

های  کننده، جایگزینی سوخت های مختلف مصرف نرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخشمنابع ا

های جدید مبتنی بر  های کم کربن و مشارکت در مکانیسم معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت

 .هوا محسوس خواهد بود  ل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگیالمللی حاص بازار در عرصه داخلی و بین

ای انجام شده  ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه بوده و بر این اساس برنامه IPCC۴55۱محاسبات انتشار براساس دستورالعمل  - 

گذاری  استقراریافته و صحه ۴5۴5تا پایان سال ( National MRV system) گیری ملی گذاری و گزارش سیستم پایش، صحه

همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و . انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود

 .ای در سطح ملی افزوده خواهد شد های کاهش انتشار گازهای گلخانه انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه

و به تبع آن پتانسیل باالی این بخش در کاهش انتشار، عمده ( درصد 65بیش از )وجه به سهم باالی بخش انرژی در انتشاربا ت - 

نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه 

سازی انرژی در  و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه CHP نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای

های زیستی، تولید بیوگاز و  و سوخت( ای همانند برق هسته)بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین 

 .اکسیدکربن است سازی دی آوری و ذخیره تبدیل زباله به انرژی و جمع

های انرژی،  های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه اخل کشور با توسعه مکانیسمدر د - 

های  سازی از طریق شرکت ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه  صندوق

 .رفته استجامعی در دستور کار قرار گ  برنامه... خدمات انرژی و 

وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد  کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره - 

ای و  ای در کاهش انتشار منطقه کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد است تاثیر قابل مالحظه

در  2های انرژی و صنعتی به میزان  جمهوری اسالمی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش. انسیون خواهد داشتاهداف کنو

 .تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد پانزده سال آتی، می

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است 

موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به  کلیه دستگاه های اجرایی 

 .شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند

به سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ  برای اجرا ۴۱/2/۶۳6۴اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ  

 .کرد
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 مقدمه -0 

جمهوری اسالمی ایران در دهه های اخیر همواره حامی تالش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با 

لفی چون تحریم های بوده و علی رغم موانع مخت "مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها"آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل 

ناعادالنه، جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از 

کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، 

علی رغم تمایل به . اجتماعی، امحاء فقر و بهبود محیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده است توسعه

حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و 

ر منجر به تمرکز توسعه کشور بر صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگ

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و . گازهای گل خانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است

، منابع و فناوری کشور را نسبت به کاهش انتشار آسیب پذیر فرآورده های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی

نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسالمی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه 

 -۴و  2 -۴با استناد به مواد )کشورهای توسعه یافکشاورزیته و توانمند در زمینه های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی 

در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به . نموده است( کنوانسیون تغییر آب و هوا 6

سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم های ناعادالنه ای که از چند 

بدیهی است به دلیل طوالنی مدت بودن زمان اعمال تحریم ها و محدودیت های یاد . ل علیه کشور شکل گرفته، می باشددهه قب

شده، شکل گیری ظرفیت ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی 

جمهوری اسالمی ایران با وجود این که هیچ گونه . و با مشکالتی مواجه می نمایددر صورت تحقق کمک های مالی و فنی با کندی 

تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن 

پذیری و سازگاری را تدوین و به تصویب هیئت  اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش های کالن کاهش انتشار و آسیب

این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسالمی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش های مختلف . وزیران رساند

 .اقتصادی و صنعتی اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد

 کاهش انتشار -۰ 

 ۴5۳5دسامبر  ۳۶تا  ۴5۴5ه از اول ژانوی: زمان اقدام• 

 ۴5۶5: سال پایه محاسبات • 

 CO۴ ,CH۴ ,N۴O ,SF۱ ,PFCs ,HFCs ,NF۳:  گازهای گل خانه ای مورد نظر• 

 مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط -الف  

شار کل گازهای براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسالمی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انت

این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه . را دارد( BAU) درصد نسبت به سناریو پایه ۴به میزان  ۴5۳5گلخانه ای در سال 

سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش 

بخش های مختلف مصرف کننده، جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی  کارایی انرژی در

استفاده از سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد 

همچنین متناسب با نحوه اجرایی شدن برنامه های توسعه . دشد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بو
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کشور و دسترسی به منابع مالی بین المللی و انتقال فناوری های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال 

جرایی در کاهش انتشار غیرمشروط های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم ها و محدودیت های بین المللی روند اقدامات ا

 .با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت

 مشارکت در کاهش انتشار مشروط -ب  

با توجه به ضرورت رفع تحریم های ناعادالنه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های 

دسازی، کشور ایران پتانسیل کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت رفع دو یا چند جانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمن

درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش های انرژی و فرآیندهای صنعتی و بصورت جزیی  2موانع فوق به میزان 

انتقال "و  "های مبتنی بر بازار مکانیسم". در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود

نقش  "انتقال تجارب مدیریتی"تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین  "فناوری های دوستدار محیط زیست

 .کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسالمی ایران دارد

 روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری -پ  

بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده  IPCC۴55۱محاسبات انتشار براساس دستورالعمل 

استقرار یافته و صحه  ۴5۴5تا پایان سال ( National MRV system) سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی

همچنین با اعمال استانداردهای مصرف . در سطح ملی کنترل خواهد نمود گذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را

سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهد 

 .شد

 ارزیابی متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار -ت  

پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری اسالمی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت های شغلی و با توجه به 

ابراز تمایل به هر گونه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت داوطلبانه   اولویت های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور،

 .عالیت های عام المنفعه و بین المللی استمبین عالقمندی این کشور به همکاری در ف

خود با ( میالدی ۴5۶۴تا  ۴5۶5)جمهوری اسالمی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه پنجم توسعه 

المللی  کاهش شدت مصرف انرژی بود که متأسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم های بین ٪۳5هدفگذاری بیش از 

 .اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد، بلکه شدت انرژی در سال های اخیر روند صعودی داشته است( اقتصادی، مالی و فناوری)

 نیازمندی های فناوری و مالی -ث  

ار، عمده و به تبع آن پتانسیل باالی این بخش در کاهش انتش  (درصد 65بیش از )با توجه به سهم باالی بخش انرژی در انتشار 

نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه 

و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در  CHP نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای

و سوخت های زیستی، تولید بیوگاز و ( همانند برق هسته ای)منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین  بخش تقاضا، توسعه استفاده از

در ( غیرمشروط)برای حصول به تعهدات مشارکت ملی . تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسید کربن است

میلیارد دالر  ۴۴2۴ر خصوص کل برنامه کاهش انتشار بالغ بر این رقم د. میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است ۶22۴حدود 

همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و . خواهد بود
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بهینه سازی از  کامل یارانه های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و

 .برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است... طریق شرکت های خدمات انرژی و 

 میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون -ج  

کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم 

جه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصاد رو به رشد است تاثیر قابل مالحظه ای در کاهش انتشار منطقه ای و کربن با تو

 ٪2جمهوری اسالمی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش های انرژی و صنعتی به میزان . اهداف کنوانسیون خواهد داشت

 .در پانزده سال آتی، می تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد

 آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم -0

 آسیب پذیری -الف  

ایی جامع و پر جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه ه

هزینه به شرط تأمین مقدمات ملی و بین المللی آن، برای خویش در نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه 

کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب های سطحی و برداشت از آب زیر . های اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است

با دامنه )، طوفان های گرد و غبار (گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری ها)فزایش میانگین دما و تبعات آن ا  زمینی برای جبران آن،

و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که به صورت مستقیم و غیر ( اثر گذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع

لودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری های مناسب و افزایش مخاطرات همچنین افزایش آ. مستقیم از تغییر اقلیم تاثیر پذیر است

درصد رواناب های سطحی  ۴5  روند کاهش تقریباً. سالمت ناشی از آن در کشور از دیگر جنبه های آسیب پذیری ایران است

شاورزی همگی نشان از شاخص طغیان رودخانه ها با وجود کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصوالت ک ٪۴۴کشور، افزایش 

کاهش میزان رواناب ( میالدی ۴5۳5تا سال )سال آینده  ۶۴پیش بینی می شود که در . عمق اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران است

درجه افزایش یابد که این به میزان  ۶/ ۴دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل بصورت میانگین تا  ٪۴۴تولیدی در کشور تا 

همچنین در ده سال گذشته میزان . میلیارد متر مکعب ذخائر سطحی و قابل برنامه ریزی آب کشور را کاهش خواهد داد ۴۴ تا ۴5

بر . میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است 65میلیارد متر مکعب در سال به  ۶۳5آب تجدید پذیر و قابل برنامه ریزی کشور از میزان 

می و هیدرولوژیک، خسارت قابل مالحظه ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده به عنوان مثال اساس روند تغییر پارامترهای اقلی

 ۴5۶5نسبت به سال ( به قیمت های ثابت عوامل) ۴5۳5تا  ۴5۶۴هزار میلیارد ریال از سال  ۶۶5ارزش خسارات ساالنه بیش از 

ن شاخصی مهم در اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس روند رو به تزاید خشک شدن تاالب ها به عنوا. میالدی خواهد بود

 .است

یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی، سه برابر )بنابراین با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرائط اقلیمی، 

نگل، وجود کانون های بیابانی برابر میانگین جهانی بیابان ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی ج ۳متوسط میانگین جهانی تبخیر، 

میلیون هکتار، نرخ باالی فرسایش خاک و حوادث حدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و  2/ ۴به میزان 

جمهوری اسالمی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر ( مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری ها مانند خشکیدگی بلوط غرب

 .است( UNFCCC) کنوانسیون تغییر آب و هوا ۶5 -۴و  2 -۴د اساس موا

 سازگاری -ب  
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در این میان حجم سرمایه گذاری های الزم با . برنامه سازگاری در بخش های عمده آسیب پذیر در ایران بسیار پر هزینه خواهد بود

فزایش راندمان و تأمین نیازهای جدید با توجه توجه به زیر ساخت های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و ا

به قیمت های )میلیارد دالر ایاالت متحده امریکا  ۶55به کاهش شدید منابع آب قابل برنامه ریزی نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به 

طبیعی کشور، تأمین  همچنین با توجه به برنامه های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع. دارد( ۴5۶5ثابت سال 

مورد ( ۴5۶5به قیمت های ثابت سال )میلیارد دالر ایاالت متحده امریکا  ۴5امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل با 

برنامه های سازگاری دارای جنبه های متعددی هستند که برای هزینه های آنها منابع مالی و فناوری بین المللی قابل . نیاز است

 .ورد نیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تأمین شوندتوجهی م

 فناوری های سازگاری -پ  

شیرین سازی، بازچرخانی و تصفیه )استفاده از ماشین آالت کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش های تأمین مدرن آب 

زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی  -یست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمیبا رعایت کمترین آسیب به محیط ز( آب

، توسعه کشاورزی با (با هدف ملی و منطقه ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه ای و آالینده هوا)

ر و نیز فن آوری های مناسب برای تبدیل کشو ۴/ ۳فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در 

مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت جوامع محلی همراه با سیستم های پیشرفته اطفای حریق در جنگل ها و مراتع، 

سیستم های . دسترسی به تکنولوژی های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهم ترین فناوری های مورد نیاز است

هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان های گرد و غبار و دسترسی به داده های جهانی ماهواره ای از جمله موارد با  پیش

 .اهمیت در توسعه ملی کشور و متأثر از تغییر اقلیم است

 برنامه های راهبردی کشور -ت  

اری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش های کاهش انتشار و سازگ

 ۴5۳5تا  ۴5۶۴سال های )در دست نهایی شدن است که سازمان های مختلف بر اساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور 

ده و متناسباً افق های ساله یا کمتر بازبینی ش ۴این برنامه در صورت امکان دوره های . برنامه ریزی عملیاتی خواهند کرد( میالدی

 ./هدفگذاری کشور در زمینه های کاهش انتشار و سازگاری باز تعریف خواهند شد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۴-۶html. 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  41: تاریخ

 احتمال افزایش قیمت مرغ در هفته آینده

های آینده خبر  میلیارد تومانی برای افزایش قیمت مرغ ظرف هفته ۴5رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی از تخصیص یارانه 

 .داد

، با اشاره به اینکه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی در گفتگو با 

که توان  میزان کاهش قیمت مرغ در حال حاضر به حدی رسیده: روند کاهش قیمت مرغ گوشتی از یک ماه پیش آغاز شده گفت

 .تولیدکنندگان را برای ادامه تولید از بین برده است

تومان است که البته قیمت  ۳55تا سه هزارو  ۴55ها سه هزار و  قیمت هر کیلو مرغ گوشتی آماده تحویل درب مرغداری: وی افزود

 .یابد نقدی و واقعی آن به سه هزار تومان کاهش می

هم اکنون : تومان است اظهار کرد ۴55هزا رو  ۴تولید هر کیلو مرغ گوشتی برای مرغدار حجت با بیان اینکه در حال حاضر هزینه 

دهد که ادامه این روند برای تولید کننده غیر قابل تحمل شده  تومان ضرر می ۴55مرغدار به ازای تولید هر کیلو گوشت مرغ هزار و 

 .است

انجام شده میان این اتحادیه با شرکت پشتیبانی امور دام، از  ذاکرات به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی و در پی م

 .هفته گذشته این شرکت با هدف حمایت از تولید اقدام به خرید سه هزار تن مرغ گوشتی و ذخیره سازی آن کرده است

ه هزار تن مرغ حجم ناچیزی برای خرید این میزان تا کنون نتوانسته تاثیری در بازار مرغ ایجادکند چرا که خرید س: وی ادامه داد

 .باشد افزایش قیمت این کاالی پروتئینی می

میلیارد تومان یارانه در قالب اعتبار از سوی دولت برای حمایت از تولید و نیز منطقی کردن  ۴5حجت هم چنین به اختصاص 

شود تا پایان هفته آینده به  ه و پیش بینی میخوشبختانه اعتبار یارانه مورد نظر تأمین شد: قیمت تخصیص یافته؛ اشاره کرد و گفت

 .دست تولید کنندگان مرغ گوشتی برسد

ترین راهکار برای حمایت از تولید داخلی است که به موجب آن زمینه ادامه تولید و افزایش  واقعی شدن قیمت مرغ مهم: وی گفت

 .کند را فراهم می

 ۱55هزارو  ۴تا  ۴55هزار و  ۴ها به ازای هرکیلو  حویل درب مرغداریبه گفته حجت قیمت منطقی برای خرید مرغ زنده قابل ت

تومان است و به تبع آن و براساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی نرخ هر کیلو مرغ گوشتی در بازار مصرف وبرای مصرف کننده 

 .تومان خواهدبود ۴55هزار و  2تا  255هزا رو  ۱نهایی 

بنا داریم تا با : انجام رایزنی میان این اتحادیه و اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر دادو گفترئیس اتحادیه مرغ گوشتی همچنین از 

درصد کاهش دهیم تا از  ۴درصدی واردات مرغ به روسیه را به  ۴۴مذاکرات صورت گرفته با فعالین صادراتی به کشور روسیه تعرفه 

 .د سیر فراهم شوداین طریق زمینه صادرات مرغ گوشتی ایران به آن کشور سر

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴2۶2 
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 برنامه و سیاست ها

 - 1/13/41فارس

 تامین علوفه و خرید دام مازاد/ مشکالت کشاورزان دو منطقه محروم خراسان بررسی شد

شهرستان محروم در خراسان رضوی طی سفر به این مناطق خبر داد و  ۴معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی مشکالت کشاورزان 

 .هزار تن اختصاص داده شود تا در اختیار دامداران خرد قرار گیرد ۴شهرستان  ۴مقرر شد به هر کدام از این : گفت

با اشاره به سفری  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ولیدات دامی در گفتحسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور ت

های مختلف سفرهایی  بطور معمول در راستای رسیدگی به مشکالت کشاورزان و دامداران استان: به استان خراسان رضوی، گفت

 .قه خواف و رشتخواران واقع در استان خراسان رضوی سفری داشتیمدهیم که در سفر امروز به منط انجام می

امروز با تعدادی از دامداران : رود، افزود های کم برخوردار کشور به شمار می وی با بیان اینکه این خواف و رشتخواران جزء شهرستان

حل مشکل تأمین علوفه دامداران این و مخاطبین بخش کشاورزی در دو شهرستان مذکور دیداری داشتیم که مقرر شد تا برای 

 .مناطق از طریق شرکت پشتیبانی امور دام نیازهای آنان تأمین شود

ماه و فروش محصول است و برای مدت  ۱بازپرداخت هزینه علوفه دریافت پس از : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود می بازپرداخت مبلغ خرید علوفه با شرکت پشتیبانی امور دام رایزنی

هزار تن جو داده شود و در اختیار دامداران خرده پا قرار  ۴براین اساس مقرر شد تا به هر کدام از این دو شهرستان : وی افزود

 .گیرد

همچنین در جلساتی که در این دو شهرستان برگزار شد مقرر شد تا شرکت پشتیبانی امور دام برای حل مشکل : رکنی اظهار داشت

 .ن مرغ بخش مازاد تولیدات در این دو شهرستان را خریداری کندکنندگا تولید

ممکن است در برخی مناطق که : وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام دائما در حال خرید مازاد مرغ بازار است، گفت

 .دسترسی کمتری به آنها بوده این موضوع کامال عملیاتی نشده باشد

همچنین برای رفع مشکالت تأمین آب برخی واحدهای دامپروری سنتی قرار شد تا با : ن داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی بیا

 .تشکیل کارگروهی متشکل از همکاران امور آب و جهاد کشاورزی و فرماندهی نسبت به رفع این مشکالت اقدام شود

های پروار عشایر که قابلیت عرضه  رید دامدر جلساتی که در این دو شهرستان برگزار شد در راستای خ: رکنی همچنین بیان داشت

به شرکت پشتیبانی امور دام را دارند هم تصمیماتی اتخاذ شد و بر این اساس مقرر شد تا در صورت اعالم آمادگی عشایر بخشی از 

 .ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود محصول مازاد آن
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  13, دوشنبه 

 ها تالش کشاورز به قیمت یک پراید خرید و فروش می شود دسترنج سال

بهای محصوالت کشاورزی را مطرح کرده بر لزوم حمایت از کشاورز تاکید  آبنماینده مردم ساری در مجلس اسالمی که طرح حذف 

 . کرد و در عین حال از عملکرد وزارت نیرو در این زمینه انتقاد کرد

مرتبه آمدن به شمال، هزینه  ۴داری که با رانت و هزار و یک مساله دیگر پولدار شده، برای سالی  سرمایه: محمد دامادی گفت

 .گیرد تالش کشاورز را به قیمت یک پراید به راحتی می  سال 65کند و دسترنج  میلیاردی می

چند سال است که کشور درگیر خشکسالی است؛ وزارت نیرو هم بر اساس قانونی که : وی درباره لزوم ارائه چنین طرحی توضیح داد

رسیدم که چه کمکی به تولیدکننده و کشاورز من به این نتیجه . گیرد بها می کشی شده حق آب وجود دارد از جاهایی که کانال

هفته گذشته در . آید رسد و مشکالتی برایش پیش می رسد، یا بنزین به او نمی کود به کشاورز نمی  شویم، کنیم؟ وقتی تحریم می می

دو سه روز با لباس گِلی  کشاورز باید از روستا به شهر بیاید و. رسد گفتند گازوئیل به ما نمی کشاورزان می یکی از روستاهای ساری 

یک نفر او را سوار . هایی از مردم بشنود در این شرایط ممکن است حرف. اش است در شهر باشد و شرایطی که در زمین کشاورزی

سواد باید در این شرایط سه چهار روز وقت بگذارد و  سود یا کم یک پیرمرد بی. کند و اتفاقات اینچنینی برایش رخ دهد تاکسی نمی

 .د لیتر گازوئیل بگیردچن

دهم، اما وظیفه شما این است که خدمات  گوید من باید پول آب را هم بگیرم چون دارم خدمات می وزارت نیرو می: او ادامه داد

وقتی که به . ها هم است تحریم. برد بحث بعدی این است که هفت سال است که کشور در شرایط خشکسالی به سر می. بدهید

اعتبارات نیامده، تحریم   گویند پول نداریم، تخصیص داده نشده، کنید؟ می گوییم چرا این پروژه را اجرا نمی یرو میدوستان وزارت ن

بها ندهد با کامیون روی چشمه  اشکال ندارد که کیسه دولت خالی باشد اما اگر کیسه کشاورز خالی باشد و حق آب... . هستیم و

 .ها و تصاویر آن نیز موجود است تاده و عکساین اتفاقی است که اف  ریزند، خاک می

ایم  ها را داده یارانه. خواهیم به کشاورز کمک کنیم جا بگوییم که می انصافی است، ما باید یک این بی: این نماینده مجلس اضافه کرد

آب بوده و روی زمین کشاورزی کار ها در روستا میر ساله من که سال 6۴پدربزرگ . اما یارانه فرد فقیر با افراد توانمند تفاوتی ندارد

 .گرفتم گیرد که اگر قرار بود من بگیرم که البته از اول هم ثبت نام نکردم همین قدر می کرد همانقدر یارانه می می

ما باید تصمیم بگیریم که به کشاورز کمک کنیم، مردم را ترغیب کنیم در روستاها بمانند چون روستاها دارد : دامادی تاکید کرد

اگر این فرد فوت کند . من هکتارها زمین کشاورزی سراغ دارم که یک نفر باالی سرشان است. ها رغبت ندارند جوان. شود لی میخا

سازد یا نهایتا  دار هم ویال می خرند، سرمایه فروشند و پراید می افتد؟ زمین را می یا تصمیم بگیرد این کار را رها کند چه اتفاقی می

مرتبه  ۴دار با رانت و هزار و یک مساله دیگر پولدار شده و برای سالی  چون آن سرمایه. شود ار آن محل میکشاورز قدیم، سراید

 .گیرد تالش کشاورز را به قیمت یک پراید به راحتی می  سال 65آمدن به شمال، هزینه میلیاردی کرده و دسترنج 

دولت به اندازه کافی فرصت داشته که : تفاده بهینه از آب نیز گفتهای کشاورزی برای اس او در پاسخ به سوالی درباره تجهیز زمین

کند  هایی که وزارت نیرو مطرح می یکی از بحث. زنند هاست که این پتک را روی سر ما می سال. الینینگ و مدیریت مصرف آب کند

کردند؟ اتفاقا  کشاورزان چه کار می رود؟ قبل از این که شما سد بزنید رود؛ یعنی چه که آب هدر می این است که آب به هدر می

طور نبود که به  کردید این اگر شما خوب مدیریت می. قبل از این که شما سد بزنید کشاورزی بهتر بود، شما سوءمدیریت دارید

 .شیدکه چند هزار تومان بیشتر پول بگیرید و اعتبارتان تامین شود، حق آبه کشاورز را بگیرید و به جای دیگر بفرو خاطر این
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/13/13فارس

 کند  وزارت جهاد را بررسی می  شرکت ۰میلیارد دالر ارز به  ۰شورای رقابت دلیل اختصاص 

 .شود   وابسته به وزارت جهاد بررسی می  شرکت ۴میلیارد دالر ارز به  ۴امروز در جلسه شورای رقابت، دلیل تخصیص 

در دویست و سی و یکمین دستور جلسه این شورا پرونده اعطای امتیاز ویژه  امروز شورای رقابت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کند را بررسی می( کشاورزی های دولتی وابسته به وزارت جهاد تخصیص ارز دو میلیارد دالری به شرکت)

براساس گزارش شورای رقابت، در این جلسه همچنین توضیحات نمایندگان مجلس شورای اسالمی و وزارت جهاد کشاورزی هم 

 .شود مطرح می

لیارد می ۴به گزارش فارس، در ابتدای امسال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه با تصمیم دولت در مورد واردات 

ای به حسن روحانی رئیس جمهور ارسال کردند و از وی خواستار رسیدگی به این موضوع  دالری به وسیله دو شرکت دولتی، نامه

 .شدند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

ها با  میلیون هکتار از آفات و بیماری 01مدیریت / هفت برنامه حفظ نباتات برای ارتقای کیفیت سموم کشور

 سموم موجود 

کند و توانسته  مدیریت میمیلیون هکتار از اراضی کشور را با سموم موجود در کشور  ۶۱تا  ۶۴سازمان حفظ نباتات کشور ساالنه 

 .زدگی را به زیر نیم درصد برساند بار، خسارت سن است برای نخستین

درباره وضعیت کیفیت سموم ( ایانا)معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

میلیون هکتار مبارزه با آفات و  ۶۱تا  ۶۴دار است و ساالنه  هدهاین سازمان مسئولیت حفظ نباتات را ع: کشاورزی در کشور گفت

 .کند ها را با همین سموم فعلی مدیریت می بیماری

ایم در سال جاری در سطحی  کیفیت و اثرگذاری سموم شیمیایی جای نگرانی ندارد، زیرا با سموم فعلی توانسته: یحیی ابطالی افزود

بار نیز توانستیم خسارت  های هرز، دو میلیون هکتار مبارزه با سن گندم و برای نخستین ا علفمعادل چهار میلیون هکتار، مبارزه ب

 .دهد سطح مبارزه منطقی است این امر نشان می. زدگی را به کمتر از نیم درصد برسانیم سن

 نمره قبولی برای کیفیت سموم مصرفی در کشور 

 ۶2درست است که از لحاظ کیفیت دارای نمره : وی در واکنش به اظهارات برخی منتقدان به کیفیت سموم کشور خاطرنشان کرد

شود و نمره قابل قبول را  باشد که البته مردودی محسوب نمی ۶۴تواند عدد  نیستیم، اما کیفیت سموم موجود در کشور می ۶6و 

 .داریم

هایی را در این راستا  دنبال ارتقاء کیفیت سموم شیمیایی است و از دو سال گذشته برنامه ظ نباتات بهسازمان حف: ابطالی ادامه داد

 .آغاز کرده است

ها و تعیین اصالت سموم شیمیایی، ثبت سموم کشور با نام تجاری در حال عملیاتی  منظور جلوگیری از تقلب به: وی تصریح کرد

رو بودیم، تدارک سموم با نام ژنریک بود که اصالت مشخصی  از انقالب اسالمی با آن روبه شدن است؛ زیرا یکی از مشکالتی که بعد

 .نداشتند

درصد  25قلم سم موجود که  ۳55قلم از  ۳5بار در کشور، حدود  برای نخستین: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .ه استدهد، با نام تجاری برندسازی شد سموم پرمصرف را تشکیل می

 .شود سم دیگر نیز تا پایان آذرماه سال جاری برای برندسازی آن اعالم رسمی می ۶5سم فراخوان شده و  ۴5: ابطالی تأکید کرد

اقدام دوم این سازمان در راستای افزایش کیفیت سموم کشاورزی، ارتقاء آزمایشگاه مرجع در این بخش است که : وی اظهار داشت

شگاه در محل سازمان حفظ نباتات تشکیل شده و استانداردهای آن همچون استانداردهای اروپایی است و به در این راستا این آزمای

 .دنبال گرفتن مجوز ایزو هستیم

ای که از کشورهایی مواد تکنیکال سم  گونه ها را در دستور کار داریم؛ به عنوان سومین برنامه، ثبت تکنیکال به: ابطالی همچنین گفت

 .المللی داشته باشد م که استانداردهای بینرا تهیه کنی

های معتبر اروپایی را در دستور کار داریم، زیرا در حال  عنوان چهارمین برنامه تهیه و تدارک سموم از شرکت به: وی در ادامه افزود

شود، اما با برداشته  رد میشود و مابقی مواد تکنیکال از هند و چین به کشور وا حاضر کمتر از هفت درصد سموم از اروپا تأمین می

 .ها در برنامه داریم که بیشتر سموم شیمیایی را از کشورهای اروپایی وارد کنیم شدن تحریم

 استفاده از تجارب کشورهای مطرح برای ارتقاء کیفیت سموم کشاورزی 
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عنوان برنامه  ارک سموم را بهمعاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور فراهم کردن شرایط جدید برای ورود متقاضیان تأمین و تد

هایی که قصد واردات دارند، باید سموم را از  این سازمان اعالم کرده است که شرکت: پنجم این سازمان اعالم کرد و ادامه داد

 .کشورهایی که استانداردهای مدنظر این سازمان را داشته باشد، تهیه کند

عنوان ششمین برنامه روز دنیا در حوزه ارتقاء کیفیت مطرح است  وژی روز دنیا بهاستفاده از دانش و تکنول: ابطالی خاطرنشان کرد  

 .کنیم که بتوانیم از دانش سایر کشورها استفاده کنیم و در این راستا تالش می

شود و باعث  ترین مشکالت محسوب می یکی از بزرگ( یعنی دقیق نبودن زمان مصرف سموم کشاورزی)بدمصرفی : وی تصریح کرد

 .شود که مصرف سموم باالتر رود که در این راستا استفاده از تجارب سایر کشورها مؤثر است می

پاش مورد استفاده  عنوان سم پاشی در کشور، مناسب نبودن ادوات و وسایلی است که به یکی دیگر از مشکالت سم: ابطالی یادآور شد

های  های الزم انجام شده که تسهیالت مورد نیاز شرکت هماهنگیگیرد که در این راستا با مرکز توسعه مکانیزاسیون  قرار می

 .پاشی مناسب وارد کنند خدماتی را اختصاص دهند تا آنها بتوانند ادوات سم

تر  کنیم بتوانیم هرچه سریع تمامی هفت برنامه فوق از خرداد و تیرماه سال جاری آغاز شده است و تالش می: کید کرد وی تأ

 ./به اتمام برسانیمهای فوق را  برنامه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 درخواست معاون باغبانی از حفظ نباتات برای ایفای نقش حاکمیتی به جای تصدی گری 

وظیفه سازمان : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از نحوه برخورد سازمان حفظ نباتات برای کنترل آفات، گفت

 .تصدی گری باید به بخش خصوصی سپرده شودحفظ نباتات تشکیل ستاد فرماندهی برای کارهای حاکمیتی است و کارهای 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی طهماسبی در سی و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

است و وظیفه سازمان حفظ نباتات تشکیل ستاد فرماندهی برای کارهای حاکمیتی : ششمین سمینار ساالنه حفظ نباتات اظهارکرد

 ck.کارهای تصدی گری باید به بخش خصوصی سپرده شود

سازمان حفظ نباتات این : وی با تاکید بر این که قرنطینه محصوالت وارداتی کشاورزی باید در مبدا صورت گیرد، اظهار داشت 

 .موضوع را به عنوان ماده واحده در اصالحیه قوانین خود آورده است و امیدواریم به زودی تصویب شود

طهماسبی ابراز امیدواری کرد که رسیدگی به مزارع و کانون هایی که منبع آلودگی به آفت یا بیماری هستند و در عین حال  

توسط کشاورزان رها شده اند در قوانین حفظ نباتات آورده شود و دراین زمینه سازمان حفظ نباتات بتواند به عنوان سازمان 

 .حاکمیتی اقدام کند

به اهمیت دستیابی کشاورزان به ارقام و بذرهای جدید و تجاری اشاره کرد و از سازمان حفظ نباتات کشور خواست  وی در ادامه 

 .واردات ارقام و پایه های جدید را تسهیل کند و راهکارهای عملی به معاونت امور باغبانی ارایه دهد

ندگان اروپایی به آخرین ارقام تجاری و بازار پسند در حوزه معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که تولیدکن 

ما به منظور جبران عقب ماندگی در بخش باغبانی و کم آبی، مجبوریم ارقام جدید تجاری و بازار : باغبانی دسترسی دارند، گفت

 .پسند مانند سیب، پرتغال، انار و خرما را به کشور منتقل کنیم

ی نهال تاکیدکرد و از سازمان حفظ نباتات خواست نسبت به جابجایی نهال در مناطق آلوده و اعالم وی بر لزوم نظارت بر جابجای 

 .قرنطینه مناطق آلوده به بیماری ها سخت گیری کند

یک بعد صادرات به وظایف سازمان حفظ نباتات برمی گردد و : طهماسبی در مورد صادرات محصوالت باغبانی نیز اذعان داشت 

ی صادرات محصوالتی مانند مرکبات، گیاهان دارویی و زعفران مناطق باید پایش و گواهی بهداشتی محصوالت ارایه برای پایدار

 .شود

الزم است : وی در همین حال بر برخورد با واردات غیرمجاز و قاچاق کاالهای کشاورزی در مناطق مرزی کشور تاکید و اعالم کرد 

ناطق مرزی صورت گیرد و محموله ها در استان های مرزی توقیف و معدوم شود تا احتمال برخورد سخت گیرانه با این افراد در م

 .شیوع آفت و بیماری گیاهی با این گونه واردات غیرمجاز از بین رود

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین کنترل آفت مگس زیتون، مگس میوه مدیترانه ای و زنجره خرما در کشور  

 .حمات سازمان حفظ نباتات دانستحاصل ز

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳62-۶html. 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26398-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

هزار  005خسارت ساالنه / ابالغ وظایف دستگاه های اجرایی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

 میلیارد ریالی تغییر اقلیم در ایران 

هیات وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار 

 .گازهای گلخانه ای در حدود اعتبارات مصوب هستند

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، مهم ترین موارد پیش بینی شده در برنامه مزبور به ( ناایا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 :شرح زیر است

ای، توسعه استفاده از  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با تمرکز بر توسعه سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته - 

های  کننده، جایگزینی سوخت های مختلف مصرف فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای

های جدید مبتنی بر  های کم کربن و مشارکت در مکانیسم معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی استفاده از سوخت

 .هوا محسوس خواهد بود  هش آلودگیالمللی حاصل خواهد شد که نتایج آن بخصوص در کا بازار در عرصه داخلی و بین

ای انجام شده  ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه بوده و بر این اساس برنامه IPCC۴55۱محاسبات انتشار براساس دستورالعمل  - 

گذاری  استقراریافته و صحه ۴5۴5تا پایان سال ( National MRV system) گیری ملی گذاری و گزارش سیستم پایش، صحه

همچنین با اعمال استانداردهای مصرف سوخت و . انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمود

 .ای در سطح ملی افزوده خواهد شد های کاهش انتشار گازهای گلخانه انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه

و به تبع آن پتانسیل باالی این بخش در کاهش انتشار، عمده ( درصد 65بیش از )انتشار با توجه به سهم باالی بخش انرژی در - 

نیازهای فناوری معطوف به بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه 

سازی انرژی در  که انتقال و توزیع برق، بهینهو سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شب CHP نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای

های زیستی، تولید بیوگاز و  و سوخت( ای همانند برق هسته)بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزین 

 .اکسیدکربن است سازی دی آوری و ذخیره تبدیل زباله به انرژی و جمع

های انرژی،  صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و کامل یارانه های در داخل کشور با توسعه مکانیسم - 

های  سازی از طریق شرکت ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه  صندوق

 .جامعی در دستور کار قرار گرفته است  برنامه... خدمات انرژی و 

وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد  ن با استفاده از قوانین ملی بهرهکاهش انتشار ایرا - 

ای و  ای در کاهش انتشار منطقه کم کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ با اقتصادی رو به رشد است تاثیر قابل مالحظه

در  2های انرژی و صنعتی به میزان  می ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخشجمهوری اسال. اهداف کنوانسیون خواهد داشت

 .تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذاری جهانی داشته باشد پانزده سال آتی، می

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است 

در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به کلیه دستگاه های اجرایی موظف به اجرای اقدامات مربوط  

 .شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در حدود اعتبارات مصوب مربوط هستند

الغ برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست اب ۴۱/2/۶۳6۴اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ  

 .کرد
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 مقدمه -0 

جمهوری اسالمی ایران در دهه های اخیر همواره حامی تالش های بین المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با 

بوده و علی رغم موانع مختلفی چون تحریم های  "مسئولیت مشترک اما متفاوت کشورها"آثار تغییرات آب و هوا، بر اساس اصل 

جنگ تحمیلی و تهدید منابع انسانی کارآمد و جوان متأثر از جنگ هشت ساله، همچنین میزبانی چند میلیون پناهجو از ناعادالنه، 

کشورهای همسایه، در سه دهه اخیر برنامه های مفصلی را در حوزه توسعه پایدار اجرا نموده و در سال های آتی نیز رشد اقتصادی، 

علی رغم تمایل به . حیط زیست را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار خویش قرار داده استتوسعه اجتماعی، امحاء فقر و بهبود م

حرکت بسوی اقتصاد کم کربن در پیاده سازی و دستیابی به اهداف مربوطه، جمعیت جوان و نیازهای توسعه ای کشور از یکسو و 

صنایع انرژی بر شده و در نتیجه روند صعودی انتشار  وجود منابع هیدروکربوری از سوی دیگر منجر به تمرکز توسعه کشور بر

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت و . گازهای گل خانه ای در کشور را اجتناب ناپذیر ساخته است

به کاهش انتشار آسیب پذیر  فرآورده های نفتی و ساختار پر کربن آن از منظر اقتصاد، رفاه عمومی، منابع و فناوری کشور را نسبت

نموده و این اثر گذاری از منظر اقدامات مقابله ای با تغییر اقلیم، جمهوری اسالمی ایران را کاندیدایی مناسب جهت توجه 

 -۴و  2 -۴با استناد به مواد )کشورهای توسعه یافکشاورزیته و توانمند در زمینه های تدابیر مناسب مالی، فناوری و ظرفیت سازی 

در این برنامه مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط و مشروط و موارد مربوط به . نموده است( کنوانسیون تغییر آب و هوا 6

سازگاری همگی منوط به رفع محدودیت های اقتصادی، تکنولوژیکی و مالی جاری و به ویژه تحریم های ناعادالنه ای که از چند 

بدیهی است به دلیل طوالنی مدت بودن زمان اعمال تحریم ها و محدودیت های یاد . ددهه قبل علیه کشور شکل گرفته، می باش

شده، شکل گیری ظرفیت ها و ساختارهای سازمانی مناسب امری زمان بر خواهد بود که این موضوع نیل به اهداف برنامه را حتی 

جمهوری اسالمی ایران با وجود این که هیچ گونه . در صورت تحقق کمک های مالی و فنی با کندی و با مشکالتی مواجه می نماید

تعهد الزام آوری در زمینه کاهش انتشار گازهای گل خانه ای تحت کنوانسیون ندارد، در این برنامه با تأکید بر داوطلبانه بودن 

ه تصویب هیئت اقداماتش برنامه مشارکت ملی خویش در بخش های کالن کاهش انتشار و آسیب پذیری و سازگاری را تدوین و ب

این برنامه به هیچ وجه به شکلی الزام آور جمهوری اسالمی ایران را در رابطه با اقداماتی که در بخش های مختلف . وزیران رساند

 .اقتصادی و صنعتی اش اجرا خواهد نمود، متعهد نخواهد کرد

 کاهش انتشار -۰ 

 ۴5۳5دسامبر  ۳۶تا  ۴5۴5از اول ژانویه : زمان اقدام• 

 ۴5۶5: ل پایه محاسبات سا• 

 CO۴ ,CH۴ ,N۴O ,SF۱ ,PFCs ,HFCs ,NF۳:  گازهای گل خانه ای مورد نظر• 

 مشارکت در کاهش انتشار غیرمشروط -الف  

براساس توان ملی و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، جمهوری اسالمی ایران تمایل به مشارکت در کاهش انتشار کل گازهای 

این کاهش انتشار به ویژه با تمرکز به توسعه . را دارد( BAU) درصد نسبت به سناریو پایه ۴به میزان  ۴5۳5سال گلخانه ای در 

سیکل ترکیبی نیروگاهی، توسعه برق هسته ای، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش انتشار گازهای فلر، افزایش 

جایگزینی سوخت های معمول با پایه کربن با گاز طبیعی، توسعه راهبردی کارایی انرژی در بخش های مختلف مصرف کننده، 

استفاده از سوخت های کم کربن و مشارکت در مکانیسم های جدید مبتنی بر بازار در عرصه داخلی و بین المللی حاصل خواهد 

رایی شدن برنامه های توسعه همچنین متناسب با نحوه اج. شد که نتایج آن بخصوص در کاهش آلودگی هوا محسوس خواهد بود
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کشور و دسترسی به منابع مالی بین المللی و انتقال فناوری های مورد نیاز تحت کنوانسیون تغییر آب و هوا، سناریو پایه در سال 

وط های آتی بروز رسانی خواهد شد و با رفع تحریم ها و محدودیت های بین المللی روند اقدامات اجرایی در کاهش انتشار غیرمشر

 .با سرعت بیشتر تحقق خواهد یافت

 مشارکت در کاهش انتشار مشروط -ب  

با توجه به ضرورت رفع تحریم های ناعادالنه، حمایت مالی، انتقال فناوری و خرید گواهی های کربن و بهره گیری از حمایت های 

اهش انتشار گازهای گلخانه ای در صورت رفع دو یا چند جانبه، انتقال فناوری های پاک و توانمندسازی، کشور ایران پتانسیل ک

درصد اضافه را دارد که به صورت عمده متمرکز بر بخش های انرژی و فرآیندهای صنعتی و بصورت جزیی  2موانع فوق به میزان 

قال انت"و  "مکانیسم های مبتنی بر بازار". در بخش حفاظت و توسعه جنگل و کشاورزی و مدیریت پسماند متمرکز خواهد بود

نقش  "انتقال تجارب مدیریتی"تحت رژیم حقوقی کنوانسیون تغییر آب و هوا و همچنین  "فناوری های دوستدار محیط زیست

 .کلیدی در موفقیت و نتیجه بخشی کاهش انتشار مشروط جمهوری اسالمی ایران دارد

 روش محاسبه و فرآیند ارزیابی و گزارش گیری -پ  

بوده و بر این اساس برنامه ریزی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شده  IPCC۴55۱العمل محاسبات انتشار براساس دستور

استقرار یافته و صحه  ۴5۴5تا پایان سال ( National MRV system) سیستم پایش، صحه گذاری و گزارش گیری ملی

همچنین با اعمال استانداردهای مصرف . دگذاری انتشار و نحوه اجرایی شدن کاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمو

سوخت و انتشار بر سرعت عملیاتی شدن و ضمانت اجرایی برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی افزوده خواهد 

 .شد

 ارزیابی متناسب و بلند پروازانه بودن برنامه کاهش انتشار -ت  

سالمی ایران، جمعیت جوان و روبه تزاید و همچنین نیاز به فرصت های شغلی و با توجه به پتانسیل و توان اقتصادی جمهوری ا

ابراز تمایل به هر گونه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به صورت داوطلبانه   اولویت های موجود در برنامه توسعه ملی این کشور،

 .للی استمبین عالقمندی این کشور به همکاری در فعالیت های عام المنفعه و بین الم

خود با ( میالدی ۴5۶۴تا  ۴5۶5)جمهوری اسالمی ایران دارای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در برنامه پنجم توسعه 

کاهش شدت مصرف انرژی بود که متأسفانه به دلیل تداخل مقدمات این برنامه با تحریم های بین المللی  ٪۳5هدفگذاری بیش از 

 .اهداف مذکور نه تنها عملیاتی نشد، بلکه شدت انرژی در سال های اخیر روند صعودی داشته است( اقتصادی، مالی و فناوری)

 نیازمندی های فناوری و مالی -ث  

و به تبع آن پتانسیل باالی این بخش در کاهش انتشار، عمده   (درصد 65بیش از )با توجه به سهم باالی بخش انرژی در انتشار 

ه بهره گیری از گازهای همراه، کاهش نشتی در خطوط انتقال و توزیع گاز، افزایش راندمان شبکه نیازهای فناوری معطوف ب

و سیکل ترکیبی، کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق، بهینه سازی انرژی در  CHP نیروگاهی کشور از طریق توسعه واحدهای

و سوخت های زیستی، تولید بیوگاز و ( همانند برق هسته ای)ن بخش تقاضا، توسعه استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و جایگزی

در ( غیرمشروط)برای حصول به تعهدات مشارکت ملی . تبدیل زباله به انرژی و جمع آوری و ذخیره سازی دی اکسید کربن است

میلیارد دالر  ۴۴2۴لغ بر این رقم در خصوص کل برنامه کاهش انتشار با. میلیارد دالر سرمایه گذاری مورد نیاز است ۶22۴حدود 

همچنین در داخل کشور نیز با توسعه مکانیسم های صحیح مالی و اقتصاد انرژی همانند کاهش و حذف تدریجی و . خواهد بود
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کامل یارانه های انرژی، صندوق ملی محیط زیست و توسعه فعالیت بخش خصوصی علی الخصوص در بخش انرژی و بهینه سازی از 

 .برنامه جامعی در دستور کار قرار گرفته است... مات انرژی و طریق شرکت های خد

 میزان مشارکت در اهداف کنوانسیون -ج  

کاهش انتشار ایران با استفاده از قوانین ملی بهره وری انرژی، کاهش بر مبنای تمایل به همکاری با اهداف کنوانسیون و اقتصاد کم 

با اقتصاد رو به رشد است تاثیر قابل مالحظه ای در کاهش انتشار منطقه ای و  کربن با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ

 ٪2جمهوری اسالمی ایران با هدفگذاری رشد اقتصادی در بخش های انرژی و صنعتی به میزان . اهداف کنوانسیون خواهد داشت

 .ی جهانی داشته باشددر پانزده سال آتی، می تواند نقشی راهبردی در منطقه به منظور رسیدن به هدفگذار

 آسیب پذیری و سازگاری با اثرات تغییر اقلیم -0

 آسیب پذیری -الف  

جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهای جهان است که هم در خصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برنامه هایی جامع و پر 

نظر گرفته و هم سطح آسیب پذیری آن به خصوص در دهه هزینه به شرط تأمین مقدمات ملی و بین المللی آن، برای خویش در 

کاهش تراز تولید کشاورزی، افت شدید رواناب های سطحی و برداشت از آب زیر . های اخیر افزایش قابل مالحظه ای داشته است

با دامنه )ی گرد و غبار ، طوفان ها(گرمازدگی و شیوع برخی از بیماری ها)افزایش میانگین دما و تبعات آن   زمینی برای جبران آن،

و آسیب پذیری شدید تنوع زیستی و منابع طبیعی که به صورت مستقیم و غیر ( اثر گذاری صنعتی و بهداشتی در سطح وسیع

همچنین افزایش آلودگی هوا به دلیل عدم دریافت فناوری های مناسب و افزایش مخاطرات . مستقیم از تغییر اقلیم تاثیر پذیر است

درصد رواناب های سطحی  ۴5  روند کاهش تقریباً. از آن در کشور از دیگر جنبه های آسیب پذیری ایران استسالمت ناشی 

شاخص طغیان رودخانه ها با وجود کاهش میانگین بارش، رشد واردات محصوالت کشاورزی همگی نشان از  ٪۴۴کشور، افزایش 

کاهش میزان رواناب ( میالدی ۴5۳5تا سال )سال آینده  ۶۴د که در پیش بینی می شو. عمق اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران است

درجه افزایش یابد که این به میزان  ۶/ ۴دیگر ادامه داشته و افزایش دما نیز حداقل بصورت میانگین تا  ٪۴۴تولیدی در کشور تا 

همچنین در ده سال گذشته میزان . ادمیلیارد متر مکعب ذخائر سطحی و قابل برنامه ریزی آب کشور را کاهش خواهد د ۴۴تا  ۴5

بر . میلیارد متر مکعب تقلیل یافته است 65میلیارد متر مکعب در سال به  ۶۳5آب تجدید پذیر و قابل برنامه ریزی کشور از میزان 

ه عنوان مثال اساس روند تغییر پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک، خسارت قابل مالحظه ای به تولید و اقتصاد کشاورزی وارد شده ب

 ۴5۶5نسبت به سال ( به قیمت های ثابت عوامل) ۴5۳5تا  ۴5۶۴هزار میلیارد ریال از سال  ۶۶5ارزش خسارات ساالنه بیش از 

روند رو به تزاید خشک شدن تاالب ها به عنوان شاخصی مهم در اثر گذاری تغییر اقلیم در ایران محسوس . میالدی خواهد بود

 .است

یک سوم میانگین بارش متوسط جهانی، سه برابر )به موقعیت جغرافیایی، ساختار اقتصادی و شرائط اقلیمی، بنابراین با توجه 

برابر میانگین جهانی بیابان ها و یک سوم متوسط سرانه جهانی جنگل، وجود کانون های بیابانی  ۳متوسط میانگین جهانی تبخیر، 

اک و حوادث حدی اقلیمی نظیر سیل و خشکسالی، آتش سوزی جنگل ها و میلیون هکتار، نرخ باالی فرسایش خ 2/ ۴به میزان 

جمهوری اسالمی ایران مشمول تعریف کشور آسیب پذیر بر ( مراتع همراه با اپیدمی آفات و بیماری ها مانند خشکیدگی بلوط غرب

 .است( UNFCCC) کنوانسیون تغییر آب و هوا ۶5 -۴و  2 -۴اساس مواد 

 سازگاری -ب  
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در این میان حجم سرمایه گذاری های الزم با . سازگاری در بخش های عمده آسیب پذیر در ایران بسیار پر هزینه خواهد بودبرنامه 

توجه به زیر ساخت های موجود در بخش مدیریت منابع آب با رویکرد بهره وری و افزایش راندمان و تأمین نیازهای جدید با توجه 

به قیمت های )میلیارد دالر ایاالت متحده امریکا  ۶55مه ریزی نیاز به سرمایه گذاری نزدیک به به کاهش شدید منابع آب قابل برنا

همچنین با توجه به برنامه های توسعه کشور و نیاز به بهبود محیط زیست و منابع طبیعی کشور، تأمین . دارد( ۴5۶5ثابت سال 

مورد ( ۴5۶5به قیمت های ثابت سال )دالر ایاالت متحده امریکا  میلیارد ۴5امنیت غذایی، تأمین حجم سرمایه گذاری معادل با 

برنامه های سازگاری دارای جنبه های متعددی هستند که برای هزینه های آنها منابع مالی و فناوری بین المللی قابل . نیاز است

 .ای تأمین شوندتوجهی مورد نیاز خواهد بود که باید به موازات برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه 

 فناوری های سازگاری -پ  

شیرین سازی، بازچرخانی و تصفیه )استفاده از ماشین آالت کشاورزی مدرن و دوستدار محیط زیست، روش های تأمین مدرن آب 

زمینی بر خط، توسعه مدل گردش عمومی  -با رعایت کمترین آسیب به محیط زیست، توسعه و تکمیل شبکه پایش اقلیمی( آب

، توسعه کشاورزی با (هدف ملی و منطقه ای همچنین پایش همزمان الگوی پراکنش همزمان گازهای گلخانه ای و آالینده هوا با)

کشور و نیز فن آوری های مناسب برای تبدیل  ۴/ ۳فناوری مدرن و متناسب با اقلیم خشک برای پوشش جمعیت پراکنده شده در 

وامع محلی همراه با سیستم های پیشرفته اطفای حریق در جنگل ها و مراتع، مواد خام طبیعی و تنوع بخشی به معیشت ج

سیستم های . دسترسی به تکنولوژی های نوین و دوستدار محیط زیست در تولید صنعتی از مهم ترین فناوری های مورد نیاز است

ای جهانی ماهواره ای از جمله موارد با پیش هشدار و پایش رخدادهای حدی اقلیمی، طوفان های گرد و غبار و دسترسی به داده ه

 .اهمیت در توسعه ملی کشور و متأثر از تغییر اقلیم است

 برنامه های راهبردی کشور -ت  

سند راهبردی تغییر اقلیم کشور مشتمل بر بخش های کاهش انتشار و سازگاری و همچنین سند ملی کاهش و مقابله با گرد و غبار 

 ۴5۳5تا  ۴5۶۴سال های )ازمان های مختلف بر اساس آن برای سه برنامه پنج ساله توسعه کشور در دست نهایی شدن است که س

ساله یا کمتر بازبینی شده و متناسباً افق های  ۴این برنامه در صورت امکان دوره های . برنامه ریزی عملیاتی خواهند کرد( میالدی

 ./تعریف خواهند شد هدفگذاری کشور در زمینه های کاهش انتشار و سازگاری باز

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۴-۶html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 بررسی راهکارهای نوین وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول در بانک کشاورزی 

آذر با هدف بررسی عملکرد استان ها و شناسایی مشکالت و  2جلسه هم اندیشی وصول مطالبات بانک کشاورزی امروز یکشنبه 

صول بانکی و معرفی روش های پیشگیرانه و موانع موجود، ارائه راهکارهای نوین و موثر در امر وصول مطالبات معوق و مشکوک الو

 . اصولی برگزار شد

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه که با ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن حقوقی بانک کشاورزی و حضور مدیران گروه های اعتبارات و وصول مطالبات،کارشناسان حوزه وصول مطالبات و کارشناسا

همچنین مدیرعامل و نمایندگان شرکت حامی مهر پیشگام برگزار شد، روح اهلل خدارحمی، عضو هیات مدیره بانک با اشاره به 

اعتبار یک موسسه مالی : اهمیت و نقش حیاتی وصول مطالبات و گردش بهینه منابع در بقای موسسات مالی باالخص بانک ها گفت

 . ر پرداخت است و برای کسب این قدرات بایستی سبد دارایی ها قدرت نقد شوندگی داشته باشندبه توانایی د

 .وصول موفق مطالبات و به تبع آن ریسک اعتباری مناسب، ناظر بر امنیت این موضوع است: وی افزود

بانک را کاهش می دهد، اظهار  خدارحمی بابیان این که وصول پس از سررسید یا ضعف در وصول مطالبات ، کیفیت دارایی های 

 .مطالبات مشکوک الوصول، دارایی است که فاقد اثر درآمدی و بی کیفیت است: داشت

دو دسته عوامل بیرونی و درونی در امر وصول مطالبات دخیل هستند اما به جای صرف وقت برای مدیریت عوامل : وی افزود 

از امکانات موجود و اخذ بهترین تصمیمات در شرایط کنونی بسیج کنیم و با اقدام بیرونی، بایستی توان خود را برای استفاده بهینه 

 .به موقع مشکالت را به تدریج کاهش دهیم

خدارحمی با ذکر اینکه اهتمام در امر وصول مطالبات از موارد تاکید شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی  

اه حل ها و ابتکارات جدید برای وصول مطالبات باشیم و ضعف های پیگیری را با هم فکری، باید به دنبال ر: است، تصریح کرد

 .بازنگری و هم اندیشی مرتفع کنیم

وی در پایان سخنان خود توجه ویژه به اعتبار سنجی مشتریان اعتباری، بررسی اقتصادی و دقیق طرح ها، رعایت استانداردهای 

توجه به توانایی ایفای تعهدات توسط مشتری در زمان پرداخت تسهیالت را از جمله  بانکی در زمینه سنجش خوش حسابی و

راهکارهای پیشگیرانه برای توقف روند شکل گیری اعتبارات بد و کاهش مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانکی 

 .ل مطالبات، بسیار موثر و موفقیت آمیز خواهد بودبرشمرد که رعایت آن در کنار بهبود روند پیگیری و اتخاذ شیوه های نوین وصو

بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه، گزارشی از آمار عملکرد مدیریت های بانک کشاورزی در استان ها در حوزه وصول  

ول مطالبات ارائه شد و سپس حاضران، طی جلسه پرسش و پاسخ به بحث و تبادل نظر در زمینه مشکالت و راهکارهای وص

 ./مطالبات بانکی پرداختند

/item/majles/ir.iana.www//:http۴۱۴52-۶html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 پنج بحران جدی، پیش روی کشاورزی ایران /  ٣0سال   دهنده حوزه کشاورزی در سرشماری آمارهای تکان

های اخیر  هرچند طی سال. های بسیاری نسبت به بخش صنعت دارد بسیاری از کارشناسان معتقدند که بخش کشاورزی مزیت

های وسیع و آب و هوایی متنوع  ده است، اما دارا بودن زمینآبی روی توسعه کشاورزی ایران سایه افکن سایه خشکسالی و بحران کم

تواند رقیب قدرتمندی برای سایر صنایع کشور باشد،  و چهارفصل در کشور که امکان کاشت اغلب محصوالت کشاورزی را دارد، می

در . اند را از آن خود کردهتر  که در ترازوی تجارت خارجی نیز همواره محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی آن کفه سنگین چه آن

یافتگی و تعلق به جهان اول با توسعه علمی کشاورزی خود و گسترش صنایع  بینیم که درعین توسعه همین زمینه کشورهایی را می

الی این درح. اند و محصوالت آنها در تمام نقاط جهان بازار دارد های بلندی در جهت فتح بازارهای جهانی برداشته وابسته به آن گام

ها همچنان کشاورزی ایران برپایه سنت  ها و دهه است که در کشور ما با وجود پیشینه طوالنی کشاورزی و پس از گذشت قرن

بحران های بخش  6۳شهروند با بررسی برخی آمارها در سرشماری سال . برد های بسیاری رنج می ترتیب از کاستی چرخد و بدین می

 . ار داده استکشاورزی را مورد بحث و بررسی قر

ترین معضالت  توان مهم شود، می هایی که از بخش کشاورزی ایران منتشر می با یک بررسی ساده و سرک کشیدن به آمار و گزارش 

مشکالتی که باعث شده تا این بخش به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست نیابد و حتی . و موانع توسعه این بخش را شناخت

توان  بحران اصلی در این حوزه می ۴درحال حاضر . های خدمات و صنعت رتبه سوم را داشته باشد و در میان بخشدر ایجاد اشتغال 

های سبک و سنگین شروع  برداری در بخش پرورش دام هایی که از خرد بودن اراضی کشاورزی و واحدهای بهره بحران. یافت

های دیگری چون، پایین بودن میزان سواد  ها در بخش این بحران. شود یبرداران و کشاورزان ختم نم شود و به مسن بودن بهره می

فاکتور دیگر در این حوزه هم، . های دانشگاهی کشاورزی هم به صورت جدی قابل بررسی است کشاورزان و حضور ناچیز تحصیلکرده

های  در کنار این بحران. اطش با دنیا داردسهم ناچیز ایران از تجارت جهانی کشاورزی است که ریشه در وضع بد اقتصاد ایران و ارتب

توان یافت، عامل چهارم، محدودیت شدید آب است که دیگر  جدی بخش کشاورزی ایران که رد آنها را در سرشماری مرکز آمار می

های نوین و  اثراتش بر همه عیان شده است، همچنین پایین بودن سطح ابزارآالت و ادوات کشاورزی در ایران و بهره نبردن از روش

عنوان عامل پنجم بحرانی این حوزه است که آینده تلخی را برای کشاورزی  های کشاورزی به های مکانیزاسیون در زمین سیستم

ها بخش کشت و کار ایران را قطعا از اهداف تعیین شده آن دور نگه داشته و در صورت  این معضالت و کاستی. ایران رقم خواهد زد

ها که از سوی مرکز آمار ایران با اعداد و  از همین رو در ادامه به بررسی این بحران. وضع بدتری را هم بسازدتواند  توجهی می کم

 .ارقام نشان داده شده است، خواهیم پرداخت

 های کشاورزی کوچک بودن زمین

است، یکی از مشکالت این بخش انجام و گردآوری شده  6۳سال  شده توسط مرکز آمار که به وسیله سرشماری که در  در آمار ارایه

شود که در عمل این  هکتار می 6/۴بردار از اراضی کشاورزی  طوری که سهم هر بهره های کشاورزی است، به کوچک بودن زمین

این درحالی است که به . برداران است میزان کمتر است، چراکه این عدد حاصل تقسیم اراضی کل کشاورزی کشور بر تعداد بهره

برداران بزرگ، سهم کشاورزان بومی و روستایی بازهم از این رقم کمتر  بودن اراضی کشاورزی تعداد محدودی از بهره دلیل بزرگ

 .شود می

بردار  ای که هر بهره با نگاهی به کشاورزی کشورهایی که در این بخش پیشرو هستند شاهد تجمیع اراضی کشاورزی هستیم، به گونه

ها  درواقع هرچه میزان اراضی قابل استفاده در کشاورزی بزرگتر باشد، ضمن کاهش هزینه. ختیار داردمساحت باالیی از زمین را در ا
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هزار هکتار است که این اراضی  ۴22میلیون و  ۶۱براساس نتایج این سرشماری، اراضی کشاورزی کشور . یابد وری نیز افزایش می بهره

طور  بردار به های زراعت و باغداری است و سهم هر بهره رد استفاده در فعالیتبردار کشـاورزی بـا زمین، مو هزار بهره ۳۳۴6توسط 

 .شود هکتار می 6/۴متوسط 

یکی دیگر از مشکالتی که کشاورزی ایران را تحت تأثیر قرار داده این است که بیش از نیمی از اراضی آن دیم است، به این معنا که 

ها بیش از  سال اخیر و کاهش شدید بارش ۶۳های  بنابراین با توجه به خشکسالیهای هر فصل بستگی دارد،  آبیاری آن به بارش

از کل اراضی کشاورزی کشور . اند ها وابسته است، زیان زیادی را متحمل شده های کشاورزی که به این بارش نیمی از زمین

ی اراضـی آبـی و بقیـه اراضی کشاورزی دیم با بـرداری دارا هکتار برای هـر بهـره 6/۴درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین ۴/۴۱

 .برداری دارای اراضی دیم است هکتار برای هر بهره 6/۱میانگین 

و بقیه به اراضی باغ و قلمستان آبی ( زیرکشت محصوالت ساالنه و آیش)درصد به اراضـی زراعـی آبی  2/22از اراضی کشاورزی آبی 

توزیع فراوانی . درصد است ۶/62ی دیم به کل اراضـی کشاورزی دیم برابر با که نسبت اراضی زراع حال آن. اختصاص دارد

های کـم زمـین، خیلی  بـرداری دهد که فراوانی نسبی بهره های کشاورزی در طبقات وسعت اراضی کشاورزی، نشان می برداری بهره

 .زیاد است هرچند که مقدار زمین کشاورزی در اختیار آنها زیاد نیست

. درصد آن زیر کشت محصوالت ساالنه و بقیه آیش بوده است 2/2۴هزار هکتار بوده که  ۶۴۱22ی زراعی کشور مساحت اراض

مساحت اراضی . درصد آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است ۶/25هزار هکتار بوده که  ۴662مسـاحت اراضـی زراعی آبی کشور 

در کنار خرد بودن اراضی کشاورزی . زیر کشت و بقیه آیش بوده استدرصد آن  2/2۴هزار هکتار بوده که  2۱65زراعی دیـم کشـور 

عنوان یکی از  شود نیز به های نوین در این بخش می بکارگیری محدود از مکانیزاسیون کشاورزی که شامل تجهیزات مکانیزه و روش

 .کند معضالت این بخش خودنمایی می

 غیرساکن بودن بخشی از کشاورزان

دهد  طوری که آمار نیز نشان می برداران در محل است، به کی دیگر از موانع بخش کشاورزی حضور نداشتن بهرهاز نگاه کارشناسان ی

، ۶۳6۳سال   براساس آمار ارایه شده در سرشماری بخش کشاورزی در. برداران کشاورزی غیرساکن هستند میلیون از بهره حدود یک

 ۴۴هزار و  ۴2۴میلیون و ۳برداری بوده است که از این تعداد  بهره ۶2هزار و  ۶۴6و میلیون  ۴های کشاورزی کشور،  برداری تعداد بهره

 2۴هزار و  ۶۱برداران غیر ساکن،  واحد متعلق به بهره ۴۱5هزار و  6۴۳واحد متعلق به خانوارهای معمولی ساکن در آبادی یا شهر، 

های عمومی  های رسمی و مؤسسه احد متعلق به شرکتو 65۴2و ( در حال کوچ)واحد متعلق به خانوارهای معمولی غیر ساکن 

 .است

 سال دارند 05بیش از نیمی از کشاورزان باالی 

این درحالی . وری آن افزایش یابد، نیازمند نیروی کار جوان و تحصیلکرده است که یک بخش اقتصادی توسعه یابد و بهره برای این

اند، ترکیب  ها نیز بوده حاشیه شهرها که عمدتا جزو جوانان و تحصیلکرده است که به دلیل مهاجرت شدید روستاییان به شهرها و

 .طوری که هم اکنون تعداد کشاورزان مسن از جوانان بیشتر شده است نیروی انسانی در بخش کشاورزی ایران برهم خورده است، به

دار حقیقی در کشور شناسایی شده است که از بر بهره 26هزار و  ۱2میلیون و  ۴اکنون  سال گذشته هم  براساس سرشماری کشاورزی

هزار  ۴52ساله، ۴۴هزار نفر  ۴۳۳ساله، ۴5هزار نفر  ۴۳۴بر این اساس نزدیک به . سال دارند ۴5میلیون نفر باالی  2/۴این تعداد حدود 

گونه که  همان. به باال هستند سال 25هزار نفر ۶2۴ساله و 2۴هزار نفر  ۶۴2ساله، 25هزار نفر  ۴۴۶ساله، ۱۴هزار نفر  ۴۴5ساله، ۱5نفر 

وری و  سال دارند که این شرایط در میزان بهره ۴5برداران بخش کشاورزی ایران باالی  درصد از بهره ۴5شود بیش از  مشاهده می
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 های اخیر جوانان عالقه خود را بررسی ترکیب فعاالن بخش کشاورزی گویای آن است که در دهه. تولید نیز اثر منفی داشته است

 .های اقتصادی فعالیت کنند دهند در سایر بخش اند و ترجیح می برای اشتغال در این حوزه ازدست داده

 سوادند سوم کشاورزان بی یک

درواقع در . سوادی یا سواد کم آنها ترکیب شود زمانی مسن بودن فعاالن بخش کشاورزی آثار منفی به همراه دارد که این وضع با بی

بندی  سواد هستند و از کسانی که جزو باسوادان دسته برداران این بخش تعداد باالیی از آنها بی ط سن بهرهکنار باال بودن متوس

 .شوند نیز عمده افراد دارای تحصیالت ابتدایی و راهنمایی هستند می

یشتر از آنچه وجود دارد وری به مراتب ب این درحالی است که کشاورزی در صورتی که با علم روز و فناوری به کار گرفته شود، بهره

هزار  ۳2۱میلیون و  سوم یعنی یک فعال حقیقی حوزه کشاورزی حدود یک 26هزار و  ۱2میلیون و  ۴ترتیب از  بدین. ایجاد خواهد کرد

ن نفر میلیو ۴/۴اند، نزدیک به  نفری هم که در طبقه باسوادان قرار گرفته ۱5۴هزار و  ۱۳5میلیون و  ۴از . سواد هستند نفر بی ۴2۴و 

سال گذشته از مجموع باسوادان بخش  های سرشماری کشاورزی  بر پایه داده. دارای تحصیالت مقطع ابتدایی و راهنمایی هستند

نفر مدرک مقطع  ۴۴۳هزار و  ۶۴میلیون و  نفر دارای تحصیالت مقطع ابتدایی و یک 62۴هزار و  ۴5۱میلیون و  کشاورزی یک

 .راهنمایی را دارند

رسیم که نسبت به بیش از  هزار نفر می ۴۶5دیپلم هستند تنها به عددی حدود  انی که دارای تحصیالت باالی فوقحال تعداد کس

دیپلم  هزار نفر که دارای تحصیالت باالی فوق ۴۶5این درحالی است که از این . میلیون فعال این حوزه عدد بسیار ناچیزی است ۴

دهد  آمار دقیق سرشماری نشان می. کشاورزی دارند و تحصیالت مابقی غیرمرتبط استهزار نفر تحصیالت مرتبط با  ۳۶هستند تنها 

دیپلم به باالی مرتبط با کشاورزی هستند،  برداران حقیقی بخش کشاورزی دارای تحصیالت فوق نفر از کل بهره ۱۴۶هزار و  ۳۶که 

 .های غیرمرتبط هستند تهدیپلم به باال در رش نفر نیز دارای تحصیالت فوق 2۴۱هزار و  ۶22همچنین 

 آبی معضل دیگری به نام کم

 ای از کارآیی های اخیر نیز بخش عمده آبی و خشکسالی سال شود که بدانیم کم تر می زمانی معضالت بخش کشاورزی ایران برجسته

ب کشاورزی و دامپروری به عنوان قط اکنون بسیاری از روستاهای کشور به ای که هم و توان این حوزه را از بین برده است، به گونه

های مجلس ایران عمق این فاجعه را  مرکز پژوهش. اند تر یا شهرها شده آبی مجبور به مهاجرت به سمت روستاهای پرآب دلیل بی

 .اعالم کرده و گفته است با گسترش خشکسالی، دوسوم این کشور به مناطق بیابانی تبدیل شده است

مقام وزیر نیروی ایران پیشتر اعالم  های ایران تبدیل شده است، قائم ر بیشتر شهرها و استاناکنون این واقعیت به معضلی بزرگ د

شهر  ۴۴2دارند، به « تنش آبی»شهر دیگر، تعداد شهرهایی که در ایران مشکل  ۶5با افزوده شدن ۶۳6۴سال  در  کرده بود که 

تنها تأمین آب آشامیدنی، بلکه آب بخش کشاورزی نیز با  جاری، نه سال  چیان، وزیر نیرو نیز گفته بود در  حمید چیت.رسیده است

 .رو خواهد شد به مشکالت فراوانی رو

 ۶۶کم  ستهای آینده خشکسالی در ایران د زیست پیشتر گفته بود در دهه همچنین معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط

سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس  ۴۴هشدار داده بود که  ۶۳6۴عیسی کالنتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز سال. برابر خواهد شد

 .شود غیرقابل سکونت می

شور از اند، یعنی زمانی که کشاورزان ک رسیم که تمام آنها آثار متقابلی روی یکدیگر داشته با بررسی این شرایط به این نتیجه می

های نوین آبیاری استفاده نشود،  سطح سواد و دانش کمی برخوردار باشند، اراضی کشاورزی خرد باشد و از مکانیزاسیون و روش

ای از منابع زیرزمینی آب  های اخیر افتاده و باعث شده تا بخش عمده اتفاقی که طی سال. آبی نیز تشدید خواهد شد معضل کم
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درصد  25سال،  ۶۴تا  ۶5بدین ترتیب در کمتر از . شاورزی که ارزش افزوده باالیی ندارد، صرف شودکشور برای تولید محصوالت ک

بنابراین به . اند درصد این ذخایر باقی مانده ۳5سال ذخیره شده، مصرف شده و اکنون فقط  های زیرزمینی ایران که طی هزاران  آب

ه اصلی خود در اقتصاد ملی دست یابد و بتواند وظیفه تأمین امنیت غذایی که بخش کشاورزی ایران به جایگا رسد برای این نظر می

ریزی بلندمدت و دقیق در این بخش هستیم تا با رفع موانع متعددی که در این راه  کشور را به خوبی انجام دهد، نیازمند یک برنامه

 .وجود دارد، زمینه توسعه آن را فراهم کنیم

/item/majles/ir.iana.www//:http۴۱۳22-۶html. 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  13: تاریخ

 نگاه جدید کشاورزان به کشت فرا سرزمینی

با کشت فرا سرزمینی به سبب فراهم کردن ظرفیت بنده همانند سایر مسئولین کشور : رئیس جهادکشاورزی استان تهران گفت

 .جدید تولید در کشور موافق هستم

، در خصوص کشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با 

همانند سایر مسئولین کشور با کشت فراسرزمینی به سبب فراهم کردن ظرفیت جدید تولید و بنده : فراسرزمینی اظهار داشت

تواند ارز آوری خوبی برای کشور  استفاده از امکانات منابع آب و خاک سایر کشورها در جهت تأمین اقالم مورد نیاز کشور که می

 .داشته باشد موافق هستم

ادهایی در زمینه کشت فراسرزمینی با برخی کشورها بسته شده و همواره باید گفت که این در واقع تفاهم نامه و قرار د: وی افزود

 .موضوع در کشورهای آذربایجان و همسایه شمالی در حال پیگیری است

های کشور استفاده کنیم به طوری که باتوجه به رعایت اصل بهره وری حداکثر  در ابتدا بایستی از ظرفیت: منصوری تصریح کرد

فاده در جهت تأمین امنیت غذایی و محصوالت کشاورزی داخل کشور به کار گرفته شود اما نباید کشت فراسرزمینی را رها است

 .کنیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۶۴2۴%/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 49/13/4931: تاریخ خبر

 برنامه وزارت صنعت برای معرفی صنایع معتبر ایران به بازارهای داخلی و خارجی 

تولیدکنندگان برتر دارای : به گزارش ایرنا، محمدحسین عزیزی رئیس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی در این زمینه گفت

 .وش شناسایی خواهند شدپروانه بهره برداری در حوزه صنایع غذایی با این ر

به گفته وی، این اقدام در چارچوب اهداف و سیاست های کالن اقتصادی دولت و همچنین وظایف انجمن علوم و صنایع غذایی 

 .ایران در حمایت از این بخش و استفاده از فضای پساتحریم انجام می شود

بطور عمده مربوط به بخش های محصوالت لبنی، فراورده های  مواد غذایی صادر شده در نیمه نخست امسال با توجه به ارزش آنها

 .حاصل از میوه و سبزی، نان و غالت، محصوالت قند و شکر، شیرینی، محصوالت کاکائو و فرآورده های آن بود

 .رددرصدی دا ۱میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته افزایش  ۴۴۴محصوالت لبنی صادر شده در نیمه نخست امسال به رقم 

عمده صادرات محصوالت لبنی ایران به مقصد عراق حمل شد و این درحالی است که بازار داخل کشور برای مصرف محصوالت 

 .لبنی کاهش نشان می دهد

کتاب چند زبانه و نرم افزار ویژه صنایع غذایی با هدف معرفی صنایع معتبر ایرانی به بازارها، سازمان ها و مصرف : عزیزی افزود

 .ن داخلی و خارجی تدوین و منتشر خواهد شدکنندگا

نخستین هدفی که این مجموعه و مشارکت کنندگان در نظر دارند، نظم بخشی به صنعتی است که به شکل مستقیم : وی ادامه داد

 .با سالمت مردم ارتباط دارد

 .عه توجه می کنند، بیان کردوی هدف دیگر را معرفی صنایعی که پروانه بهره برداری اخذ کرده و به سالمت غذایی جام

میلیون  ۳۶2ماهه نخست امسال، ارزش محصوالت لبنی صادراتی به  ۱آمارهای منتشر شده نشان می دهد در : عزیزی یادآورشد

 .درصد نیز به سهم ماست اختصاص دارد ۴2درصد از آن به صدور پنیر و  ۳5دالر رسید که 

میلیون دالر بود که در گروه  ۱۳که ارزش صادرات بستنی از کشور، بیش از  ماهه ابتدایی امسال نشان داد ۱آمار گمرک در 

 .محصوالت لبنی منظور نشده است

مشارکت وزارت امور خارجه در توزیع این کتاب برای سفارتخانه های جمهوری اسالمی : رئیس هیات مدیره انجمن یاد شده افزود

 .مان، می تواند نقش موثری در تداوم تولیدات کیفی کشور باشدایران و همچنین سفارتخانه خارجی ها مستقر در کشور

عزیزی، توزیع کتاب و نرم افزار ویژه صنایع غذایی از طریق اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سطح کشور و رایزن 

 .یش بینی شده در این رابطه بیان کردهای تجاری، اتاق های مشترک و سایر نهادها و سازمان های ذیربط را از دیگر برنامه های پ

فعاالن حوزه صنعت غذا از جمله تولیدکنندگان، صنایع بسته بندی و پخش کاال می توانند اطالعات خود را به انجمن : وی گفت

 .علوم و صنایع غذایی ایران ارائه دهند تا نسبت به معرفی خدمات آن اقدام شود

نایع غذایی پس از محصوالت لبنی مربوط به فرآورده هایی است که از میوه، مرکبات و به گفته عزیزی، بیشترین آمار صادرات ص

این میزان نسبت به مدت . میلیون دالر اعالم شده است ۴۴۴سبزیجات استخراج می شود که ارزش محصوالت صادر شده آن 

 .مشابه در سال گذشته کاهش هفت درصدی داشته است

دالر از محصوالت غذایی صادراتی در نیمه نخست امسال مربوط به فرآورده های غالت و غیره میلیون  ۶2۱آمارها نشان می دهد 

 . درصد از این مبلغ به صادرات بیسکویت اختصاص داشت ۳5بود؛ بیش از 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 4931آذر ماه  3نبه دو ش

 مصر جایگزین ترکیه برای صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه 

شود جای ترکیه را درمناسبات تجاری و اقتصادی با روسیه  وزیر صنعت و تجارت مصر نوشت این کشور آماده می< کشاورزی

 .بگیرد

 .میوه، البسه، و محصوالت چرم به روسیه بگیرد شود جای ترکیه را درصادرات سبزیجات، مصرآماده می: طارق قبیل گفت

 .پیشنهادهای خود را به دنیس مانتوروف، همتای روس خود ارایه کرده است: این وزیر مصری گفت 

کرد از مصر  تواند تمام محصوالتی را که پیشتر از ترکیه وارد می های اخیر علیه ترکیه می وی افزود روسیه بعد از اعمال محدودیت

 .دوارد کن

وی از روسیه خواست فهرستی از محصوالت وارداتی خود از ترکیه را فراهم کند تا مصر بتواند روند صادرات این محصوالت به 

 .روسیه را تسهیل کند

وی افزود روسیه از مصر خواسته است مجوز ثبت تمامی محصوالت لبنی مصر را صادر کند تا دسترسی بازار روسیه به این 

 .دمحصوالت تسهیل شو
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 برنج

 - 31/13/19فارس

 درصد افزایش دادند ۶1ها قیمت را  واردات برنج؛ هندی شدنسوء استفاده از آزاد 

ها از این مصوبه سوء  بعد از اعالم دولت مبنی بر آزاد شدن واردات برنج، هندی: عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران گفت

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5استفاده کرده و قیمت آن را از هر تن 

هندی ها بعد از اینکه دولت اعالم کرد واردات برنج آزاد :گفت خبرگزاری فارسقاسم علی حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

دالر  6۴5دالر به  ۱۴5است و تاجران می توانند تیر ماه سال آینده برنج وارد کنند قیمت برنج صادراتی خود به ایران را از تنی 

 .افزایش دادند

قطعا با این بخشنامه دولت و اقدام هندی ها میلیاردها دالر :ا سوء استفاده آشکار است، گفتوی با تاکید بر اینکه این اقدام هندی ه

 .به این کشور سرازیر می شود

دالر بود که بالفاصله بعد از این اقدام دولت  ۱۴5قبل از ابالغ بخشنامه مزبور از سوی دولت برنج هندی تنی : حسنی تصریح کرد

ای به هندی ها اعالم کند که  دالر افزایش دادند،پس دولت باید با ابالغ تبصره 6۴5دالر به  ۱۴5تاجران هندی برنج را از تنی 

 .دالر باشد ۱۴5واردات برنج هندی باید همان تنی 

قطعا اگر بخواهیم یک محاسبه کوچک انجام دهیم می بینیم که تا تیر ماه : عضو هیات رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران افزود

 .ه حداقل یک میلیون تن برنج وارد کشور می شود و میلیارد ها دالر به جیب هندی ها واریز خواهد شدسال آیند

آزاد شدن سقف واردات برنج در حالی صورت می گیرد که نیاز ساالنه کشور به واردات بیش از یک میلیون تن نیست و در صورت 

 .زیان تولید شودتواند باعث اخالل در تنظیم بازار و  رویه می واردات بی
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 برنج
 - 31/13/13فارس

 خریم ها برنج را گران کنند از کشورهای دیگر می هندی

بیان اینکه بخشی از ذخایر استراتژیک برنج را قبل از گران شدن برنج هندی از این کشور خریداری معاون وزیر جهاد کشاورزی با 

 .کنیم  با گران شدن برنج هندی برای تأمین بقیه ذخایر استراتژیک اقدام به خرید از دیگر کشورها می: کردیم، گفت

و در پاسخ به این سؤال که با  خبرگزاری فارسنگار اقتصادی وگو با خبر علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت

توجه به گران شدن قیمت برنج توسط تجار هندی، پس از آزاد شدن واردات برنج به ایران، چه راهکاری برای جلوگیری از سوء 

 .کند نی دولتی فقط برای ذخایر استراتژیک برنج خریداری میشرکت بازرگا: ها از این شرایط دارید، گفت استفاده هندی

هزار تن از برنج مورد  ۶25حدود : هزار تن برنج را برای ذخایر استراتژیک وارد کند، افزود ۳55وی با بیان اینکه این شرکت باید 

 .شود نیاز تاکنون خریداری شده و بزودی بخشی از آن وارد کشور می

ها خریداری شده و بقیه برنج مورد نیاز از  هزار تن از برنج از هندی 25فقط : ی دولتی تصریح کردمدیرعامل شرکت بازرگان

 . کشورهای دیگر خریداری شده است

با : قنبری با تأکید بر اینکه بازرگانی دولتی برنج را قبل از گرانی با قیمت خوبی از هندوستان خریداری کرده است، بیان داشت

 .کنیم رنج در هندوستان، برای تأمین ذخایر استراتژیک دولت از کشورهای دیگر برنج خریداری میتوجه به گران شدن ب

براساس استانداردها و اصول اقتصاد مقاومتی از چند کشور مختلف از جمله آرژانتین، اروگوئه، هندوستان و تایلند اقدام : وی افزود

در هندوستان اقدام به خرید برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک از کشورهای کنیم بنابراین با گران شدن برنج  به واردات برنج می

 .دیگر خواهیم کرد

 .هزار تن ذخیره استراتژیک برنج در کشور موجود است ۴۴5در حال حاضر : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

هزار تن آن از  ۶55میلیون و  ۴یاز است که حدود هزار تن برنج در کشور مورد ن ۶55میلیون و  ۳ساالنه حدود : قنبری تصریح کرد

 .شود طریق تولید داخلی فراهم می

هزار تن آن را شرکت  ۳55از یک میلیون تن برنج که باید از طریق واردات تأمین شود : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت گفت

 .کند و واردات بقیه آن بر عده بخش خصوصی است بازرگانی دولت وارد می

ها پس از اعالم آزاد شدن برنج با استفاده از  قاسم علی حسنی عضو هیئت رئیسه بنکداران گفته است هندی: س این گزارشبراسا

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5این موقعیت قیمت هر تن برنج را از 

ز اعالم آزاد شدن واردات برنج به هر کیلو برنج در هند پس ا: گوید در عین حال سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان می

 .تومان افزایش یافته و با توجه به افزایش تقاضا این اتفاق کامال طبیعی است ۳55ایران حدود 

امسال هیچ : میلیون تن گندم از کشاورزان بصورت تضمینی خریداری شد، بیان داشت 2قنبری همچنین با بیان اینکه امسال 

 .ها تأمین است لیون تن آرد مورد نیاز خبازیمی 2نیازی به واردات نداریم و 

میلیون تن است که به دنبال آن  ۴در حال حاضر ذخایر استراتژیک گندم : وی در مورد ذخایر استراتژیک گندم اظهار داشت

 .میلیون تن برسانیم ۴هستیم تا با تصویب شورای اقتصاد آن را به 
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 برنج
 - 31/13/10فارس

 رئیس انجمن واردکنندگان برنج به فارس خبر داد

 دهد روز دیگر قیمت را کاهش می۶5جدید تا   ورود محموله/ تومانی قیمت برنج هندی در هر کیلو  ۳55افزایش 

تومان در هر کیلو  ۳55واردکنندگان برنج با بیان اینکه با آزاد شدن واردات برنج در ایران، هند قیمت برنج را برای ما رئیس انجمن 

 .شود روز دیگر به کشور وارد می ۶5نخستین محموله برنج هندی :باال برد، گفت

در  دالری ۳55در مورد افزایش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفت

 .این موضوع حقیقت ندارد: هر تن برنج توسط تجار هندی به دنبال آزاد شدن واردات برنج به ایران، گفت

زمان اعالم آزاد شدن واردات برنج به  از :شود، افزود قیمت می منجر به افزایش افزایش تقاضا در هر کاالیی وی با تاکید بر اینکه

 .تومان افزایش قیمت داشته است ۳55تا  ۴۴5 برنج هندی حدود ایران هر کیلو

روپیه  ۴۳روپیه بود که در حال حاضر به حدود  ۴2قیمت هر کیلو برنج هندی حدود : رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان داشت

 .طبیعی است ضا کامالرسیده و این نوسان با توجه به افزایش تقا

 .وجود ندارد توان افزایش قیمت برنج بیش از این: وی با اشاره به رکود شدید بازار داخلی ایران، گفت

با توجه به شرایط بازار واردکنندگان با تردید ثبت سفارش : بحق در مورد مشخص نشدن سقف برای واردات برنج نیز اظهار داشت

 .ران تشنه واردات نیستدهد و بازار داخلی ای انجام می

تقاضایی در بازار  وقتی :شود، گفت با تاکید بر اینکه محدودیت واردات منجر به افزایش واردات می رئیس انجمن واردکنندگان برنج

 .نباشد واردکنندگان هم تمایلی به واردات ندارند

وارداتی  به ازای هر کیلو برنج: ر کیلو برنج تصریح کردتومانی برای واردات ه ۴55التفاوت  درصدی و مابه ۴5بحق با اشاره به تعرفه 

 .دهد تومان تعرفه به گمرک پرداخت کنند که این موضوع تمایل به واردات را کاهش می ۶255 باید حدود 

اتفاق عمده قاچاق برنج از طریق مرزهای شرقی و جنوبی کشور : شود، گفت افزایش قاچاق می باال منجر به وی با بیان اینکه تعرفه

 .افتد می

مازاد یک میلیون تنی برنج در کشور حقیقت ندارد و هدف از بیان این موضوعات :رئیس انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت

 .است  خرید برنج ایرانی با قیمت پایین

ورد نیاز کشور از طریق با ممنوعیت واردات برنج بخشی از برنج م: وی با تاکید بر اینکه مازاد برنج در کشور موجود نیست، گفت

 .شد قاچاق تأمین می

قیمت  ها منجر به کاهش شود و قطعا ورود محموله روز دیگر به کشور وارد می ۶5اولین محموله وارداتی برنج از : بحق بیان داشت

 .شود برنج در کشور می

بعد از اعالم دولت مبنی بر آزاد  استقاسم علی حسنی عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران گفته : براساس این گزارش

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5ها از این مصوبه سوء استفاده کرده و قیمت آن را از هر تن  شدن واردات برنج، هندی
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 برنج
 - 31/13/49فارس

 افزایش قیمت برنج هندی بهانه گران کردن برنج ایرانی در بازار/ ها تبانی دالالن داخلی با هندی

رسد بیش از گرانی برنج هندی، هدف گران کردن برنج  رسد که به نظر می زمزمه گرانی برنج هندی این روزها در حالی به گوش می

 .محصولی که قوت غالب مردم بوده است و دولت باید پیش از وقوع آن عالج واقعه کندایرانی است، 

هندی پس از آزاد شدن واردات برنج به ایران یکی از موضوعاتی   افزایش قیمت برنج خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ر آن گذشتاست که نباید به راحتی از کنا

تومان افزایش دادند و  ۳55در هر کیلوگرم حدود  شود تجار هندی پس از آزاد شدن واردات برنج قیمت این محصول را گفته می

این افزایش قیمت به معنای واردات برنج با قیمتی بیش از قیمت واقعی است، چرا که با هزینه حمل و نقل، انبارداری و چند دست 

 .تومان در هر کیلو خواهد بود ۳55ایش قیمت برنج هندی در بازار بسیار فراتر از گری قطعا افز واسطه

قرار گرفتن در زمان  با ها در فصل برداشت برنج قرار دارند و بنابراین که هندی این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده

 . بود، نه افزایش قیمت  قیمت باید شاهد کاهش برداشت،

ای را  ها از این موقعیت اگرچه به نفع آنان است و درآمد بادآورده ء استفاده هندی توجه کنیم که سو موضوع هم از طرفی باید به این

ها و دیگری افزایش  قابل توجه برای ما دارد؛ یکی سرازیر شدن بخشی از پول نفت به جیب هندی کند، اما دو زیان شان می نصیب

دی در بازار که امری اجتناب ناپذیر بوده و بنا بر برخی خبرها هدف اصلی نیر در واقع قیمت برنج ایرانی در پی گران شدن برنج هن

 .همین است

رسد و هر کیلو گرم برنج هندی هم با  هزا تومان به فروش می ۶5تا  2در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی بطور متوسط با قیمت 

تومان  ۳55گر به ازای هر کیلوگرم برنج هندی واردکنندگان ایرانی فقط هزار تومان در بازار موجود است بنابراین ا ۴تا  ۴قیمت 

 .اضافه پرداخت کنند این موضوع قطعا بر روی قیمت نهایی عرضه برنج هندی در کشور مؤثر خواهد بود

شود  عرفه اخذ میدرصد ت ۴5التفاوت و همچنین  تومان مابه ۴55ناگفته نماند که در حال حاضر به ازای واردات هر کیلو گرم برنج 

 .ها قطعا برنج وارداتی هندی در بازار ایران قیمتی بیش از قیمت سابق خواهد داشت که با این تعرفه

دهند با آزادسازی سقف  سناریو برنج هندی در حالی در حال اجراست که برخی فعاالن بازار عمده فروشی خبر می

شان را گران کنند، اما هدف تنها  اند که برنج ها سیگنال داده واردات برنج برخی دالالن بزرگ برنج در داخل به هندی

افزایش قیمت برنج هندی نیست، بلکه هدف آنان گران کردن برنج ایرانی است، چرا که وقتی قیمت برنج هندی با 

های دولتی واردات و چرخه گرانی آن تا رسیدن به دست مصرف کننده چند هزار تومان  محاسبه افزایش هزینه

ای خواهد بود تا برنج داخلی که محصول مرغوب، بومی و مورد اقبال مردم است نیز افزایش  ایش قیمت بخورد، بهانهافز

 .قابل توجهی یافته و آن نیز گران شود

کیفیت چندانی ندارد با قیمت بیشتری نسبت به گذشته عرضه  بدین معنا که وقتی یک محصول خارجی که در مقابل برنج ایرانی

الشعاع قرار داده و منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی که از قضا قوت غالب مردم است خواهد  ا قیمت برنج داخلی را تحتشود،قطع

این سناریو در حالی در حال طراحی و اجراست که مصرف اکثر مردم برنج ایرانی است و برنج هندی بخش کوچکی از سبد .شد

 .ها و از این قبل است ها، پادگان صرف رستورانمصرفی عامه مردم را تشکیل داده و بیشتر م
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ها با سوء  پیش از این قاسم علی حسنی عضو هیات رئیسه بنکداران تهران به فارس گفته بود که هندی: براساس این گزارش

اند و این به معنای  دالر افزایش داده 6۴5دالر به  ۱۴5استفاده از آزاد شدن واردات برنج به ایران قیمت این محصول را در هر تن از 

 .دالری در هر تن است ۳55افزایش 

هندی برای واردکنندگان  قیمت هر کیلوگرم برنج توان نتیجه گرفت،  دالر افزایش یافته باشد می ۳55بنابراین اگر قیمت هر تن 

 .یافته است افزایش حدود هر کیلو هزار تومان

رود که  قف واردات برنج است، که با این تصمیم دولت بیم آن مینکته دیگری هم که شاید حائز اهمیت باشد مشخص نشدن س

 .های خارجی در فصل برداشت تکرار شود وارد کشور شده و باز هم داستان ورود برنج بخش قابل توجهی برنج توسط واردکنندگان،

مانده کشور  لیون تن نیاز باقیمیلیون تن است و برای تامین یک می ۴بر اساس این گزارش تولید داخلی برنج هم اکنون بیش از 

باید اقدام به واردات کرد، از آنجا که کشورهای اروگوئه، تایلند و آرژانتین عالوه بر هندوستان برای واردات برنج در فهرست ایران 

ها از این  ندیرود این است که مانع سوء استفاده ه کنندگان این محصول استراتژیک انتظار می قرار دارند، اقدامی که از سوی وارد

 .موقعیت شده و اقدام به ثبت سفارش و واردات از دیگر کشورها کنند

در سفر هیئت تجاری تایلند به ایران وزارت اقتصاد این کشور اعالم کرده که انتظار دارد پس از سفر به : به گزارش فارس

 .هزار تن برنج به ایران صادر کند ۴55تایلند بتواند حدود  ایران،

 ایر استراتژیک از دیگر کشورهاخرید ذخ*

با گران شدن برنج هندی برای تأمین بقیه ذخایر : علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با این موضوع به فارس گفت

 .کنیم استراتژیک اقدام به خرید از کشورهای دیگر می

نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است،  ای به محمدرضا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه: به گزارش فارس

 6۴آذر ماه  ۴تومانی در هر کیلوگرم از سوی گمرک و از  ۴55التفاوت  در پی مصوبه شورای اقتصاد، واردات برنج به شرط اخذ مابه

 .به مدت سه ماه و با امکان تمدید حداکثر یک ماده آزاد است

وارد کشور شود، تا مشکلی برای کشاورزان در فصل برداشت  6۴تیر  ۳۶ج باید حداکثر تا در این نامه آمده است، کلیه واردات برن

 .برنج در سال آینده ایجاد نشود

رویه واردات خواهد بود و با این تصور سقف واردات برنج آزاد گذاشته شده  به زعم مسئوالن دولتی تدابیر اینچنینی مانع افزایش بی

 .گران در بازار کماکان در تدارک گرفتن کره از آب هستنداست، غافل از آنکه برخی سودا
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 پسته

 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 دنبال خرید تنقالت نیست  رئیس جمهور مقتصد چین به/ ها رونق پسته صادراتی ایران با آغاز عید چینی

اند، اما آنالیز اقتصادی  ترین شریک اقتصادی ایران در اوایل فصل صادراتی پسته وارد بازار خرید نشده عنوان بزرگ ها به هرچند چینی

 .ماه خواهد بود، رونق بازار پسته ایجاد خواهد شد ها که اواخر بهمن چینی دهد با نزدیک شدن به عید این کشور نشان می

آنالیز بازار پسته ایران : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کارشناس اقتصادی پسته امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

کای اقتصادی ایران بوده است که حجم قابل توجهی از پسته ترین شر عنوان یکی از بزرگ های اخیر، چین به دهد طی سال نشان می

 .ایران را خریداری کرده است، اما در سال جاری با وجود افزایش تولید پسته، ایران نتوانست صادرات قابل توجهی داشته باشد

پسته وارد بازارهای خرید ها در اوایل فصل برداشت  دهد که چینی آنالیز اقتصادی کشور چین نشان می: سیدمحمود ابطحی افزود

 .های سنگینی بود که آنها سال قبل و در پایان فصل انجام دادند نشدند و علت آن خرید محموله

هزار تن پسته از ایران خریداری کردند که با توجه  25ها بیش از  در پایان فصل صادراتی سال گذشته، چینی: وی خاطرنشان کرد

رسد انبارهای این کشور هنوز برای ثبت سفارش پسته در اوزان  نظر می آنها از کشور آمریکا، به های پسته، وارداتی به سایر محموله

 .باال نیاز ندارد

 های واردات کاالی چینی گیری افزایش سخت 

زمان  های این کشور برای واردات کاال ازجمله محصوالت کشاورزی باعث شده مدت گیری از سوی دیگر، سخت: ابطحی ادامه داد

 .گیرانه افزایش یابد علت اعمال شرایط سخت های صادرشده به این کشور تا مرحله تخلیه و بارگیری به قف محمولهتو

توان گفت تنها برای پسته ایرانی  شود و نمی چنین شرایطی برای همه کاالهای واردشده به این کشور اعمال می: وی تصریح کرد

 .دی بین دو کشور، اثرگذار بوده استاست؛ لذا در افزایش انتقال و تبادالت اقتصا

 رئیس جمهور مقتصد چین 

از سوی دیگر، با تغییر رئیس جمهوری چین و پیروزی رئیس جمهوری مقتصد این کشور، میزان : صادرکننده پسته یادآور شد

 .خریداری تنقالت آنها کاهش یافته است

های اقتصادی وی حول  یلی به واردات غیرضروری ندارد و برنامهرسد رئیس جمهوری جدید چندان تما نظر می به: ابطحی تأکید کرد

هایی در برنامه مالی بخش خصوصی نیز اثرگذار بوده و در نتیجه با  چنین سیاست. چرخد و حوش واردات تنقالت در اوزان باال نمی

 .کشور گزارش نشده است وجود گذشت چند ماه از شروع فصل برداشت پسته در ایران، هنوز ثبت سفارش کالنی از سوی این

 تر رفته است ها عقب عید چینی 

 .تر رفته است ها امسال نسبت به سال قبل بیش از یک ماه عقب همچنین عید چینی: وی اظهار داشت

های  ها خواهد بود و تاجران چینی برای تنقالت شب ماه سال جاری مصادف با عید چینی بهمن ۴۶نظر  به: ابطحی همچنین گفت

 .شوند و طبیعی است عجله سال گذشته را برای خرید پسته ندارند بازار می عید وارد

های  پیش از اعمال تحریم، فرصت تبادل تجاری کشورها کوتاه بود، اما اکنون با تغییر معادله  از سوی دیگر،: وی در ادامه افزود

بازار صادراتی پسته ایران رونق سال گذشته را در سیاسی، زمان بیشتری برای ورود به بازار وجود دارد و همین دالیل باعث شده 

 .مدت مشابه نداشته باشد

 بازار اقتصادی ایران امسال پررونق خواهد بود 
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هرچند آغاز سال صادراتی پسته از رونق زیادی برخوردار نبود، اما با توجه به پایین بودن : کارشناس اقتصادی پسته خاطرنشان کرد

 .المللی سال موفق و پر از سودی را تجربه کند رود بازار پسته ایران در بازارهای بین کالیفرنیا، انتظار میحجم تولید پسته در 

رسد و کالیفرنیا  المللی به فروش می دالر در بازارهای بین 62۴در زمان حاضر، هر کیلوگرم پسته ایرانی به قیمت : ابطحی ادامه داد

 .کند یدالر عرضه م ۶۴پسته خود را به قیمت 

های آمریکایی با نوع ایرانی متفاوت بوده و از درشتی بیشتری برخوردار است، قیمت آن  از آنجا که نوع رقم پسته: وی تصریح کرد

 .های متنوع را نیز به این موضوع اضافه کرد بندی همواره باالتر از پسته ایرانی بوده است، هرچند باید بسته

تواند در رقابت با پسته آمریکایی مورد  فردی برخوردار است که می ایرانی از طعم و مزه منحصربهپسته : ابطحی در پایان یادآور شد

 ./توجه قرار گیرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴6۶-۶html. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 میلیارد تومان سرمایه تشکیل می شود  055تا  05صندوق بحران مسایل گیاه پزشکی با 

 .پزشکی هستیمدر برنامه ششم توسعه، به دنبال ایجاد صندوق بحران مسایل گیاه : رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد

، محمد علی باغستانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

هدف از راه اندازی این صندوق، استفاده از منابع مالی آن در مواقع بحرانی برای مبارزه سریع با بیماری و یا آفات : کشاورزی افزود

 .جدید است

 .میلیارد تا یکصدمیلیارد تومان راه اندازی شود ۴5پیشنهاد ما این است که این صندوق با سرمایه ثابت اولیه : وی گفت

باغستانی با بیان این که طبق قانون حفظ نباتات ، اعتبارات مربوط به موضوعات گیاهپزشکی باید توسط دولت تأمین شود، اظهار 

آفات، بیماری ها و علف های هرز توسط دولت و از محل ستاد بحران کشور تأمین می شود، اما اکنون اعتبارات مبارزه با : داشت

 .فرآیند مصوبه این ستاد، طوالنی است

فرآیند مصوبه ستاد بحران کشور برای پرداخت بودجه مورد نیاز به منظور مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی حدود : وی ادامه داد

م طول می کشد و این در حالی است که برای مبارزه با بعضی آفات مانند گال باکتریایی زیتون، یک روز یکسال تا یکسال و نی

 .تأخیر هم زیاد است

امسال برای مبارزه با گال باکتریایی زیتون، درختان یک باغ پنج هکتاری در : رییس سازمان حفظ نباتات کشور خاطر نشان کرد

از شیوع آن به دیگر باغ ها جلوگیری شود و این اقدام در صورتی انجام گرفته که با باغدار علی استان گلستان را منهدم کردیم تا 

 .میلیون تومان به این باغدار بابت خرید درختان و سپس انهدام آنها پرداخت کنیم ۴55الحساب کنار آمده ایم و باید 

ر برنامه های پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه عنوان کرد وی ارتقای آزمایشگاه های مرجع سموم سازمان حفظ نباتات را از دیگ

ما پیشنهاد داده ایم که از طریق تعرفه وارداتی سموم و تعرفه وارداتی میوه، امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرجع سموم را : و گفت 

 . به منظور کنترل کیفیت سموم ارتقاء دهیم

اعتبارات این سازمان باید با وظایف : ت کشاورزی را با اهمیت خواند و اذعان داشتباغستانی، نقش گیاهپزشکی در تولیدات محصوال

 ./و اقدام های آن هماهنگ و افزایش یابد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴62-۶html. 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 4931آذر  49, جمعه

 هزار میلیارد ریال تسهیالت برای توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی اردبیل  ۶

ریال   هزار میلیارد ۴شغل با جذب  ۶55پروژه بزرگ در زیر بخش های کشاورزی استان اردبیل، بیش از  ۶۱با بهره برداری از 

 .دردست اقدام است

در کنار تولید محصوالت : د کشاورزی استان اردبیل، عدیل سروی با اعالم این خبر افزودبه گزارش روابط عمومی سازمان جها 

کشاورزی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی جزو اولویت های اجرایی و الزم و اساسی این سازمان است که در طی مدت یک و 

ه تسهیالت و سرمایه گذاری با جدیت پیگیری می نیم سال گذشته بر اساس تاکیدات دولت تدبیر و امید و با راه اندازی کارگرو

 .شود

احداث مجتمع های گلخانه ای، توسعه صنایع : وی در خصوص پروژه هایی که بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری است افزود

ه های تبدیلی و تکمیلی ، احداث مجتمع های گاو شیری؛ احداث مجتمع های تولیدی و فرآوری گیاهان داروئی و احداث پروس

 .زنجیره ای تولید در بخش صنعت طیور از جمله قسمت هایی است که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری می نماید

شغل  ۶55پروژه بزرگ در زیر بخش های فوق در دست اجراست که با بهره برداری از آنها بیش از  ۶۱در حال حاضر : سروی افزود

ت که بهره برداری ازآنها موجبات شکوفایی اقتصاد را در این بخش بیش از پیش هزار میلیارد ریال دردست اقدام اس ۴با جذب 

 .فراهم خواهد آورد

/item/majles/ir.iana.www//:http۴۱۴2۱-۶html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/13/13فارس

 شود های کشاورزی برگزار می تکنولوژی زیرساخت نمایشگاه تخصصی

 .شود آذرماه برگزار می ۴2تا  ۴۴های کشاورزی  هشتمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی زیرساخت

آذرماه  ۴2تا  ۴۴های کشاورزی  هشتمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی زیر ساخت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود برگزار می

های نوین آبیاری ، ایجاد رقابت سالم میان سازندگان و وارد کنندگان  این نمایشگاه با هدف ارائه توانمندیهای مرتبط به سامانه

 .شود های مختلف و رونق بازرگانی برگزار می طراحان و مجریان روش

 .شوند این نمایشگاه حاضر می های مختلف کشور در شرکت از استان 25هر ساله حدود 

براساس این گزارش این نمایشگاه در گلستان گلشهر واقع در میدان امام خمینی جنب پل هوایی شهدای پلیس مرکز شهرستان 

 .شود کرج استان البرز برگزار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴5656555۳۱۱ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
  آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

برگزاری چهلمین سالگرد / فناوری جدید 005بازار با  شده کشاورزی در فن  نمایش دستاوردهای تجاری

 تأسیس سازمان تات 

بازار جمهوری اسالمی  شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در فن سازی دستاوردهای تجاریدر هفته پژوهش امسال، 

 .ایران به نمایش گذاشته خواهد شد

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  سازی و انتقال یافته مدیرکل دفتر تجاری 

این مراسم : آذرماه خبر داد و گفت ۴۴از برگزاری جشن چهلمین سالگرد تأسیس سازمان تات در ( ایانا)یران خبرگزاری کشاورزی ا

 .به مناسبت آغاز هفته پژوهش با هدف تحلیل و پژوهشگران برتر سازمان برگزار خواهد شد

درس و مروج تجلیل خواهد شد و حدود ترین رئیس سازمان، محقق، م محقق نمونه، قدیمی ۶۱طی این آیین از : مجید ولدان افزود

 .شود قرارداد انتقال فناوری به بخش خصوصی منعقد می ۶5

هایی که تاکنون طرف  شود و شرکت در کنار این مراسم، نمایشگاهی با مشارکت بخش خصوصی برگزار می: وی خاطرنشان کرد

یشان تهیه دیده شده است محصوالت تولیدشده ناشی از فناوری هایی که برا اند، در غرفه قرارداد سازمان برای انتقال دانش فنی بوده

 .سازمان تات را ارائه خواهند داد

های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به شرکت در مراسم  سازی و انتقال یافته مدیرکل دفتر تجاری

در مراسم هفته پژوهش نیز محققان برتر سازمان تات به : مه دادمؤسسه و مرکز تحقیقات ملی ادا ۶۱ملی هفته پژوهش با حضور 

 .وزارت علوم معرفی شدند تا از آنها تجلیل به عمل آید

شده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به نمایش  سازی بازار، دستاوردهای تجاری ولدان با بیان اینکه امسال در فن

المللی تهران برگزار خواهد شد و سازمان تات  آذرماه در محل نمایشگاه بین ۴۱تا  ۴۳سم این مرا: گذاشته خواهد شد، تصریح کرد

 .فناوری و دانش فنی جدید در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد ۶۴5با 

ای  هاین سازمان با حضور در غرف: های جدید به بخش خصوصی اعالم کرد و یادآور شد وی این مراسم را شروعی برای انتقال فناوری

 .های جدید است متر و با دعوت از بخش خصوصی آماده واگذاری دانش فنی و فناوری ۴5۳به مساحت 

های  امسال مانند سال: ها و مراکز تابعه سازمان در این نمایشگاه شد و تأکید کرد ولدان در پایان خواستار حضور پررنگ مؤسسه

های فناورانه قابل واگذاری سازمان را  این نمایشگاه دانش فنی و توانمندیجانبه در  گذشته، مجدانه سعی خواهید شد با حضور همه

عمل  گذاری الزم را به در بهترین وجه ممکن به نمایش گذاشته شود تا بخش خصوصی بتواند با آشنایی با این دستاوردها سرمایه

 .آورد

ای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و ای است که فرصت مناسبی بر الزم به ذکر است، هفته پژوهش و فناوری، هفته

ریزی و  نفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجود در کشور برای آینده، برنامه آورد تا کلیه ذی فناوری در کشور فراهم می

و تجلیل از آنها و  انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری. تری را در دستور کار خود قرار دهند اقدامات بهتر و مهم

بازار، همایش ملی،  های مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه، فن نفعان این حوزه به شیوه همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذی

زند که ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و  های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فضایی را در کشور ایجاد و به آن دامن می مصاحبه

ن در این عرصه، بسترسازی مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری که ضامن پیشرفت واقعی فناوری و فعاال

 .کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم است در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم کند
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حقیقات و فناوری، چهارمین هفته آذرماه با منظور ترویج فرهنگ پژوهش، وزارت علوم، ت خورشیدی به ۶۳26گفتنی است، از سال 

گذاری شده و مسئولیت  از طرف شورای فرهنگ عمومی، به نام هفته پژوهش نام "روز پژوهش"آذرماه به نام  ۴۴توجه به نامگذاری 

 ./برگزاری این هفته به معاونت پژوهشی این وزارتخانه سپرده شده است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 تولید ارقام چغندر مقاوم به خشکی در همکاری مشترک ایران و هلند 

تهیه بذر و نهال چغندرقند با ارائه محورهای پیشنهادی برای همکاری در بازدید هیأت هلندی از مؤسسه تحقیقات اصالح و 

 .مندی خود را برای شروع همکاری مشترک با مؤسسه اعالم کرد مشترک با دانشگاه واخنینگن هلند، هیأت هلندی عالقه

با اشاره به بازدید ( ایانا)ایران رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  

های مشترک  المللی، از اجرای همکاری های علمی مشترک با مجامع بین هیأت هلندی از این مؤسسه در راستای گسترش همکاری

 .با دانشگاه واخنینگن هلند جهت دستیابی به ارقام مقاوم به خشکی در صورت توافق طرفین خبر داد

های همکاری مشترک با این دانشگاه اعالم شد و همچنین با معرفی مؤسسه،  بازدید پیشنهادات و زمینه در این: باقر محمودی افزود

 .ها و دستاوردها در زمینه تحقیقات مشترک به گفتگو پرداختیم فعالیت

عد از آن خاطرنشان های پیش از انقالب و همچنین ب های مشترک محققان ایرانی و دانشگاه واخنینگن از سال وی با اشاره به فعالیت

مند به شروع همکاری هستیم، تولید ارقام چغندرقند مقاوم به خشکی است که با توجه به شرایط  هایی که ما عالقه از زمینه: کرد

 .اقلیمی خشک ایران، بستر همکاری برای دو کشور فراهم است

: کنند، ادامه داد انشگاه واخنینگن هلند تحصیل میدانشجو در مقطع دکترا در د ۴5محمودی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 

های زراعی و تنوع اقلیمی در شرایط مطلوبی قرار دارد، این در حالی است که هلند با مساحت  کشور ایران از لحاظ امکانات، زمین

مندی کشورهای  کی از دالیل عالقهها را ندارد و این ی کم و آب و هوایی بارانی، شرایط الزم برای انجام تحقیقات در بسیاری از زمینه

دلیل نداشتن تنوع اقلیمی  اروپایی برای مشارکت در تحقیقات در زمینه خشکی در ایران است، هلند نیز با وجود دانش فنی باال به

 .مند به همکاری با ایران است عالقه

ثبت و گواهی بذر و نهال و مؤسسه تحقیقات  وی در پایان با اشاره به بازدید هیأت هلندی از مؤسسه تحقیقات چغندرقند، مؤسسه

 ./مندی هیأت هلندی برای همکاری مشترک با مؤسسه خبر داد خاک و آب، از اظهار عالقه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۱-۶html. 
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ها تحقیقات و نوآوری  
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

 طرح مطالعات ماهیان خاویاری و اسب اصیل ترکمن آغاز شد 

با امضای تفاهم نامه پژوهشی استاندار گلستان و رئیس جهاد دانشگاهی کشور، مطالعات و پژوهش گونه های کمیاب گیاهی و 

 . اصیل ترکمن وارد فاز اجرایی شدجانوری از جمله مطالعات ژنتیکی ماهیان خاویاری و اصالح نژاد اسب 

، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور شامگاه یکشنبه در جریان امضای (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر تفاهم نامه همکاری توسعه گلستان با استاندار این استان، در جریان امضای این تفاهم نامه با موضوع اجرای کارهای مطالعاتی د

حوزه گیاهان دارویی، احیای درخت سرخدار، اصالح نژاد اسب اصیل ترکمن، حوزه پزشکی، مطالعات ژنتیکی ماهیان خاویاری و 

این طرح ها به صورت مطالعاتی توسط کارشناسان جهاد دانشگاهی صورت می گیرد تا با فراهم شدن زمینه اجرای : تولید گل، افزود

 .آن، توسعه استان فراهم شود

گلستان از جمله استان های کشور است که به سبب مزیت های نسبی و کمتر استفاده شده، ظرفیت بسیار خوبی : اظهار داشت وی

 .برای انجام امور مطالعاتی و توسعه دارد

ه ما به جهاد دانشگاهی از جمله نهادهای علمی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی دایر و امروز هم: استاندار گلستان نیز گفت

 .نقش آفرینی آن در توسعه استان ها از جمله گلستان اعتقاد داریم

خاویار، اسب ترکمن، : حسن صادقلو با بیان این که امضای این تفاهم نامه کمک شایانی به توسعه استان در آینده خواهد کرد، افزود

تان مناسب برای کشت در اراضی شیبدار ازجمله تدوین الگوی کشت، گیاهان دارویی، دام و طیور، بیابان زدایی و معرفی درخ

اموری است که جهاد دانشگاهی می تواند با پژوهش و مطالعات زمینه شکوفایی بیشتر آن به منظور شتاب بخشی در توسعه استان 

 .را فراهم کند

یر آسیب زیادی به ماهیان آن گلستان در حوزه شرقی دریای خزر ظرفیت بسیار باالیی در تولید خاویار دارد، اما طی سال های اخ

 .وارد شده است به طوری که بیم انقراض آن جدی است

این استان همچنین در حوزه پرورش اسب به ویژه گونه های ترکمن فعال است و اساسا زندگی ترکمن ها که از جمله ساکنان این 

 .استان هستند با اسب عجین شده است

ی، جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی و خدماتی کشور معرفی بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگ

 .شده و دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی بر عهده این نهاد است

واحد در مراکز  ۳5واحد آن در شهر تهران و  ۶۳واحد جهاد دانشگاهی است که  ۴۳این نهاد هم اینک عالوه بر دفتر مرکزی دارای 

 .استان ها استقرار دارند

پارک علم  ۴سازمان، مرکز، مؤسسه و شرکت به ثبت رسیده، یک مجتمع تحقیقاتی و  ۴2پژوهشکده،  ۴۴پژوهشگاه و  ۳همچنین 

 .و فناوری نیز تحت پوشش جهاد دانشگاهی فعالیت دارند

زار دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف مراکز دانشگاهی ه 65هزار نفر جمعیت حدود  2۴5در استان گلستان با یک میلیون و 

 ./دولتی و غیردولتی مشغول تحصیل هستند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http۴۱۴۶6-۶html. 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  41: تاریخ

 افزایش قیمت تخم مرغ پیش بینی

 ۴شود که قیمت هر کیلو تخم مرغ به مرز  بعد از اربعین حسینی پیش بینی می: دهندگان مرغ تخم گذار گفت دبیر کانون پرورش

 .هزار تومان افزایش یابد

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

تن تخم مرغ در کشور تولید شده و اکنون با   ۴۱55الی  ۴۴55روزانه حدود : خصوص روند تولید تخم مرغ در کشور اظهار داشت

 .تن مازاد تخم مرغ در روز مواجه هستیم ۴55های پیر از چرخه تولید با حداقل  توجه به حذف مرغ

توان گفت که  به دلیل فرا رسیدن ایام اربعین حسینی صادرات تخم مرغ به عراق با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و می: وی افزود

 .تا پایان هفته این روند ادامه دارد

جود دارد هزار تن تخم مرغ در سال برای صادرات از سوی بازارهای هدف و ۶55در واقع تقاضایی بالغ بر : طال کش در ادامه گفت

 .های صادراتی به صادر کنندگان این امر شدنی نیست که متاسفانه به سبب عدم مشوق

ها روند باثباتی را در بازار داشته و  خوشبختانه از هفته گذشته تا کنون قیمت: دبیر کانون پرورش دهندگان تخم مرغ بیان کرد 

ها با توجه به قیمت تمام شده  تومان بوده گرچه قیمت ۳۱55ری توان گفت که اکنون قیمت هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغدا می

هزار تومان  ۴ها بعد از اربعین حسینی به مرز  شود که قیمت درصد سود مرغدار ایده آل نیست اما همواره پیش بینی می ۶5و 

 .برسد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۶6۳5 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 محدودیتی برای ذخیره سازی وعرضه میوه شب عید وجود ندارد

میلیون تنی مرکبات در سال جاری هیچ محدودیتی در عرضه و  ۴با توجه به تولید بیش از : نائب رئیس اتحادیه باغداران گفت

 .عید وجود نداردذخیره سازی میوه شب 

، درخصوص ذخیره سازی سیب و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

ر تن پرتغال درکشور تولید شده و هزا ۴55تن سیب و دو میلیون و  هزار  ۴55حدود سه میلیون و : پرتغال شب عید اظهار داشت

 .میلیون تن برسد ۴شود که تولید مرکبات امسال با احتساب نارنگی و لیمو شیرین به بیش از  از طرفی پیش بینی می

روز گذشته با سازمان تعاون روستایی انجام شده که بر  ۴5قرار دادهای ذخیره سازی سیب و پرتغال شب عید حدود : وی افزود

 .هزار تن سیب ذخیره سازی شده است ۴۴هزار تن پرتغال و  ۴5رار داد اساس این ق

 .با توجه به تولید خوب مرکبات در سال جاری هیچ محدودیتی دراین زمینه وجود ندارد: شادلو در ادامه بیان کرد

روستایی با سال گذشته در سال جاری قیمت خرید محصوالت از سوی سازمان تعاون : نائب رئیس اتحادیه باغداران در ادامه گفت

 .تفاوتی نداشته و تنها میزان آن افزایش یافته است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۱۳6۱ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/13/13فارس

 هزار دام مازاد به مراتع سد الر 1ورود 

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با بیان اینکه دام مازاد مشکل اصلی مدیریت مراتع حوزه سد الر است، 

 .هزار واحد دامی مازاد بر ظرفیت در منطقه وارد شد ۱امسال : گفت

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، قاسم حقانی معاون فنی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار هکتار را شامل می  2۳با اشاره به این که مراتع حوزه سد الر مساحتی بالغ بر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

 .ی استهزار واحد دام2۶این مراتع دارای ظرفیت چرای معادل : گفت شود

 ۴۳55هزار واحد دامی مازاد بر ظرفیت در منطقه وارد شدند که بیش از  ۱متاسفانه در فصل چرای سال جاری حدوداً   :وی افزود

 .واحد آن توسط اکیپ های کنترل دام از منطقه خارج و متخلفان به محاکم قضائی معرفی شدند

تان و همچنین وضعیت بهره برداری و فصل تعلیف دام، الزم است با توجه به شرایط اکولوژیکی مراتع اس: بیان داشت حقانی

ها و مبادی ورودی دام به این عرصه   اقدامات مضاعفی در راستای مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع دشت الر بویژه برای گلوگاه

 .صورت گیرد

اقدامات تغییر زمان فعالیت اکیپ های کنترل دام  یکی از این :معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت 

اردیبهشت ماه تا اوایل  ۴۴است که در این خصوص باید گفت بهترین زمان تشکیل این اکیپ ها و استقرار آن ها در منطقه از تاریخ 

 .شود  مهرماه پیشنهاد می

ط با ساماندهی دامداران و ظرفیت سازی مراتع الر به برخی از پیگیری های در حال انجام از سوی این اداره کل در ارتبا حقانی

های مرتبط به منظور تقویت فرایند   پیش بینی و تخصیص اعتبارات کافی از طریق استانداری و دیگر دستگاه: کرد و افزود  اشاره

ازنگری در ظرفیت های مرتعداری و جلوگیری از چرای دام غیرمجاز، تجدیدنظر و ب مدیریت چرا با هدف کنترل و پایش پروانه

سنواتی برخی سامان های عرفی، تهیه و اجرای طرح های مرتعداری با هدف بهبود وضعیت مراتع و افزایش پتانسیل تولید علوفه 

 .برای تغذیه حیات وحش و دام های اهلی از جمله اقداماتی است که در دستور کار بخش فنی این اداره کل قرار دارد

مراتع حوزه سد الر به عنوان مرتفع ترین حوزه آبخیز کشور از قدیم االیام جزو مراتع ییالقی دامدارانی : حقانی در ادامه اضافه کرد

بوده که همه ساله در فصل تابستان احشام خود را از استان های تهران، سمنان و مازندران به این مراتع کوچ می دادند و این 

 .محصوالت پروتئینی و لبنی از اهمیت باالیی برخوردار بوده استمنطقه همیشه به عنوان یکی از مناطق مهم تولید 

با توجه به تنوع گیاهی و شرایط اقلیمی مراتع دشت الر قابلیت های خوبی برای پرورش زنبور و تولید عسل در منطقه : وی افزود

ی زنبور عسل از سوی اداره کل منابع هزار کلن ۱2مورد مجوز برای استقرار ۶25وجود دارد که در همین ارتباط در سال جاری تعداد

 .طبیعی و آبخیزداری استان تهران صادر شده است

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران دام مازاد بر ظرفیت چرا را به عنوان مشکل اصلی و اساسی مدیریت 

ه سد الر وجود دام و دامداران بیش از ظرفیت تولید یکی از مشکالت اساسی مراتع حوز: مراتع حوزه سد الر مطرح کرد و گفت

علی رغم اقدامات حاکمیتی برای کنترل دام، به دلیل تخصیص اعتبارات ناچیز، کمبود نیروهای : وی افزود.بالفعل مراتع حوزه است

هره برداران ، حفاظتی نسبت به سطح وسیع مراتع این حوزه، وضعیت خاص توپوگرافی سامان های عرفی و مشکالت معیشتی ب

 .کنترل دقیق و کامل ساماندهی دامداران و ظرفیت سازی در منطقه طی چندین دهه گذشته به طور کامل انجام نشده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴5656555626 
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طیور تولیدات دام و  
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 ماهه نخست امسال  ۸های بیماری واگیر دامی در  درصدی کانون 0۰کاهش 

های بیماری واگیر دامی در هشت ماهه نخست  درصدی کانون ۳۴معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، از کاهش 

 .امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد

: الدین جاویدی گفت به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جمال(ایانا)ش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزار 

، موید ۶۳6۳با مدت مشابه در سال  ۶۳6۴های آن در هشت ماهه نخست سال  ای روند بیماری و گزارش های اولیه و مقایسه بررسی

ای واگیردار و استراتژیک طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، ه درصدی بوده که در این بین، سهم بیماری ۳۴کاهش 

 .های دامی است اسکین و آبله بیش از سایر بیماری لمپی

های دامی؛ تعداد موارد گزارش شده بیماری طاعون  برابر اطالعات اخذ شده از سامانه اطالعات جغرافیایی بیماری: وی تصریح کرد

درصد  ۴۱( مورد ۶۴62) 6۳مورد بوده که نسبت به مدت مشابه در سال  ۱۴۴، ۶۳6۴سال  ماهه 2نشخوار کنندگان کوچک در 

 .کاهش داشته است

های بیماری در سال  و همچنین مدیریت در کانون ۶۳6۳افزایش عملیات واکسیناسیون در سال : این مسوول خاطرنشان کرد

وحش از مهمترین دالیل کاهش موارد  یماری در حیاتهای ب خورشیدی در کنار اجرای واکسیناسیون در اطراف کانون ۶۳6۴

 .شود های بیماری محسوب می گزارش

های فراوان در بخش تولید و تامین واکسن تب  با وجود کاستی: جاویدی در خصوص بیماری استراتژیک و مهم تب برفکی گفت

، به دلیل مدیریت هدفمند در (O و A سویه)های در گردش ویروس  برفکی برای فازهای عملیاتی و تغییرات شدید سویه

ای، محدودیت در تردد دام و ممنوعیت خروج  باال، اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه Potency واکسیناسیون، استفاده از واکسن با

درصدی در واحدهای  ۴5های بیماری در جمعیت دامی حساس و  درصدی کانون ۴2با کاهش ... دام از استان های شرقی کشور و 

 .نعتی شیری روبرو هستیم که این امر حاصل تالش، مدیریت و پشتکار همکاران دامپزشکی در سراسر کشور استص

های واگیر دامی توسط دامداران با  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، بر ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری

 .ای تاکید کرد اعمال ضوابط شدید بهداشتی و قرنطینه

های دامی همواره تحت تاثیر عوامل محیط، میزبان و عامل بیماری قرار دارد و تعامل بین آنها  بهداشت و مدیریت بیماری: ی افزودو

 .شود سبب افزایش و یا کاهش رخدادهای بیماری در سطح کشور می

سینه نشده به دالیل متعدد از جمله های واک دام)با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود جمعیت دامی حساس : جاویدی تاکید کرد

در سطح کشور، در صورت تداوم روند موجود و فراهم نشدن امکانات الزم جهت تکمیل و اجرای ( "تب برفکی"کمبود واکسن 

 ./اقدامات پیشگیرانه، امکان شیوع تب برفکی محتمل است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:tpht۴۱۴۱۴-۶html. 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 حبوبات 
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 خرید تضمینی

 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 توسعه اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال در سال آینده 

مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از توسعه اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال  عضو هیأت

 . در سال آینده خبر داد

قانون افزایش  ۳۳اجرای ماده : کالته رحمانی در این باره گفت یدمهدی، س(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وری بخش کشاورزی طی هفته گذشته در قالب سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران آغاز شده که  بهره

ن بورس کاال، وزارت جهاد تاکنون هیچ مشکلی در روند معامالت گزارش نشده است؛ دلیل اصلی این موضوع، هماهنگی مناسب میا

 .کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی است

بر اساس : کند، افزود وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی نقش بازارساز را برای معامالت ذرت خوزستان ایفا می

های  رود، خریداری نداشت، تعاونی سپرده کاالیی روی تابلوی بورس میشده، اگر ذرت خوزستان که در قالب گواهی  وظایف محول

 .رسانند شوند و با انبار کردن ذرت، در زمان مناسب محصول را فروش یا به مصرف می روستایی وارد معامالت می

تابلوی بورس کاال بماند و  البته ما این برآورد را نداریم و معتقدیم که ذرت، محصولی نیست که روی: رحمانی خاطرنشان کرد کالته

متقاضی نداشته باشد، به هر حال سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجرای هر چه بهتر سیاست جدید دولت برای حمایت از 

 .کشاورزان، آمادگی کامل دارد

ه خواهند شد، ادامه وی در پاسخ به این پرسش که آیا از سال بعد محصوالت دیگری در قالب قیمت تضمینی در بورس کاال معامل

رفته خرید تضمینی کاالهای کشاورزی از  اجرای پایلوت قیمت تضمینی جوی کرمانشاه و ذرت خوزستان برای این بود که رفته: داد

گذاران درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی به  در این بین نگرانی اصلی سیاست. سوی دولت کنار رود و این طرح جایگزین شود

گونه مشکلی در روند معامالت و ساختارهای فنی  کنیم هیچ شکالت فنی در این طرح برمی گشت که امروز مشاهده میامکان بروز م

طور حتم از سال  از قبیل صدور قبض انبار و معامالت بورس کاال وجود ندارد، به این ترتیب دولت به هدف اصلی اش رسیده و به

 .اساس سیاست قیمت تضمینی خواهیم بودبعد شاهد توسعه معامالت کاالهای کشاورزی بر

 خرید های تضمینی دولت برای سایر محصوالت کشاورزی توجیه کارشناسی ندارد 

رسد پس از معامالت ذرت خوزستان که امیدواریم تا  نظر می مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به به گفته عضو هیأت

بندی خود از اجرای سیاست قیمت تضمینی را انجام دهد که با توجه به مزایای زیاد پایان به نحو احسن اجرایی شود، دولت جمع 

 .طور حتم شاهد توسعه آن در سراسر کشور خواهیم بود این طرح برای دولت، کشاورزان و بخش کشاورزی، به

معامالت ظرف دو روز به  شود، عمده وجه در حال حاضر که ذرت خوزستان در بورس کاال معامله می: رحمانی تصریح کرد کالته

شوند؛  های گذشته کشف نرخ می گری شود و محصوالت در بازاری رقابتی، شفاف و به دور از واسطه حساب کشاورزان واریز می

شده در بورس با قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت نیز ظرف دو هفته به کشاورزان پرداخت  التفاوت قیمت کشف همچنین مابه

 .شود می

های دولت از کشاورز و صنعت کشاورزی کشور، سیاست قیمت  سازی حمایت بهترین مسیر برای پیاده: پایان یادآور شدوی در 

وری کشاورزی از طریق بورس  قانون افزایش بهره ۳۳طوری که معتقدم با اجرای کامل ماده  تضمینی محصوالت کشاورزی است، به

 ./حصوالت کشاورزی توجیه کارشناسی نداردکاال، ادامه خریدهای تضمینی دولت برای سایر م

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴5۴-۶html. 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  10: تاریخ

 اقتوقف صادرات مرغ به عر/ صنعت مرغداری خواهان اجرای خرید تضمینی

 .صادرات مرغ در ایام اربعین به سبب ازدیاد مسافر در مراکز مرزی با توقف مواجه است: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

، درخصوص توقف جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

شود  معموالً در ایام اربعین به سبب ازدیاد مسافر حمل بار از مراکز مرزی به سمت عراق دچار اختالل می: صادرات مرغ اظهار داشت

 .ای که از هفته گذشته تا پایان اربعین با مشکل توقف صادرات مواجه هستیم به گونه

ها تولید با  به میزان تولید خطی در برخی ایام همچون صفر به سبب عدم برگزاری جشنبا توجه : وی با اشاره به مازاد تولید گفت 

 2هزار تن مازاد تولید در کشور داریم که به طور متوسط حدود  ۴5الی  ۶۴مصرف همخوانی ندارد و از طرفی باید گفت ماهانه با 

 .شود هزار تن از این میزان به کشورهای عراق و افغانستان صادر می

در حال حاضر متاسفانه یکی از مشکالت این بخش عدم خرید تضمینی مرغ از سوی دولت : جت با اشاره به خرید تضمینی گفتح 

و همواره خرید تضمینی در خواست این صنعت است تا بر اساس آن مرغدارانی که بر اساس دریافت مجوز اقدام به جوجه  است 

د و از طرفی یارانه صادراتی نیز یکی از دیگر از معضالت این بخش است هرچند که در کنند بتوانند مرغ خود را عرضه کنن ریزی می

این خصوص اقداماتی صورت گرفته و قرار شده طی این هفته مذاکرات ابالغ شود و امیدواریم نتایج به سمتی سوق پیداکند که 

 .بتواند تسهیل کننده صادرات باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴566۶۳ 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  41: تاریخ

 توقف خرید تضمینی شیر خام از دامداران

تنظیم بازار این اجرای این طرح در خروج مقداری از شیر مازاد دامداران از چرخه تولید و : مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور گفت

 .محصول تأثیر به سزایی داشته است

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با 

خرید تضمینی شیر خام به منظور جمع آوری شیر مازاد بر استفاده از  اجرای: خرید تضمینی شیرخام از دامداران اظهار داشت

 .روز گذشته این طرح متوقف شده است ۶5و خروج آن از چرخه تولید عملیاتی شده که متاسفانه از  صنایع لبنی 

حصول به خصوص در برخی اجرای این طرح و خروج مقداری از شیر مازاد دامداران از چرخه تولید در تنظیم بازار این م: وی افزود

استانها که قطب تولید شیر خام هستند تأثیر به سزایی داشته و از طرفی وزارت خانه قول مساعدت در خصوص اجرای مجدد این 

 .طرح را داده است

تومان  ۴۴5هزار تن شیرخام از دامداران با قیمت هر کیلو هزارو  ۴۴5الی  ۴۳۴از سال گذشته تا کنون : عزیزالهی در ادامه بیان کرد

ایم که صنایع شیرخام به نرخ مصوب تنظیم بازار از دامدار خریداری  افزایش قیمت انتظار داشته خریداری شده و گفتنی است که با 

 .خیلی تأثیر گذار نبود و تنها توانسته از کاهش قیمت طی این مدت جلوگیری به عمل آید کند اما در این امر

درواقع برای این طرح از ابتدا اعتباری در نظر گرفته نشده و تنها با توجه به : مدیر عامل اتحادیه با اشاره به خرید تضمینی گفت

طرح را عملیاتی کرده و به گفته سازمان تعاون از سال گذشته تا  اهمیت این کار وزارت جهاد کشاورزی به دستور وزیر جهاد این

میلیارد تومان ضرر و زیان مواجه شدند و از طرفی قرار شده که دولت این ضررو زیان را پرداخت کند اما متاسفانه تا  ۶۴5کنون 

 .کنون تأمین اعتبار صورت نگرفته است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۶2۳۴%/ 
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 خشکسالی

 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 گزارشی از سدهای پرحاشیه کشور .../ هایی که از بین رفتند، روستاهایی که تخلیه شدند رودخانه

های  آبی که سفره در کشور بی. سدهای بتنیمسابقه ساختن بزرگترین سدهای خاکی، بزرگترین . مسابقه شده است |شادی خوشکار

آبی مواجه  استان آن با مشکل کم ۴۴خشکاند و  های رو زمینی را می اند، کشوری که تبخیر باالی آن آب اش از بین رفته زیرزمینی

آب  ارومیه و کم شدن دریاچه تر است و حتی با خشک شان کارستان ها که کار کدام مسابقه است برای دولتمردان و بین استان. است

های نادر جانوری و گیاهی را از  کند، گونه ها را ویران می ای که جنگل مسابقه. اند شدن کارون بزرگ نیز دست از سدسازی برنداشته

ها نشین شهر برد و آنها را آواره روستاهای دیگر یا حاشیه های مردم را زیر آب می خشکاند، خانه ها و رودها را می برد، چشمه بین می

هایشان را  کنند، زمین زیست مطرح نیست، سدها امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را تهدید می حاال دیگر تنها محیط. کند می

اند،  شهروند در این گزارش به تعدادی از سدهای پرحاشیه و معضالتی که ایجاد کرده. رود شان بر آب می گیرند و منابع درآمدی می

 . پرداخته است

 که روستاها را در آغوش گرفته ۶و  0سد کارون  

. به سرنوشت روستاهایشان دچار شدند ۳شده در دریاچه سد کارون  گذرد از زمانی که تعدادی از مردم روستاهای غرق دو سال می

وس را ب رساند، تحمل مینی هایشان به آن طرف دریاچه می کشی که پس از ویران شدن جاده منتهی به روستا، مردم را از خانه یدک

نشین  اند به روستایی دیگر یا حاشیه اند و کوچ نکرده اما هنوز مردم این روستاها، آنهایی که مانده. نفر را گرفت۶۴نداشت و جان 

گذرد و هنوز وزارت نیرو تعهداتش را نسبت به مردم  می ۶۳2۳سال یعنی از سال ۶۶. اند، در دل این دریاچه گرفتارند شهرها نشده

گوید و ادامه  وبختیاری می این حرفی است که هومان خاکپور، مدیر منابع طبیعی استان چهارمحال. اند نداده آن منطقه انجام

های تاریخی کوچ عشایری که پیشینه فرهنگی مردم منطقه بود، از بین  سری از جاده با ساخت این سد همچنین یک»: دهد می

سرعت کوچ . مشکالت جدی مواجه شده و روند طبیعی خود را از دست دهد اتفاقی که باعث شد نظام ایلی و کوچ عشایر با. رفتند

رسند و  تر به مناطق ییالقی می روز تبدیل شد، در نتیجه دامداران سریع۶5شد به  ای که باید دو ماهه طی می تغییر کرده و فاصله

های بزرگ دارد،  بین رفته که نیاز به پل های دسترسی از وزارت نیرو به جای جاده. شود چرای زودهنگام باعث تخریب مراتع می

گوید که به  او از کسانی می« .ها امکان تردد نیست وآمد دارند و شب های دسترسی گذاشته است که معموال از صبح تا عصر رفت لنج

یکی از روستاها  ای را در عقرب بچه ۳بار در انتهای کارون  یک»: دهند دلیل نبود دسترسی هنگام بیماری جان خود را از دست می

متاسفانه وزارت نیرو به موقع به تعهدات خود عمل . گزیده بود و قایقی نبود که او به درمانگاه منتقل شود و متاسفانه از بین رفت

. گذرد، بعضی از روستاها همچنان دچار مشکل تردد هستند می ۳سال از ساخت و آبگیری کارون ۶5امروز که بیش از . نکرد

 «.شوند، وزارت نیرو دیگر خیلی پیگیر تعهداتش نیست سدها ساخته می متاسفانه وقتی

سهم آنها . اند هزار فرصت شغلی است که البته ساکنان روستاها سهمی از این مشاغل نداشته۴۴یکی از افتخارات این سد، ایجاد 

برقی و  ساختن سد، برق داشتند، حاال بیسهم روستاییانی که تا پیش از . نشینی گرفتارشدن میان دریاچه سد بوده و کوچ و حاشیه

گفتند این سد  6۴در سال . هم افتتاح شد ۴سد کارون  ۶۳65اما مشکالت احداث این سد کافی نبود که در سال . آبی است بی

ودند، ها داده ب ها خبر از ترک ترک خورده است اما حتی پیش از آن یعنی در زمان افتتاح بزرگترین سد بتنی دوقوسی برخی رسانه

های  ترین قطب خاکپور درباره سدی که قرار است یکی از مهم. هایی که با تکنولوژی تزریق سیمان به چاه نفت برطرف شد ترک

توانیم به بهانه ایجاد ظرفیت گردشگری، شکل طبیعی  نمی»: گوید وبختیاری را در آینده فراهم کند، می گردشگری چهارمحال

ای و جنگلی  این درحالی است که خود آن مناطق به لحاظ شرایط رودخانه. شکل ایجاد کنیممنطقه را تخریب و برای اهالی م
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اتفاق افتاده، اهالی را مجبور به  ۴هایی که پس از ساخت سد کارون  جایی جابه. ظرفیت گردشگری طبیعی و ارزشمندی دارند

 «.رنشینان از لحاظ اختالف فرهنگی ایجاد کردشدن در شهرها کرد و معضالتی را هم برای آنها و هم برای شه نشین حاشیه

من تغییرات این مناطق را از نزدیک »: گوید می ۴و  ۳ها نیز درباره سدهای کارون  آذر از مدیران اسبق سازمان جنگل پیمان یوسفی

از ساکنان گریه  بعضی. روستا که کوچ داده شدند ۱۴نظیری بودم که از بین رفتند و اهالی  های بی دیدم و شاهد رودخانه می

میلیون  ۴5-۳5با مبالغی چون . اند و ریشه فرهنگی آبا و اجدادشان را گرفته  هایشان بیرون کرده گفتند آنها را از خانه کردند و می می

و این  کنند کردند، حاال دستفروشی می هایشان کار می افراد مولدی که در زمین. نشین شهرها کردند که به آنها دادند، آنها را حاشیه

 «.است دستاورد بزرگ سدسازی در کشور

 سد گتوند و چالش تپه نمکی 

رود . های سدسازی مواجه است ها و تخریب های بزرگ را کنار خود جای داده بود، حاال با اوج سدسازی ای که زمانی تمدن رودخانه

های تولید برق  شان سد گتوند، از پروژه ترین مهم، سدهای دیگری هم به خود دیده است که ۴و  ۳کارون عالوه بر سدهای کارون 

اما ماجرای سد گتوند به . اند شوند و هم رودخانه را در سرشاخه با کاهش مواجه کرده سدهایی که هم خودشان پر نمی. آبی است

نمکی   اخته شد، تپهمتر باالتر از مکانی که پیش از انقالب برایش درنظر گرفته شده بود، س ۶۴سدی که . شود جا ختم نمی همین

های  شده در آب سد آن را به معضلی برای اکوسیستم و زمین گچساران را در دل خود جای داد و با وجود حایل تپه رسی، نمک حل

همین مسأله باعث کاهش تولید و . شوری آب کارون یکی از مشکالتی بود که آبگیری این سد به وجود آورد. زراعی تبدیل کرد

ها،  های متمایزکننده خوزستان یعنی نخلستان ترین ویژگی که یکی از مهم ضمن این. ها و زیان به آبزیان شد اهیافزایش تلفات م

شوری آب کارون در اثر آبگیری سد، همچنین کشاورزی خوزستان و محصوالتی مانند . تاثیر شورشدن آب کارون از بین رفتند تحت

 .کشاورزان را برای کشت از بین برد گندم و نیشکر را با مشکل مواجه کرد و انگیزه

طور مستقیم بر مردم روستاهای منطقه  روستا در اثر آبگیری این سد نیز از تبعاتی بود که به ۴۱به زیر آب رفتن یا متأثر شدن 

. زیست تبدیل شده است زیست به نمونه مهمی از سوءمدیریت در حوزه محیط گتوند سدی است که بین کارشناسان محیط. گذاشت

گذاری اراضی  در قیمت»: گوید زیست درباره تبعات انسانی احداث این سد نیز می محسن حیدری، حقوقدان و فعال محیط

ای که بهای  گونه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستیم، به روستاییان و عشایر پشت سد گتوند شاهد عدم توجه به ویژگی

سازی زندگی آنان را نداشت و کامال آشکار بود که این  وزه مخزن سد، توان معادلشده به روستاییان و عشایر ساکن در ح پراخت

جایی و به علت قیمت  ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابه افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه

شدن از یک دامدار  شود و با تبدیل ی آنها پایمال میشود و کرامت انسان هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی ناعادالنه زمین

نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی  شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل

ه تملک اراضی برخی ک مسئوالن وزرات نیرو بدون این. گذاری ظالمانه نرفتند مردم زیر بار این نوع قیمت. شوند خود محروم می

فاز اول نیروگاه سد گتوند علیا را افتتاح کردند و  ۶۳6۶روستاهای واقع در مخزن سد گتوند را انجام دهند، در روز پنجم خرداد 

وزارت نیرو برای مجبورکردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای تابستان خوزستان، برق و آبرسانی به این روستا را قطع و 

آوری کرد و حتی با نصب موانع فیزیکی جاده روستاها را مسدود کرد تا با استفاده از گرمای توانفرسای  های برق را جمع کابل

 «.جانبه و قطع کامل امکانات، اهالی را مجبور به فروش اراضی خود و انجام معامله کند خوزستان و محاصره همه

 و آبشار آتشگاه 0سد خرسان  
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رو است، اگرچه عملیات ساخت آن  زیست رو به ز سدهایی است که احداث آن با مخالفت جدی سازمان محیط، یکی ا۳خرسان 

شوند و همچنین آبشار آتشگاه و  بار استان کهگیلویه و بویر احمد است که بخشی از روستاهایش در آب غرق می این. ادامه دارد

در »: گوید دست این سد می های پایین خوردن اکوسیستم رودخانه ز از به همهومان خاکپور نی. رود چندین بقعه و امامزاده به آب می

هایی که رودخانه داشتند و  عمدتا تاالب. روند ها هم به سمت خشکی می ها به تاالب منتهی شوند، آن تاالب مواردی که رودخانه

دست رودخانه  حقابه زیست در پایینهای خیلی جدی سدها  یکی از خسارت. اند رویشان سد ایجاد شده در معرض خطر خشکی

وزارت نیرو . زیست ایجاد شده همین است مشکلی که بین دو دستگاه وزارت نیرو و سازمان محیط. شود است که رعایت نمی

که حقابه در طول مسیر صرف کشاورزی  دهیم و این گوید براساس مطالعاتی که انجام دادیم، حقابه را در خروجی سد تحویل می می

زیست مدعی است که نظارت بر  از آن طرف محیط. اندازد زیست می رسد، به گردن محیط شود و به تاالب نمی نعت مییا ص

شان  ها به عهده وزارت نیرو است و این وزارت باید رصد کند که کشاورزی و صنعت به اندازه حق پروانه برداری از آب بهره

 «.رود هاست که از بین می ودخانه و تاالبنهایت این ماجرا اکوسیستم ر. برداری کنند بهره

وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از نتایج دیگر این سد  های چهارمحال رویشگاه جنگلی و مرتعی در استان ۴۴55زیرآب رفتن 

وحش  ای حیاتافزایش تردد افراد بر»: گوید خاکپور می. شده دنا را هم دربردارند هایی که مناطق ارزشمند و حفاظت رویشگاه. است

شود، همچنین این سد یکی از  وحش ایجاد می خطرآفرین است، زیرا حاشیه امنیت برای شکارچیان و حاشیه خطر برای حیات

. برد ترین آبشار ایران به لحاظ مسافت و طول پلکانی است، یعنی آبشار آتشگاه را از بین می زیباترین آبشارهای منطقه را که طوالنی

سازیم  گویند ما در آینده اسکله می در توجیه این انتقاد می. برد های گردشگری را از بین می ی دسترسی به ظرفیتها دریاچه سد راه

مان را در نظر بگیریم که حتی از ساخت  که مردم از طریق آن به بازدید این آبشار بروند ولی کافی است بضاعت ناچیز گردشگری

آبی امکان  که مسائل امنیتی حول سدهای برق ضمن این. ن پاسخ توهم و رویا استسرویس بهداشتی عاجز است تا بدانیم که ای

 «.برد وسازی را زیر سوال می چنین ساخت

گونه که مطالعات سدهای  همان. بیند کدام از این مشکالت را نمی اما اصراری که بر روند سدسازی در کشور وجود ندارد، انگار هیچ

های رسیدن به آن هم ساخته شده  اند و جاده انجام و به گفته خاکپور تجهیز کارگاه شده ۳سان نیز در کنار سد خر ۴و  ۶خرسان 

پس از ساخت . تواند داشته باشد در شرایطی که آب نداریم، ساختن این سدها چه سود و توجیه اقتصادی می»: گوید او می. است

وبختیاری  روستا در چهارمحال2روستا در کهگیلویه و بویراحمد و ۶۱اهالی . این سدها با آثار جدی مهاجرت و کوچ اجباری مواجهیم

نشین شهرها  نبودن مطالعات اقتصادی و اجتماعی و برنامه اسکان مجدد و معیشت این افراد آنها را نیز حاشیه« .اند آواره شده

 .کند می

 سد سیوند و آرامگاه کوروش 

ها ساخته شد و با آبگیری خود دریاچه بختگان  بینی تر از پیش مینی و طوالنیسد سیوند، در منطقه پاسارگاد با چند برابر قیمت تخ

هایی که آب را از زیر سد عبور  های جانوری دریاچه بختگان را نابود کرد، حاال ثمری ندارد و راه سدی که گونه. را خشک کرد

وساز این سد وجود داشت، آسیب  ا ساختترین چالشی که همزمان ب اما مهم. اند آب پشت آن جمع نشود دهند باعث شده می

حمیدرضا خدابخشی، دبیر انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان از سد . رساندن به آثار باستانی منطقه پاسارگاد است

های سیاسی و اقتصادی زیادی  سدی که هزینه. اند برد که بدون مطالعات کافی ساخته شده سیوند به عنوان یکی از سدهایی نام می

زیستی آنها باید محاسبه  پیش از ساختن سدها تغییرات محیط»: شود وجود آورد اما حاال آب پشت آن جمع نمی را برای کشور به

ترین حساسیتی که در مورد سد سیوند ایجاد شده این بود که اگر ساخته شود، به مقبره کوروش آسیب  مهم. شود شود که نمی

طور کلی سدسازی در حوزه زاگرس مشکالت  درحالی که به. خیلی مورد نظر نبوده استزیستی آن  های محیط زند و حساسیت می
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های کارستی است که  های آهکی به نام حفره این منطقه دارای حفره. زیستی آن وصل است فنی خاصی دارد که به مشکالت محیط

های  شود که چشمه بین برده یا باعث تغییراتی میکنند، سدسازی این منابع را از  ها را تغذیه می مخازن طبیعی آب هستند و چشمه

 «.دهی غیرمعقول پیدا کنند شود آب کند و باعث می دست را خشک می پایین

هزار درخت را به خاطر آن قطع ۱گوید که برای جلوگیری از احداث این سد جنگیده است، سدی که  یوسفی آذر نیز از زمانی می

ها را داریم اما نظارتی بر کار وزارت نیرو نیست و هیچ  که قانون منع تغییر کاربری درخت با وجودی»: شود کردند و حاال پر نمی

 «.های زیرزمینی بیفتند معلوم نیست کی قرار است بیدار شوند و به فکر تقویت سفره. قانونی جلودار آنها نیست

 سد مالصدرا و دریاچه بختگان 

این سد به همراه . گان است که در شهرستان اقلید فارس احداث شده استشدن دریاچه بخت سد مالصدرا متهم شماره دو خشک

نکردن  ها نیز تشدید کردند و عمده مشکالت هم از رعایت سد سیوند خشکسالی را در برخی از روستاهای بخش کربال فارس و زمین

سد . یابد اده از آب افزایش میشود تقاضای استف هرجا سد ایجاد می»: گفته حمیدرضا خدابخشی به. حقابه پایین دست است

تواند تاالب  جا می داریم که آن کنیم یعنی سهم آب جای دیگری را برمی وقتی سد ایجاد می. مالصدرا هم با این مسأله مواجه شد

ز طور که انتقال آب ا همان. شود سدسازی باعث تحریک تقاضا شده و سهم دریاچه یا تاالب فراموش می. بختگان یا پریشان باشد

آب  رود بی بینیم همچنان زاینده رود را پر آب نکرد، بلکه باعث تحریک تقاضا شد و به همین دلیل می تونل سوم کوهرنگ زاینده

 «.است

 خرداد و فرار آب 00سد  

 مشکالتی که خشکسالی آن را تشدید کرد و به. سدی که برای تامین آب قم ساخته شد، از ابتدا مشکالت فرار آب و شوری داشت

. درصد آب شرب مردم قم را تامین کند ۴5برداری از آن برای کشاورزی در مقاطعی به صفر برسد تا بتواند  جایی رساند که بهره

داند و در توضیح آن  خرداد را جلوگیری از سیل می۶۴هایی چون سد  حمیدرضا خدابخشی یکی از توجیهات غلط سدسازی

کند،  هاست و بافت خاکی آن را مستعد کشاورزی و ایجاد خاک می شوری بیابان االن مشخص شده که سیل عامل آب»: گوید می

کنند و  زار می شویی زمین را مستعد ایجاد بوته ها با زمین وری کشاورزی داشته باشند، سیالب خواهند بهره حتی در مناطقی که نمی

خرداد در زاگرس شمالی  ۶۴سد . شود جلوگیری می به این ترتیب رطوبت خاک افزایش پیدا کرده و از ایجاد ریزگرد و گردوغبار

های هندیجان را نداریم، رودخانه زهره  طور که االن دیگر سیالب همان. سد مارون هم این وضعیت را دارد. شاخص این پدیده است

او « .کند زگردها میوبویراحمد را درگیر ری های خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه شدن رطوبت خاک، استان کند و کم طغیان نمی

االن در تمام سدها وقتی »: گوید تمام سدها فرار آب دارند اما فرار آب در اکثر سدهای ما وضعیت نابسامانی را ایجاد کرده است می

ه در مسائل فنی به میزان مجاز فرار آب درنظر گرفت. شود ها و زیر سد بیشتر از حد مجاز آب خارج می گیرد از کناره آب ارتفاع می

متر مکعب بر  ۶5شود که میزان آن یک متر مکعب بر ثانیه و آن هم فقط از اطراف و نه بدنه است اما ما سدهایی داریم که تا  می

 «. ثانیه یعنی به میزان یک رودخانه فرار آب دارند

 ای چون گتوند سد شفارود و فاجعه 

سد . محیطی ایرانیان را از بین خواهد برد که میراث زیست های کشور سدی در حال احداث است ترین استان در یکی از پرباران

شود حامی آن عالوه بر  های هیرکانی احداث خواهد شد و گفته می شفارود در استان گیالن با از بین بردن صدها هکتار از جنگل

ها  ق سازمان جنگلآذر دکترای جنگل و از مدیران اسب پیمان یوسفی. برداری از جنگل است وزارت نیرو، یک شرکت بهره

محیطی است و عواقب آن قابل جبران  کند که این یک فاجعه زیست هایشان را درباره سد شفارود با این جمله آغاز می صحبت
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های جنگلی جهان که در طول تاریخ بشر قابل تکرار نیست، با احداث این  نظیرترین رویشگاه بی»: گوید او در ادامه می. نخواهد بود

نظیر و در دنیا در معرض انقراض  های شمال با داشتن جامعه راش و شمشاد که در جهان بی رویشگاه. واهد رفتسد از بین خ

اما منظر زیباشناختی تنها یکی از جنبه های « .روند حفاظت صددرصدی باشند و با این سد زیر آب می هستند، باید تحت

تر از زیبایی اهمیت اکولوژیکی و زیستی این  مهم»: گوید میاو . زند های شمال است که این سد به آنها آسیب می جنگل

های زیستی و حفاظت خاک  کننده اکسیژن کل منطقه هستند و با از بین رفتن آنها ویژگی های شمال تامین جنگل. هاست جنگل

ا معلوم نیست مسئوالن گیرند ام ها از خاک منطقه حفاظت کرده و جلوی سیالب را می این درخت. شفارود دیگر میسر نخواهد بود

های زاگرس را نابود  رویشگاه. اند هایشان قفل زده کریم بر قلب ای از قرآن خواهند از خواب بیدار شوند و انگار مانند آیه سدساز کی می

ین سد بارتر سد شفارود بعد از سد گتوند فاجعه. کردیم و دیدیم که پس از دو روز باران، رکورد سیل در ایالم و زاگرس داشتیم

کند که  او اضافه می« .لکه ننگ احداث سد شفارود از دامن مجریان و دستوردهندگان آن پاک نخواهد شد. کشور خواهد بود

آب »: سدسازی دیگر به عنوان عاملی برای تامین آب شرب مردم، کشاورزی و انرژی مردم در دنیا منسوخ شده و راه غلطی است

برای تامین شرب مناسب نیست، در بخش کشاورزی هیچ سدی از ایران به تولید کشاورزی سد به سبب راکد بودن آلوده است و 

ترین راه برای تولید برق سدسازی  ترین و آلوده شوند و گران دست پیدا نکرده، چون پایاب نداشتند و همچنین سدها با رسوب پر می

کدام استاندار و مدیر راه و ترابری عاقلی از وسط آن . نیستکس قادر به احیای ارومیه  هاست که اکنون هیچ به دلیل سدسازی. است

 «.های استان مازندران ناشی از تخریب جنگل و سدسازی است زند که در دولت قبل زدند؟ سیل دریاچه، جاده می

 سد داریان و نابودی چشمه بل 

نابودی هزار هکتار جنگل و مرتع، روستاهای  سدی در منطقه اورامان که مانند سدهای دیگر هم آوارگی مردم را در پی دارد و هم

گویند  البته می. فرهنگی به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شده است ای که از سوی میراث تاریخی و در صدر آنها از بین رفتن چشمه

محسین کاظمی، غال. متر باالتر منتقل شده تا نجات پیدا کند۶۳5ها کانی بل با صرف هزینه بسیار به  چشمه بل یا به قول محلی

جوشان است و  اکنون چشمه  ها این انتقال صورت گرفته و هم گوید که از طریق کانال زیست استان کرمانشاه می مدیر کل محیط

های دیگر هدایت  عنوان سامانه گرمسیری برای کشاورزی و استفاده خروجی این سد به»: گوید او می. خواسته مردم تامین شده است

دید ما این . کنیم دست رعایت شود و هرجا که رعایت نشود، برخورد می محیطی پایین این است که حقابه زیستدیدمان . شود می

توانیم، بنابراین چشمه در داخل محدوده سد قرار  زنند اما گفتند ریزش دارد و نمی بود که از ابتدا باالتر از چشمه بل سد را می

شدن  معدنی، استخرهای پرورش ماهی، با وجود رانده روستاهای تاریخی، تاسیسات آب با وجود از بین رفتن هکتارها جنگل،« .گرفت

شان و در خطر قرار گرفتن چشمه بل باز هم کاظمی اعتقاد دارد اقدامات توریستی و گردشگری خوبی  مردم از زادگاه آبا و اجدادی

های بزرگ؛  های توسعه برای پروژه براساس طرح»: گوید تمامی سدها این مشکالت را دارند پس از احداث سد ایجاد شده و می

اند و  مجریان سد به زیر آب رفتن روستا و جنگل را پذیرفته. بینی شوند محیطی و تمام معایب و مخاطرات باید پیش اطالعات زیست

طبیعی براساس ضوابط چیز را قبول کردند و متولی منابع  همه . هم باید خسارت آن را پرداخت کنند و هم چشمه را نجات بدهند

اگرچه خود او هم اعتقاد دارد که متاسفانه ممکن است « .گیرد، مجریان هم تعهد دادند که این اقدامات را انجام دهند خسارت می

طور مستمر نظارت داریم و  گوید ما به او می. شان پایبند نباشند و باید مراجع قضائی در این موارد اظهارنظر کنند زیاد به تعهدات

 .کنیم تا به هر جایی آسیب زدند، متناسب با متراژ و ضوابط قانونی خسارت بدهند عملکردشان را کنترل می

هایشان در محدوده سد قرار گرفت، مردم روستایی که نصف آن به زیر آب رفت و  ها و زمین مانند مردمی که خانه این وسط می

گوید که اهالی به  کاظمی می. هایشان در آن طرف سد برساند آنها را به باغخواهند پلی باشد تا  اهالی آن منطقه که حاال فقط می
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شان را بگیرند و متناسب با خسارت،  حال مردم باید حق اما به هر. رسند، حاال تا چه اندازه قانع شوند، فرق دارد هایشان می خواسته

 .هایشان خریداری شده و آنها قانع شوند زمین

خطر افتاده است و باید از رودخانه  گوید که حیات آبزیان با احداث این سد به ها تاکید دارد، می خسارت خود او که به جبران مالی

دست آب پمپاژ شود و حقابه رعایت شود تا بتوان آبزیان را نجات داد و تاکید دارد که برای این مسأله هم پرونده تشکیل شده  پایین

این منطقه زیاد کوهستانی است و مناسب »: گوید اند، می یشان زیر آب رفته به کجا رفتهها او در پاسخ این که مردمی که خانه. است

 «.هایشان را در شهر یا روستای دیگر احداث کردند سکونت نیست، احتماال خانه

 سد دز یک سد خوب

زیستی و اجتماعی احداث  محیطزیستی است که باید بتواند مشکالت  نیازهای سدسازی انجام ارزیابی محیط یکی از نخستین پیش

زیستی این  ارزیابی محیط»: گوید زیستی زمان ساخت یک سد می خدابخشی درباره ارزیابی درست محیط. بینی کند سدها را پیش

هایی که اکنون از  گزارش. رود آید و درخت زیر آب می خواهیم و چه میزان آب باال می نیست که بنویسیم چه میزان خاک می

ظرف ۴55کنند و  نفر برای این پروژه کار می ۴55گوید  خوانیم شامل این چیزهاست یا برآوردهایی که می زیستی می حیطارزیابی م

های  زیستی یعنی از وضعیت خاک و پوشش گیاهی عکسبرداری کنیم و بدانیم کدام گونه ارزیابی محیط. بار مصرف نیاز داریم یک

هایی برای چه کاری در آن منطقه هستند و  رودخانه چیست و چه نوع میکرو ارگانیسم اند، مورفولوژی جانوری در آن منطقه ساکن

همه سدها بدون استثنا تخریب . گیری کنیم وضعیت هوا و بارش چگونه است، همچنین بعد از ساخت، تغییرات را اندازه

زند که  ز به عنوان یک سد خوب مثال میاو از سد د« .تحمل است و یک چیزهایی نیست زیستی دارند اما یک چیزهایی قابل محیط

ترین سد کشور و به عنوان یک سد خوب مطرح است، چون مطالعات کاملی روی آن  سد دز معروف»: تحمل است هایش قابل تخریب

از  اند پیش مهندسان آن گفته. اند پیش از ساخت این سد، پشت حوزه را مطالعه و تا استان لرستان مشاهده کرده. انجام شده است

اند تا برای  کاری کنید که خاک تثبیت شود و رسوبات پشت سد نیاید و همچنین ترتیبی داده ساخت سد در دشتی در درود درخت

تحمل  این سد اقتصاد منطقه را متحول کرده و اثرات منفی آن هم قابل. افزایش کارآیی سد سفره آب زیرزمینی منطقه تغذیه شود

کرد، در نتیجه سد اثرات اقتصادی خوبی داشت و تاثیرات  نه کارون کمبود دز را جبران میاز سوی دیگر رودخا. بوده است

تحمل  هایی که در آن منطقه داده شد، قابل دست و نوع کشاورزی و آموزش زیستی آن با توجه به آبخیزداری و خاک پایین محیط

 «.بود

  

 سرخ شیراز و دریاچه مهارلو سد تنگ

زیست ندارد و تا قبل از تایید ارزیابی  سرخ در شیراز ارزیابی محیط اردیبهشت امسال گفته که سد تنگزیست  رئیس سازمان محیط

آغاز شد،  ۶۳65عملیات ساخت این سد در بهمن سال . محیطی، احداث سد غیر قانونی و تاکید بر ساخت آن تخلف است زیست

های  داث شده و ترکیدن یا شکستن سد در آینده، شهرکشناسی اح گفته کارشناسان بدون مطالعات کافی زمین سدی که به 

شدن دریاچه مهارلو در جنوب شیراز،  خشک. شود برد و موجب وقوع فاجعه اقلیمی، انسانی می والی می شمالی شیراز را به زیر گل

سدی که برای تامین . اشدتواند از پیامدهای احتمالی این سد ب زا نیز می های نمک و برخاستن ذرات خطرناک و سرطان وقوع طوفان

سرخ نام شیراز را به  سد تنگ. آب شرب مردم شیراز احداث شده است، برای مردم بویراحمد کمبود آب کشاورزی را به همراه دارد

ر شان با تانک مردمی که همین حاال آب شرب. کند روستای کهگیلویه و بویراحمد را وادار به کوچ اجباری می ۶2دنبال دارد اما اهالی 

سرخ در باالدست دریاچه مهارلو، عامل  تنگ. ها و یادگارهایشان را بگذارند و کوچ کنند ها، خانه شود و حاال باید زمین تامین می

سرخ سرنوشت این دریاچه را به  تنگ. های کشاورزی است ها و زهاب شدن این دریاچه به دلیل تغییر مسیر رودخانه اصلی خشک
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شود،  های باالدست دریاچه مهارلو ایجاد می شود دوباره احیا کرد، تغییرات مورفولوژی که در رودخانه نمی رساند، مهارلو را پایان می

هایشان برای  با این وجود، مردم روستاهای منطقه بویراحمد در انتظار کارشناسی زمین. امکان احیای مجدد آن را از بین خواهد برد

اما مجبورند، تابلوی احداث سد زده شده و مراحل در حال انجام . شان کند تا راضی فروش هستند، هنوز کسی با آنها صحبت نکرده

 .است

 سد الر و زمین نامناسب 

. ترین آبزیان تمام شده است کند و البته این مسأله به ضرر یکی از کمیاب یکی از سدهایی که آب شرب مردم تهران را تامین می

کند، یعنی همان آبی که در رودخانه الر یکی از منابع تغذیه اصلی سد  ی و زاد و ولد میآالی خال قرمز تنها در آب پاک زندگ قزل

دهد و خیلی بیشتر از میانگین استاندارد، آب از آن  های خود را از دست می شدن سد ویژگی آبی که حاال با ساخته. الر جریان دارد

این زمین برای احداث سد . مشکالت زمین شناختی ایجاد شده است ساله داشته و به دلیل ۴۴فرار آب سد الر روند . فرار می کند

 .مناسب نبود

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۴-۶html. 
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 دانه های روغنی

 - 31/13/41فارس

 دالر گرانفروشی در هر تن 055/ صادرات دانه روغنی سویای هند به ایران کاهش یافت

 .در پی افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان دانه روغنی سویا جهان، صادرات این محصول از هند به ایران کاهش یافته است

، در حال حاضر به طور کلی واردات دانه روغنی بیزینس استانداردبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .ن از هند کاهش یافته استایرا

صادرات این محصول از هند به کشورهای دیگر نظیر ژاپن، اندونزی، تایلند، تایوان و ویتنام به دلیل ورود رقبایی مانند چین و 

 .آرژانتین نیز کاهش یافته است

ار جهانی نیز باز شود چرا که در به نظر می رسد با لغو تحریم ها دست ایران در یافتن این محصول با قیمت منطقی تر در سطح باز

 .دالر گران تر از قیمت دیگر کشورهاست ۶55حال حاضر قیمت هر تن این محصول وارداتی از هند 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴56۶۳555۴2۴ 
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 دانه های روغنی
 آیانا 4931 آذر 19, شنبه

 برابر افزایش یافت  0سطح زیر کشت کلزا در استان کرمان 

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، از افزایش پنج برابری سطح زیر کشت کلزا در سال جاری در استان خبر داد

برنامه اجرایی : روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمان، عباس سعیدی گفتبه نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشت محصول کلزا به عنوان یک دانه روغنی در جهت افزایش تولید و پیشبرد اهداف خودکفایی در تولید روغن کشور، تدوین و 

رابر سطح زیر کشت در سال هزار هکتار برای استان کرمان تعیین شده است که معادل پنج ب ۴ابالغ شده و در سطحی معادل 

 .گذشته است

های ارزوئیه و صوغان، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در حال پیگیری است و تاکنون با  کشت این محصول در شهرستان: وی افزود

تا  هکتار اقدام شده و ۴55تن انواع بذور هیبرید وارداتی و داخلی نسبت به کشت در سطحی معادل یک هزار و  6توزیع بیش از 

 .حدود یک ماه آینده ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با تامین بذور وارداتی به سطح مورد نظر برسیم

این : اشاره کرد و گفت P.V.S رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان، همچنین در خصوص طرح مقایسه ارقام مشارکتی به عنوان 

رقم  ۳۳گرمسیری ارزوئیه با همکاری مرکز تحقیقات برای مقایسه  ر و نیمهطرح برای محصول کلزا در دو منطقه معتدله سرد بردسی

 .کلزا با پتانسیل عملکرد باال از کل کشور و بذور کلزای خارجی، انتخاب و برای مقایسه سازگاری و عملکرد به اجرا درآمده است

چشمگیری در عملکرد در واحد سطح و تولید کلزا در وی اظهار امیدواری کرد در سال آینده، با انتخاب بهترین ارقام، شاهد افزایش 

 .استان باشیم

درصد  ۶2-۴۱درصد روغن خوراکی در دانه و  ۴5-۴۴بنابه این گزارش، کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دارای میانگین 

 .درصد پروتئین است که برای مصارف خوراک دام کاربرد دارد ۴5پروتئین و کنجاله آن حاوی 

ترین  ا به دلیل پایین بودن اسیدهای چرب اشباع و دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع و فاقد کلسترول از جمله باکیفیتروغن کلز

 .دهد های خوراکی است که در فصل زمستان منابع غنی شهد و گرده را در اختیار زنبور عسل قرار می روغن

ن دو تیپ رشد در این است که ارقام دارای تیپ رشد جهت رفتن به فاز تفاوت ای. این گیاه دارای دو تیپ رشد پاییزه و بهاره است

ارقام پاییزه مختص کاشت در مناطق معتدل و سرد بوده و ارقام بهاره مختص کاشت . گلدهی حتما باید زمستانگذرانی داشته باشند

 .شود میدر مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک می باشند البته کاشت هر دو تیپ در پاییز انجام 

های هرز، آفات،  توان به کاهش علف از مزایای کاشت این محصول در تناوب با گندم، جو و ذرت عالوه بر افزایش ماده آلی خاک می

 ./ها و پایداری عملکرد آنها اشاره کرد بیماری

/item/rzikeshava/ir.iana.www//:http۴۱۳۱۴-۶html. 
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 روغن

 فودپرس 4931آذر ماه  3دو شنبه 

 هشدار سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص استفاده از روغن کنجد

سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با روغن کنجد به دالیل عدم اطمینان از مواد اولیه مصرفی مناسب از نظر < صنایع غذایی

احتمال باال بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانند آفالتوکسین ، شرایط نامناسب نوع دانه و 

 .نگهداری مواد اولیه ، عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی هشدار داد

روغن "های روغنی به ویژه کنجد به روش سنتی با عنوان  به گزارش سازمان ملی استاندار با توجه به گسترش روغن گیری دانه

اطمینان از مواد اولیه مصرفی مناسب از نظر نوع دانه و   از هموطنان درخواست می شود به دالیل عدم "گیری در حضور شما

ناسب نگهداری مواد احتمال باال بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانند آفالتوکسین ، شرایط نام

اولیه ، عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی ، وجود برخی ناخالصی های مضر در محصول 

نهایی مانند فلزات سنگین و همچنین فسادپذیری روغن استحصالی بویژه در اثر شرایط نامناسب بسته بندی و نگهداری، از خرید و 

 .روغن ها خودداری و از انواع روغن بسته بندی شده دارای عالمت استاندارد معتبر استفاده نمایندمصرف این گونه 

5۱۶۴۳cc۴b5۶6۶d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  13: تاریخ

 سایه سنگین بی مهری به طالی سرخ

 .شود ها از کشور قاچاق می این روزها طالی سرخ ایران زیر سایه خواب سنگین مسئوالن در جیب

های  ها و پتانسیل جغرافیایی دارای ظرفیت، اگر چه ایران به لحاظ موقعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .ها به خوبی استفاده نشده است ها آن طور که باید از این ظرفیت های گذشته به لحاظ بی تدبیری باالیی است اما در سال

بری به ای صادر شده و در کشورها دیگر بسته بندی و با چه قیمتی چند برا ها به صورت فله زعفران یکی از اقالمی است که سال

 .شود سایر کشورهای دنیا صادر می

 .این درحالی است که زعفران ایران در دنیا شناخته شده است و صادرات رسمی آن ارز آوری باالیی برای کشور دارد

گرم روند  ۳5آمار گمرک نیز موید این موضوع است که در هفته ماهه نخست سال جاری صادرات زعفران در بسته بندی پیش از 

 .گرم کاهش یافته است ۳5تا  ۶5ی داشته اما صادرات زعفران در بسته بندی افزایش

گرم از  ۳5میلیون دالر زعفران در بسته بندی بیش از  ۳۱2۴بر اساس این گزارش آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال جاری 

 ۴۳2۴2درصد و از نظر ارزشی  ۴22۴2که این میزان صادرات در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی . ایران صادر شد

 درصد افزایش یافته است

گرم  ۳5تا  ۶5میلیون دالر زعفران در بسته بندی  ۴۴2۴این درحالی است ک آمار گمرک حاکی از آن است که درمدت یاد شده 

درصد و  ۳626۶وزنی  آماده برای خرده فروشی صادر شده است که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر

 .درصد کاهش یافته است ۳222۴از نظر ارزشی 

ای دارند در حالی که با بسته بندی مناسب شاهد  دهد که صادرکنندگان ما تمایل بیشتری به صادرات فله بررسی آمار نشان می

 .ارزآوری بیشتری خواهیم بود

لکه این روزها در سایه خواب غفلت مسئوالن این طالی سرخ در شود ب اما داستان کم لطفی به زعفران تنها به صادرات ختم نمی 

 .ها در حال خروج از مرزهای کشور است ها و کیف جیب

گوید در شش ماهه  مدیر کل دفتر مبارزه به قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه به قاچاق کاال وارز نیز این موضوع راتایید کرده و می

 .و گرم پیاز زعفران که در حال خروج از کشور بود کشف شدهزار کیل ۴5نخست سال جاری بیش از 

دهد که پیاز زعفران در حال  وی به این نکته نیز اشاره کرد که این رقم برای قاچاق زعفران بسیار باال است و این موضوع نشان می

 .قاچاق از مرزها است

 25ی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بیش از حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد

 ۴۶5سال گذشته : کیلوگرم برداشت شود گفت ۴هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران وجود دارد و به طور متوسط باید در هر هکتار 

 .هزار تن زعفران در کشور تولید شده است

جه به ارز آوری باالی طالی سرخ و تولید مناسب مسئوالن باید در گام به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تو

ای آن نباشیم و  نخست جلوی قاچاق پیاز زعفران را بگیرند و در گام بعدی به بسته بندی بیشتر توجه نمایند تا شاهد صادرات فله

 .ماند های بعدی باقی می ای ازاین طالی سرخ برای نسل های آتی تنها خاطره در سال

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶5۳۱2%/ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  41: تاریخ

 تعبیر نشدن خواب دالالن با دپو کردن طالی سرخ

خواهند تعادل بازار را از بین ببرند اما باید  میهای سرگردان خود و دپو کردن محصول  دالالن با پول: عضو شورای ملی زعفران گفت

 .گفت که خواب آنها تعبیر نخواهد شد

، در خصوص استقبال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیأت رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با 

دالالن چینی با حضور و پرسه زدن در خراسان به دنبال زعفران نامرغوب و : نیمه ناخالص اظهار داشتتاجران چینی از زعفران 

 .نیمه خالص هستند که این امر تهدیدی برای بدنام کردن زعفران ایرانی است

سال گذشته  ۳5های زیادی همراه نیست به طوری که از  قیمت جهانی زعفران همانند قیمت داخلی با فراز و نشیب: وی افزود

تاکنون قیمت زعفران در بازارهای جهانی تنها دو برابر شده است و گفتنی است که اکنون در اکثر کشورهای دنیا زعفران کیلویی 

 .رسد دالر به فروش می ۶۴55الی  ۶۴55

و حال کسانی که امسال زعفران تولید خوبی داشت به طوری که بیش از نیاز کل دنیا زعفران داریم : حسینی در ادامه گفت

توان گفت که خواب آنها درست تعبیر  های سرگردان خود و دپو کردن محصول تعادل بازار را بر هم بزنند می خواهند با پول می

 .نخواهد شد و به عبارتی این دالالن سخت در اشتباه هستند

خواهند به سودهای یک شبه دست پیدا  هایشان می خانهبا توجه به اینکه دالالن با دپو کردن محصول زعفران در : وی بیان کرد

 .کنند باید گفت که ظرفیت مصرف و تجارت در دنیا محدود است

ای برای برقراری باالنس قیمت زعفران در داخل  ه بانک زعفران پروژ: عضو شورای ملی زعفران با اشاره به بانک زعفران تصریح کرد

های قیمت را حفظ  ها دارد تا بتواند باالنس قیمت زعفران در فراز و نشیب ها، تشکل ل دولتاست که از طرفی این امر نیاز به تشکی

 .کنند که امیدواریم این اتفاق صورت گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴۱۱5%/ 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  49: تاریخ

 گیرد داللی که کیفیت زعفران را ندیده می/ ها زعفران در دست دالل

کاران در همه شهرها و دریافت گزارش عملکرد از آنها، منجر به افزایش  ایجاد شرکت تعاونی زعفران: یک تولیدکننده زعفران گفت

 .شود کیفیت زعفران در کشور می

، در خصوص کیفیت زعفران تولیدی و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو بامحمدعلی آهنی تولیدکننده زعفران در 

دست به دست چرخیدن زعفران موجود در بازار داخلی بین تولیدکننده و خریدارهای مختلف، منجر به بروز : صادراتی کشور گفت

 .شود استاندارد زعفران کشور میخلل در کیفیت و 

شوند تشخیص زعفران اصل از  برخی افراد سودجو با کنار هم قرار دادن زعفران تقلبی و اصل در یک بسته، باعث می: وی ادامه داد

 .تقلبی برای مردم ناممکن شود

و اسانس و رنگ زعفران مرغوب را به خود کیفیت؛ همان عطر  شوند زعفران بی این افراد با این کار موجب می: این تولیدکننده افزود

 .بگیرد

های زعفران،  هایشان با تست گل هایی وجود دارد که آزمایشگاه در زمینه تشخیص زعفران اصل از تقلبی شرکت: آهنی اظهار داشت

 .های صادراتی عرضه کنند نوع مرغوب را شناسایی کرده و آن را به شرکت

ترین عوامل در کیفیت تولید زعفران مرغوب برشمرد و بین  تفاده از کود حیوانی را مهموی چیدن چین زعفران در سحرگاه و اس

 .زعفران شهرستان قائن و نواحی اطراف آن به دلیل رعایت این فاکتورها، بهترین نوع این محصول را در کشور دارا هستند: کرد

تواند اقدامی مهم در راستای کیفیت و  هرستان میکاران در هر ش تأسیس یک شرکت تعاونی برای زعفران: آهنی ابراز داشت

استاندارد زعفران باشد، به نحوی که همه تولیدکنندگان و فروشندگان زعفران متعهد شوند در همه امور، تعاونی را در جریان 

 .های خود را به شرکت مزبور ارائه دهند جزئیات کار قرار داده، به صورت هفتگی یا ماهانه گزارش فعالیت

در این صورت رونق در زمینه صادرات نیز افزایش خواهد یافت و ایران همچنان حرف اول را در تولید و صادرات زعفران : افزود وی

 .در دنیا خواهد زد

وجود این : کاران برشمرد و گفت آهنی در پایان اعطای وام، زمین، مجوز آب و عدم تشویق تولیدکنندگان را عمده مشکل زعفران

هایشان را به باغ یا مسکن تبدیل  کاران؛ به مشاغل دیگر روی آورده و نیز زمین م رونق در کشت باعث شده زعفرانمشکالت و عد

 .کنند

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴5۴۴D%/2% 
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 زیتون

 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 آغاز آموزش تشخیص زیتون طبیعی از تقلبی / شود کنسروهای زیتون ایرانی راهی روسیه می

صورت تقلبی وارد  های طبیعی زیتون و کاهش روغن پومیس وارداتی که به منظور افزایش مصرف روغن سازمان استاندارد بنا دارد به

 .های پربیننده به مخاطبان آموزش دهد شبکههای تشخیص روغن زیتون را از طریق صداوسیما و  شود، راه کشور می

با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره شورای ملی زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت 

ندارد و وزارت اهمیت مصرف روغن زیتون و ارزش غذایی آن، تمرکز بر شناخت استانداردهای زیتون مورد توجه سازمان استا

رود و  شمار می بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و با نگاهی به آمار باالی واردات روغن پومیس که تفاله زیتون به

 .شود، تعریف استاندارد روغن زیتون الزامی تشخیص داده شد صورت غیرقانونی وارد کشور می به

ن استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، مقرر گردید که طی جلساتی که با سازما: نادر جاللت افزود

کنندگان  های پربیننده صداوسیما صورت گیرد تا مصرف ویژه از شبکه ها به آموزش تشخیص روغن زیتون طبیعی از طریق رسانه

 .کننده و تولیدکننده باشند هرکدام بازرس سازمان حمایت مصرف

هزار تن روغن  ۶۴گرم در سال برای هر ایرانی گزارش شده است و باید حدود  ۴55سرانه مصرف روغن زیتون  :وی خاطرنشان کرد

صورت رسمی و پنج تا  هزار تن به هزار تن از محل تولیدات داخلی، پنج زیتون در کشور تولید شود که از این میزان بین دو تا پنج

 .شود صورت قاچاق وارد کشور می هزار تن به هفت

کنندگان  علت عدم شناخت مصرف شود که به المللی زیر یک دالر برآورد می قیمت روغن پومیس در بازارهای بین: جاللت ادامه داد

های شناخت  رسد؛ این در حالی است که در صورت معرفی راه هزار تومان به ازای هر لیتر به فروش می ۴5تا  ۴5در ایران بین 

توان امیدوار بود مصرف  ها، می شده روی شیشه های جمعی به مردم و معرفی اصطالحات درج نهروغن زیتون طبیعی از طریق رسا

 .روغن زیتون پومیس کاهش یابد

 رایزنی برای صادرات کنسرو زیتون به روسیه آغاز شد 

های روسیه فراهم با توجه به شرایطی که اکنون برای کشورمان در تصاحب بازار: مدیره شورای ملی زیتون تصریح کرد عضو هیأت

 .اند شده است، صادرکنندگان و بازرگانان برای ارزیابی وضعیت بازار این کشور سفرهایی به روسیه داشته

هزار تن زیتون کنسروی در کشور تولید شود که در  ۶55تا  25رود بین  آمده انتظار می عمل بر اساس برآوردهای به: وی یادآور شد

توان  دار کردن زیتون کنسروی می بندی متعارف و همچنین توجه به فرآیند طعم تن درجهصورت سورت مناسب و در نظر گرف

 .پسندی قابل توجهی برخوردار باشند های ایرانی در بازار ترکیه از مشتری انتظار داشت زیتون

ان زیتون دنیا به لحاظ ترین تولیدکنندگ های دنیا است که نسبت به بزرگ ترین زیتون طعم ایران دارای خوش: جاللت تأکید کرد

 .طعم، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است

وجود آمده است، شرایط تجاری بازی را برای کاالهای کشاورزی ایرانی  مشکالت سیاسی که برای کشور ترکیه به: وی اظهار داشت

 .در بازار روسیه فراهم کرده که باید از این فرصت طالیی استفاده کافی برد

شمار رفته و قدرت اجرایی برای  های فعال در حوزه زیتون به عنوان اتاق فکر تشکل شورای عالی زیتون به: ن گفتجاللت همچنی

کار  های زیتون به کشور روسیه به صادرات این محصول ندارد، اما همه توان خود را برای افزایش صادرات و رایزنی برای ورود محموله

 .خواهد گرفت
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های زیتون که شامل زیتون پرورده،  هایی از فرآورده در حال حاضر محموله: ای زیتون خبر داد و افزوده وی از صادرات فرآورده

 .شود المللی صادر می شود، به بازارهای بین ترشی زیتون و دسر زیتون می

اردبیل عراق، استرالیا و  هایی از ایران به قصد بازارسنجی به کواالالمپور مالزی، فرانکفورت آلمان، محموله: جاللت خاطرنشان کرد

 .افغانستان صادر شده و از استقبال مناسبی نیز برخوردار شده است

 های تشخیص روغن زیتون شناخت راه 

روغن زیتون طبیعی بویی شبیه علف تازه، سیب و : مدیره شورای ملی زیتون درباره نحوه تشخیص روغن زیتون ادامه داد عضو هیأت

 .زرد یا زرد مایل به سبز است فرنگی دارد و رنگ آن گوجه

: وی با بیان اینکه در دو مورد مذکور برای تشخیص روغن زیتون با اضافه کردن اسانس و رنگ امکان تقلب وجود دارد، تصریح کرد

 اگر یک قاشق از روغن زیتون را در دهان ریخته و آن را در دهان بچرخانید و سپس به همراه هوا، آن را پایین دهید، بعد از

کنید و سپس بالفاصله این  ای در انتهای گلو احساس تلخی، تندی و تیزی شدید که ممکن است منجر به سرفه شود، می لحظه

 .شود  ترین غذای دنیا را خورده باشد، تبدیل می ها رفع و به یک مزه بسیار خوب که انگار خوشمزه مزه

بهترین روغن برای سرخ کردن روغن : کردن مناسب است، یادآور شد جاللت در پاسخ به این پرسش که آیا روغن زیتون برای سرخ

 ./کردن طوالنی باشد زیتون است، اما باید حرارت آن کم و مدت سرخ
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 سالمت

 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 سم پر خطر  0٣حذف / ابالغ مبارزه بیولوژیک با آفات محصوالت تازه خوری

سم  ۴۴سم پرخطر از چرخه مصرف بخش کشاورزی در سال گذشته و اصالح  ۶6رییس سازمان حفظ نباتات کشور از حذف 

 . یر مجاز سموم در کشور نداشته باشیمامیدواریم تا دو ماه آینده،فروشگاه غ: مصرفی این بخش خبر داد و گفت

، محمدعلی باغستانی با اعالم این مطلب در سی و ششمین سمینار ساالنه حفظ نباتات (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کیل می شوددر راستای ساماندهی و نظارت بر تولید،واردات و توزیع سموم در فروشگاه ها، انجمن توزیع کنندگان سموم تش: افزود

 .باب افزایش یافته است ۴۴55با اجرای طرح ساماندهی سموم، تعداد فروشگاه های مجاز به : باغستانی اظهار داشت 

 .وی ابراز امیدواری کرد تا دو ماه آینده، فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور نداشته باشیم 

ن در زمینه رفع موانع صادرات محصوالت باغی طی دو سال در پی اقدامات این سازما: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت 

 .اخیر، موانع صادرات انار ایران به کشور کره جنوبی رفع شده است

عملیات مبارزه بیولوژیک با آفات : وی بر لزوم گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی تاکید و خاطرنشان کرد 

 .ز اراضی اجرا شدهزار هکتار ا ۴55پارسال در سطح 

مبارزه بیولوژیک با آفات محصوالت تازه خوری از جمله سیاست های سازمان حفظ نباتات است و این امر به : باغستانی ادامه داد 

 .استان ها ابالغ شده است

های معاونت امور برنامه : میلیون هکتار با علف های هرز مبارزه شده است،تصریح کرد ۳22وی با بیان این که پارسال در سطح  

 .زراعت در زمینه تناوب کشت محصوالت کمک زیادی به کاهش مقاومت علف های هرز می کند

باغستانی مبارزه با آفت سن گندم در سطح دو میلیون هکتار در سال گذشته را از نقاط درخشان کارنامه سازمان حفظ نباتات  

 .پارسال کمتر از نیم درصد بود و هیچ محموله ای برگشت نخورد برآیند خسارت از ناحیه سن گندم:عنوان و خاطرنشان کرد

 .وی با اشاره به وضعیت سرما در استان های غربی کشور بر لزوم مدیریت آفت سن گندم تاکید کرد 

 ۴5ر از به دلیل کانون کوبی ها و اقدامات به موقع شبکه مراقبت،سطح مبارزه با بیماری زنگ گندم پارسال به کمت: باغستانی گفت 

 .هزار هکتار رسید

وی کنترل آفت مگس زیتون در سه استان زنجان،قزوین و گیالن و همچنین مهار مگس مدیترانه ای را از اقدامات موثر سازمان  

هزار  ۴5سال گذشته روش مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت مگس زیتون در سطح :حفظ نباتات در کنترل بیماری ها برشمرد و افزود

 .ز باغ ها اجرا شدهکتار ا

هزار هکتار از نخلستان های کرمان و بم، با  ۶۳پارسال در سطح : باغستانی به کنترل آفت زنجره خرما نیز اشاره و خاطرنشان کرد 

 .آفت زنجره خرما مبارزه شد

آلودگی های باالی به دلیل :رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین به امحای محصوالت وارداتی آلوده اشاره کرد و گفت 

گیاهان زینتی وارداتی از چین، از هفته گذشته واردات هرگونه گیاه زینتی را ممنوع کرده ایم و به این نوع واردات مجوز نمی 

 ./دهیم
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    سالمت
 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 میلیارد تومان سرمایه تشکیل می شود  055تا  05صندوق بحران مسایل گیاه پزشکی با 

 .در برنامه ششم توسعه، به دنبال ایجاد صندوق بحران مسایل گیاه پزشکی هستیم: رییس سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد

محمد علی باغستانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد  ،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

هدف از راه اندازی این صندوق، استفاده از منابع مالی آن در مواقع بحرانی برای مبارزه سریع با بیماری و یا آفات : کشاورزی افزود

 .جدید است

 .میلیارد تا یکصدمیلیارد تومان راه اندازی شود ۴5بت اولیه پیشنهاد ما این است که این صندوق با سرمایه ثا: وی گفت

باغستانی با بیان این که طبق قانون حفظ نباتات ، اعتبارات مربوط به موضوعات گیاهپزشکی باید توسط دولت تأمین شود، اظهار 

بحران کشور تأمین می شود، اما  اکنون اعتبارات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز توسط دولت و از محل ستاد: داشت

 .فرآیند مصوبه این ستاد، طوالنی است

فرآیند مصوبه ستاد بحران کشور برای پرداخت بودجه مورد نیاز به منظور مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی حدود : وی ادامه داد

آفات مانند گال باکتریایی زیتون، یک روز  یکسال تا یکسال و نیم طول می کشد و این در حالی است که برای مبارزه با بعضی

 .تأخیر هم زیاد است

امسال برای مبارزه با گال باکتریایی زیتون، درختان یک باغ پنج هکتاری در : رییس سازمان حفظ نباتات کشور خاطر نشان کرد

صورتی انجام گرفته که با باغدار علی استان گلستان را منهدم کردیم تا از شیوع آن به دیگر باغ ها جلوگیری شود و این اقدام در 

 .میلیون تومان به این باغدار بابت خرید درختان و سپس انهدام آنها پرداخت کنیم ۴55الحساب کنار آمده ایم و باید 

 وی ارتقای آزمایشگاه های مرجع سموم سازمان حفظ نباتات را از دیگر برنامه های پیشنهادی برای برنامه ششم توسعه عنوان کرد

ما پیشنهاد داده ایم که از طریق تعرفه وارداتی سموم و تعرفه وارداتی میوه، امکانات و تجهیزات آزمایشگاه مرجع سموم را : و گفت 

 . به منظور کنترل کیفیت سموم ارتقاء دهیم

این سازمان باید با وظایف اعتبارات : باغستانی، نقش گیاهپزشکی در تولیدات محصوالت کشاورزی را با اهمیت خواند و اذعان داشت

 ./و اقدام های آن هماهنگ و افزایش یابد
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 سالمت
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 ماهه نخست امسال  ۸های بیماری واگیر دامی در  درصدی کانون 0۰کاهش 

های بیماری واگیر دامی در هشت ماهه نخست  درصدی کانون ۳۴معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، از کاهش 

 .امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد

: الدین جاویدی گفت نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، جمال به(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

، موید ۶۳6۳با مدت مشابه در سال  ۶۳6۴های آن در هشت ماهه نخست سال  ای روند بیماری و گزارش های اولیه و مقایسه بررسی

وارکنندگان کوچک، تب برفکی، های واگیردار و استراتژیک طاعون نشخ درصدی بوده که در این بین، سهم بیماری ۳۴کاهش 

 .های دامی است اسکین و آبله بیش از سایر بیماری لمپی

های دامی؛ تعداد موارد گزارش شده بیماری طاعون  برابر اطالعات اخذ شده از سامانه اطالعات جغرافیایی بیماری: وی تصریح کرد

درصد  ۴۱( مورد ۶۴62) 6۳به مدت مشابه در سال مورد بوده که نسبت  ۱۴۴، ۶۳6۴ماهه سال  2نشخوار کنندگان کوچک در 

 .کاهش داشته است

های بیماری در سال  و همچنین مدیریت در کانون ۶۳6۳افزایش عملیات واکسیناسیون در سال : این مسوول خاطرنشان کرد

ل کاهش موارد وحش از مهمترین دالی های بیماری در حیات خورشیدی در کنار اجرای واکسیناسیون در اطراف کانون ۶۳6۴

 .شود های بیماری محسوب می گزارش

های فراوان در بخش تولید و تامین واکسن تب  با وجود کاستی: جاویدی در خصوص بیماری استراتژیک و مهم تب برفکی گفت

، به دلیل مدیریت هدفمند در (O و A سویه)های در گردش ویروس  برفکی برای فازهای عملیاتی و تغییرات شدید سویه

ای، محدودیت در تردد دام و ممنوعیت خروج  باال، اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه Potency واکسیناسیون، استفاده از واکسن با

درصدی در واحدهای  ۴5های بیماری در جمعیت دامی حساس و  درصدی کانون ۴2با کاهش ... دام از استان های شرقی کشور و 

 .ر حاصل تالش، مدیریت و پشتکار همکاران دامپزشکی در سراسر کشور استصنعتی شیری روبرو هستیم که این ام

های واگیر دامی توسط دامداران با  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور، بر ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری

 .ای تاکید کرد اعمال ضوابط شدید بهداشتی و قرنطینه

های دامی همواره تحت تاثیر عوامل محیط، میزبان و عامل بیماری قرار دارد و تعامل بین آنها  بهداشت و مدیریت بیماری: وی افزود

 .شود سبب افزایش و یا کاهش رخدادهای بیماری در سطح کشور می

ه های واکسینه نشده به دالیل متعدد از جمل دام)با توجه به شرایط آب و هوایی و وجود جمعیت دامی حساس : جاویدی تاکید کرد

در سطح کشور، در صورت تداوم روند موجود و فراهم نشدن امکانات الزم جهت تکمیل و اجرای ( "تب برفکی"کمبود واکسن 

 ./اقدامات پیشگیرانه، امکان شیوع تب برفکی محتمل است
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 سالمت
 فودپرس 4931آذر ماه  3دو شنبه 

 هشدار سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص استفاده از روغن کنجد

مناسب از نظر سازمان ملی استاندارد ایران در رابطه با روغن کنجد به دالیل عدم اطمینان از مواد اولیه مصرفی < صنایع غذایی

نوع دانه و احتمال باال بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانند آفالتوکسین ، شرایط نامناسب 

 .نگهداری مواد اولیه ، عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی هشدار داد

روغن "به گسترش روغن گیری دانه های روغنی به ویژه کنجد به روش سنتی با عنوان  به گزارش سازمان ملی استاندار با توجه

اطمینان از مواد اولیه مصرفی مناسب از نظر نوع دانه و   از هموطنان درخواست می شود به دالیل عدم "گیری در حضور شما

د آفالتوکسین ، شرایط نامناسب نگهداری مواد احتمال باال بودن میزان آلودگی میکروبی از جمله کپک زدگی، سموم قارچی مانن

اولیه ، عدم رعایت بهداشت دستگاه های روغن کشی طبق معیارهای استاندارد ملی ، وجود برخی ناخالصی های مضر در محصول 

از خرید و نهایی مانند فلزات سنگین و همچنین فسادپذیری روغن استحصالی بویژه در اثر شرایط نامناسب بسته بندی و نگهداری، 

 .مصرف این گونه روغن ها خودداری و از انواع روغن بسته بندی شده دارای عالمت استاندارد معتبر استفاده نمایند
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 سالمت
 فودپرس 4931آذر ماه  41شنبه 

 رژیم غذایی مناسب در فصل پاییز

های دستگاه تنفسی و آنفلو  های تنفسی از جمله انواع سرماخوردگی و عفونت با شروع فصل سرد، ابتال به بیماری< غذا و تغذیه

شود یا اینکه روزهای ابری  فتاب در روز کمتر میبه عالوه اینکه با شروع فصل پاییز میزان ساعات تابش نور آ. یابد آنزاها افزایش می

به همین دلیل هدف پیروی از یک رژیم غذایی پاییزی تقویت سیستم ایمنی بدن و تامین مواد مغذی . رود و بارانی در هفته باال می

 .مورد نیاز است

توان به گروه مرکبات مانند  تفاده شوند، میاز جمله مواد غذایی مفیدی که در فصل پاییز باید در رژیم غذایی به مقدار زیادتر اس 

گونه  هستند که مصرف این C این مواد غدایی حاوی منابع غنی ویتامین. لیمو شیرین، نارنگی، پرتقال و لیمو ترش اشاره کرد

ف مواد دهند که مصر همچنین تحقیقات نشان می. شوند ها سبب پیشگیری از ابتال به عفونتهای تنفسی در فصل پاییز می میوه

 C از جمله منابع غنی دیگر ویتامین. دهد حتی در زمان ابتال به بیماری، طول دوره درمان را کاهش می C غذایی حاوی ویتامین

همچنین . ای و سیب زمینی اشاره کرد توان به کلم بروکلی، گوجه فرنگی، فلفل دلمه توان در فصل پاییز از آنها بهره برد، می که می

 .های تنفسی موثر واقع شود تواند در پیشگیری از ابتال به عفونت را بودن ترکیبات مفید آنتی اکسید میمصرف شلغم با دا

 D اثر مصرف منابع ویتامین

این ویتامین باعث استحکام استخوانها و . اشاره کرد D توان به ویتامین هایی مهم در یک رژیم غذایی پاییزی، می از جمله ویتامین

با شروع فصل پاییز میزان اشعه آفتاب جهت . شود شود که سبب پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان می میافزایش جذب کلسیم 

بنابراین، ممکن است برای افراد مسن یا افرادی که در معرض پوکی استخوان قرار . جذب و سنتز این ویتامین به مقدار کافی نیست

در D های غنی شده با ویتامین البته خوشبختانه امروزه شیر. ضروری باشددر فصل پاییز  D داشته باشند، مصرف مکمل ویتامین

که به مقدار کافی  Dشود که در فصل پاییز حتی االمکان از شیرهای حاوی ویتامین به همین دلیل توصیه می. ایران موجود هستند

 .در امان بود D و ویتامین های کلسیم اند، استفاده شود تا از بروز کمبودهای ریز مغذی غنی شده Dبا ویتامین

 ماهی کیلکا

 .کنند توصیه می D برخی متخصصان تغذیه مصرف بیشتر ماهی کیلکا در پاییز را به عنوان یک ماهی حاوی مقادیر باالی ویتامین

 چه سبزیجاتی باید مصرف شوند؟

توان به هویج، کدو تنبل، اسفناج اشاره  یشوند در فصل پاییز بیشتر در رژیم غذایی مصرف شوند، م ازجمله سبزیجاتی که توصیه می

 .کرد

۳5=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سیب درختی

 1 - 31/13/41فارس

 تعرفه صادرات سیب به عراق از امروز صفر شد

که پیش از این عراق برای واردات سیب از ایران هزار تومان تعرفه وضع کرده در حالی : عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون صادراتگفت

 .بود، رایزنی برای حذف این تعرفه نتیجه داد و از امروز تعرفه صادرات این محصول به عراق صفر شد

از امروز تعرفه : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیدرضا نورانی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات در گفت

 .صادرات میوه ایران از جمله سیب به کشور عراق صفر شد

به عراق هفته گذشته هیئتی از این کشور   به تعرفه گمرکی هزار تومانی صادرات هر کیلو سیب در پی اعتراض ایران: وی افزود

 .برای حل این مسئله و دیدار با مسئولین ایرانی به ایران آمده بود

بر این اساس با رایزنی مسئولین دولتی ایران با هیئت عراقی مقرر شد تا تعرفه : رئیس هیئت مدیره محصوالت کشاورزی بیان داشت

 .برداشته شود( امروز)هم آذرماه هزار تومانی صادرات سیب به این کشور از د

آنها هم از ایران خواستار شدند تا صادرکنندگان کیفیت : نورانی با اشاره به صفر شدن تعرفه صادرات سیب به عراق اظهار داشت

 .المللی رعایت کنند سیب صادراتی را حتما در چارچوب استانداردهای بین

ای که تخصصی در صادرات ندارند صادرات را  شود و یک عده صصی انجام نمیمتاسفانه صادرات میوه به کشور عراق تخ: وی گفت

 .رسد برند و خسارت آن به صادرکنندگان واقعی می بیراهه می

 .چندی پیش به یکباره گمرک عراق برای واردات هر کیلو سیب ایرانی به کشورش هزار تومان تعرفه وضع کرد: براساس این گزارش

 .های حمل سیب صادراتی به عراق از مرز این کشور برگشت خورد ادی از کامیونبه دنبال این موضوع تعد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴56۶5555۶۶2 
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 سیب درختی
 - 31/13/13فارس

 شود هزار تن محصوالت باغی صادر می ٣55ساالنه / تومانی صادرات سیب 0555رایزنی با عراق برای رفع تعرفه 

شود و درآمد حاصل از صادرات این  هزار تن انواع محصوالت باغی صادر می 655معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

 .رایزنی با عراق برای رفع تعرفه هزار تومانی صادرات سیب آغاز شده است: میلیارد دالر است، گفت ۴محصوالت حدود 

درصد صادرات سیب به کشور عراق است  ۴5با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمدعلی طهماسبی در گفت

های خود را با این کشور برای حل این مشکل  تعرفه هزار تومانی برای واردات سیب به کشور عراق، ایران رایزنی به دنبال وضع: گفت

 .آغاز کرده است

هزار تن انواع محصوالت باغی از قبیل پسته، زعفران، سیب،  655معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 

 .دالر است میلیارد ۴درآمد حاصل از صادرات محصوالت باغی حدود : د گفتشو پرتقال و غیره صادر می

هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیالت به صنایع تبدیل و جانبی وجود ندارد و : معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .قدام کنندتوانند برای اخذ تسهیالت بانکی ا متقاضیان با مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی می

 .هزار تن سیب در کشور تولید شد ۴55میلیون و  ۳امسال حدود :وی افزود

 شود تسهیالت بانکی به متقاضیان ساخت و تجهیز گلخانه پرداخت می *

پذیرش  های جهاد کشاورزی هیچ محدودیتی برای براساس بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی به سازمان: وی همچنین اظهار داشت

توانند از تسهیالت  ها به بانک کشاورزی می های جهاد کشاورزی استان متقاضیان با معرفی سازمان وجود ندارد و ای گلخانههای  طرح

 .برای ساخت و تجهیز گلخانه استفاده کنند

افزایش  نسبت به فضای باز برابر ۶۴تا  ۶5جویی در مصرف آب، تولید را  ها ضمن صرفه وی با بیان اینکه کشت محصول در گلخانه

 .ها است و صیفی از فضای باز به گلخانه سبزی های وزارتخانه انتقال کشت یکی از سیاست: دهد، بیان داشت می

جویی در مصرف آب، راندمان و  ها عالوه بر صرفه از نکات مثبت کشت محصوالت کشاورزی در گلخانه: طهماسبی تصریح کرد

 .ضایعات کمتر استعملکرد باال، تولید سالم و یکنواخت و همچنین 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴5656555۴5۶ 
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 سیب درختی
 آیانا 4931آذر  19, شنبه

با سه درصد سیب تولیدی، نبض بازار به دست تشکل ها / اعالم راهکارهای تنظیم بازار سیب برای باغداران

 افتد  می

تنها هیچ باغداری تحت تأثیر تنش و نوسانات بازار یا کمبود اعتبار و سرمایه  ها برای محصوالت باغبانی، نه ها و تعاونی با ایجاد تشکل

 .زار محصوالت در دست تولیدکنندگان خواهد بودگیرد، بلکه نبض با قرار نمی

، (ایانا)های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر میوه 

د و از افزایش هزار تن اعالم کر ۴55هزار تن افزایش نسبت به سال گذشته، سه میلیون و  ۳55تولید امسال سیب در کشور را با 

 .باغی خبر داد های پاییزه و عملیات مدیریت به کیفیت سیب تولیدشده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، بارندگی

هزار تن  ۱۴صادرات سیب در سال جاری تاکنون : هزار تنی سیب در سال گذشته گفت ۴55تن با اشاره به صادرات  رمضان روئین

 .ار تن سیب را نیز تا پایان سال نیز داریمهز ۴55بوده است و ظرفیت صادرات 

 تعرفه عراقی و روسی، مانع صادرات سیب ایرانی 

کشور عراق : وی یکی از مشکالت پیشروی صادرات را گذاشتن تعرفه از سوی کشورهایی همچون عراق و روسیه عنوان کرد و افزود

تعرفه گذاشته است و وجود ( تومان ۳55هزار و  تا یک ۴55 هزار و یک)دینار  ۳۴5امسال برای واردات هر کیلوگرم سیب ایرانی 

 .ای در این محصول برای عدم اجازه ورود سیب ایرانی به عراق را بهانه کرده است آفات قرنطینه

های سنگین از سوی روسیه و عراق برای محصوالت ایرانی و سایر مسائل خارجی که  عالوه بر تعیین تعرفه: تن خاطرنشان کرد روئین

شود، این در حالی است که در  بهره به صادرکنندگان پرداخت نمی با آن درگیر هستیم، در داخل نیز تسهیالت و اعتبارات الزم و کم

 .گیرند کشورهای همسایه جوایز صادراتی برای تجار و بخش خصوصی در نظر می

 ۶2هایی با کارمزد  ر کشورها مقابله کنند، بلکه باید با واموجودآمده با سای تنها باید با مشکالت به صادرکنندگان ما نه: وی ادامه داد

درصد و همچنین بدون دریافت جوایز صادراتی با صادرکنندگان خارجی رقابت کنند که مجموع این عوامل، باعث کندی  ۴۶تا 

 .شود روند کار و خلل در صادرات می

ها،  ق به همراه کارشناسان حفظ نباتات این کشور، بازدید از باغای معاون وزیر کشاورزی عرا تن با اشاره به سفر یک هفته روئین

های سیب ایران تصریح  ای در باغ های آذربایجان غربی و دماوند و اطمینان از عدم وجود هرگونه آفت قرنطینه انبارها و سردخانه

 .تراشد واهی میهای  اکنون این کشور برای ورود سیب ایرانی به عراق بهانه رغم این مسائل هم به: کرد

 جای خالی جوایز صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری جلسات متعدد با تجار داخلی، صادرکنندگان  مدیرکل دفتر میوه

در این جلسات ضمن : أکید کردهای مختلف، اتاق ایران، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و حوزه معاونت باغبانی خبر داد و ت استان

 .دریافت نظرات افراد، قرار بر این شد تسهیالت مناسبی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا روند صادرات بهتر شده و استمرار یابد

یت، وی با اشاره به صادرات سیب ایرانی به کشورهای ترکمنستان، امارات متحده عربی، پاکستان، عراق، افغانستان، هند، کو

عربستان صعودی، بحرین، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، قطر، عمان و مالزی، از بهبود روند صادرات اظهار 

 .امیدواریم میزان صادرات سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد: رضایت کرد و یادآور شد

در حال حاضر سیب : ممتاز و صنعتی از باغداران خریداری شده است، اظهار داشت های تن با بیان اینکه تاکنون تمامی سیب روئین

تومان،  ۴55تا دوهزار و  ۴55هزار و  تومان، سیب درجه یک به قیمت هر کیلوگرم یک ۴55ممتاز به قیمت هر کیلوگرم دوهزار و 
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تومان از  ۴۴5تا  ۶۳5تی به قیمت هر کیلوگرم تومان و سیب صنع ۴55هزار و  هزار تا یک سیب درجه دو به قیمت هر کیلوگرم یک

 .شود باغدار خریداری می

وی با تأکید بر اینکه سیب جزو محصوالت خرید تضمینی است که در صورت افت قیمت، دولت تسهیالت خرید آن را فراهم  

برای ذخیره ایام عید،  سازمان تعاون روستایی ایران نیز عالوه بر خرید سیب صنعتی و خرید تضمینی سیب،: کند، گفت می

 .های عرضه مستقیم را برای رفاه حال تولیدکنندگان فراهم کرده است غرفه

 هزار تن سیب صنعتی در کشور 155خرید  

ها و صنایع تبدیلی، ظرفیت فرآوری سیب در کشور را  هزار تن سیب صنعتی از سوی کارخانه ۱55تن با اشاره به خرید  روئین

 .مناسب عنوان کرد

ویژه سیب، معاونت باغبانی  با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب در کشور برای تولید محصوالت باغبانی به: اطرنشان کردوی خ

ها با هماهنگی کامل بخش خصوصی اعم از  هایی جهت افزایش تولید کمی و کیفی محصول سیب را دارد که این برنامه برنامه

ها قابل اجرا  ها، استاندارد و بهداشت و مدیریت باغ بود وضعیت انبارداری، سردخانهکننده، صادرکننده و به تولیدکننده، مصرف

 .خواهد بود که در نهایت محصولی باکیفیت یکنواخت، سالم و با قابلیت صادراتی تولید شود

  

 های منسجم و یکپارچه محصوالت باغبانی، نیازمند تشکل

ها و ساماندهی تولید  ترین عامل در اقتصادی کردن باغ د کشاورزی مهمهای سردسیری و خشک وزارت جها مدیرکل دفتر میوه

ها و  با تشکیل این تعاونی: های تولیدی باغداران اعالم کرد و افزود ها و تشکل محصوالت باغبانی را هماهنگی و تشکیل تعاونی

عنوان مثال استان آذربایجان  شود، به واقع نمیها، هیچ باغداری تحت تأثیر تنش و نوسانات بازار یا کمبود اعتبار و سرمایه  تشکل

علت عدم وجود تشکل قوی،  هزار تن تولید سیب به ۳55بردار و یک میلیون و  هزار نفر بهره ۴5هزار هکتار باغ سیب،  ۱5غربی با 

 .هایی با سودهای کالن شده است منسجم و یکپارچه اسیر و گرفتار چند نفر خریدار و وام بانک

ا تأکید بر اینکه با وجود این پتانسیل باید تأمین سرمایه، صادرات و تعیین قیمت از سوی باغداران صورت گیرد، ادامه تن ب روئین 

خوشبختانه با مدیریت محصوالت پسته، تولیدکنندگان و صادرکنندگان انسجام و نظم بیشتری دارند و توانستیم صادرات و : داد

 .خوبی انجام گیرد ظیم بازار بهتولید این محصول را مدیریت کنیم و تن

در حال حاضر تولیدکنندگان سیب در کشور با این میزان تولید به جای آنکه نبض بازار، صادرات، سرمایه و انتخاب : وی تصریح کرد

رید شوند و همیشه از دولت تقاضای خ علت پراکندگی و با هم نبودن، ضررهای هنگفتی را متحمل می مشتری را در دست گیرند، به

آورد، اما  عمل می سیب، صادرات و تأمین سرمایه را خواستار هستند؛ هرچند دولت اقدامات الزم را در جهت حمایت از این قشر به

تنها توان انجام این کار را ندارند، بلکه  در هیچ جای دنیا دولت خریدار مستقیم محصوالت و عرضه آن به بازار نیست، چون نه

 .کار انجام گیردمنطقی هم نیست که این 

قیمت برای صادرات و پرداخت جوایز صادراتی  وظیفه دولت فراهم کردن شرایط صادرات، تأمین سرمایه ارزان: تن یادآور شد روئین

 .ایم است که متأسفانه باید گفت در این زمینه ضعیف عمل کرده

 ها های کمرشکن بانک ها، راهی برای فرار از وام ایجاد تشکل 

طور متوسط عواید فروش یک  اگر هر تولیدکننده به: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد میوه مدیرکل دفتر

ها نخواهد بود،  ها، اعتبارات کمرشکن بانک تن سیب تولیدی خود را صرف ایجاد تشکل و تأمین سرمایه کند، نیازی به دولت، دالل
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گیرد و نبض بازار در دست باغداران خواهد شد؛ این در حالی است که  بازار صورت میبه عبارتی با سه درصد سیب تولیدی، تنظیم 

 .هزار تن ضایعات سیب داریم ۳۴5علت عدم انجام این عمل، ساالنه بیش از  تاکنون به

ی و جایگاه واالی شک شخصیت انسان ها نیست، بلکه بی ها و وام بانک تنها نیاز به دولت، دالل ها نه با ایجاد تشکل: وی تأکید کرد

 .شوند ها نمی تولیدکنندگان ما نیز محفوظ خواهد ماند و اسیر ادارات، جلسات، اشخاص و بانک

برای جبران نوسانات باید عملکرد را باال برد، چون عملکردهای متوسط ما پایین است، در حالی که باغدارانی : تن اظهار داشت روئین

برابر متوسط عملکرد تولیدی باکیفیت دارند و هیچ مشکلی هم با فروش، بانک و سرمایه  ۶5هستند که در شرایط مساوی پنج تا 

مانند و  کنند، معموالً باغدارانی که دارای عملکرد پایین هستند، جا می گاه ضرر نمی ندارند و در بدترین شرایط هم هیچ

 .شان بیشتر است پذیری آسیب

 ای خریداربرقراری تعامالت بیشتر و دوستانه با کشوره 

باید تعامل بهتر و بیشتری با کشورهای خریدار و همسایه : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

 .های حمل و نقل مناسب را تأمین کنیم ها، هزینه و مقاصد صادراتی داشته باشیم و ضمن حذف تعرفه

منظور تنظیم بازار  های مختلف به ها، حمل و نقل و توزیع مناسب در زمان سردخانهوی با بیان اینکه باید ظرفیت نگهداری انباداری، 

ها  تنها از میزان ضایعات کاسته شده و قیمت اگر تمامی عوامل دست به دست هم دهند، نه: و عرضه تدریجی فراهم شود، افزود

 .اندازه وجود خواهد داشتشود، بلکه در هر زمان سیب برای مصرف در داخل کشور به هر  دچار نوسان نمی

زمان کوتاه عنوان کرد که ضمن افت شدید قیمت، باعث تلف  تن یکی از مشکالت حال حاضر را عرضه بیش از نیاز در مدت روئین

 .شود شدن میوه نیز می

های  باید باغکنندگان سیب در ایران و خارج از کشور  برای تأمین سلیقه و نظر مشتریان و مصرف: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./موجود از لحاظ کمیت، کیفیت و بازارپسندی اصالح شوند و همچنین امکانات الزم برای نگهداری بیشتر محصوالت فراهم شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳۱2-۶html. 
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 سیب زمینی

 - 31/13/19فارس

 !توان بیشتر نگه داشت  زمینی بهاره را نمی سیب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی

زمینی بهاره که  سیب: زمینی به جای فرآوری آن گفت تن سیب ۶255مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره دالیل از بین بردن 

فاسد   توانستیم به بازار عرضه کنیم، قدرت انبارداری پایینی دارد در انبار ماند و چون برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، نمی

 .شد و مجبور شدیم آن را از بین ببریم

، حسین صفایی مدیرعامل سازمان تعاون روستایی امروز در نشست خبری که در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور : زمینی توسط تعاون روستایی استان فارس انجام شد، اظهار داشت تن سیب ۶255راستای مباحث مطرح شده درباره امحای 

 .همواره جزو محصوالت صادراتی استزمینی شرایط خوبی دارد و این محصول  در تولید سیب

رود و بر اساس اینکه کشاورز چه تحلیلی از آینده بازار این  زمینی می هزار هکتار زیر کشت سیب ۶25تا  ۶۴5ساالنه بین : وی افزود

 .کند زمینی در دامنه مذکور تغییر می محصول دارد سطح کشت سیب

 .زمینی است میلیون تن سیب ۴ال تولید حدود امسال هم برآورد ما تا پایان س: صفایی بیان داشت

هزار تن از  ۴۴5تا  ۴55: شود، گفت زمینی تولید می میلیون تن سیب ۴تا  ۴2۴وی با بیان اینکه به طور متوسط ساالنه بین 

 .شود هزار تن آن به صنایع تبدیلی منتقل می 255گیرد و حدود  زمینی تولیدی برای بذر مورد استفاده قرار می سیب

 .شود میلیون تن صرف مصرف تازه خوری در کشور می ۴22همچنین حدود : وی افزود

هزار تن در سال بوده اما سال  ۳۴5سال گذشته به طور متوسط  ۴میزان صادرات در : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی بیان داشت

 .هزار تن از این محصول صادر شد ۳6۴گذشته 

 .زمینی صادر شده است زار تن سیبه ۴25ماهه امسال  2در : وی افزود

زمینی در انبارهای بخش خصوصی به  هزار تن از محصول سیب ۴55درصد یعنی حدود  ۶۴تا  ۶5صفایی با بیان اینکه ساالنه 

این زمینی بهاره و تابستانه از  ماه را دارد اما سیب ۱زمینی تولید پاییز قابلیت انبارداری حدود  سیب: شود، گفت ضایعات تبدیل می

 .برخوردار نیست  قابلیت

زمینی پاییزه به خرید تضمینی برسد امکان نگهداری آن در بازار وجود دارد اما در  بنابراین اگر در شرایطی سیب: وی بیان داشت

 .زمینی بهاره این شرایط وجود ندارد مورد سیب

در تیر ماه امسال با این موضوع : ری کرد، بیان داشتتوان نگهدا روز می ۳5تا  ۶5زمینی بهاره را به مدت  وی با بیان اینکه سیب

زمینی  زمینی بهاره قیمتش به کمتر از صد تومان رسیده است بنابراین بر اساس مأموریت اقدام به خرید سیب مواجه شدیم که سیب

 .در جهرم و داراب کردیم

زمینی بهاره تنها قابلیت  صورتجلسه شد که سیب ها زمینی قبل از خرید این سیب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی بیان داشت

ای که این خرید انجام شد طبق قانون شرایط عرضه به بازار را نداشتیم زیرا عرضه دوباره  روز را دارد و در دوره ۳5تا  ۶5نگهداری 

 .شد آن به بازار موجب پایین آمدن قیمت می

بت بسیار باال بود و یکی از دالیل فسادپذیری آن همین مسئله عنوان شد و زمینی امحا شده از نوع بامبو با رطو سیب: صفایی افزود

 .پذیری کرد زمینی شروع به آفت در نتیجه سیب

http://www.farsnews.com/
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زمینی خریداری شده به صورت تضمینی در شیراز به کمیته  بنابراین مجوزی ارائه شد برای اینکه بخشی از سیب: وی تصریح کرد

ها را به طور مستقیم به مددجویان عرضه کنند و در بازار  زمینی که این دو سازمان سیبامداد و بهزیستی داده شود به شرط آن

 .عرضه نشود

 زمینی به مددجویان کمیته امداد به شرط مصرف داده شد تن سیب 0055تن از  0۰5

زمینی به  سیبتن  ۶255زمینی به صورت رایگان از مجموع  تن سیب ۳۴5مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه 

ای متشکل از نماینده  زمینی به صورت قانونی و زیرنظر کمیته بقیه سیب: مددجویان کمیته امداد و بهزیستی داده شد، افزود

 .دادستانی، وزارت بهداشت برای اینکه در حال فساد بود مدفون و امحا شد

این : های امحا شده به خبرنگار فارس، گفت ینیزم زا بودن سیب صفایی همچنین در مورد مباحث مطرح شده در مورد سرطان

 .شود درصد کشور کود شیمیایی مصرف می ۴5مطلب غیرواقعی است زیرا در کشور تقریباً 

کند تصریح  رساند و تولید این محصول را کم می وی با بیان اینکه مصرف چند کود در کشور به تولید محصول کشاورزی آسیب می

 .ف وضعیت متعارف دنیاست و سرانه تولید محصول کشاورزی هم پایین استمصرف کود در کشور نص: کرد

در محصوالت خاصی به : برابر افزایش یافت، تصریح کرد ۶2قیمت کود  6۶مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با بیان اینکه سال 

 .نیستای ممکن است برخی کشاورزان بد مصرفی داشته باشند اما به طور کل این گونه  صورت نقطه

میلیون تن در سال بوده و سال گذشته  ۴2۴مصرف کود کشور به طور متوسط  26 - 22در ایران تا سالهای : صفایی تصریح کرد

 .میلیون تن برآورد شده است ۴22مصرف کود در بخش کشاورزی 

چنین اتفاقی هم افتاد طبق قانون  گیریم تا محصولی به خرید تضمینی نرسد اما اگر ما تمام تمهیدات را به کار می: وی اظهار داشت

 .اجازه توزیع رایگان آن را نداریم

زمینی در اوایل  امحا سیب :گیری شده است، گفت زمینی بر منبای اطالعات نادرست موضع وی با بیان اینکه در مورد امحای سیب

   .مرداد ماه اتفاق افتاده است

زمینی این محصول را  سازمان تعاون روستایی به دلیل تنظیم بازار سیبدر خبرهای منتشره تلقی شده که : صفایی بیان داشت

 .زمینی کرده است در حالی که این موضوع درست نیست به امحا سیب  آوری کرده و به دلیل حفظ سطح قیمت اقدام جمع

ه و قابلیت مصرف خوراکی و های امحا شده سالم نبود زمینی مسئله دوم اینکه سیب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی بیان داشت

 .ها سالم بوده و قابلیت مصرف داشته است زمینی ها این گونه بیان شده که سیب دامی نداشته در حالی که در رسانه

وی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یکی از سازوکارهای مؤثر حمایت از تولید کشاورزی است، بیان 

 .نظر شده است ها چهار بار اصالح و تجدید طی این سال تصویب شده و ۱2سال  قانون مذکور از :داشت

روند و دولت باید هر ساله تا پایان شهریور ماه قیمت  محصول کشاورزی جزو خرید تضمینی به شمار می ۴۴صفایی با بیان اینکه 

ه و مبنای تعیین قیمت تضمینی مزارع گذاری مشخص شد در این قانون نحوه قیمت: را اعالم کند، بیان داشت آن محصوالت

 .متعارف است

محصول را کشت کنند و کمتر از قیمتی که دولت تعیین  ۴۴دانند که این  براساس این قانون همه کشاورزان ایران می: وی افزود

 .کرده است نباید محصول را بفروشند

ها را  تعاون روستایی موظف است که در کشور همه استان سازمان براساس این قانون: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی بیان داشت

 .رسیده بود اقدام به خرید کند و اجازه فروش هم نداریم زیر قیمت تضمینی   محصول ۴۴هر کدام از  پایش کند و اگر قیمت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

411 
 

براساس موازین قانونی : صفایی با بیان اینکه این سازمان امکان فروش مصول را پس از فصل برداشت و از طریق مزایده دارد، گفت

 .کشور باید محصول فروخته شود و مسئول مربوطه امکان هیچ تصمیمی را ندارد

 زمینی امحا شده در صنایع قابل مصرف نبود سیب* 

زمینی  برای فروش سیب: زمینی قبل از امحاء به صنایع تبدیل واگذار نشد، اظهار داشت وی در پاسخ به این سؤال که چرا سیب

زم است ضمن اینکه ما اجازه فروش آن را نداشتیم و نکته دیگر اینکه صنایع سیب زمینی رقم اگریا را که محصول تشریفات ال

 .زمینی از نوع بامبو بوده است کنند در حالی که این سیب اردبیل است فرآوری می

شود، اظهار  کشاورزی اجرایی نمی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به این سؤال که چرا الگوی کشت برای محصوالت

 .شود ولی افزایش تولید و کاهش تولید در محصوالت کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است الگوی کشت در کشور رعایت می: داشت

، ها با در نظر گرفتن تمام مالحظات انجام شده زمینی امحا سیب: بیان داشت چرا این محصول صادر نشد، وی در پاسخ به این اینکه

درصد رشد داشته است بنابراین  ۱۴ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۴زمینی در  ضمن اینکه صادرات سیب

 زمینی حداکثر تالش را در مورد صادرات سیب

اقدام  زمینی مبنی بر اینکه این مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در مورد اظهارات اظهارات سخنگوی دولت در مورد امحای سیب

 .خبر بودند ممکن است آقای نوبخت از این مسئله بی:توسط دولت انجام نشده است، تصریح کرد

امروز در وزارت جهاد کشاورزی در مورد پرداخت مشوق صادراتی به : زمینی اظهار داشت صفایی در مورد مشوق صادراتی سیب

 .شود گیری می زمینی تصمیم سیب

 ستخرید تضمینی شیر محدود شده ا* 

آغاز  6۳خرید تضمینی شیرخام از آذرماه : مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در مورد توقف خرید تضمینی شیرخام اظهار داشت

 .شد اما به چند دلیل در آذرماه امسال این خرید تضمینی شیرخام را کاهش دادیم

هوا که منجر به افزایش سرانه مصرف سرد شدن : وی با تاکید بر اینکه خرید تضمینی شیرخام متوقف نشده است، گفت

  از عوامل مؤثر برای کاهش سطح خرید شیرخام مدارس و اتمام ردیف اعتباری برای خرید شیرخام  توزیع شیر در مدارس شود، می

 .تضمینی بوده است

شیرخام دچار ضرر شود، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با تأکید بر اینکه در صورتی که دامداران بر اثر کاهش خرید تضمینی 

براساس مطالعات مؤسسه پژوهشی اقتصاد کشاورزی خرید تضمینی شیر به ازای هر : دهیم، افزود سطح خرید را مجدد افزایش می

 .تومان به نفع دامداران بوده است 22کیلوگرم 
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 سیب زمینی
 آیانا 4931آذر  19, شنبه

نمایندگان مجلس گزارش کارشناسی برای امحاء / زمینی تصویب شد پرداخت یارانه صادراتی سیب

 ها نخواستند  زمینی سیب

تومان و همچنین تسهیالت  ۶۴5ازای هر کیلوگرم زمینی، پرداخت مشوق صادراتی به  منظور جلوگیری از تکرار امحاء سیب به

های قانونی  علت نوع واریته آن و محدودیت زمینی امحاءشده در مردادماه به تن سیب 255صادراتی تصویب شد، هرچند یک هزار و 

 .اند قابلیت نگهداری باال و صادرات نداشته

اون روستایی کشور امروز در نشست مطبوعاتی در پاسخ به مدیره سازمان مرکزی تع معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیأت 

گرفته، تسهیالت صادراتی و مشوق صادراتی  های صورت با پیگیری: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .جلوگیری شودزمینی  زمینی اختصاص پیدا خواهد کرد تا تا حد امکان از تکرار امحاء سیب به صادرکنندگان سیب

های وزیر جهاد کشاورزی، تصویب شد و  تومان به ازای هر کیلوگرم با پیگیری ۶۴5پرداخت مشوق صادراتی : حسین صفایی افزود

 .روز گذشته نیز نخستین مرحله تخصیص اعتبار آن صورت گرفت

: ءشده در استان فارس خاطرنشان کردزمینی امحا تن سیب 255هزار و  وی با اشاره به مبنای غلط اخبار منتشرشده درباره یک

گرفته در مردادماه سال جاری بوده است و این خبر پس از چهار ماه از داخل آرشیو آمده و تبدیل به یک جریان  امحاء صورت

 .ای شده است رسانه

دلیل  شد این امحاء به های برخی مسئوالن قرار گرفت، آن بوده که تصور می مبنای غلط دیگری که مورد تحلیل: صفایی ادامه داد

زمینی ارتباطی به تنظیم بازار  تنظیم بازار صورت گرفته و این محموله از سالمت کافی برخوردار بوده ، در حالی که امحاء سیب

زمینی بهاره بامبو است که دارای رطوبت زیادی است، قابلیت نگهداری نداشته و به سرعت  علت آنکه رقم سیب نداشت و اساساً به

 .شود می فاسد

 زمینی توسط کمیته امداد و بهزیستی توزیع شد هزار تن سیب 0۰5 

کند که  سازمان تعاون روستایی بر اساس قانون خرید تضمینی زمانی به بازار ورود پیدا می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

، در حجم محدودی اقدام به خرید کرده و پس از منظور جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان قیمت عرف بازار پایین آمده باشد و به

 .صورت مزایده را پیدا خواهد کرد طی شدن پایان فصل برداشت، مجوز فروش محصول به

روز دیگر زمان برای نگهداری این  ۳5تا  ۶5های فارس خریداری شده بود، گفته شد بین  زمینی زمانی که سیب: وی یادآور شد

 .از آن امکان عرضه وجود داشت ها وجود دارد و پس زمینی سیب

زمینی در استان فارس در حالی که خریداری شد که زمان ماندگاری آن بسیار محدود  تن سیب 255هزار و  یک: صفایی تأکید کرد

ای جز  تن توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد از چرخه خارج شد و چاره ۳۴5های مدیریت استانی،  بود و بر اساس پیگیری

 .ها وجود نداشت زمینی باقی سیب امحاء

 زمینی درصدی صادرات سیب 05افزایش  

زمینی صادر شده که نسبت  هزار تن سیب ۴25ماهه نخست سال جاری  بر اساس آمار منتشرشده گمرک، در هفت: وی اظهار داشت

 .رو شده است هزار تن بوده، با افزایش روبه 22به مدت مشابه سال قبل که 

از سوی دیگر، دولت مسئول صادرات محصوالت کشاورزی نیست و هر صادراتی در این حوزه توسط بخش : تصفایی همچنین گف

 .شود خصوصی انجام می
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 دار دارد زمینی، آنالیز مصرف هدف هزار تن سیب 0۰5چهار میلیون و  

بر اساس آنالیزهای : کشور افزود زمینی در مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با اشاره به آنالیز مصرف سیب رئیس هیأت

هزار تن است که امسال حدود پنج میلیون تن تولید شده  ۴55زمینی در کشور چهار میلیون و  گرفته، حجم تولید سیب صورت

 .گیرد هزار تن توسط کشاورزان برای بذر سال بعد مورد استفاده قرار می ۴55از این مقدار، . است

خوری  هزار تن مصرف تازه 255هزار تن در صنایع تبدیلی مصرف شده و حدود دو میلیون و  255تا  255: وی خاطرنشان کرد

 .کشور است

عنوان ضایعات انباری  درصد نیز به ۶۴تا  ۶5صورت صادراتی از چرخه خارج شده و  هزار تن نیز به ۳۴5همچنین : صفایی ادامه داد

 .شود میهزار تن را شامل  ۴55برآورد شده است که رقمی بیش از 

 کند صنایع تبدیلی فقط آگریا جذب می 

علت رطوبت زیاد،  های بهاره به زمینی سیب: های بهاره و پاییزه تصریح کرد زمینی معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تفاوت سیب

 .ندهای پاییزه که تا هفت ماه امکان نگهداری آنها وجود دارد، قابلیت نگهداری ندار زمینی بر خالف سیب

شود؟ این در حالی است  ها تحویل صنایع تبدیلی نمی زمینی زمینی گفته شده بود چرا سیب در جریان امحاء سیب: وی یادآور شد

 .زمینی رقم آگریا هستند زمینی قابلیت جذب در صنایع تبدیلی را ندارند و صنایع بیشتر خواستار سیب که همه ارقام سیب

بر اساس مقررات خرید تضمینی، : زمینی تأکید کرد گرفته در حوزه امحاء سیب ی سیاسی صورتها گیری صفایی با اشاره به موضع

زمینی  سازمان تعاون روستایی اجازه فروش ندارد و باید در یک تشریفات قانونی و پس از برگزاری یک مزایده کار فروش سیب

 .صورت گیرد

 شود الگوی کشت اجرا می 

گرفته در اجرای الگوی کشت اظهار  های صورت تعاون روستایی کشور با انتقاد به برخی تحریممدیره سازمان مرکزی  رئیس هیأت

درصد، همواره  ۶5شود که الگوی کشت با تلورانس  زمینی صحبت می در حالی صحبت از نبود اجرای الگوی کشت در سیب: داشت

 .شود زمینی و پیاز نیز اجرا می در کشور وجود داشته و برای سیب

شود، چرا که باید ضریبی نیز برای حوادث غیرمترقبه نظیر  درصد تلورانس در همه دنیا اجرایی می ۶5: چنین گفتوی هم

 .سرمازدگی، بستن بازارهای صادراتی و حوادث غیرمترقبه وجود داشته باشد

 ۴۴باالیی برخوردار است، شود اجرای الگوی کشت از ضریب  حتی در کشورهای اروپایی نیز که گفته می: صفایی در ادامه افزود

 .درصد تلورانس وجود دارد

 نمایندگان مجلس از تعاون روستایی گزارش کارشناسی نخواستند 

اند که  زمینی کرده برخی نمایندگان مجلس اقدام به اظهارنظرهایی درباره امحاء سیب: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .زمینی خواسته نشد رباره مبنای امحاء سیبهیچ گزارشی از سازمان تعاون روستایی د

زمینی  های همدان، اردبیل، فارس، خوزستان، خراسان رضوی و زنجان زیر کشت سیب هزار هکتار در استان ۶۱5: وی ادامه داد

 .داشته استهای گذشته وجود  زمینی در همه سال ناپذیر است و سابقه امحاء سیب درصدی در آنها اجتناب ۶5رود که تلورانس  می

شود که سازمان  عنوان یک بازخواست مطرح می زمینی رایگان در میان مردم در حالی به سابقه توزیع سیب: صفایی تصریح کرد

های گذشته مبنای  گرفته در سال تواند بدون مجوز قانونی حتی برای توزیع آن اقدام کند؛ لذا اقدام صورت تعاون روستایی نمی

 .قانونی نداشته است
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 های امحاءشده، شایعه است زمینی زا بودن سیب رطانس 

های  زمینی زا بودن سیب ها صحبت از سرطان در برخی رسانه: مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور شد رئیس هیأت

 .وجه واقعیت ندارد علت مصرف نوعی کود شده است که این مسئله به هیچ امحاءشده به

 .برابر شد، کسری مصرف کود در اراضی کشاورزی ایران وجود دارد ۶2که قیمت کود  6۶ال پس از س: وی تأکید کرد

کنند، اما پس از حذف یارانه کود  کشورهایی نظیر ترکیه و مصر به تولیدکنندگان کود خود یارانه پرداخت می: صفایی اظهار داشت

رو است، هرچند در برخی نقاط  اراضی کشاورزی روبه در کشور و افزایش قیمت، در حال حاضر ایران با کسری کود مصرفی در

 .کشور بدمصرفی گزارش شده است

 بازارهای صادراتی روسیه برای ایران بازتر شد

زمینی و پرداخت  گرفته دو وزارتخانه برای مشوق صادراتی سیب با در نظر گرفتن موافقت صورت: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .زمینی رونق بیشتری خواهد گرفت ز این پس بازار سیبتسهیالت به صادرکنندگان، ا

از سوی دیگر با اقدام اخیر روسیه مبنی بر تعیین تعرفه ترجیحی، فضای بازتری برای صادرات کاالهای : وی همچنین افزود

 .زمینی افزایش پیدا کند توان انتظار داشت صادرات سیب کشاورزی پیش روی ایران بود که می

گرفته، خرید  با توجه به هشدارهای صورت: زمینی خاطرنشان کرد به هشدارهایی مبنی بر سرمازدگی احتمالی سیبصفایی با اشاره 

 .زمینی در دستور کار قرار خواهد گرفت کننده سیب های برداشت موقع در استان زمینی نیز به تضمینی سیب

 خرید تضمینی شیر متوقف نشده است

، خرید مازاد مصرف صنایع تبدیلی توسط تعاون 6۳از آذرماه : اون روستایی کشور ادامه دادمدیره سازمان مرکزی تع رئیس هیأت

 .روستایی در قالب خرید تضمینی شیر آغاز شد

دلیل ورود تقاضای جدید شیر و عرضه شیر در مدارس و همچنین عدم تخصیص ردیف اعتباری، سازمان تعاون  به: وی تصریح کرد

 .از دامداران کاهش داد تا تعیین تکلیف ردیف اعتباری صورت گیردروستایی سطح خرید شیر را 

رو شوند، سازمان تعاون  ای پیش رود که دامداران با ضرر و زیان روبه گونه با این وجود، اگر شرایط بازار به: صفایی یادآور شد

 .روستایی بار دیگر حجم خرید خود را افزایش خواهد داد

های اقتصاد کشاورزی، به ازای خرید هر کیلوگرم شیرخام توسط  گرفته مؤسسه پژوهش ات صورتبر اساس مطالع: وی تأکید کرد

 .تومان افزایش قیمت متوجه دامداران شده است 22سازمان تعاون روستایی، 

ره که هزار تن شیرخام از دامداران خریداری شده که پس از فرآوری و تبدیل آن به شیرخشک، خامه و ک ۴۳5: صفایی اظهار داشت

 ./شود، در بازار عرضه شده است رقمی بین دو تا سه درصد شیر تولیدی کشور را شامل می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳2۶-۶html. 
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 شیالت

 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

مدیریت آبزیان در کالن کشور / بینند میلیون دالر خسارت می 055سفید  دهندگان میگو از بروز لکه پرورش

 نیازمند بازمهندسی است 

میلیون دالری  ۶55های آلوده باعث خسارت  تعلل سازمان دامپزشکی در شناسایی سالمت الروها و استفاده از کیت

توان  ها نمی های خارجی و انتخاب برخی دستورالعمل د بداند با مرجع قرار دادن کتابدهندگان میگو شد و این سازمان بای پرورش

 . آبزیان کشور را مدیریت کرد

تعلل سازمان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سفید در چهار استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و  آلوده برای شناسایی الروها باعث شیوع لکههای  دامپزشکی و استفاده از کیت

 .سیستان و بلوچستان شد

علت عدم تشخیص صحیح سالمت الروها توسط سازمان  مزارع پرورش میگو در چهار استان مذکور به: ارسالن قاسمی افزود

کن شده است، دوباره شیوع پیدا  کردند ریشه دهندگان گمان می اری که پرورشرو شد و بیم دامپزشکی با تلفات باالی میگو روبه

 .کرد

 بینند میلیون دالر خسارت می 055دهندگان میگو  پرورش 

دهندگان میگو وارد  میلیون دالر خسارت به پرورش ۶55گرفته سازمان دامپزشکی، عمالً  علت تعلل صورت به: وی خاطرنشان کرد

 !ط کدام مرجع و چگونه جبران خواهد شدشد و معلوم نیست توس

هزار تن با توجه به تولید سال گذشته بدانیم و قیمت هر کیلوگرم را  ۶5در صورتی که امسال حجم تولید میگو را : قاسمی ادامه داد

 .دهندگان میگو وارد شده است میلیون دالر خسارت به پرورش ۶55دالر برآورد کنیم، رقمی بیش از  ۶5هفت تا 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی را  ۳۴وری در ماده  در حالی که قانون افزایش بهره: تصریح کردوی 

های پرورش میگو کرده است، این صندوق با بهانه نبود اعتبارات، از  مکلف به بیمه اجباری همه محصوالت دامی ازجمله سایت

 .اجرای قانون سر باز زده است

ویژه در بوشهر تمام  درصدی به ۱5تا  ۴5شناسد، در حالی با تلفات  سفید میگو که کمبود اعتبار نمی بیماری لکه: ر شدقاسمی یادآو

 !دهندگان میگو را نابود کرد که معلوم نیست چنین خسارتی چگونه جبران خواهد شد زحمات پرورش

شش صندوق بیمه هستند که این صندوق نیز تمام تالش درصد تحت پو ۴5از مزارع موجود میگوی کشور کمتر از : وی تأکید کرد

 .کند درصد خسارت وارده را جبران می ۳5تا  ۴5گیرد و کمتر از  کار می خود را برای نپرداختن کامل و جامع خسارت به

 گیری دامپزشکی در ورود غذای الرو سخت 

سفید بوده  معتقدند غذای قاچاق الرو باعث شیوع لکهمسئوالن سازمان دامپزشکی : مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور اظهار داشت

 .کند گیرانه، از ورود غذای مناسب الرو جلوگیری می علت اعمال قواعد سخت است، در حالی که خود سازمان دامپزشکی به

شود، قواعد  در حالی که غذای میگوی در حال پرورش از مبادی رسمی و با کیفیت مناسب وارد می: وی همچنین گفت

شود، باعث شده از مبادی غیررسمی و قاچاق تغذیه الروها صورت  گیرانه در حالی که غذای الرو در داخل کشور تولید نمی سخت

 .کند دهندگان نفوذ پیدا می ای است که عمق آن تا سفره غذایی پرورش گیرد و نتیجه آن بروز فاجعه

 های خارجی، مدیریت آبزیان نیست مرجع قرار دادن کتاب 
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های گذشته به کمک آبزیان کشور  عنوان یک سازمان غیرعملیاتی نتوانسته طی سال سازمان دامپزشکی به: می در ادامه افزودقاس

 .علت سوءمدیریت این سازمان بوده است های واردشده به بیاید و در بسیاری از مواقع، خسارت

هایی را  شده در حوزه آبزیان، دستورالعمل رجی نوشتههای خا سازمان دامپزشکی با مرجع قرار دادن کتاب: وی خاطرنشان کرد

تواند در داخل ایران  شده می های انتخاب کند، در حالی که مشخص نیست چقدر دستورالعمل ها ابالغ می برداشت کرده و در استان

 .کاربرد داشته باشد

نابع آبی و دریاهای آزاد قرار دارند و شرایط تولید محصوالت آبزی در کشوری که در شمال و جنوب آن م: قاسمی ادامه داد

 .کوهستان و چهارفصل بودن آن زبانزد خاص و عام است، مناسب با مختصات فعلی تولید آبزیان در کشور نیست

پایین بودن سرانه مصرف آبزیان در ایران و تنوع نداشتن سفره آبزیان مردم ایران در کشور و مشکالتی که هر روز : وی تصریح کرد

آید، نیازمند مدیریتی صحیح در کالن کشور است که باید  وجود می آبی و میگو به دهندگان ماهیان سردآبی و گرم رورشبرای پ

 .سازمان شیالت و دامپزشکی پاسخگوی آن باشند

 افق صادراتی میگو طلوع نکرده، غروب کرد 

در تولید میگو، امسال با  25ز تلفات باالی اواخر دهه رفت پس ا در حالی که انتظار می: مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور یادآور شد

گرفته باعث شد صادرکنندگان  المللی کرد، تعلل صورت برداشت مناسب بتوان محصوالت ایرانی را راهی بازارهای جدید و بین

 .نتوانند برای تأمین ثبت سفارش خود اقدام کنند

های اخیر  دهندگان میگو قرار داشت، اما طی سال نیز در اختیار پرورش هرچند بازارهای سنتی میگو از گذشته: قاسمی تأکید کرد

اعتبار  های پرورشی باعث بی ای در سایت وجود آید که چنین فاجعه تالش شده بود بازارهای جدیدی برای توسعه صادرات میگو به

 .گرفته شد شدن صادرکنندگان و عدم تأمین ثبت سفارش صورت

از سوی دیگر، با وجود کاهش حجم تولید میگو، قیمت این محصول نیز نسبت به سال گذشته در روند : وی در پایان اظهار داشت

 ./کند نمایی می نزولی قرار گرفته که خسارت واردشده را بیشتر از پیش بزرگ

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http۴۱۴۴6-۶html. 
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 شیالت
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 آبی گلستان  ماهی نسل نخست کپور بین مراکز تکثیر ماهیان گرم هزار قطعه بچه 00توزیع 

کل شیالت  خصوصی، از سوی اداره آبی بخش ماهی نسل نخست کپور، جهت مولدسازی مراکز تکثیر ماهیان گرم هزار قطعه بچه ۶۴

 .بین این مراکز توزیع شد( رایگان)صورت ترویجی  استان به

کل  پروری اداره رسانی اداره کل شیالت گلستان معاون آبزی و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

کل شیالت گلستان و شرکت کشاورزی و دامپروری ران،  اشده بین ادارهنامه امض طی تفاهم: شیالت گلستان با اعالم این خبر گفت

هکتار کشت شد و از  ۴2۴هزار قطعه الرو فعال، در مساحتی به مقدار  655مبنی بر تکثیر کپور نسل نخست، تعداد هشت میلیون و 

 .سازی شد این مقدار حدود سه میلیون قطعه در مزارع پرورشی استان ذخیره

ماهی گونه کپور معمولی  جهت بهبود در نژاد بچه: سازی افزود آمده از این ذخیره عمل های به رضایت از نتایج بررسی سقلی با اعالم

 .صورت ترویجی جهت مولدسازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت هزار قطعه به ۶۴مراکز تکثیر استان مقدار 

تر نسبت به قبل و تولید  ماهیان با رشد سریع اهی کپور نسل نخست بچهرود در آینده با مولدسازی م انتظار می: وی خاطرنشان کرد

 .باالتر داشته باشیم

 ./هزار هکتار است آبی در سطح شش هزار تن تولید ماهیان گرم ۴5، 6۴بینی تولید در برنامه پنجم توسعه سال  گفتنی است، پیش

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http۴۱۳2۴-۶html. 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  44: تاریخ

 درصدی تولید خاویار پرورشی نسبت به سال گذشته 05افزایش 

کیلو خاویار در کشور تولید  ۶2۴شود که یک الی  امسال پیش بینی می: مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان صادرات آبزیان گفت

 .درصدی تولید نسبت به سال گذشته است ۳5شود که این امر بیانگر افزایش 

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان کشور در گفتگو با 

درحال حاضر مزارع پرورشی ماهیان خاویار در کشور هر چند محدود است اما : صوص مزارع پرورش ماهی خاویار اظهار داشتخ

 .قابلیت بهره برداری از این مزارع وجود دارد

در کشور کیلو خاویار  ۶2۴شود که یک الی  در سال گذشته یک تن خاویار پرورشی تولید شده و از امسال پیش بینی می: وی افزود

 .درصدی تولید نسبت به سال گذشته است ۳5تولید شود که این امر بیانگر افزایش 

هزار یورو است و گفتنی است خاویار بقیه  2یورو تا  ۶۴55قیمت خاویار ایرانی در بازارهای جهانی از حداقل : قاسمی ادامه داد

 .تر است اویار ایرانی ارزاندرصد از خاویار ایران به سبب مرغوبیت باالی خ ۳5تا  ۴5کشورها 

تواند رد روابط بانکی، حذف دالالن و  ای می در واقع توافق هسته: مدیرعامل اتحادیه پرورش دهندگان صادرات آبزیان تصریح کرد

 .ها، رونق صادرات و افزایش تولید اثر گذار باشد واسطه

/news/fa/ir.cyj.www//:http۴۴۶۴26۴ 
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 شیالت
 ایرنا - 10/13/4931: تاریخ خبر

 سند اصالح نژاد میگو تدوین شد 

به گزارش روز یکشبنه این روابط عمومی، اجرای این طرح حلقه دوم از برنامه راهبردی میگو به شمار می رود که به پیشنهاد 

برای انجام الین میگوهای ( spf) برنامه اصالح نژاد در شرایط میگو عاری از بیماری خاصکارشناس خارجی دکتر جان روکا، در دو 

 . برای تولید میگوهای مقاوم طبیعی اجرا می شود spf واجد ژن رشد سریع و اصالح نژاد در شرایط غیر

 . فاز نخست این طرح کالن به مدت سه سال در استان بوشهر اجرا خواهد شد

کارگاهی تخصصی که به میزبانی پژوهشکده میگو و با حضور کارشناسان ادارات کل شیالت و دامپزشکی استان  در این ارتباط در

 . بوشهر و فعاالن صنعت میگو برگزار شد، مراحل اجرایی این طرح کالن به اطالع و تایید آنها رسید

در ' (SPF)بوه میگوی عاری از بیماری خاصکسب و انتقال دانش فنی برای تولید ان'پس از اجرای موفقیت آمیز طرح کالن 

و با همکاری ادارات کل شیالت و دامپزشکی استان  ۶۳6۳تا اسفند  ۶۳65ماه از اسفند  ۳۱پژوهشکده میگوی کشور که به مدت 

 . بوشهر و بهره گیری از توان کارشناسی استان و مشارکت فعاالن بخش خصوصی انجام شد

و اصالح نژاد میگو به عنوان حلقه دوم از برنامه راهبردی میگو در دستور کار پژوهشکده میگوی تدوین سند و اجرای طرح بهگزینی 

سال سابقه علمی و عملی در اصالح نژاد میگو  ۶۳کشور قرار گرفت و برای اجرای این طرح از کارشناس خارجی دکتر جان روکا که 

ی میگو را اجرا کرده است، برای جمع بندی نظرات کارشناسان داشته و در هفت کشور دنیا، هشت پروژه اصالح نژاد و بهگزین

 داخلی و تدوین سند طرح کالن اصالح نژاد و بهگزینی میگو به ایران دعوت شد 

وی پس از بازدید از زیر ساخت های موجود در پژوهشکده میگو و بر اساس یافته های ژنتیکی مربوط به گله های موجود در ایران و 

است، پیشنهاد کرد بهتر است که ( spf)  ها، که بخشی از یافته ای طرح کالن تولید میگوی عاری از بیماری خاصتنوع ژنتیکی آن

برای انجام الین میگوهای واجد ژن (  spf)  اصالح نژاد و بهگزینی میگو در دو برنامه شامل شرایط میگوی عاری از بیماری خاص

  ۶/ک. ای تولید میگوهای مقاوم طبیعی اجرا شودبر spf رشد سریع و اصالح نژاد در شرایط غیر

/News/fa/ir.irna.www//:http2۶2۴2622/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81857988/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

449 
 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 تولید ارقام چغندر مقاوم به خشکی در همکاری مشترک ایران و هلند 

بازدید هیأت هلندی از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال چغندرقند با ارائه محورهای پیشنهادی برای همکاری در 

 .مندی خود را برای شروع همکاری مشترک با مؤسسه اعالم کرد مشترک با دانشگاه واخنینگن هلند، هیأت هلندی عالقه

با اشاره به بازدید ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند  

های مشترک  المللی، از اجرای همکاری های علمی مشترک با مجامع بین هیأت هلندی از این مؤسسه در راستای گسترش همکاری

 .فق طرفین خبر دادبا دانشگاه واخنینگن هلند جهت دستیابی به ارقام مقاوم به خشکی در صورت توا

های همکاری مشترک با این دانشگاه اعالم شد و همچنین با معرفی مؤسسه،  در این بازدید پیشنهادات و زمینه: باقر محمودی افزود

 .ها و دستاوردها در زمینه تحقیقات مشترک به گفتگو پرداختیم فعالیت

های پیش از انقالب و همچنین بعد از آن خاطرنشان  اخنینگن از سالهای مشترک محققان ایرانی و دانشگاه و وی با اشاره به فعالیت

مند به شروع همکاری هستیم، تولید ارقام چغندرقند مقاوم به خشکی است که با توجه به شرایط  هایی که ما عالقه از زمینه: کرد

 .اقلیمی خشک ایران، بستر همکاری برای دو کشور فراهم است

: کنند، ادامه داد دانشجو در مقطع دکترا در دانشگاه واخنینگن هلند تحصیل می ۴5محمودی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 

های زراعی و تنوع اقلیمی در شرایط مطلوبی قرار دارد، این در حالی است که هلند با مساحت  کشور ایران از لحاظ امکانات، زمین

مندی کشورهای  ها را ندارد و این یکی از دالیل عالقه شرایط الزم برای انجام تحقیقات در بسیاری از زمینهکم و آب و هوایی بارانی، 

دلیل نداشتن تنوع اقلیمی  اروپایی برای مشارکت در تحقیقات در زمینه خشکی در ایران است، هلند نیز با وجود دانش فنی باال به

 .مند به همکاری با ایران است عالقه

پایان با اشاره به بازدید هیأت هلندی از مؤسسه تحقیقات چغندرقند، مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال و مؤسسه تحقیقات وی در 

 ./مندی هیأت هلندی برای همکاری مشترک با مؤسسه خبر داد خاک و آب، از اظهار عالقه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۱-۶html. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26456-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

441 
 

 شیر و فراوردهها

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  41: تاریخ

 توقف خرید تضمینی شیر خام از دامداران

اجرای این طرح در خروج مقداری از شیر مازاد دامداران از چرخه تولید و تنظیم بازار این : مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور گفت

 .محصول تأثیر به سزایی داشته است

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با 

خام به منظور جمع آوری شیر مازاد بر استفاده از  اجرای خرید تضمینی شیر: خرید تضمینی شیرخام از دامداران اظهار داشت

 .روز گذشته این طرح متوقف شده است ۶5و خروج آن از چرخه تولید عملیاتی شده که متاسفانه از  صنایع لبنی 

برخی اجرای این طرح و خروج مقداری از شیر مازاد دامداران از چرخه تولید در تنظیم بازار این محصول به خصوص در : وی افزود

استانها که قطب تولید شیر خام هستند تأثیر به سزایی داشته و از طرفی وزارت خانه قول مساعدت در خصوص اجرای مجدد این 

 .طرح را داده است

تومان  ۴۴5هزار تن شیرخام از دامداران با قیمت هر کیلو هزارو  ۴۴5الی  ۴۳۴از سال گذشته تا کنون : عزیزالهی در ادامه بیان کرد

ایم که صنایع شیرخام به نرخ مصوب تنظیم بازار از دامدار خریداری  افزایش قیمت انتظار داشته داری شده و گفتنی است که با خری

 .کند اما در این امر خیلی تأثیر گذار نبود و تنها توانسته از کاهش قیمت طی این مدت جلوگیری به عمل آید

درواقع برای این طرح از ابتدا اعتباری در نظر گرفته نشده و تنها با توجه به : گفتمدیر عامل اتحادیه با اشاره به خرید تضمینی 

اهمیت این کار وزارت جهاد کشاورزی به دستور وزیر جهاد این طرح را عملیاتی کرده و به گفته سازمان تعاون از سال گذشته تا 

که دولت این ضررو زیان را پرداخت کند اما متاسفانه تا  میلیارد تومان ضرر و زیان مواجه شدند و از طرفی قرار شده ۶۴5کنون 

 .کنون تأمین اعتبار صورت نگرفته است

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۶2۳۴%/ 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  44: تاریخ

 سرانه شیرخام تنها مرهم درد دامدارانافزایش مصرف 

وری الزم، افزایش تقاضا تنها مرهم درد دامداران کشور  های تولید و عدم بهره با وجود سختی: مدیرعامل صنایع لبنی کشور گفت

 .است

، در خصوص تأثیرات برنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخمحمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صنایع لبنی کشور در گفتگو با 

طرح خرید تضمینی شیر خام به سبب عدم گستردگی آن تأثیر خاصی : توقف اجرای خرید تضمینی شیرخام در کشور اظهار داشت

های تولید و  با وجود سختینداشته، و از طرفی تنها بایستی تقاضا را در کشور افزایش دهیم زیرا اگر مصرف افزایش نیابد دامداران 

 .وری دچار مشکل خواهند شد عدم بهره

در واقع سازمان تعاونی روستایی بهتر است به جای تخصیص یارانه بر اجرای مجدد خرید تضمینی، یارانه را در اختیار : وی افزود

 .تومان از دامداران خریداری کنند ۴۴5های لبنی قرار دهد تا کارخانه ها بتوانند شیرخام را به نرخ مصوب هزار و  کارخانه

در حال حاضر با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، بازار کشش افزایش : اسماعیلی در خصوص افزایش قیمت محصوالت لبنی گفت

قیمت محصوالت لبنی را ندارد و از طرفی هم صنایع لبنی با توجه به عدم کشش بازار هیچ تمایلی برای افزایش قیمت محصوالت 

 .ندارندخود 

های لبنی  ها و انبارهای کارخانه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم محصوالت لبنی در سوپرمارکت: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .دپو شده است و همواره الزم است که دولت این زنجیره را از ابتدا تا انتها مورد حمایت خود قرار دهد
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 صادرات و واردات

 - 31/13/19فارس

 درصد افزایش دادند ۶1ها قیمت را  واردات برنج؛ هندی شدنسوء استفاده از آزاد 

ها از این مصوبه سوء  بعد از اعالم دولت مبنی بر آزاد شدن واردات برنج، هندی: عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران گفت

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5استفاده کرده و قیمت آن را از هر تن 

هندی ها بعد از اینکه دولت اعالم کرد واردات برنج آزاد :گفت خبرگزاری فارسقاسم علی حسنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

دالر  6۴5دالر به  ۱۴5است و تاجران می توانند تیر ماه سال آینده برنج وارد کنند قیمت برنج صادراتی خود به ایران را از تنی 

 .افزایش دادند

قطعا با این بخشنامه دولت و اقدام هندی ها میلیاردها دالر :ا سوء استفاده آشکار است، گفتوی با تاکید بر اینکه این اقدام هندی ه

 .به این کشور سرازیر می شود

دالر بود که بالفاصله بعد از این اقدام دولت  ۱۴5قبل از ابالغ بخشنامه مزبور از سوی دولت برنج هندی تنی : حسنی تصریح کرد

ای به هندی ها اعالم کند که  دالر افزایش دادند،پس دولت باید با ابالغ تبصره 6۴5دالر به  ۱۴5تاجران هندی برنج را از تنی 

 .دالر باشد ۱۴5واردات برنج هندی باید همان تنی 

قطعا اگر بخواهیم یک محاسبه کوچک انجام دهیم می بینیم که تا تیر ماه : عضو هیات رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران افزود

 .ه حداقل یک میلیون تن برنج وارد کشور می شود و میلیارد ها دالر به جیب هندی ها واریز خواهد شدسال آیند

آزاد شدن سقف واردات برنج در حالی صورت می گیرد که نیاز ساالنه کشور به واردات بیش از یک میلیون تن نیست و در صورت 

 .یان تولید شودتواند باعث اخالل در تنظیم بازار و ز رویه می واردات بی
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 صادرات و واردات
 1 - 31/13/41فارس

 تعرفه صادرات سیب به عراق از امروز صفر شد

در حالی که پیش از این عراق برای واردات سیب از ایران هزار تومان تعرفه وضع کرده : صادراتگفتعضو هیئت رئیسه کنفدراسیون 

 .بود، رایزنی برای حذف این تعرفه نتیجه داد و از امروز تعرفه صادرات این محصول به عراق صفر شد

از امروز تعرفه : ، گفتخبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی سیدرضا نورانی عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون صادرات در گفت

 .صادرات میوه ایران از جمله سیب به کشور عراق صفر شد

به عراق هفته گذشته هیئتی از این کشور   به تعرفه گمرکی هزار تومانی صادرات هر کیلو سیب در پی اعتراض ایران: وی افزود

 .و دیدار با مسئولین ایرانی به ایران آمده بودبرای حل این مسئله 

بر این اساس با رایزنی مسئولین دولتی ایران با هیئت عراقی مقرر شد تا تعرفه : رئیس هیئت مدیره محصوالت کشاورزی بیان داشت

 .برداشته شود( امروز)هزار تومانی صادرات سیب به این کشور از دهم آذرماه 

آنها هم از ایران خواستار شدند تا صادرکنندگان کیفیت : ن تعرفه صادرات سیب به عراق اظهار داشتنورانی با اشاره به صفر شد

 .المللی رعایت کنند سیب صادراتی را حتما در چارچوب استانداردهای بین

صادرات را ای که تخصصی در صادرات ندارند  شود و یک عده متاسفانه صادرات میوه به کشور عراق تخصصی انجام نمی: وی گفت

 .رسد برند و خسارت آن به صادرکنندگان واقعی می بیراهه می

 .چندی پیش به یکباره گمرک عراق برای واردات هر کیلو سیب ایرانی به کشورش هزار تومان تعرفه وضع کرد: براساس این گزارش

 .ر برگشت خوردهای حمل سیب صادراتی به عراق از مرز این کشو به دنبال این موضوع تعدادی از کامیون
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 صادرات و واردات
 - 31/13/13فارس

 شود هزار تن محصوالت باغی صادر می ٣55ساالنه / تومانی صادرات سیب 0555رایزنی با عراق برای رفع تعرفه 

شود و درآمد حاصل از صادرات این  هزار تن انواع محصوالت باغی صادر می 655معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

 .رایزنی با عراق برای رفع تعرفه هزار تومانی صادرات سیب آغاز شده است: میلیارد دالر است، گفت ۴محصوالت حدود 

درصد صادرات سیب به کشور عراق است  ۴5با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مدعلی طهماسبی در گفتمح

این مشکل های خود را با این کشور برای حل  به دنبال وضع تعرفه هزار تومانی برای واردات سیب به کشور عراق، ایران رایزنی: گفت

 .آغاز کرده است

هزار تن انواع محصوالت باغی از قبیل پسته، زعفران، سیب،  655معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود 

 .دالر است میلیارد ۴درآمد حاصل از صادرات محصوالت باغی حدود : شود گفت پرتقال و غیره صادر می

هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیالت به صنایع تبدیل و جانبی وجود ندارد و : د کشاورزی اظهار داشتمعاون امور باغبانی وزیر جها

 .توانند برای اخذ تسهیالت بانکی اقدام کنند متقاضیان با مراجعه به وزارت جهاد کشاورزی می

 .هزار تن سیب در کشور تولید شد ۴55میلیون و  ۳امسال حدود :وی افزود

 شود ه متقاضیان ساخت و تجهیز گلخانه پرداخت میتسهیالت بانکی ب *

پذیرش  های جهاد کشاورزی هیچ محدودیتی برای براساس بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی به سازمان: وی همچنین اظهار داشت

ند از تسهیالت توان ها به بانک کشاورزی می های جهاد کشاورزی استان متقاضیان با معرفی سازمان وجود ندارد و ای های گلخانه طرح

 .برای ساخت و تجهیز گلخانه استفاده کنند

افزایش  نسبت به فضای باز برابر ۶۴تا  ۶5جویی در مصرف آب، تولید را  ها ضمن صرفه وی با بیان اینکه کشت محصول در گلخانه

 .ها است هو صیفی از فضای باز به گلخان سبزی های وزارتخانه انتقال کشت یکی از سیاست: دهد، بیان داشت می

جویی در مصرف آب، راندمان و  ها عالوه بر صرفه از نکات مثبت کشت محصوالت کشاورزی در گلخانه: طهماسبی تصریح کرد

 .عملکرد باال، تولید سالم و یکنواخت و همچنین ضایعات کمتر است
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 صادرات و واردات
 - 31/13/13فارس

 خریم ها برنج را گران کنند از کشورهای دیگر می هندی

ریداری معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از ذخایر استراتژیک برنج را قبل از گران شدن برنج هندی از این کشور خ

 .کنیم  با گران شدن برنج هندی برای تأمین بقیه ذخایر استراتژیک اقدام به خرید از دیگر کشورها می: کردیم، گفت

سؤال که با و در پاسخ به این  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت

توجه به گران شدن قیمت برنج توسط تجار هندی، پس از آزاد شدن واردات برنج به ایران، چه راهکاری برای جلوگیری از سوء 

 .کند شرکت بازرگانی دولتی فقط برای ذخایر استراتژیک برنج خریداری می: ها از این شرایط دارید، گفت استفاده هندی

هزار تن از برنج مورد  ۶25حدود : هزار تن برنج را برای ذخایر استراتژیک وارد کند، افزود ۳55اید وی با بیان اینکه این شرکت ب

 .شود نیاز تاکنون خریداری شده و بزودی بخشی از آن وارد کشور می

نیاز از ها خریداری شده و بقیه برنج مورد  هزار تن از برنج از هندی 25فقط : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

 . کشورهای دیگر خریداری شده است

با : قنبری با تأکید بر اینکه بازرگانی دولتی برنج را قبل از گرانی با قیمت خوبی از هندوستان خریداری کرده است، بیان داشت

 .کنیم میتوجه به گران شدن برنج در هندوستان، برای تأمین ذخایر استراتژیک دولت از کشورهای دیگر برنج خریداری 

براساس استانداردها و اصول اقتصاد مقاومتی از چند کشور مختلف از جمله آرژانتین، اروگوئه، هندوستان و تایلند اقدام : وی افزود

کنیم بنابراین با گران شدن برنج در هندوستان اقدام به خرید برنج برای تأمین ذخایر استراتژیک از کشورهای  به واردات برنج می

 .یم کرددیگر خواه

 .هزار تن ذخیره استراتژیک برنج در کشور موجود است ۴۴5در حال حاضر : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

هزار تن آن از  ۶55میلیون و  ۴هزار تن برنج در کشور مورد نیاز است که حدود  ۶55میلیون و  ۳ساالنه حدود : قنبری تصریح کرد

 .شود طریق تولید داخلی فراهم می

هزار تن آن را شرکت  ۳55از یک میلیون تن برنج که باید از طریق واردات تأمین شود : یرعامل شرکت بازرگانی دولت گفتمد

 .کند و واردات بقیه آن بر عده بخش خصوصی است بازرگانی دولت وارد می

اعالم آزاد شدن برنج با استفاده از ها پس از  قاسم علی حسنی عضو هیئت رئیسه بنکداران گفته است هندی: براساس این گزارش

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5این موقعیت قیمت هر تن برنج را از 

هر کیلو برنج در هند پس از اعالم آزاد شدن واردات برنج به : گوید در عین حال سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان می

 .ه به افزایش تقاضا این اتفاق کامال طبیعی استتومان افزایش یافته و با توج ۳55ایران حدود 

امسال هیچ : میلیون تن گندم از کشاورزان بصورت تضمینی خریداری شد، بیان داشت 2قنبری همچنین با بیان اینکه امسال 

 .ها تأمین است میلیون تن آرد مورد نیاز خبازی 2نیازی به واردات نداریم و 

میلیون تن است که به دنبال آن  ۴در حال حاضر ذخایر استراتژیک گندم : اظهار داشتوی در مورد ذخایر استراتژیک گندم 

 .میلیون تن برسانیم ۴هستیم تا با تصویب شورای اقتصاد آن را به 
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 صادرات و واردات
 - 31/13/10فارس

 ایران و ترکیه گندم تهاتر کردند

تولیدی در کشور با گندم ( گندم ماکارونی)هزار تن گندم دوروم  ۱55معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال نیمی از 

 .را هم ایتالیا تقاضا کرده است بخشی از این نوع گندم به ترکیه واگذار شده و بخشی: گفت  شود، خارجی تهاتر می

، علی قنبری امروز در نشست خبری که به مناسبت برگزاری نهمین نمایشگاه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تولید گندم بودهای خوب و استنثایی  امسال یکی از سال: المللی صنعت آرد و نان برگزار شد، گفت بین

هزار تن گندم به صورت تضمینی از  25میلیون و  2عوامل مختلفی از جمله مدیریت خرید باعث شد در مجموع : وی افزود

 .کشاورزان خریداری شود

 .امسال نیازی به واردات گندم نداریم: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخایر گندم در کشور اظهار داشت

هزار تن از این گندم به صنایع ماکارونی  ۳55: هزار تن گندم دوروم در کشور اظهار داشت ۱55ن با اشاره به تولید قنبری همچنی

 .شود شود و بقیه آن برای تهاتر با گندم خارجی به کشورهای متقاضی صادر می فروخته می

در حال حاضر : گذاریم،اظهار داشت مزایده می هزار تن گندم دوروم را به ۳55مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه 

 .بخشی از این گندم به ترکیه واگذار شده و ایتالیا نیز خواستار این نوع گندم است
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 صادرات و واردات
   - 31/13/41فارس

 میلیارد دُزی واکسن در مقابل نیاز یک میلیارد دُز ۰0مجوز واردات 

شود، در حالی که فقط به یک تا  میلیارد دُز واکسن داده می ۴۶ساالنه مجوز واردات : سازی رازی گفت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .نیاز استمیلیارد دُز واکسن از طریق واردات  ۶2۴

سازی رازی امروز در نشست خبری در  ، حمید کُهرام رئیس موسسه واکسن و سرمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

و منطقه به های طیور در کشور  مؤسسه رازی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن: های طیور اظهار داشت مورد تولید واکسن

 .رود شمار می

ریزی در  میلیون قطعه جوجه ۴55شود، به طوری که ساالنه یک میلیارد و  بازار طیور ایران یک بازار بزرگ محسوب می: وی افزود

 .شود کشور انجام می

 ۱55الی  ۴55نه حدود پاکستان بعد از ایران ساال: نظیر است، اظهار داشت ریزی در منطقه بی کهرام با بیان اینکه این میزان جوجه

 .ریزی دارد میلیون جوجه

بنابراین صادرات واکسن به ایران برای سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است، : سازی رازی تصریح کرد رئیس موسسه واکسن و سرم

 .کنند زیرا با صادرات برای خود برندسازی می

 ۴از این مقدار حدود یک تا : شود، اظهار داشت در کشور مصرف میمیلیارد دز واکسن طیور  2کهرام با بیان اینکه ساالنه حدود 

 .شود و نیازمند تامین آن از طریق واردات هستیم میلیارد دُز در کشور تولید نمی

هیچ کدام از کشورهای همسایه ایران تولیدکننده واکسن طیور نیستند، اگرچه برخی از این کشورها مانند ترکیه : کهرام بیان داشت

 .کنند، اما حتی این کشور نیز تولیدکننده واکسن طیور نیست دام تولید می واکسن

: سازی رازی با بیان اینکه این موسسه توانایی تولید واکسن طیور مورد نیاز کشور را دارد، اظهار داشت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .صنعت طیور ایران یک صنعت پیشرفته است

برابر میزان مورد نیاز مصرف داخلی مجوز  ۳سازمان دامپزشکی ساالنه : ر به کشور بیان داشتوی با انتقاد از واردات واکسن طیو

 .دهد واردات می

دهد، در حالی که ما فقط به حدود  میلیارد دُز مجوز واردات واکسن می ۴۶بنابراین این سازمان ساالنه حدود : کهرام تصریح کرد

 .نیازمندیممیلیارد دُز آن از طریق واردات  ۶2۴یک الی 

اکثر کشورهای تولیدکننده واکسن زنده به : شود، اظهار داشت وی با بیان اینکه واکسن به دو شکل زنده و کشته وارد کشور می

ای  دلیل اینکه این نوع واکسن ویروس زنده ضعیف شده است و احتمال ورود اجرام دیگر توسط آن وجود دارد، قوانین سخت گیرانه

 .کنند وضع میرا برای واردات آن 

 .تر است تر و قوانین ورود آن نیز آسان اما واردات این نوع واکسن سهل: های کشته اظهار داشت کُهرام در مورد واکسن

های وارداتی باید با  شود، واکسن زمانی که واکسنی در کشور تولید می: های وارداتی تصریح کرد گذاری واکسن وی درباره قیمت

شود با قیمت  هایی که در ایران تولید نمی آورند، اما واکسن تر می کند، به همین دلیل قیمت را پایینهای داخلی رقابت  قیمت

 .شود بیشتری عرضه می
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آنها : سازی رازی با بیان اینکه بازار واکسن ایران برای واردکنندگان بازار بزرگی است، اظهار داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

بازار حضور داشته باشند، زیرا با توجه به اهمیت بازار ایران حضور در این بازار برای آنها نوعی تبلیغ حاضرند با سود کمتر در این 

 .شود محسوب می

رویه  همان طور که دولت برای جلوگیری از واردات بی: کُهرام با اشاره به ظرفیت قابل توجه تولید واکسن طیور در کشور افزود

ند، ما نیز خواستاریم تا با توجه به اینکه در واردات واکسن به خصوص واکسن زنده با موجودات ک ریزی می مرکبات و برنج برنامه

 .زنده سروکار داریم و احتمال ورود انواع اجرام توسط آن به داخل کشور دارد، دولت برای واردات واکسن مالحظاتی را در نظر بگیرد

های طیور تولید داخل به اثبات  های طیور وارداتی نسبت به واکسن سنوی با بیان اینکه هیچ گونه برتری کیفیت در مورد واک

 .هر کس چنین ادعایی دارد، این موضوع را با سند و مدرک اثبات کند: نرسیده است، اظهار داشت

ل به های طیور تولید داخ کیفیتی واکسن تاکنون هیچ نوع سند و مدرکی در مورد بی: سازی رازی گفت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .ما عرضه نشده است

های وارداتی سایر  های رازی با واکسن میلیون تومانی با دانشگاه تهران برای تحقیقات و مقایسه واکسن ۴55کُهرام به انعقاد قرارداد 

ای که خواستار مقایسه  سازی رازی آماده است تا برای هر شرکت و مؤسسه مؤسسه واکسن و سرم: کشورها پرداخت و ادامه داد

 .کنیم های داخلی و خارجی باشد بودجه آن را تأمین می واکسن

* 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ظاهراً در مورد واردات واکسن و همچنین تولیدات واکسن مؤسسه رازی با 

رازی سازمان دامپزشکی کشور های تولیدی طیور مؤسسه  در مورد واکسن  :وجود دارد، اظهار داشت  سازمان دامپزشکی اختالفاتی

 .هیچ گونه مشکلی را تاکنون عنوان نکرده است

کننده واکسن  مؤسسه رازی تولیدکننده است در حالی که دامپزشکی مصرف: رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت

نظرهایی  گاهی چنین اختالف و اینکه ایجاد شود توسط کارشناسان  های رود، بنابراین ممکن است که گاهی فرافکنی به شمار می

 .بیاید، کامال طبیعی است  پیش

های مختلفی دارد و فقط با واکسن  کنترل روش: ها است، افزود کهرام با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی مسئول کنترل بیماری

 .کند واکسن مرتبط می ها را به کمبود افتد، در حالی که گاهی اوقات عدم موفقیت در کنترل بیماری اتفاق نمی

های سازمان دامپزشکی اقدام به تولید واکسن  گذاری ما براساس سیاست: سازی رازی بیان داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .ها است گذاری شود، در نوع سیاست کنیم و اگر اختالفی ایجاد می می

خیر، اما : ا به دنبال رسیدن به اهداف وارداتی است، گفته وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا اختالف در سیاستگذاری

 .شویم گذاری درستی انجام نشود، مجبور به واردات می اگر سیاست

زیرا معتقدیم  بود، ۱pd۴5به  ۳pd۴5مؤسسه مخالف تغییر تولید این محصول از  مثال در مورد تولید واکسن تب برفکی: وی افزود

 .میلیون دز باید وارد شود ۶۴یابد و  میلیون دز کاهش می 2میلیون دز تولید ساالنه به  ۴5و با این کار تولید این واکسن کم 

سازی رازی بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی  مؤسسه واکسن و سرم: سازی رازی تصریح کرد رئیس مؤسسه واکسن و سرم

شود، نیاز به واردات هم  که اگر چنین اقدام انجام نمی تولید خود را تغییر داد و این موجب کمبود واکسن تب برفکی شد، در حالی

 .وجود نداشت
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: کند، اظهار داشت کُهرام با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی معتقد است که براساس تعرفه میزان واردات واکسن را کنترل می

شود، ابزار کنترل فقط  داخل کشور تولید میسوال ما اینجاست که چرا در مورد واردات محصوالت دیگر مانند مرکبات و برنج که در 

 .شود های وارداتی هم در مورد این محصوالت اعمال می تعرفه نیست و در کنار تعرفه محدودیت

ها با حداکثر ظرفیت کار  های داخلی و واردات بخشی از واکسن طیور در تولید این نوع واکسن وی با بیان اینکه به خاطر رقابت

نوع واکسن هستیم  ۳شود که تنها نیازمند واردات  نوع واکسن طیور در مؤسسه رازی تولید می ۶۴بیش از : اشتکنیم، اظهار د نمی

 .ها تجدیدنظر شود و باید در مورد سایر واکسن

م ما خواستار قطع واردات نیستیم، اما با توجه به ظرفیت تولید داخل خواهان کنترل آن هستیم، ضمن اینکه معتقدی: کُهرام افزود

سازند و واقعا کیفیت بسیار  ها می واردات از کشورهای پیشرفته انجام شود، نه واردات از کشوری مثل اوکراین که واکسن را در بیغوله

 .پایینی دارد

برابری  ۳درصد مصرف داخل باشد، اما در حال حاضر مجوز  ۳5واردات باید : سازی رازی اظهار داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .یش از نیاز داخلی، توسط سازمان دامپزشکی صادر شده استواردات ب

های تولیدی مؤسسه  کننده کیفیت واکسن المللی برای تأیید کیفیت واکسن وجود ندارد و تضمین هیچ سازمان بین: وی بیان داشت

 .کنند های این شرکت را خریداری و از آن استفاده می های معتبر و بزرگی هستند که واکسن رازی شرکت

 .ای است خیر، بازار صادرات بازار پیچیده: که آیا ایران صادرکننده واکسن طیور است، گفت کهرام در پاسخ به این سوال

شود ایران ظرفیت تولیدی باالیی در واکسن طیور دارد، هنوز بخشی از این  وی در پاسخ به سوال که چرا علیرغم اینکه گفته می

 .، صادرات این محصول است6۴های ما در سال  یکی از برنامه :اید، گفت تولیدات را صادر نکرده

تر است، بازارهای کوچک  کار کردن روی بازار داخلی ایران بسیار به صرفه: سازی رازی بیان داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

به این هدف دست سال است که روی صادرات کار نشده، ولی امیدواریم برای سال آینده  ۳5خارجی است، ضمن اینکه حدود 

 .یابیم
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 صادرات و واردات
 - 31/13/41فارس

 دالر گرانفروشی در هر تن 055/ صادرات دانه روغنی سویای هند به ایران کاهش یافت

 .در پی افزایش رقابت در میان تولیدکنندگان دانه روغنی سویا جهان، صادرات این محصول از هند به ایران کاهش یافته است

، در حال حاضر به طور کلی واردات دانه روغنی بیزینس استانداردبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .ایران از هند کاهش یافته است

تایلند، تایوان و ویتنام به دلیل ورود رقبایی مانند چین و  صادرات این محصول از هند به کشورهای دیگر نظیر ژاپن، اندونزی،

 .آرژانتین نیز کاهش یافته است

به نظر می رسد با لغو تحریم ها دست ایران در یافتن این محصول با قیمت منطقی تر در سطح بازار جهانی نیز باز شود چرا که در 

 .گران تر از قیمت دیگر کشورهاست دالر ۶55حال حاضر قیمت هر تن این محصول وارداتی از هند 
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 صادرات و واردات
 - 31/13/49فارس

 هندی بهانه گران کردن برنج ایرانی در بازار افزایش قیمت برنج/ ها تبانی دالالن داخلی با هندی

رسد بیش از گرانی برنج هندی، هدف گران کردن برنج  رسد که به نظر می زمزمه گرانی برنج هندی این روزها در حالی به گوش می

 .ایرانی است، محصولی که قوت غالب مردم بوده است و دولت باید پیش از وقوع آن عالج واقعه کند

هندی پس از آزاد شدن واردات برنج به ایران یکی از موضوعاتی   افزایش قیمت برنج خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

 .است که نباید به راحتی از کنار آن گذشت

تومان افزایش دادند و  ۳55وگرم حدود در هر کیل شود تجار هندی پس از آزاد شدن واردات برنج قیمت این محصول را گفته می

این افزایش قیمت به معنای واردات برنج با قیمتی بیش از قیمت واقعی است، چرا که با هزینه حمل و نقل، انبارداری و چند دست 

 .تومان در هر کیلو خواهد بود ۳55گری قطعا افزایش قیمت برنج هندی در بازار بسیار فراتر از  واسطه

قرار گرفتن در زمان  با ها در فصل برداشت برنج قرار دارند و بنابراین که هندی قیمت در حالی اتفاق افتادهاین افزایش 

 . بود، نه افزایش قیمت  قیمت باید شاهد کاهش برداشت،

ای را  د بادآوردهها از این موقعیت اگرچه به نفع آنان است و درآم ء استفاده هندی توجه کنیم که سو از طرفی باید به این موضوع هم

ها و دیگری افزایش  قابل توجه برای ما دارد؛ یکی سرازیر شدن بخشی از پول نفت به جیب هندی کند، اما دو زیان شان می نصیب

قیمت برنج ایرانی در پی گران شدن برنج هندی در بازار که امری اجتناب ناپذیر بوده و بنا بر برخی خبرها هدف اصلی نیر در واقع 

 .ستهمین ا

رسد و هر کیلو گرم برنج هندی هم با  هزا تومان به فروش می ۶5تا  2در حال حاضر هر کیلو برنج ایرانی بطور متوسط با قیمت 

تومان  ۳55هزار تومان در بازار موجود است بنابراین اگر به ازای هر کیلوگرم برنج هندی واردکنندگان ایرانی فقط  ۴تا  ۴قیمت 

 .موضوع قطعا بر روی قیمت نهایی عرضه برنج هندی در کشور مؤثر خواهد بود اضافه پرداخت کنند این

شود  درصد تعرفه اخذ می ۴5التفاوت و همچنین  تومان مابه ۴55ناگفته نماند که در حال حاضر به ازای واردات هر کیلو گرم برنج 

 .قیمت سابق خواهد داشتها قطعا برنج وارداتی هندی در بازار ایران قیمتی بیش از  که با این تعرفه

دهند با آزادسازی سقف  سناریو برنج هندی در حالی در حال اجراست که برخی فعاالن بازار عمده فروشی خبر می

شان را گران کنند، اما هدف تنها  اند که برنج ها سیگنال داده واردات برنج برخی دالالن بزرگ برنج در داخل به هندی

بلکه هدف آنان گران کردن برنج ایرانی است، چرا که وقتی قیمت برنج هندی با  افزایش قیمت برنج هندی نیست،

های دولتی واردات و چرخه گرانی آن تا رسیدن به دست مصرف کننده چند هزار تومان  محاسبه افزایش هزینه

م است نیز افزایش ای خواهد بود تا برنج داخلی که محصول مرغوب، بومی و مورد اقبال مرد افزایش قیمت بخورد، بهانه

 .قابل توجهی یافته و آن نیز گران شود

کیفیت چندانی ندارد با قیمت بیشتری نسبت به گذشته عرضه  بدین معنا که وقتی یک محصول خارجی که در مقابل برنج ایرانی

قوت غالب مردم است خواهد الشعاع قرار داده و منجر به افزایش قیمت برنج ایرانی که از قضا  شود،قطعا قیمت برنج داخلی را تحت

این سناریو در حالی در حال طراحی و اجراست که مصرف اکثر مردم برنج ایرانی است و برنج هندی بخش کوچکی از سبد .شد

 .ها و از این قبل است ها، پادگان مصرفی عامه مردم را تشکیل داده و بیشتر مصرف رستوران
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ها با سوء  پیش از این قاسم علی حسنی عضو هیات رئیسه بنکداران تهران به فارس گفته بود که هندی: براساس این گزارش

اند و این به معنای  دالر افزایش داده 6۴5دالر به  ۱۴5استفاده از آزاد شدن واردات برنج به ایران قیمت این محصول را در هر تن از 

 .است دالری در هر تن ۳55افزایش 

هندی برای واردکنندگان  قیمت هر کیلوگرم برنج توان نتیجه گرفت،  دالر افزایش یافته باشد می ۳55بنابراین اگر قیمت هر تن 

 .یافته است افزایش حدود هر کیلو هزار تومان

رود که  آن می نکته دیگری هم که شاید حائز اهمیت باشد مشخص نشدن سقف واردات برنج است، که با این تصمیم دولت بیم

 .های خارجی در فصل برداشت تکرار شود وارد کشور شده و باز هم داستان ورود برنج بخش قابل توجهی برنج توسط واردکنندگان،

مانده کشور  میلیون تن است و برای تامین یک میلیون تن نیاز باقی ۴بر اساس این گزارش تولید داخلی برنج هم اکنون بیش از 

اردات کرد، از آنجا که کشورهای اروگوئه، تایلند و آرژانتین عالوه بر هندوستان برای واردات برنج در فهرست ایران باید اقدام به و

ها از این  رود این است که مانع سوء استفاده هندی کنندگان این محصول استراتژیک انتظار می قرار دارند، اقدامی که از سوی وارد

 .ش و واردات از دیگر کشورها کنندموقعیت شده و اقدام به ثبت سفار

در سفر هیئت تجاری تایلند به ایران وزارت اقتصاد این کشور اعالم کرده که انتظار دارد پس از سفر به : به گزارش فارس

 .هزار تن برنج به ایران صادر کند ۴55تایلند بتواند حدود  ایران،

 خرید ذخایر استراتژیک از دیگر کشورها*

با گران شدن برنج هندی برای تأمین بقیه ذخایر : وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با این موضوع به فارس گفت علی قنبری معاون

 .کنیم استراتژیک اقدام به خرید از کشورهای دیگر می

، ای به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته است محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه: به گزارش فارس

 6۴آذر ماه  ۴تومانی در هر کیلوگرم از سوی گمرک و از  ۴55التفاوت  در پی مصوبه شورای اقتصاد، واردات برنج به شرط اخذ مابه

 .به مدت سه ماه و با امکان تمدید حداکثر یک ماده آزاد است

مشکلی برای کشاورزان در فصل برداشت  وارد کشور شود، تا 6۴تیر  ۳۶در این نامه آمده است، کلیه واردات برنج باید حداکثر تا 

 .برنج در سال آینده ایجاد نشود

رویه واردات خواهد بود و با این تصور سقف واردات برنج آزاد گذاشته شده  به زعم مسئوالن دولتی تدابیر اینچنینی مانع افزایش بی

 .ب هستنداست، غافل از آنکه برخی سوداگران در بازار کماکان در تدارک گرفتن کره از آ
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 صادرات و واردات
 - 31/13/44فارس

هم دولت و هم کشاورزان متضرر / میلیون دالری نهاده 0۶0جزئیات شکایت به شورای رقابت بر سر واردات 

 شدند

شرکت وابسته به وزارت جهاد، در  ۴میلیون دالری نهاده توسط  2۴۶احمد توکلی که در رابطه با شکایت از تخلف در واردات 

کشاورزان را متضرر این اقدام وزارت جهاد تخلف و ضدرقابت بود و هم دولت و هم : نشست شورای رقابت شرکت کرده بود، گفت

 .کرد

در مورد نشست  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت

برای مهار : شاورزی، گفتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد ک شورای رقابت با موضوع تخصیص دو میلیارد دالر ارز به شرکت

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به صورت وام دریافت  2های مرزی دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه دهند  آب

 .کنند

  ویژهمجاز است اما بعد از آن مقررات  ۶6۶۱های مرزی برای کشورها تا سال  المللی استفاده از آب براساس قوانین بین: وی افزود

 .شود ها دشوار می شود و استفاده از این آب ها وضع می برداری از این آب المللی برای بهره بین

بنابراین دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا وامی از صندوق توسعه ملی برای : نماینده مجلس شورای اسالمی بیان داشت

 .از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی باز پرداخت شودهای مرزی اختصاص یابد و در عوض این مبلغ  مهار آب

توکلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری ضمن موافقت با اختصاص وام به دولت از منابع صندوق توسعه ملی شرایط مفصلی تعیین 

 .ی آن تأمین شودایشان تأکید داشتند تا این پول صرف مصرف درست شود، منابع آن اتالف نشود و هدف اصل: فرمودند، گفت

 ۴بنابراین هیئت دولت براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری و مطابق نظر ایشان در تاریخ : نماینده مردم تهران بیان داشت

 .نامه تصویب کرد یک آئین 6۳مردادماه سال 

ای  گیرد در بازار به ارز مبادله لی میاین آیین نامه آمده بود که بانک مرکزی باید ارزی را که از صندوق توسعه م 2در بند : وی افزود

 .های مرزی به وزارت نیرو بدهد تبدیل کند و پول آن را برای مهار آب

تصویب : نامه وضع شد، بیان داشت ای تصویب شد و مقرراتی هم تحت عنوان شیوه نامه اما در عمل شیوه توکلی با اشاره به اینکه

 .نامه وجود داشت ن مورد آئینای اساس بود چرا که در نامه کاری بی ه شیو

نامید تا رئیس  می داد مثال نام مصوبه را چیزی دیگری نژاد انجام می اقداماتی بود که احمدی مانند نامه تصویب شیوه: وی بیان داشت

 .مجلس نتواند با قوانین جاری آن را تطبیق دهد

نامه گفته  نوشته شد برخالف مصوبه دولت بود و در این شیوهای که  نامه بنابراین شیوه: نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

شود و بعد از  های اساسی می های مرزی، صرف واردات کاال شد که ارز اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب

 .شود واردات، کاال فروخته و پول آن به وزارت نیرو داده می

کنیم تا بانک  ورد این اقدام این بود که برای جلوگیری از تورم، پول را از جامعه جمع میتوضیح آنها در م: توکلی تصریح کرد

 .فروخت مرکزی اسکناس چاپ نکند در حالی که بانک مرکزی هم ارز را می

مرکزی  های خارجی بانک مرکزی باال رود و ارز را بانک شود که دارایی در حالی فروش ارز باعث تورم می: این نماینده مجلس گفت

 .خودش خریداری کند

 .نامه دولت بانک مرکزی موظف بود ارز را در بازار بفروش رسانده و از بازار ریال جمع کند طبق آئین: توکلی افزود
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این کار برخالف مصوبه قانونی دولت و برخالف دستور مقام معظم رهبری بود و آنها : نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، گفت

 .د که این کار را انجام دهندحق نداشتن

است و  ۴۴سازی اصل  درصد دولتی برخالف قانون خصوصی۶55اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به دو شرکت : توکلی گفت

 .به منزله تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی است

 .داگر قرار است امتیازی به بخش خصوصی داده شود باید اولویت با بخش خصوصی باش: وی افزود

درصد ارزش  ۶55کردند باید  های خصوصی ارزی دریافت می اگر شرکت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان داشت

های دولتی داده شد براین اساس بود که آنها برای  کردند ولی امتیازی که به شرکت دادند و بعد اجازه واردات پیدا می ارز را می

 .ماه بعد، ریال آن را پرداخت کنند ۱تا  ۳رزش ریالی را پرداخت کنند و درصد ا ۴5واردات در ابتدا 

و  این اقدامات و صرف منابع در جای غیر مجاز، رانت دولتی است و بنابراین شکایتی را به دیوان محاسبات کشور: وی افزود

 .ارائه کردیم رقابت برای رسیدگی به این موضوع شورای

روز گذشته شورای رقابت برای دومین بار پیرامون : اطالعی ندارم، افزود جه تصمیم دیوان محاسباتتوکلی با بیان اینکه هنوز نتی

 .با حضور من و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی جلسه تشکیل داد این موضوع

دند کاالی اساسی و میلیارد دالر صندوق ملی طبق معاهده ژنو که فقط قادر بو ۴ها اظهار داشتند از  در این جلسه دولتی: وی افزود

میلیارد دالر را خود بانک مرکزی  ۴ میلیون دالر را خرید کردند و پس از اعتراضات بقیه پول 2۴۶دارو به کشور وارد کنند، 

 .فروخت

میلیارد دالر به شرکت پشتیبانی امور دام و  ۴ها بخشی از پول حاصل از  براساس اظهارات دولتی: نماینده مردم تهران بیان داشت

 .تخصیص داده شده است ..رکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات شکر و کنجاله و ش

 2۴۶البته در این جلسه من به آنها گفتم همان طور که بانک مرکزی قادر بود بقیه دو میلیارد دالری را که شما : توکلی بیان داشت

های مرزی در اختیار وزارت نیرو  ن ارز را بفروشد و برای مهار آبمیلیون دالر آن را صرف واردات کردید بفروشد قادر بود از ابتدا ای

 .قرار دهد

آمیز و خالف رقابت است، ضمن اینکه کاالهایی که وارد کشور شده باعث ضرر  این کار نادرست، غیرقانونی، تبعیض: وی افزود

 .کشاورزان و دولت شده است

 ۱2۱و سهم واردات کنجاله را  درصد کل بازار ۳2۴ ذرت توسط این شرکت را  البته آنها سهم کاالی وارداتی: توکلی بیان داشت

 .که این موضوع اثری در تخریب بازار نداشته و سهم وارداتشان ناچیز است درصد کل بازار عنوان کردند و معتقدند بودند

جبور شد بر اثر واردات ذرت، ذرت تومان ذرت کشت کرده بود م 655این در حالی است که کشاورزی که به امید فروش :وی افزود

تومانی که خرید این محصول برای دولت داشت هم کشاورزان و  ۴5حدود   تومان بفروشد و با هزینه 225تولیدی خود را با قیمت 

 .هم دولت از واردات این محصوالت متضرر شدند

تخریب در بازار رقم زیادی است و عرضه آن در  درصد واردات کنجاله برای ایجاد ۱2۱: نماینده مجلس شورای اسالمی بیان داشت

 .مدت کوتاهی بر بازار و تخریب آن تأثیرگذار است

میلیارد  ۴به گزارش فارس، در ابتدای امسال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه با تصمیم دولت در مورد واردات 

ی رئیس جمهور ارسال کردند و از وی خواستار رسیدگی به این موضوع ای به حسن روحان دالری به وسیله دو شرکت دولتی، نامه

 .شدند
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از اینکه : بر اساس این گزارش احمد توکلی با بیان اینکه پس از ادای توضیحاتش نشست شورای رقابت را ترک کرده است، افزود

 .تصمیم شورای رقابت در این باره به چه انجامید هنوز کسب اطالع نکرده است
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 صادرات و واردات
 آیانا 4931آذر  10 ,یکشنبه

 فرنگی به روسیه برای پر کردن جای ترکیه  زمینی و گوجه اولویت صادرات سیب درختی، سیب

های صادرکنندگان برای توسعه صادرات به کشور روسیه  کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در حد بضاعت خود و با تمام قدرت از طرح

د و حمایت در حوزه حمل و نقل و قوانین گمرکی اعالم وسیله فراخوان خود را برای حل مسائل موجو حمایت خواهد کرد و بدین

 .کند می

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

روسیه برای ایران یک فرصت طالیی به لحاظ شرایط اقتصادی، اعمال تعرفه ترجیحی از سوی کشور : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .ای باید در بازار این کشور حاضر شد تر در چارچوب حرفه برای بازرگانان ایرانی فراهم خواهد آورد که باید هرچه سریع

وجود آمده است، فرصت بازی برای ایران فراهم  شرایط کنونی ترکیه و مشکالت سیاسی که برای این کشور به: احمد صادقیان افزود

برداری را از بازار روسیه داشته باشد؛ لذا اکنون ضروری است تا برای وارد شدن به این بازار، استراتژی  کرده تا بتواند حداکثر بهره

 .مشخصی از سوی دولت و بخش خصوصی توأمان صادرکنندگان را پشتیبانی کند

 فراخوان اتاق ایران در حمایت از صادرکنندگان کشاورزی 

تواند مشمول محصوالت کشاورزی ایران باشد و شخص رئیس جمهور  با توجه به آنکه تعرفه ترجیحی می: کردوی خاطرنشان 

های  تر برای ورود به بازارهای این کشور رایزنی های دائمی ایران در این کشور بازدید کرده است، باید هرچه سریع روسیه از نمایشگاه

 .الزم صورت گیرد

رو هستند،  بندی یا قوانین گمرکی روبه رتی که صادرکنندگان با مشکالتی در حوزه حمل و نقل، بستهدر صو: صادقیان ادامه داد

توانند به کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مراجعه کرده و این اتاق بنا دارد در حد بضاعت تمام توان خود را برای استفاده از  می

 .کار گیرد وجودآمده به فرصت طالیی به

ریزی کنند و  آوری طرح و نقشه راه برای صادرات برنامه های صادرکنندگان باید با جمع ویژه تشکل ها به همه تشکل :وی تصریح کرد

 .عمل آورند؛ در این راستا، حمایت اتاق بازرگانی را نیز به همراه خواهند داشت وری را به های ممکن، حداکثر بهره از ظرفیت

  

 نباید تکرار شود تجربه ماکارونی در بازارهای صادراتی

ای از بازرگانان ناآشنا با  های پیش عده سال: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد

صورت رسمی و  یافته شوروی سابق کردند و از خراسان شمالی به شرایط بازار، اقدام به صادرات ماکارونی در کشورهای تازه استقالل

گذرد و اکنون  ای می ها از از این اقدام غیرحرفه با وجود آنکه سال. های نامرغوب به این کشورها صادر کردند رسمی، ماکارونیغیر

المللی و در بهترین کیفیت ممکن هستند، برای حضور در بازارهای صادراتی  های تولیدی کشور دارای استانداردهای بین ماکارونی

 .این کشورها مشکل دارند

صنایع غذایی و محصوالت کشاورزی زیادی هستند که قابلیت صادراتی به این کشور دارند و روسیه نیز : دقیان تأکید کردصا

 .متقاضی آنها است

  

 فرنگی در اولویت صادرات زمینی، سیب درختی و گوجه سیب
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آوری سیب  به آنکه امسال با سال در حوزه محصوالت کشاورزی، فضای باز برای صادرات وجود دارد، با توجه: وی اظهار داشت

توان برای  هزار تن سیب در انبارها وجود دارد که از کیفیت بسیار مرغوبی برخوردار است، می 255درختی همراه شد و اکنون 

 .ریزی کرد صادرات آنها برنامه

سورت نیز وارد شده، امکان  های زمینی که حجم تولید آن در کشور باال است و دستگاه عالوه بر سیب: صادقیان همچنین گفت

 .تر برای ثبت سفارش اقدام کنند فرنگی به کشور روسیه وجود دارد و صادرکنندگان باید هرچه سریع صادرات آن به همراه گوجه

 زمینی، صادرکنندگان انگیزه خوبی برای صادرات این با توجه به اقدام اخیر دولت مبنی بر مشوق صادراتی سیب: وی در ادامه افزود

کاال خواهند داشت، اما باید با هوشیاری به بازار روسیه نگاه کرد، چرا که فرصت آزمون و خطا در بازارهای این کشور وجود ندارد و 

 .باید صادرات در باالترین استانداردها و کیفیت قابل توجه باشد

هد بود و تغییر خواهد یافت؛ لذا زمان شرایط کنونی سیاسی کشورهای روسیه و ترکیه بلندمدت نخوا: صادقیان خاطرنشان کرد

 ./طالیی اعمال نفوذ در بازارهای این کشور همین روزها است و نباید آن را به ثمن بخس گذراند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴5۴-۶html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 4931آذر  19, شنبه

نمایندگان مجلس گزارش کارشناسی برای امحاء / زمینی تصویب شد پرداخت یارانه صادراتی سیب

 ها نخواستند  زمینی سیب

تومان و همچنین تسهیالت  ۶۴5زمینی، پرداخت مشوق صادراتی به ازای هر کیلوگرم  منظور جلوگیری از تکرار امحاء سیب به

های قانونی  علت نوع واریته آن و محدودیت زمینی امحاءشده در مردادماه به تن سیب 255صادراتی تصویب شد، هرچند یک هزار و 

 .اند قابلیت نگهداری باال و صادرات نداشته

پاسخ به مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در نشست مطبوعاتی در  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیأت 

گرفته، تسهیالت صادراتی و مشوق صادراتی  های صورت با پیگیری: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .زمینی جلوگیری شود زمینی اختصاص پیدا خواهد کرد تا تا حد امکان از تکرار امحاء سیب به صادرکنندگان سیب

های وزیر جهاد کشاورزی، تصویب شد و  تومان به ازای هر کیلوگرم با پیگیری ۶۴5صادراتی پرداخت مشوق : حسین صفایی افزود

 .روز گذشته نیز نخستین مرحله تخصیص اعتبار آن صورت گرفت

: زمینی امحاءشده در استان فارس خاطرنشان کرد تن سیب 255هزار و  وی با اشاره به مبنای غلط اخبار منتشرشده درباره یک

گرفته در مردادماه سال جاری بوده است و این خبر پس از چهار ماه از داخل آرشیو آمده و تبدیل به یک جریان  امحاء صورت

 .ای شده است رسانه

دلیل  شد این امحاء به های برخی مسئوالن قرار گرفت، آن بوده که تصور می مبنای غلط دیگری که مورد تحلیل: صفایی ادامه داد

زمینی ارتباطی به تنظیم بازار  و این محموله از سالمت کافی برخوردار بوده ، در حالی که امحاء سیب تنظیم بازار صورت گرفته

زمینی بهاره بامبو است که دارای رطوبت زیادی است، قابلیت نگهداری نداشته و به سرعت  علت آنکه رقم سیب نداشت و اساساً به

 .شود فاسد می

 امداد و بهزیستی توزیع شدزمینی توسط کمیته  هزار تن سیب 0۰5 

کند که  سازمان تعاون روستایی بر اساس قانون خرید تضمینی زمانی به بازار ورود پیدا می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

منظور جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان، در حجم محدودی اقدام به خرید کرده و پس از  قیمت عرف بازار پایین آمده باشد و به

 .صورت مزایده را پیدا خواهد کرد طی شدن پایان فصل برداشت، مجوز فروش محصول به

روز دیگر زمان برای نگهداری این  ۳5تا  ۶5های فارس خریداری شده بود، گفته شد بین  زمینی زمانی که سیب: وی یادآور شد

 .ها وجود دارد و پس از آن امکان عرضه وجود داشت زمینی سیب

زمینی در استان فارس در حالی که خریداری شد که زمان ماندگاری آن بسیار محدود  تن سیب 255هزار و  یک: دصفایی تأکید کر

ای جز  تن توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد از چرخه خارج شد و چاره ۳۴5های مدیریت استانی،  بود و بر اساس پیگیری

 .ها وجود نداشت زمینی امحاء باقی سیب

 زمینی رصدی صادرات سیبد 05افزایش  

زمینی صادر شده که نسبت  هزار تن سیب ۴25ماهه نخست سال جاری  بر اساس آمار منتشرشده گمرک، در هفت: وی اظهار داشت

 .رو شده است هزار تن بوده، با افزایش روبه 22به مدت مشابه سال قبل که 

شاورزی نیست و هر صادراتی در این حوزه توسط بخش از سوی دیگر، دولت مسئول صادرات محصوالت ک: صفایی همچنین گفت

 .شود خصوصی انجام می
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 دار دارد زمینی، آنالیز مصرف هدف هزار تن سیب 0۰5چهار میلیون و  

بر اساس آنالیزهای : زمینی در کشور افزود مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با اشاره به آنالیز مصرف سیب رئیس هیأت

هزار تن است که امسال حدود پنج میلیون تن تولید شده  ۴55زمینی در کشور چهار میلیون و  حجم تولید سیبگرفته،  صورت

 .گیرد هزار تن توسط کشاورزان برای بذر سال بعد مورد استفاده قرار می ۴55از این مقدار، . است

خوری  هزار تن مصرف تازه 255میلیون و هزار تن در صنایع تبدیلی مصرف شده و حدود دو  255تا  255: وی خاطرنشان کرد

 .کشور است

عنوان ضایعات انباری  درصد نیز به ۶۴تا  ۶5صورت صادراتی از چرخه خارج شده و  هزار تن نیز به ۳۴5همچنین : صفایی ادامه داد

 .شود هزار تن را شامل می ۴55برآورد شده است که رقمی بیش از 

 کند صنایع تبدیلی فقط آگریا جذب می 

علت رطوبت زیاد،  های بهاره به زمینی سیب: های بهاره و پاییزه تصریح کرد زمینی عاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تفاوت سیبم

 .های پاییزه که تا هفت ماه امکان نگهداری آنها وجود دارد، قابلیت نگهداری ندارند زمینی بر خالف سیب

شود؟ این در حالی است  ها تحویل صنایع تبدیلی نمی زمینی فته شده بود چرا سیبزمینی گ در جریان امحاء سیب: وی یادآور شد

 .زمینی رقم آگریا هستند زمینی قابلیت جذب در صنایع تبدیلی را ندارند و صنایع بیشتر خواستار سیب که همه ارقام سیب

بر اساس مقررات خرید تضمینی، : أکید کردزمینی ت گرفته در حوزه امحاء سیب های سیاسی صورت گیری صفایی با اشاره به موضع

زمینی  سازمان تعاون روستایی اجازه فروش ندارد و باید در یک تشریفات قانونی و پس از برگزاری یک مزایده کار فروش سیب

 .صورت گیرد

 شود الگوی کشت اجرا می 

گرفته در اجرای الگوی کشت اظهار  ای صورته مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با انتقاد به برخی تحریم رئیس هیأت

درصد، همواره  ۶5شود که الگوی کشت با تلورانس  زمینی صحبت می در حالی صحبت از نبود اجرای الگوی کشت در سیب: داشت

 .شود زمینی و پیاز نیز اجرا می در کشور وجود داشته و برای سیب

شود، چرا که باید ضریبی نیز برای حوادث غیرمترقبه نظیر  می درصد تلورانس در همه دنیا اجرایی ۶5: وی همچنین گفت

 .سرمازدگی، بستن بازارهای صادراتی و حوادث غیرمترقبه وجود داشته باشد

 ۴۴شود اجرای الگوی کشت از ضریب باالیی برخوردار است،  حتی در کشورهای اروپایی نیز که گفته می: صفایی در ادامه افزود

 .رددرصد تلورانس وجود دا

 نمایندگان مجلس از تعاون روستایی گزارش کارشناسی نخواستند 

اند که  زمینی کرده برخی نمایندگان مجلس اقدام به اظهارنظرهایی درباره امحاء سیب: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .زمینی خواسته نشد هیچ گزارشی از سازمان تعاون روستایی درباره مبنای امحاء سیب

زمینی  های همدان، اردبیل، فارس، خوزستان، خراسان رضوی و زنجان زیر کشت سیب هزار هکتار در استان ۶۱5: ادامه دادوی 

 .های گذشته وجود داشته است زمینی در همه سال ناپذیر است و سابقه امحاء سیب درصدی در آنها اجتناب ۶5رود که تلورانس  می

شود که سازمان  عنوان یک بازخواست مطرح می ینی رایگان در میان مردم در حالی بهزم سابقه توزیع سیب: صفایی تصریح کرد

های گذشته مبنای  گرفته در سال تواند بدون مجوز قانونی حتی برای توزیع آن اقدام کند؛ لذا اقدام صورت تعاون روستایی نمی

 .قانونی نداشته است
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 های امحاءشده، شایعه است زمینی زا بودن سیب سرطان 

های  زمینی زا بودن سیب ها صحبت از سرطان در برخی رسانه: مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور شد رئیس هیأت

 .وجه واقعیت ندارد علت مصرف نوعی کود شده است که این مسئله به هیچ امحاءشده به

 .ر اراضی کشاورزی ایران وجود داردبرابر شد، کسری مصرف کود د ۶2که قیمت کود  6۶پس از سال : وی تأکید کرد

کنند، اما پس از حذف یارانه کود  کشورهایی نظیر ترکیه و مصر به تولیدکنندگان کود خود یارانه پرداخت می: صفایی اظهار داشت

 رو است، هرچند در برخی نقاط در کشور و افزایش قیمت، در حال حاضر ایران با کسری کود مصرفی در اراضی کشاورزی روبه

 .کشور بدمصرفی گزارش شده است

 بازارهای صادراتی روسیه برای ایران بازتر شد

زمینی و پرداخت  گرفته دو وزارتخانه برای مشوق صادراتی سیب با در نظر گرفتن موافقت صورت: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .گرفتزمینی رونق بیشتری خواهد  تسهیالت به صادرکنندگان، از این پس بازار سیب

از سوی دیگر با اقدام اخیر روسیه مبنی بر تعیین تعرفه ترجیحی، فضای بازتری برای صادرات کاالهای : وی همچنین افزود

 .زمینی افزایش پیدا کند توان انتظار داشت صادرات سیب کشاورزی پیش روی ایران بود که می

گرفته، خرید  با توجه به هشدارهای صورت: مینی خاطرنشان کردز صفایی با اشاره به هشدارهایی مبنی بر سرمازدگی احتمالی سیب

 .زمینی در دستور کار قرار خواهد گرفت کننده سیب های برداشت موقع در استان زمینی نیز به تضمینی سیب

 خرید تضمینی شیر متوقف نشده است

رید مازاد مصرف صنایع تبدیلی توسط تعاون ، خ6۳از آذرماه : مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ادامه داد رئیس هیأت

 .روستایی در قالب خرید تضمینی شیر آغاز شد

دلیل ورود تقاضای جدید شیر و عرضه شیر در مدارس و همچنین عدم تخصیص ردیف اعتباری، سازمان تعاون  به: وی تصریح کرد

 .تباری صورت گیردروستایی سطح خرید شیر را از دامداران کاهش داد تا تعیین تکلیف ردیف اع

رو شوند، سازمان تعاون  ای پیش رود که دامداران با ضرر و زیان روبه گونه با این وجود، اگر شرایط بازار به: صفایی یادآور شد

 .روستایی بار دیگر حجم خرید خود را افزایش خواهد داد

ی، به ازای خرید هر کیلوگرم شیرخام توسط های اقتصاد کشاورز گرفته مؤسسه پژوهش بر اساس مطالعات صورت: وی تأکید کرد

 .تومان افزایش قیمت متوجه دامداران شده است 22سازمان تعاون روستایی، 

هزار تن شیرخام از دامداران خریداری شده که پس از فرآوری و تبدیل آن به شیرخشک، خامه و کره که  ۴۳5: صفایی اظهار داشت

 ./شود، در بازار عرضه شده است ر را شامل میرقمی بین دو تا سه درصد شیر تولیدی کشو

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳2۶-۶html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 آغاز آموزش تشخیص زیتون طبیعی از تقلبی / شود کنسروهای زیتون ایرانی راهی روسیه می

صورت تقلبی وارد  های طبیعی زیتون و کاهش روغن پومیس وارداتی که به منظور افزایش مصرف روغن سازمان استاندارد بنا دارد به

 .های پربیننده به مخاطبان آموزش دهد شبکههای تشخیص روغن زیتون را از طریق صداوسیما و  شود، راه کشور می

با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره شورای ملی زیتون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت 

ندارد و وزارت اهمیت مصرف روغن زیتون و ارزش غذایی آن، تمرکز بر شناخت استانداردهای زیتون مورد توجه سازمان استا

رود و  شمار می بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است و با نگاهی به آمار باالی واردات روغن پومیس که تفاله زیتون به

 .شود، تعریف استاندارد روغن زیتون الزامی تشخیص داده شد صورت غیرقانونی وارد کشور می به

ن استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، مقرر گردید که طی جلساتی که با سازما: نادر جاللت افزود

کنندگان  های پربیننده صداوسیما صورت گیرد تا مصرف ویژه از شبکه ها به آموزش تشخیص روغن زیتون طبیعی از طریق رسانه

 .کننده و تولیدکننده باشند هرکدام بازرس سازمان حمایت مصرف

هزار تن روغن  ۶۴گرم در سال برای هر ایرانی گزارش شده است و باید حدود  ۴55سرانه مصرف روغن زیتون  :وی خاطرنشان کرد

صورت رسمی و پنج تا  هزار تن به هزار تن از محل تولیدات داخلی، پنج زیتون در کشور تولید شود که از این میزان بین دو تا پنج

 .شود صورت قاچاق وارد کشور می هزار تن به هفت

کنندگان  علت عدم شناخت مصرف شود که به المللی زیر یک دالر برآورد می قیمت روغن پومیس در بازارهای بین: جاللت ادامه داد

های شناخت  رسد؛ این در حالی است که در صورت معرفی راه هزار تومان به ازای هر لیتر به فروش می ۴5تا  ۴5در ایران بین 

توان امیدوار بود مصرف  ها، می شده روی شیشه های جمعی به مردم و معرفی اصطالحات درج نهروغن زیتون طبیعی از طریق رسا

 .روغن زیتون پومیس کاهش یابد

 رایزنی برای صادرات کنسرو زیتون به روسیه آغاز شد 

های روسیه فراهم با توجه به شرایطی که اکنون برای کشورمان در تصاحب بازار: مدیره شورای ملی زیتون تصریح کرد عضو هیأت

 .اند شده است، صادرکنندگان و بازرگانان برای ارزیابی وضعیت بازار این کشور سفرهایی به روسیه داشته

هزار تن زیتون کنسروی در کشور تولید شود که در  ۶55تا  25رود بین  آمده انتظار می عمل بر اساس برآوردهای به: وی یادآور شد

توان  دار کردن زیتون کنسروی می بندی متعارف و همچنین توجه به فرآیند طعم تن درجهصورت سورت مناسب و در نظر گرف

 .پسندی قابل توجهی برخوردار باشند های ایرانی در بازار ترکیه از مشتری انتظار داشت زیتون

ان زیتون دنیا به لحاظ ترین تولیدکنندگ های دنیا است که نسبت به بزرگ ترین زیتون طعم ایران دارای خوش: جاللت تأکید کرد

 .طعم، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است

وجود آمده است، شرایط تجاری بازی را برای کاالهای کشاورزی ایرانی  مشکالت سیاسی که برای کشور ترکیه به: وی اظهار داشت

 .در بازار روسیه فراهم کرده که باید از این فرصت طالیی استفاده کافی برد

شمار رفته و قدرت اجرایی برای  های فعال در حوزه زیتون به عنوان اتاق فکر تشکل شورای عالی زیتون به: ن گفتجاللت همچنی

کار  های زیتون به کشور روسیه به صادرات این محصول ندارد، اما همه توان خود را برای افزایش صادرات و رایزنی برای ورود محموله

 .خواهد گرفت
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های زیتون که شامل زیتون پرورده،  هایی از فرآورده در حال حاضر محموله: ای زیتون خبر داد و افزوده وی از صادرات فرآورده

 .شود المللی صادر می شود، به بازارهای بین ترشی زیتون و دسر زیتون می

اردبیل عراق، استرالیا و  هایی از ایران به قصد بازارسنجی به کواالالمپور مالزی، فرانکفورت آلمان، محموله: جاللت خاطرنشان کرد

 .افغانستان صادر شده و از استقبال مناسبی نیز برخوردار شده است

 های تشخیص روغن زیتون شناخت راه 

روغن زیتون طبیعی بویی شبیه علف تازه، سیب و : مدیره شورای ملی زیتون درباره نحوه تشخیص روغن زیتون ادامه داد عضو هیأت

 .زرد یا زرد مایل به سبز است فرنگی دارد و رنگ آن گوجه

: وی با بیان اینکه در دو مورد مذکور برای تشخیص روغن زیتون با اضافه کردن اسانس و رنگ امکان تقلب وجود دارد، تصریح کرد

 اگر یک قاشق از روغن زیتون را در دهان ریخته و آن را در دهان بچرخانید و سپس به همراه هوا، آن را پایین دهید، بعد از

کنید و سپس بالفاصله این  ای در انتهای گلو احساس تلخی، تندی و تیزی شدید که ممکن است منجر به سرفه شود، می لحظه

 .شود  ترین غذای دنیا را خورده باشد، تبدیل می ها رفع و به یک مزه بسیار خوب که انگار خوشمزه مزه

بهترین روغن برای سرخ کردن روغن : کردن مناسب است، یادآور شد جاللت در پاسخ به این پرسش که آیا روغن زیتون برای سرخ

 ./کردن طوالنی باشد زیتون است، اما باید حرارت آن کم و مدت سرخ

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴65-۶html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26490-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

497 
 

واردات صادرات و  
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  49: تاریخ

 درصدی صادرات ابریشم 055افزایش 

 .بر اساس آمار گمرک صادرات ابریشم در مهر ماه از نظر وزنی و ارزشی افزایش یافت

تن ابریشم به  ۶2۱جاری  گمرک در هفت ماهه نخست سال ، بر اساس آمارخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر از ایران صادر شد ۳۳2هزار و  ۴ارزش 

درصد کاهش را نشان  6۴2۴۴درصد و از نظر ارزشی  652۴6این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

 .دالر از ایران صادر شد ۶۴2هزار و  ۴کیلوگرم ابریشم به ارزش  255جاری  در مهر ماه سال: افزاید این گزارش می

 .دهد درصدی را نشان می ۶55این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی افزایش 

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴۴6۴%/ 
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 صادرات و واردات
 - 31/13/10فارس

 رئیس انجمن واردکنندگان برنج به فارس خبر داد

 دهد روز دیگر قیمت را کاهش می۶5جدید تا   ورود محموله/ تومانی قیمت برنج هندی در هر کیلو  ۳55افزایش 

تومان در هر کیلو  ۳55در ایران، هند قیمت برنج را برای ما رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه با آزاد شدن واردات برنج 

 .شود روز دیگر به کشور وارد می ۶5نخستین محموله برنج هندی :باال برد، گفت

در  دالری ۳55مورد افزایش در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید احمد بحق رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفت

 .این موضوع حقیقت ندارد: هر تن برنج توسط تجار هندی به دنبال آزاد شدن واردات برنج به ایران، گفت

از زمان اعالم آزاد شدن واردات برنج به  :شود، افزود قیمت می منجر به افزایش افزایش تقاضا در هر کاالیی وی با تاکید بر اینکه

 .تومان افزایش قیمت داشته است ۳55تا  ۴۴5 ج هندی حدودبرن ایران هر کیلو

روپیه  ۴۳روپیه بود که در حال حاضر به حدود  ۴2قیمت هر کیلو برنج هندی حدود : رئیس انجمن واردکنندگان برنج بیان داشت

 .طبیعی است رسیده و این نوسان با توجه به افزایش تقاضا کامال

 .وجود ندارد توان افزایش قیمت برنج بیش از این: خلی ایران، گفتوی با اشاره به رکود شدید بازار دا

با توجه به شرایط بازار واردکنندگان با تردید ثبت سفارش : بحق در مورد مشخص نشدن سقف برای واردات برنج نیز اظهار داشت

 .دهد و بازار داخلی ایران تشنه واردات نیست انجام می

تقاضایی در بازار  وقتی :شود، گفت تاکید بر اینکه محدودیت واردات منجر به افزایش واردات میبا  رئیس انجمن واردکنندگان برنج

 .نباشد واردکنندگان هم تمایلی به واردات ندارند

وارداتی  به ازای هر کیلو برنج: تومانی برای واردات هر کیلو برنج تصریح کرد ۴55التفاوت  درصدی و مابه ۴5بحق با اشاره به تعرفه 

 .دهد تومان تعرفه به گمرک پرداخت کنند که این موضوع تمایل به واردات را کاهش می ۶255 اید حدود ب

عمده قاچاق برنج از طریق مرزهای شرقی و جنوبی کشور اتفاق : شود، گفت افزایش قاچاق می باال منجر به وی با بیان اینکه تعرفه

 .افتد می

مازاد یک میلیون تنی برنج در کشور حقیقت ندارد و هدف از بیان این موضوعات :رئیس انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت

 .است  خرید برنج ایرانی با قیمت پایین

با ممنوعیت واردات برنج بخشی از برنج مورد نیاز کشور از طریق : وی با تاکید بر اینکه مازاد برنج در کشور موجود نیست، گفت

 .شد قاچاق تأمین می

قیمت  ها منجر به کاهش شود و قطعا ورود محموله روز دیگر به کشور وارد می ۶5اولین محموله وارداتی برنج از : تبحق بیان داش

 .شود برنج در کشور می

بعد از اعالم دولت مبنی بر آزاد  قاسم علی حسنی عضو هیأت رئیسه بنکداران مواد غذایی تهران گفته است: براساس این گزارش

 .دالر افزایش دادند 6۴5دالر به  ۱۴5ها از این مصوبه سوء استفاده کرده و قیمت آن را از هر تن  ندیشدن واردات برنج، ه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴565255۶۳56 
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 صنایع غذایی

 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

 تفاهمنامه چهار جانبه مسئولین فنی صنایع غذایی به امضا رسید 

به منظور گسترش همکاری های علمی و فنی مشترک، توسعه منابع انسانی و ارتقاء سالمت محصوالت غذایی، کشاورزی و فراوری 

ورزی و منابع طبیعی کشور، جامعه صنایع غذایی، تفاهمنامه ای چهارجانبه بین سازمان غذا و دارو، سازمان نظام مهندسی کشا

 . مسئولین فنی صنایع غذایی آرایشی و بهداشتی کشور و نیز کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران به امضا رسید

  

، در ابتدای جلسه فوق با بیان اینکه تفاهمنامه منعقده حرکتی مثبت در مسیر همکاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ای بین سازمانی است؛ مهم ترین موضوعات مطرح شده در آن را تدوین نظام آموزشی در جهت احراز صالحیت حرفه ای و ارتقاء ه

توانمندی های علمی و تخصصی مسئولین فنی، ایجاد تمهیدات الزم جهت رتبه بندی آنان بر اساس نظامی مدون برشمرد و از 

 .یشبرد هرچه بهتر مفاد تفاهمنامه نیز سخن به میان آوردایجاد شبکه ملی اطالع رسانی در راستای پ

هدایت حسینی در ادامه به موضوع های دیگر نیز پرداخت و مشارکت در تدوین ضوابط فنی و بهداشتی محصوالت کشاورزی و  

 .غذایی نیز پایش عملکرد فعالیت مسئولین فنی را به عنوان خواسته های طرفین مطرح نمود

اینکه پس از این تفاهمنامه کارگاه های علمی و سمینارهای علمی و تخصصی بصورت مشترک برگزار خواهد شد،  وی با اشاره به 

همانطور که کارخانجات را درجه بندی کرده ایم در صدد هستیم مسئولین فنی را نیز پس از نیاز سنجی و آموزش : تصریح کرد

جارب و آموزشهایی که در کارگاهها و دوره های باز آموزی دیده اند سطح های الزم بر اساس فاکتورهای مدرک تحصیلی، سوابق و ت

 .بندی کنیم تا از این پس مسئول فنی متناسب با گرید کارخانه ها، در آنجا مشغول فعالیت شوند

د تولیدی را ملزم مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به نص صریح قانون که واح 

مطالعاتی بر : به معرفی نماینده ای به وزارت بهداشت می دارد تا در صورت تائید بعنوان مسئول فنی انتخاب شود پیشنهاد کرد

چگونگی فعالیت مسئولین فنی در سایر نقاط دنیا صورت گیرد تا براساس آن تصمیماتی میانگین اخذ گردد تا ضمن رعایت حقوق 

 .بیشتری نسبت به انجام تعهدات این افراد موثر در سالمت فراورده های غذایی حاصل آیدایشان اطمینان 

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر ضرورت طراحی سیستمی برای آموزش، ارزیابی و اخذ عملکرد از راه دور مسئولین فنی، از  

 .رندها شد ابراز تاسف نموداینکه اهمال برخی از این افراد در انجام وظایف موجب سوختن برخی ب

عصاره "دکتر حسینی در انتهای سخنانش با نام بردن از همسویی دستگاههای مختلف مرتبط با موضوع سالمت، به عنوان  

انجام برخی فعالیتها بصورت تعامالت سازنده و چند جانبه بین ارگانها و سازمانهای : بیان داشت "تفاهنامه چهار جانبه امضا شده 

 .و غیر دولتی قطعا در پیشبرد اهداف سیاست های سالمت بسیار موثر واقع خواهد افتاددولتی 

/item/food/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۶-۶html. 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  49: تاریخ

 میلیون دالر گذشت 05صادرات چیپس و پفک از مرز 

های حجیم شده از  در شش ماهه نخست سال جاری صادرات انواع چیپس و انواع فراورده: دبیر انجمن تولیدکنندگان چیپس گفت

 .میلیون دالر فراتر رفت ۳5

، با بیان اینکه تولیدات گار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنعلی شریعتی دبیر انجمن تولیدکنندگان چیپس در گفتگو با 

های سیب زمینی سرخ شده  و فراورده( انواع پفک)های غالت حجیم شده  کارخانجات داخلی در این بخش به دو دسته فراورده

تن رسید که این میزان  هزار ۱در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات انواع پفک داخلی به : شود گفت تقسیم می( انواع چیپس)

 .میلیون دالر برای کشور درآمد ارزی داشته است ۶2بالغ بر 

 .ایم درصدی روبه رو بوده ۶55در بخش صادرات پفک در مدت زمان یاد شده نسبت به سال گذشته با رشد : وی افزود

میلیون  ۶۱ارزش این میزان صادرات بالغ بر : هزار تن بوده است اظهار کرد ۴شریعتی با اشاره به اینکه میزان صادرات انواع چیپس 

 درصد رشد داشته است 2دالر بوده که نسبت به سال گذشته 

میلیون دالر بوده که با  ۳۴به طور کلی در شش ماهه نخست سال جاری میزان صادرات انواع چیپس و پفک بالغ بر : وی ادامه داد 

شود که  و پفک در نیمه دوم سال اتفاق میافتد از این رو پیش بینی میدرصد صادرات و فروش انواع چیپس  25توجه به اینکه 

 .میزان صادرات نسبت به نیمه نخست سال جاری چندین برابر افزایش یابد

درصد از تولید سیب زمینی کشور جذب  ۶2به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان چیپس و پفک در حال حاضر 

 .شود ش میصنایع تبدیلی در این بخ

پیش بینی : تر از سال گذشته بوده گفت شریعتی با اشاره به اینکه امسال میزان برداشت سیب زمینی در کشور بسیار مطلوب 

 درصد افزایش پیداکند ۴5کنیم که میزان تولید انواع چیپس در سال جاری  می

درصد افزایش  ۴5ده که این میزان امسال هزار تن سیب زمینی جذب صنایع تبدیلی ش 225سال گذشته نزدیک به : وی گفت

 .خواهد داشت

ماهه نخست  ۱در : دهد اظهار کرد کیلو سیب زمینی، یک کیلو چیپس می ۱بیر انجمن تولیدکنندگان چیپس با اشاره به اینکه هر 

فارس و آسیای سال جاری بیشترین میزان صادرات ایران در بخش چیپس وپفک به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای خلیج 

 .میانه بوده است

از آنجایی که به : وی همچنین به صادرات انواع چیپس و پفک به کشورهای آلمان، امریکا، انگلیس وکانادا نیز اشاره کردو گفت

ها و  بسیاری از ایرانیان مقیم دران کشورها با طعم و مزه چیپس و پفک ایرانی حس نوستالژیک دارند از این رو در تمامی فروشگاه

 .شود به ایرانیان در کشورهای یاد شده به اندازه وفور چیپس و پفک وطنی عرضه می های و خدمات دهنده  مغازه

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴۴۴۶ 
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 صنایع غذایی
  ایرنا - 10/13/4931تاریخ خبر

 پیشنهاد آزادسازی قیمت نان برای ارتقای کیفیت است :معاون وزیر جهاد کشاورزی

« دوگانگی قیمت ها بین گندم، آرد و نان»هم اکنون به دلیل : علی قنبری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

نانوایی ها ناراضی هستند و انتظار دارند در ازای افزایش همه تولیدکنندگان این زنجیره از جمله گندمکاران، کارخانجات آرد و 

 .کیفیت نان، قیمت این محصوالت نیز افزایش یابد درحالی که مصرف کنندگان نیز از کیفیت بد نان گله مندند

ی و هزینه های تومان از کشاورزان خریداری و با توجه به فرآور ۶۴۴بنابراین هرکیلوگرم گندم با قیمت یک هزار و : وی اظهارداشت

تومان دراختیار نانوایی ها قرار می گیرد  ۱۱۴تومان تمام می شود؛ درنهایت هرکیلوگرم آرد با نرخ  ۴۴5جانبی کیلویی یک هزار و

 .که بیانگر مابه التفاوت قابل توجهی است

نابراین زمینه برای سوءاستفاده همچنین قیمت تمام شده گندم وارداتی نسبت به گندم تولید داخل پائین تر است ب: وی اضافه کرد

 .برخی فراهم می شود تا گندم وارداتی را به جای گندم تولید داخل به عنوان خرید تضمینی به فروش برسانند

از سوی دیگر با وجود نظارت های شدید و برگزاری دوره های آموزشی و بهداشتی، همچنان نان بی کیفیت بدست : وی ادامه داد

 .سد؛ آن هم در حالی که دولت ساالنه بیش از پنج هزار میلیارد تومان یارانه برای نان می پردازدمصرف کنندگان می ر

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که پیشنهاد آزادسازی نان، منجر به ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت پذیری و فرهنگ تولید و 

 .مصرف می شود

ش باید یارانه پنج هزار میلیارد تومانی دولت حذف شود و از محل این صرفه جویی حدود بنابراین برای دراین رو: وی تصریح کرد

سه هزار میلیارد تومان به شکل مستقیم در یارانه نان اقشار آسیب پذیر تزریق و بقیه این یارانه صرف برگزاری دوره های آموزشی و 

 .بهداشتی شود تا نان جایگاه واقعی خود را در کشور بدست آورد

درحال حاضر همه کارشناسان امر معتقدند قیمت نان باید آزاد شود تا : درصد برشمرد و گفت ۴5تا  ۶۴قنبری، ضایعات نان را بین 

 .نان کیفی با کمترین ضایعات بدست مردم برسد

دسازی، قیمت نان از با آزا: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، درباره نحوه قیمت گذاری نان پس از آزادسازی قیمت ها گفت

درصد افزایش را نشان می دهد که با توجه به کیفیت، مبلغ باالیی  ۴5تومان خواهد رسید که این رقم  ۶۴55تومان به  2۴5

 .نخواهد بود

 تومان به فروش می رسد ۶۴55تا  ۶555هم اکنون نیز نان با کیفیت که دارای وزن باال و کنجد باشد با قیمتی بین : وی اضافه کرد

 .که برخی از مردم استقبال می کنند

به دلیل حساسیت جایگاه نان، این طرح به کمیته ملی آرد و نان ارائه شده تا پس از بررسی به دولت و شورای اقتصاد : وی گفت

 .پیشنهاد شود در صورت تصویب اجرایی شود

 .میلیون تن نان تولید می شود 6د هزار واحد نانوایی در کشور فعال است که ساالنه حدو 2۴هم اکنون : وی افزود

/News/fa/ir.irna.www//:http2۶2۴2۴۳۶/ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4931آذر ماه  3دو شنبه 

 شوند تولیدکنندگان برتر حوزه صنایع غذایی معرفی می

 .شوند برداری در حوزه صنایع غذایی معرفی می تولیدکنندگان برتر دارای پروانه بهرهبا حمایت وزارت صنعت، < صنایع غذایی

های کالن اقتصادی دولت و همچنین وظایف انجمن علوم و صنایع غذایی  در راستای اهداف و سیاست: محمدحسین عزیزی گفت

افزار ویژه صنایع غذایی با هدف معرفی صنایع  و نرم ایران در حمایت از صنایع غذایی و استفاده از فضای پساتحریم، کتاب چند زبانه

 .کنندگان داخلی و خارجی تدوین، تولید و منتشر خواهد شد ها و مصرف معتبر به بازارها، سازمان

نخستین هدفی که این مجموعه ومشارکت کنندگان در نظر دارند، نظم : رئیس هیات مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی افزود

از این رو قصد داریم تا در این پروژه . تی است که مستقیما با سالمت مردم و در پس آن سالمت جامعه مرتبط استبخشی به صنع

    .برداری بوده و به سالمت غذایی جامعه اهتمام دارند، معرفی شوند صرفا صنایعی که دارای پروانه بهره

ی ظالمانه توانستند حافظ اقتدار ملی و امنیت غذایی این کشور ها معرفی صنایع سرآمد غذایی که با وجود تحریم: وی تصریح کرد

کنندگان خارجی از دیگر اهداف این مجموعه بوده و در نظر است با کسب مشارکت وزارت امور  باشند به بازارها، تجار و مصرف

خارجی مستقر در ایران،  خارجه این کتاب جهت استفاده برای تمامی سفارتخانه های جمهوری اسالمی ایران، سفارتخانه های

 .های مشترک و سایر نهادها و سازمانهای مرتبط ارسال شود های تجاری، اتاق های بازرگانی، رایزن اتاق

توانند اطالعات خود را به انجمن  بندی و پخش کاال می به گفته عزیزی، فعاالن حوزه صنعت غذا اعم از تولیدکنندگان، صنایع بسته

 .ران ارایه دهند تا نسبت به معرفی خدمات آن اقدام الزم صورت گیردعلوم و صنایع غذایی ای

۴5۶25۴2۱2f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4931آذر ماه  3دو شنبه 

 شد؟ شیرین عسل چگونه شیرین عسل

بنیانگذار شیرین عسل معتقد است، به اندازه کافی تحصیلکرده در کشور وجود دارد، اما باید در کنار همه < صنایع غذایی

 . تحصیالت دانشگاهی، پشتکار و نظم کار در صنعت و اقتصاد هم ایجاد شود

 .ین عسل بودمدیر کارخانه شیر  ظهر دیروز دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزبان یونس ژائله،

وی در جمع دانشجویان اقتصاد با بیان تجریبات خود از فراز و فرودهای تولید مواد غذایی و بدست آوردن جایگاهی در میان تولید  

ها را بشناسیم و در ذهن  های طالیی وجود دارد، کافی است آن همه جای دنیا فرصت: کنندگان مواد غذایی در سایر کشورها، گفت

 .صالح کنیم، چرا که کشور ما کشوری دارای منابع مالی و نیروی تحصیلکرده است، اما پشتکار در انجام امور کم استرا ا  خود آن

ژائله در جمع دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران گفت که پس از قبولی در کنکور پزشکی و ادامه تحصیل، درست پس از جنگ 

به بازار روی  ۱2خواهد مسیر فعلی نیست، از این رو کار را رها کرده و از سال  ه میتحمیلی به یکباره به این فکر رفته است که آنچ

 .آورده است

کرده است، کارگاه تولیدی  ای خریداری و بسته بندی می های خارجی را به صورت فله پس از مدتی کار در بازار تبریز که بیسکویت

پس از آن نیز با تحقیق و مطالعه بر سر چگونگی ساخت . کند میها را خود ساخته است، افتتاح  بیسکویت که کلیه دستگاه

 .شود تاسیس می ۶۳2۶یابد و کارخانه شیرین عسل درسال  ها دسترسی می های صنعتی و پخت انواع بیسکویت به فرمول دستگاه

های این کارخانه صحبت  و شکست  اندازی، توزیع و موفقیت از تاسیس، راه  ژائله در جمع دانشجویان اقتصاد از خاطرات خوب و بد،

 .هزار پرسنل دارد و سال گذشته نیز نخبه اقتصادی جهان اسالم معرفی شده است۶۶این مدیر کارخانه در حال حاضر حدود . کرد

آفریقا گفت که در حال حاضر این  وی با اشاره به گستردگی شرکت شیرین عسل در میان سایر کشورها و صادرات محصوالت به

چرا که آفریقا تولید کننده و صادرکننده کاکائو . گیرد شرکت در آفریقا نمایندگی دارد و تبادل مواد اولیه نیز با این کشور صورت می

 .به کشورهایی همچون آلمان است، از این رو ایران تنها مشتری کارخانه کاکائو غنا نیست

کارخانه تولید کاکائو زده است و آیا در این زمینه صادراتی صورت   ی مبنی بر اینکه چرا این شرکت،ژائله در پاسخ به پرسش

از سویی دیگر قرارداد پیش . کند در حال حاضر ایران مواد اولیه همچون کره و خمیر کاکائو را سوئیس صادر می: گیرد، افزود می

 .منعقد شده است ۴5۶۱سال  میلیون یورو تا پایان ۴۴فروش مواد اولیه به میزان 

کرد گفت که به زودی محصولی  های خود به دانشجویان و جوانان کار، پشتکار و اعتمادبه نفس را تاکید می او که مدام در صحبت

جدید تحت عنوان دوغ شیرین عسل به بازار عرضه خواهد شد که در این راستا، برای تولید بهتر و اشتغالزایی گاوداری افتتاح شده 

 .است

مدیر شرکت شیرین عسل متذکر شد که هدف هر اندازه هم بزرگ باشد، دست نیافتنی نیست، به شرطی که پشتکار وجود داشته 

ها اشاره کرد و گفت که  وی اما بارها به کمبود نیروی انسانی در صنایع و شرکت. همراه آن نیز اراده ملی نیز حامی آن باشد  باشد

او خطاب به دانشجویانی که پس از اتمام . ها در کشور، تعداد زیادی مدیر تربیت شود ز تحصیلکردهباید از میان حجم زیادی ا

شوند، اینگونه نیست که اگر فردی  ها وجود دارند و هرگز تمام نمی ترسند، گفت که همیشه فرصت تحصیل خود از بازار کار می

ی وجود ندارد، بلکه پیشرفت به میزان نیاز سنجی جامعه وجود ای را کشف کرد و یا ساخت دیگر راهی برای پیشرفت دیگر ماده

 .دارد

: ها بر صنایع غذایی و در نهایت اقتصاد کشور پرداخت و گفت های دانشجویان به تاثیر تحریم اما ژائله در ادامه در میان پرسش
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ها نه تنها عادالنه نبود، بلکه  د، چرا که این تحریمترین بالیی بود که بر سر ایران آمد و امیدوریم دیگر این اتفاق نیافت ها بزگ تحریم

 .همه صنایع را با مشکل مواجه کرد

درصدی مواد اولیه لطمه بزرگی ۴5در حال حاضر ارزش افزوده حدود : ها بر صنعت غذایی گفت هایی از تاثیر تحریم وی با بیان مثال

 .یع آیدزند و باید در این زمان دولت به کمک و نجات صنا به تولید می

باید در کشور : اند گفت آالت مورد نیاز کارخانجات خود را در ایران ساخته ها حتی ماشین ژائله با اشاره به اینکه در طی این سال

 .دست از کلی گویی و کلی شناسی برداریم و به جزئیات بپردازیم که گاه راه پیشرفت و شناخت اشکاالت در همین جزئیات باشد

های دور دانست و گفت  یت روز افزون صنایع غذایی در کشور را ریشه تاریخی فعال بودن بخش کشاورزی از سالاو اما دلیل موفق

 .شود که کشورهای همسایه ایران در این زمینه قدرتنمند نیستند و ایران هر چه تولیدکند، خریده می
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4931آذر ماه  41 شنبهسه 

 حضور پررنگ شرکت کیان گرم نان در نمایشگاه بین المللی نان امسال

کارخانه از در زنجان آغاز و در تجهیز  ۶۳6۴گروه کارخانجات نان صنعتی کیان گرم نان فعالیت خود را از ماههای پایانی سال 

 . ماشین آالت روز دنیا همراه با تجربه های موفقی در کشور استفاده کرده است

تولید کارخانه در مراحل اولیه اختصاص به چند نوع نان و شیرینی داشته که اکنون پس از گذشت زمان کوتاهی توانسته است بیش 

بدون مواد افزودنی و )تولید انواع نان ها با طعم های مختلف و سبز  این شرکت موفق به. نوع محصول تولید و روانه بازار نماید ۱5از 

 .گردیده است( غیرمجاز

برخی تولیدات شیرینی های صنعتی این شرکت برای اولین بار در کشور عرضه میشود و برای آینده نیز به ایجاد خطوط بیسکویت 

دهنده های نان های حجیم و نیمه حجیم و شیرینی و کیک در این شرکت اولین تولیدکننده انواع بهبود . و کوکی اقدام میشود

شمالغرب کشور با برند پرمیت بوده و محصوالت خود از قبیل پودر کیک پرمیت، بهبوددهنده انواع نان تست، بهبودهنده آردهای 

نموده که استقبال خوبی نیز  ضعیف، بیکینگ پودر پرمیت، بهبوددهنده نان لواش و بهبوددهنده انواع شیرینی الیه ای روانه بازار

                                                                                                        .دارد

در این راستا گروه کارخانجات شرکت کیان گرم نان بزرگترین تولید کننده نان و شیرینی صنعتی و انواع بهبوددهنده در شمال 

در نمایشگاه بین  6۴آذرماه  ۶2تا  ۶۴ر میزبان شما برای بازدید از محصوالت کارخانه و کسب اطالعات الزم، در تاریخ غرب کشو

 .گرامی خواهد بوذ ۳25۴غرفه  ۳2تهران سالن  Ibex ۴5۶۴ المللی

 .حاصل فرمایید تماس 5۴۶-۴۴25۱2۴2: و دفتر تهران  5۴۴-۳۴2۴۳۳۳۴: جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن کارخانه
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 علوفه
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 افزایش تولید قارچ شدنی نیست

بینی شده که به سبب بحران کمبود  در برنامه ششم توسعه افزایش تولید پیش: تولیدکنندگان قارچ گفت رئیس هیئت مدیره

 .ها و کاهش قدرت خرید مردم برنامه منسجم نیست نقدینگی تحریم

در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،محمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ در گفت و گو با 

هزار تن قارچ در کشور تولید شده که از این میزان بخشی به  ۴55در حال حاضر ماهانه : خصوص وضعیت تولید قارچ اظهار داشت

تواند  ترکیه پیش آمده میکه بین روسیه و  شود و از طرفی با توجه به وضعیتی  عراق، امارات و کشورهای همسایه شمالی صادر می

 .شرایط خوبی برای کشور ما باشد تا بخشی از تولیدات خود را به بازار روسیه صادر کنیم

ترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است و از طرفی تسهیالت با نرخ بهره  بزرگ: وی با اشاره به مشکل تولیدکنندگان گفت

درصد سوددهی  ۴5تولید کنندگان باشد زیرا هیچ واحد کشاورزی در ایران بیش از  تواند مرهمی بر درد درصد نمی ۴۶الی  ۶2

 .ندارد

تومان بوده که با توجه به هزینه  ۴55هزا رو  ۴قیمت قارچ روزانه متغیر است اما اکنون قیمت برای مصرف کننده : افشار بیان کرد

 .دهد سطح نشان میتومان زیان تولید کنندگان را در واحد  255هزار و  ۴تمام شده 

در برنامه ششم توسعه افزایش تولید پیش : رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان قارچ در خصوص برنامه ششم توسعه اظهار داشت

بینی شده اما باتوجه به عالقه تولیدکنندگان مبنی بر افزایش تولید به سبب بحران، کمبود نقدینگی، تحریم، کاهش قدرت خرید 

 .و درستی نیست مردم برنامه منسجم
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 گندم

 - 31/13/10فارس

 ایران و ترکیه گندم تهاتر کردند

تولیدی در کشور با گندم ( گندم ماکارونی)هزار تن گندم دوروم  ۱55معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال نیمی از 

 .بخشی از این نوع گندم به ترکیه واگذار شده و بخشی را هم ایتالیا تقاضا کرده است: گفت  شود، خارجی تهاتر می

امروز در نشست خبری که به مناسبت برگزاری نهمین نمایشگاه ، علی قنبری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .های خوب و استنثایی تولید گندم بود امسال یکی از سال: المللی صنعت آرد و نان برگزار شد، گفت بین

هزار تن گندم به صورت تضمینی از  25میلیون و  2عوامل مختلفی از جمله مدیریت خرید باعث شد در مجموع : وی افزود

 .اورزان خریداری شودکش

 .امسال نیازی به واردات گندم نداریم: معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخایر گندم در کشور اظهار داشت

هزار تن از این گندم به صنایع ماکارونی  ۳55: هزار تن گندم دوروم در کشور اظهار داشت ۱55قنبری همچنین با اشاره به تولید 

 .شود یه آن برای تهاتر با گندم خارجی به کشورهای متقاضی صادر میشود و بق فروخته می

در حال حاضر : گذاریم،اظهار داشت هزار تن گندم دوروم را به مزایده می ۳55مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه 

 .بخشی از این گندم به ترکیه واگذار شده و ایتالیا نیز خواستار این نوع گندم است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴565255۶۴۳۴ 
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 گندم
 - 31/13/44فارس

 میلیون هکتار رسید 0سطح زیر کشت گندم به 

در مجموع سطح زیر کشت این : سال گذشته، گفتدرصد سطح زیر کشت گندم نسبت به  ۴26مجری طرح گندم با اشاره به رشد 

 .میلیون هکتار رسیده است ۴محصول تاکنون به حدود 

تاکنون یک میلیون و  از آغاز فصل کشت گندم: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .هزار هکتار گندم دیم کشت شده است ۳25میلیون و  ۳آبی و  هزار هکتار گندم ۱55

درصد  ۴26میلیون هکتار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۴در مجموع سطح زیر کشت گندم به حدود : وی افزود

 .سطح زیر کشت افزایش یافته است

گرم و خشک جنوب، نوار ساحلی خزر و اقالیم مشابه  کشت گندم در مناطق: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .این مناطق تا پایان آذرماه ادامه دارد

درصد برنامه کشت گندم در سال زراعی جاری تاکنون محقق شده و امیدواریم تا پایان آذرماه  2۴: اسفندیاری پور اظهار داشت

 .کشت گندم خاتمه یابد

ضمن اینکه میزان  مهر و آبان امسال وضعیت بارندگی نسبتا خوب گزارش شده در: وی در مورد وضعیت بارندگی تصریح کرد

متر بوده است و این رقم در بلند  میلی ۴2میلی بوده که سال گذشته در مدت مشابه  ۱2آذرماه،  ۴بارندگی امسال از اول مهر تا 

 .متر گزارش شده است میلی ۳۶مدت 

بینی میزان تولید گندم در سال جاری کمی فرصت الزم است،  اینکه برای پیشمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان 

 .در مجموع شرایط آب و هوایی تاکنون برای تولید گندم نسبت به سال قبل مساعدتر بوده است: گفت

=nn?php.tnewstex/com.farsnews.www//:http۶۳6۴56۶۶5555۱۶ 
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 گندم
 آیانا 4931آذر  41, شنبه

کنندگان مرکبات  گیالن هم به ذخیره/ هزار هکتاری گندم در استان گیالن 00آغاز و تغییر الگوی کشت 

 پیوست 

چندساله، با محصوالتی چون ای  هزار هکتار از اراضی گندم استان گیالن از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست که طی برنامه ۶۴

 .کلزا، سویا و علوفه جایگزین خواهد شد

  

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هستیمدنبال تغییر الگوی کشت  آنجا که کشت گندم در استان صرفه اقتصادی ندارد، به

های  هزار هکتار است که از سال گذشته جایگزینی علوفه و دانه ۶۴سطح زیر کشت محصول گندم حدود : نژاد افزود علیرضا شعبان

 .ایم روغنی را در دستور کار قرار داده

ی کشت را تغییر برای آنکه منافع اقتصادی کشاورزان حفظ شود، در برنامه داریم که طی چند سال آینده الگو: وی خاطرنشان کرد

 .ای که به جای گندم، محصوالت دیگری همچون سویا، کلزا یا علوفه کشت کنیم گونه دهیم، به

بار، استان گیالن نیز به جمع  برای نخستین: سازی مرکبات در استان گیالن خبر داد و تصریح کرد نژاد از برنامه ذخیره شعبان

هزار تن پرتقال در استان تولید  ۶۴5شود حدود  بینی می ای که امسال پیش گونه کنندگان مرکبات شب عید پیوسته است، به ذخیره

 .تن آن برای ایام عید فراهم است ۱55سازی  شود که قابلیت ذخیره

سازی کنند و در  ها نیز ذخیره های الزم را دارند تا بتوانند برای سایر استان های استان همکاری انبارها و سایر بخش: وی ادامه داد

 .ایم ین راستا اعالم آمادگی کردها

 سازی مرکبات استان گیالن آغاز ذخیره 

بخشی از مرکبات تولیدشده جزو ارقام محلی هستند و در بازار توسط : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن یادآور شد

 .گرفته شده استسازی ایام عید در نظر  شود و بخش دیگر نیز برای ذخیره تولیدکنندگان خرید و فروش می

سازی برای ایام عید  تولید کیوی نیز در استان امسال مناسب است، اما این محصول جزو کاالهای ذخیره: نژاد تأکید کرد شعبان

 .نیست

از : ربط برای کاهش احتمالی دمای هوا در استان گیالن اظهار داشت های ذی شده سازمان و سایر دستگاه وی درباره اقدامات انجام

وطنان گیالنی تجربه کردند و از آنجا که محصول خاصی در زمین کشاورزان  درجه کاهش دما را هم ۶5گذشته تاکنون  هفته

 .زدگی و سایر موارد وجود ندارد نیست، مشکل یخ

یز مرکبات و کیوی در حال برداشت است و تا زمانی که سرمای هوا افزایش پیدا کند، این محصوالت ن: نژاد همچنین گفت شعبان

 .شود آوری می طور کامل جمع به

 .اند برداران بخش کشاورزی نیز نسبت به کاشت سبزی و صیفی در اراضی خود اقدام کرده برخی بهره: وی در ادامه افزود

سرمای هوا از دو روز گذشته به همراه بارندگی در استان آغاز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن در پایان خاطرنشان کرد

 ./شده و تاکنون به زیر صفر درجه نرسیده است
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 گندم
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

درصدی کشت گندم نسبت به برنامه  ۸030رشد / نقطه کشور ۰55ایجاد مزارع الگویی گندم در بیش از 

 ابالغی 

مزرعه در کنار مراکز خدمات کشاورزی  ۴55روی عضو بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران، بیش از  با کمک کشاورزان پیش

 .ش ایجاد شده استها برای معرفی ارقام جدید داخلی، خارجی و امیدبخ استان

از وضعیت مناسب گندم در سال زراعی جدید خبر ( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .سال زراعی جدید از اواسط دهه سوم شهریورماه آغاز شده و تا پایان آذرماه در مناطق گرم و خشک جنوب ادامه دارد: داد و گفت

متر بوده است، در حالی که  میلی ۱۱22ها  از ابتدای فصل زراعی تا چهارم آذرماه سال جاری کل بارش: پور افزود سفندیاریاسماعیل ا

متر بوده است که این ارقام در مقایسه با سال  میلی ۳۶2۴متر بود و میزان آن در بلندمدت  میلی ۴2ها  در سال گذشته مقدار بارش

 .درصد رشد داشته است ۶۳۴نسبت به بلندمدت،  درصد افزایش داشته و ۳6قبل، 

 ۱55هایی که تاکنون اتفاق افتاده، در زراعت گندم آبی به یک میلیون و  سطح سبز مزارع با توجه به بارندگی: وی خاطرنشان کرد

 .هزار هکتار رسیده است ۳25هزار هکتار و در گندم دیم به سه میلیون و 

ع حدود پنج میلیون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم آبی و دیم اختصاص داده شده است که در مجمو: پور ادامه داد اسفندیاری

 .این عدد در مقایسه با سال گذشته سه درصد رشد دارد

 درصدی کشت گندم نسبت به برنامه ابالغی ۸030رشد  

درصد و  65رصد و در بخش گندم دیم د 2۳2۳شده بر اساس برنامه ابالغی،  مجموع گندم آبی کشت: مجری طرح گندم تصریح کرد

 .ایم درصد رشد داشته 2۳2۳نسبت به کل برنامه 

های گرم و خشک جنوب همچون خوزستان، جنوب فارس، دشت عباس استان ایالم و  در حال حاضر در استان: وی یادآور شد

 .مناطق گرم کرمانشاه، گلستان و مازندران و دشت مغان، کشت گندم ادامه دارد

بذور : های مورد نیاز برای کشت گندم به اندازه کافی دارک دیده شده است، تأکید کرد پور با اعالم اینکه نهاده ریاسفندیا

های مورد نیاز به اندازه کافی تهیه و  کش هایی در بخش مکانیزاسیون و سموم و علف شده و همچنین حمایت شده و اصالح گواهی

 .تدارک شده است

درصد فراهم کرده و مابقی را نیز فراهم خواهد  ۱5های مورد نیاز را تا حدود  کش حفظ نباتات کشور، علفسازمان : وی اظهار داشت

 .کرد

 .کود سرک برای مزارع گندم در حال تدارک است و مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد: پور همچنین گفت اسفندیاری

 .درصد کشت باقی مانده است ۶2د یافت، در حالی که کشت گندم تا پایان آذرماه خاتمه خواه: وی در ادامه افزود

های تضمینی برای محصول گندم باعث شده است که کشاورزان بتوانند نسبت به  اعالم قیمت: مجری طرح گندم خاطرنشان کرد

 .ریزی برای کشت، اقدام کنند برنامه

تومان بود که در سال جاری به  ۶۴۴هزار و  یک هر کیلوگرم گندم در سال گذشته با قیمت تضمینی: پور ادامه داد اسفندیاری

 .تومان رسیده است ۴2۴هزار و  یک

هزار تن گندم در سال زراعی گذشته رشد مناسبی را نشان داد که امیدواریم برای  255خریداری هشت میلیون و : وی تصریح کرد

 .ها شاهد خرید گندم بیشتری باشیم سال زراعی جدید و ادامه بارندگی



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

451 
 

سطح زیر کشت گندم تاکنون از رشد سه درصدی برخوردار بوده است و باید منتظر بود و دید که تا پایان : پور یادآور شد ریاسفندیا

 .شود زمان کشت چه مقدار به سطح گندم کشور اضافه می

  

 رقم گندم در معرض دید گندمکاران قرار گرفت ۰1برای مقایسه، 

روی عضو در بنیاد توانمندسازی گندمکاران  بار در کشور با هماهنگی کشاورزان پیش تینمجری طرح گندم با اعالم اینکه برای نخس

در این مزارع الگویی، از تمامی ارقام رایج، : ایران، در کنار مراکز خدمات کشاورزی، مزارع الگویی ایجاد شده است، تأکید کرد

های کشت آنها قرار  ان نحوه کشت ارقام مختلف و حتی تاریخوارداتی، امیدبخش استفاده شده است تا کشاورزان از نزدیک در جری

 .گیرند

های مختلف کشور قرار گرفته و  مندان در استان مزرعه با فاکتورهای مختلف در معرض دید عالقه ۴55بیش از : وی اظهار داشت

 .رقم گندم در این مزارع به زیر کشت رفته است ۴۱تا  ۴۶حدود 

ربط و کشاورزان پیشرو که عضو  های ذی با همکاری مؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال و سایر دستگاه: پور همچنین گفت اسفندیاری

 .بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران هستند، این اقدام در کل کشور عملیاتی شد

 ./امیدواریم که سال مناسبی برای محصول گندم رقم بخورد: وی در پایان افزود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳25-۶html. 
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 گوجه فرنگی

 - 31/13/13فارس

 هزار تومان 0برابری قیمت؛ کیلویی  ۰افزایش / سریال گرانی گوجه فرنگی تکرار شد

برابری قیمت این محصول  ۴گذرد، این بار شاهد افزایش  تومانی نمی ۶55های  در حالی که هنوز چند ماه از ماجرای گوجه فرنگی

 .هزار تومان در بازار هستیم ۴طی یک هفته و رسیدن قیمت به کیلویی 

پایان نیافتنی است  نوسان قیمت محصوالت کشاورزی از جمله گوجه فرنگی سریال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تومانی  ۶55که هنوز ماجرای گوجه فرنگی  شود، این بار هم در حالی شاهد افزایش یکباره قیمت هستیم که هر سال تکرار می

 .اسفند پارسال و فروردین امسال از یادمان نرفته است

آنقدر گوجه فرنگی روی دست کشاورزان ماند و خریداری نداشت که دولت برای جبران ضرر و  سالاواخر سال گذشته و اوایل ام

 .زیان کشاورزان، اقدام به خرید تضمینی این محصول کرد

تن  ۶255افتد که در روزهای اخیر خبر امحای  ها در بازار محصوالت کشاورزی آن قدر اتفاق می نظمی ها و بی این نابسامانی

 .شنویم خرید تضمینی شده را هم در البالی آن می زمینی سیب

کند به طوریکه قیمت این  به هرحال پروسه تکراری ارزان و گران شدن محصوالت کشاورزی ظاهرا گریبان گوجه فرنگی را رها نمی

 .برابر هفته قبل رسیده است ۴محصول در بازار به حدود 

 درصد گران شد 055گوجه فرنگی * 

فصل سرد  گوجه فرنگی بخشی از: س اتحادیه میوه و سبزی در مورد علت گرانی گوجه فرنگی به فارس گفتحسین مهاجران رئی

 .شود های نگهداری شده در انبار تأمین می سال از طریق گوجه

بارداری نیافت شد، قابلیت ان هایی که باید برای رسیدن به انبار منتقل می فرنگی ها بخشی از گوجه امسال به دلیل بارندگی: وی افزود

 .و بنابراین تولید این محصول کاهش یافت

قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در بازار : فرنگی نسبت به هفته قبل دو برابر افزایش یافته است، گفت وی با بیان اینکه قیمت گوجه

 .هزار تومان است ۴تا  ۴

 .یابد مت این محصول کاهش میروز آینده با ورود گوجه فرنگی چابهار قی ۴5تا : مهاجران بیان داشت

ها  جه فرنگی در حال حاضر از طریق شیراز و بخشی هم از طریق گلخانه بخشی از گو: رئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان داشت

 .دهد شود که کفاف بازار مصرف را نمی تأمین می

 شود یک ماه دیگر گوجه فرنگی ارزان می* 

افزایش قیمت گوجه : بار هم در مورد قیمت گوجه فرنگی اظهار داشت ی میوه و ترههادی بختیاری مقام مسئول در میدان مرکز

 .فرنگی در فصل سرد سال کامال طبعیی است

قیمت گوجه فرنگی در میدان مرکزی : انجامد، بیان داشت روز تا یک ماه به طول می ۴5وی با بیان اینکه این افزایش قیمت حدود 

 .زایش یافته استبرابر اف ۴بار حدود  میوه و تره

 .هزار تومان است ۴در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی انباری در بازار حدود : بختیاری تصریح کرد

تر است، و قیمت هر کیلوگرم  در فصل سرد سال کمیاب تر است انباری مرغوب رس که نسبت به گوجه فرنگی بوته :وی بیان داشت

 .تومان است ۳۴55تا  ۴۴55آن در میدان مرکزی حدود 

http://www.farsnews.com/
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ها که از نظر کیفیت نسبت به دو نوع مذکور  گوجه فرنگی گلخانه: بار اظهار داشت این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره

 .تومان رسیده است ۴۴55تر است قیمت هر کیلوگرم آن به  مرغوب

 .شود ته رس از بندرعباس و جنوب کشور تأمین میدر حال حاضر گوجه فرنگی انباری از شیراز و گوجه فرنگی بو: وی تصریح کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴565255۶۶۱2 
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 گوجه فرنگی
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

 ثبات بازار میوه در آستانه اربعین / فرنگی نزدیک است شکنی گوجه قیمت

زودی با ورود  هزار تومان فراتر رفته است، به ای شیراز از پنج علت عرضه محصوالت گلخانه فرنگی به در حالی که قیمت گوجه

 . محصوالت چابهار، بوشهر و بندرعباس، قیمت این محصول در سراشیبی قرار خواهد گرفت

در حال حاضر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار گزارش شده است و با توجه به  هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره تا پنج ۴55ای بین چهارهزار و  فرنگی گلخانه قیمت گوجه

تا دوهزار  ۴55هزار و  ها بین یک هزار تومان و انباری های شیرازی به قیمت سه فرنگی ولید این محصول، گوجهای بودن ت منطقه

 .رسد تومان در بازار به فروش می

های شیراز در حال حاضر پاسخگوی نیاز بازار نیست و قیمت این محصول در روند صعودی قرار  فرنگی گوجه: حسین مهاجران افزود

 .گیرد فرنگی در سراشیبی قرار می های چابهار، بوشهر و بندرعباس، قیمت گوجه فرنگی روز آینده با ورود گوجه ۴5گرفته و تا 

 ثبات بازار میوه در آستانه اربعین 

بار تهران حاصل نشده و بازار از  با وجود آنکه تعطیالت اربعین در پیش است، اما تغییری در بازار میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

 .ثبات قابل توجهی برخوردار است

علت کمبود تولید سال جاری از افزایش برخوردار بود، گرانی  جز میوه گالبی که در فصل برداشت نیز به به: مهاجران ادامه داد

 .ها به روال گذشته است های پاییزه، قیمت مشاهده شد، در سایر میوه

همچنین . رسد هزار تومان به فروش می ۴۴تا  ۶2در بازار به قیمت  نطنزی مشهد در زمان حاضر، گالبی تخم: وی تصریح کرد

هزار تومان  تا پنج ۴55های کوهستانی جنوب کشور به قیمت چهارهزار و  تومان و پرتقال ۴55هزار و  خرمالو بین دوهزار تا سه

 .شود عرضه می

های شمال ایران نیز  هزار تومان و پرتقال تا سه ۴55 های دشتی بین دوهزار و پرتقال: مدیرعامل اتحادیه میوه و سبزی یادآور شد

 .تومان قیمت عرضه دارند ۴55هزار و  شویم، از یک که به آرامی به اوج برداشت آنها نزدیک می

 .تومان توصیف کرد ۴55هزار و  مهاجران همچنین قیمت میانگین سبزی را نیز یک

اند، تأکید  بار به مقصد نجف و کربال طی روزهای اخیر بارگیری شده و ترههای از میوه  وی در پاسخ به این پرسش که آیا محموله

ویژه مواد  های گذشته بوده و بر اساس تدابیر امنیتی این کشور هرگونه صادرات کاال به های صادرشده به عراق در ماه محموله: کرد

 ./غذایی طی دو هفته نزدیک به اربعین متوقف شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴۳2-۶html. 
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 گوجه فرنگی
 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 هزار تومان شد 0قیمت گوجه فرنگی / حضور پررنگ دالالن بر سر گوجه فرنگی 

 .رشد چند برابری نرخ گوجه فرنگی به سبب حضور دالالن در بازار است: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میر مراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

چند برابری نرخ گوجه فرنگی به سبب حضور دالالن و واسطه  رشد : ی اظهار داشتدرخصوص رشد چند برابری نرخ گوجه فرنگ

های منفی مختلف ازطریق اتحادیه و تعاونی روستایی مدیریت شود شاهد رشد بی رویه قیمت در  گران در بازار است و اگر تشکل

 .بازار نخواهیم بود

 .شود یعات در خصوص کمبود محصول به رشد قیمت منجر میالبته در برخی از مواقع پراکنده شدن برخی شا: وی افزود 

 .دولت باید با خرید تضمینی به موقع و نظارت بر بازار از نفوذ دالالن جلوگیری کند: میر مراد زهی در ادامه بیان کرد 

به صورت مستقیم در واقع اگر سازمان تعاون روستایی عرضه محصوالت را ساماندهی کند و : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

به دست مصرف کنند برساند باید گفت که در چنین شرایطی حقوق تولید کننده و مصرف کننده حفظ خواهد شد و از طرفی نیز 

 .سودهای هنگفت نصیب دالالن نخواهد شد

هزار تومان به  2ای  هزار تومان و گوجه فرنگی گلخانه ۴قیمت هر کیلو گرم گوجه فرنگی بوته در سطح شهر حدود : وی یاد آور شد

 .رسد فروش می

/news/fa/ir.yjc.www//:http۴۴۶۴۴۶۴%/ 
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 گوجه فرنگی
 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  41, سه شنبه 

 هزار تومانی شد 0گوجه فرنگی 

هم اکنون به : افزایش قیمت گوجه فرنگی، خیار و پیاز دروزهای اخیر خبرداد و گفترئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از 

دلیل تغییر فصل و تاخیردر عرضه گوجه فرنگی استان های جنوبی، قیمت این محصول در میدان میوه وتره بار پنج هزارتومان و در 

 . بازار به هفت هزارتومان رسیده است

تومان و  ۴55حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته ای سه هزارتومان، انباری چهار هزارو  البته درحال: حسین مهاجران افزود

 ۴55گوجه فرنگی گلخانه ای پنج هزارتومان در میدان میوه و تره بار عرضه می شود که در بازار نیز با قیمت هفت تا هفت هزار و 

 .تومان نیز به فروش می رسد

 .تومان است ۶۴55تا  ۶۶55لوگرم خیار بوته ای و گلخانه ای حدود سه هزار تومان و پیاز بین اکنون قیمت هرکی: وی ادامه داد

تومان و  ۶۴55تا  ۶۴55تومان، خیار بین  ۶255تا  ۶۴55به گفته وی، در هفته های گذشته قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بین 

 .تومان بود 255پیاز حدود 

تومان،  ۴555تا  ۴555( کوهستان)همچنین نرخ هر کیلوگرم پرتقال جنوب : رداد و گفتمهاجران، از ثبات نسبی بازار میوه خب

تومان، انار بین  ۳555تا  ۴555تومان، سیب زرد و قرمز بین  ۳555تا  ۶۴55تومان، نارنگی بین  ۴555تا  ۶۴55پرتقال شمال بین 

تومان و  ۴۴55تا  ۶۴55تومان، گریپ فروت بین  ۳۴55تا  ۴555تومان، خرمالو بین  ۴۴55تومان، کیوی بین  ۴555تا  ۴۴55

 .تومان به فروش می رسد ۳555تومان و لیموشیرین  ۴۴55تا  ۴555نارنج بین 

تومان، لیموترش خارجی حدود  ۱555تومان، لیموترش سنگی  ۳۴55تا  ۳555همچنین قیمت هر کیلوگرم موز بین : وی گفت

 .تومان عرضه می شود ۳555تومان و شاهرودی  ۴555مان، بی دانه سفید تو ۱555هشت هزار تومان و انگور بی دانه قرمز 

تومان به فروش می  ۶555تا  ۱۴5تومان و سیب زمینی بین  ۶۴55به گفته وی، درحال حاضر نرخ هر کیلوگرم سبزی خوردن 

 .رسد

/com.iranecona//:http۴6۶6۴%DA%/ 
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 گوجه فرنگی
 ایرنا - 19/13/4931: تاریخ خبر

 نرخ گوجه فرنگی بزودی متعادل می شود 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ حسین صفایی روز شنبه در حاشیه نشست خبری درپاسخ به ایرنا درباره گرانی گوجه فرنگی در 

ذخیره سازی ندارد تا در زمان نیاز به بازار عرضه شود، اما بزودی این گوجه فرنگی از جمله محصوالتی است که قابلیت : بازار افزود

 . محصول از مناطق گرمسیر کشور وارد بازار می شود

 .خرید تضمینی گوجه فرنگی در بهار و تابستان انجام و به صنایع فرآوری اختصاص یافت: وی اظهارداشت

امکان صادرات این : مبنی بر صادرات این محصول به روسیه گفتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره شایعاتی 

 .محصول با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر نیست و بعید به نظر می رسد صادراتی در این زمینه صورت گرفته باشد

 ۴5ی شود که حدود هزارهکتار از اراضی کشور تولید م ۶۴5میلیون تن گوجه فرنگی در  ۴2۴به گزارش ایرنا، اکنون ساالنه حدود 

درصد  ۶5مربوط به کشت استان های جنوبی کشور در فصول پائیز و زمستان و حدود (یک میلیون تن گوجه فرنگی)هزار هکتار آن

 . محصول گوجه فرنگی در گلخانه ها و مابقی در فضای باز تولید می شود

هزار تومان رسیده، در حالی که دامنه قیمت آن در دیگر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی به تازگی در بازار مصرف به چهار تا پنج 

 .تومان است ۴55تا یکهزار و  ۱55ماههای سال بین 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 گوشت در اربعین ثبات قیمت

 ۴6هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به ثبات قیمت گوشت در اربعین گفت

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف ۳5تا 

، با اشاره به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف ۳5تا  ۴6هر کیلو شقه بدنه دنبه به قیمت : آرامش بازار در آستانه اربعین گفت

 .اهد افزایش قیمت گوشت باشیمشود در هفته آینده ش بینی می با توجه به برگشت زوار از کربال پیش: وی افزود

 .برد و در هفته گذشته نیز قیمت گوشت افزایش چشمیگری نداشته است در حال حاضر بازار در رکود به سر می: ملکی تصریح کرد

در شرایط : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش قیمت دالر نسبت به قاچاق دام هشدار داد و گفت

کند و مسئوالن باید نسبت به این موضوع توجه  درات و قاچاق دام با توجه به افزایش نرخ دالر صرفه اقتصادی پیدا میجدید صا

 .ویژه نمایند
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  4۱: تاریخ

 کند وقتی قیمت یک کیلو مرغ با یک بسته آدامس برابری می/ های سریالی مرغداران تا کی ادامه دارد؟ زیان

 ۴شرکت پشتیبانی امور دام برای متعادل شدن قیمت از هفته گذشته تا کنون حدود : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .ران خریداری کرده اما تا کنون تاثیر مثبتی در بازار نداشته استتن گوشت مرغ از مرغدا ۴55میلیون و 

مرغ به عنوان ارزان ترین پروتئین در دسترس به پر تقاضا ترین پروتئین  خبرنگاراقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش 

هم تبدیل شده، اما این پر مصرف پر تقاضا یک ماه و نیم است که با ...( رمضان،محرم و نوروز، ماه)مصرفی در ایام خاصی از سال

 .تومانی برای تولید کنندگان مشکالتی ایجاد و آنها را متضرر کرده است ۴55کاهش قیمت هزار و

ید اضافه شده و اجازه نمی دهد در این بین فراز و نشیب های تولید که یک دم مرغداران را رها نکرده بر این ضررهای میلیاردی تول

 .که مرغداران همانند باقی تولید کنندگان برنامه ای مدون برای تولید خود داشته باشند

این درحالیست که بسیاری از مسئوالن معتقد هستند که عدم عرضه مرغ های منجمد و خرید مازاد مرغ از مرغداران از سوی 

 . نات شدید قیمت ها در بازار باشدشرکت پشتیبانی می تواند آبی بر آتش نوسا

تن مرغ مازاد از سوی شرکت پشتیبانی در طول یک هفته هم نتوانست مرهمی بر  ۴55هزارو  ۴اما نباید فراموش کرد که خرید 

برای درد تولید کنندگان باشد زیرا تولیدکنندگان بر این باورند که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید تمهیدات بکری 

ثبات قیمت ها در بازار به کار گیرند زیرا خرید و عرضه مرغ از سوی شرکت پشتیبانی تنها مسکنی می تواند برای قیمت ها در بازار 

 .باشد

هزار و  ۴تومان از مرغداران خریداری و با قیمت  ۴55هزار و  ۳بر اساس این گزارش در حال حاضر قیمت پایه هرکیلو مرغ زنده 

گیرد یعنی قیمت هر کیلو مرغ به اندازه بسته آدامسی است که به طور قاچاق وارد کشور  کننده قرار می اختیار مصرفتومان در ۴55

 .شود می شودو در این بین مرغدار حداقل کیلویی هزار تومان متضرر می

رر شدند شکوه و شکایاتی دارند این گزارش می افزاید تولید کنندگان که از مهر ماه سال گذشته تا کنون چند میلیارد تومان متض

که دولت با این اوصاف چرا از آنها تا کنون حمایتی نکرده و در این میان تنها روند نزولی قیمت ها موجب شده که برخی از 

تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج شوند و باید گفت که ادامه این روند نتیجه ای جز خروج تمامی مرغداران از چرخه تولید و 

 .اردات گوشت مرغ نداردو

الزم به ذکر است که از یک هفته قبل از آغاز محرم، قیمت ها روند نزولی خود را پیش گرفتند به طوریکه قبل از ایام محرم قیمت 

 تومان رسیده و این ۳55هزارو  ۳تومان بوده، که با آغاز ایام محرم و صفر اکنون قیمت ها به مرز ۴55هزارو  ۴هر کیلو مرغ زنده 

 .درصدی مرغداران را است ۴5امر بیانگرزیان حداقل 

شروع ایام محرم و بسته : چندی پیش مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در این خصوص اظهار داشت

اما از  شدن تاالرها و متوقف شدن مراسم ها و جشن های عروسی موجب تقاضای کاهش خرید مرغ زنده و حجم انبوه تولید شده،

پنج شنبه هفته گذشته شرکت پشتیبانی امور دام البته با تاخیر زیادی وارد عمل شده و نسبت به جمع آوری مرغ اقدام کرده تا با 

 .این کار بتوانند بازار مرغ را تنظیم کنند

در ایامی که با حجم حال جای این سوال است که چرا خرید تضمینی مرغ همانند سایر محصوالت کشاورزی صورت نمی گیرد، تا 

ترافیک باالی تولید و کاهش تقاضا مواجه هستیم، شاهد زیان بیش از پیش مرغداران نباشیم زیرا مرغداران با وجود سختی ها و 
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گرفتاری های متعدد دیگر لحظه ای آسوده خاطر نیستند وتنها خرید تضمینی و راه یافتن مرغ به تاالر بورس، شاید بتواند 

 .را از گرفتاری های تولید خالص کندتولیدکنندگان 

شرکت پشتیبانی امور دام برای : عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت

اثیر تن گوشت مرغ از مرغداران خریداری کرده اما تا کنون ت ۴55میلیون و  ۴متعادل شدن قیمت از هفته گذشته تا کنون حدود 

 .مثبتی در بازار نداشته است

در واقع به سبب تهاتر قیمت مرغ قرار است قیمت نهاده دامی اعم از ذرت و سویا که در اختیار شرکت : حجت در ادامه بیان کرد

و به  درصد کاهش در اختیار مرغدار قرار گیرد زیرا قیمت نهاده شرکت پشتیبانی از قیمت بازار باالتر است ۶5پشتیبانی است با 

همین خاطر فروش مرغ از سوی مرغداران به شرکت پشتیبانی استقبال چندانی نداشته که امیدواریم با ابالغ این مصوبه و حجم 

 .فروش بیشتر از سوی مرغداران که موجب روند تعادلی قیمت در بازار است مواجه شویم

آن اقدامی صورت گیرد زیرا به سبب یارانه صادراتی که دولت با توجه به مازاد مرغ در کشور باید برای افزایش صادرات : وی گفت

 .ترکیه به صادرکنندگان پرداخت می کند صادرکنندگان کشور نیز توان رقابت در بازار های هدف را ندارند

همانند سایر در واقع از دولتمردان در خواست عرضه مرغ : مدیر عامل اتحادیه مرغداران با اشاره به عرضه مرغ در بورس تصریح کرد

کاالهای کشاورزی به بورس را داریم تا تولیدکنندگان غیر مجاز در این میان نتواند مرغ خود را از طریق بورس عرضه کنند و از 

طرفی در حال حاضر مابه التفاوت قیمت توسط شرکت پشتیبانی پرداخت شده اما می توان گفت که این امر به زیان مرغداران است 

 .فاوت ان همانند سایر کاالها توسط دولت پرداخت شودو باید مابه الت

فراز و نشیب های تولید و زیان های سریالی مرغداران از سال گذشته تا کنون به اتمام نرسیده و در این میان برخی مسوالن 

شرکت پشتیبانی در  همانند سال گذشته اصراربرعدم عرضه مرغ و خرید از سوی شرکت پشتیبانی دارند اما این امر در حالیست که

تنی مرغ از مرغداران هم نتوانسته است مرهمی بر زخم تولید کنندگان باشد وحال جای سوال دارد  ۴۴55طول یک هفته با خرید 

 که مسئولین چه تمیداتی را برای زیان مرغداران در نظر گرفته اند تا انها را از سردر گمی تولید نجات دهند؟
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 گوشت مرغ
 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  4۱, پنجشنبه 

 چرایی کاهش قیمت مرغ در بازار

 ها دلیل اصلی افت قیمت مرغ جوجه ریزی گسترده مرغداری: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی صنعتی استان کرمانشاه گفت

 . است و این شرایط هم به ضرر تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان است

ها و افراد سودجو  دالل: بهمن احمدی، با بیان اینکه در تعادل نبودن بین عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت مرغ شده است، افزود

 .خرند از فرصت استفاده کرده و مرغ را با قیمت خیلی پایین از مرغداران می

در حال حاضر شاهدیم به دلیل جوجه ریزی همزمان : کنندگان دانست و گفت شرایط را باعث ضرر مرغداران و مصرفوی این 

این امر سبب شده به دلیل نداشتن . مرغداران و ورود همزمان آنها به بازار، قیمت مرغ افت کرده و تولیدکنندگان متضرر شدند

 .شود ز دست بدهند که همین امر سبب کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ مینقدینگی توان جوجه ریزی خود را در دوره بعد ا

تومان خریداری  ۳۴55در حال حاضر هر کیلو مرغ در کنار درب کشتارگاه از مرغداران با قیمت کیلویی حدود : احمدی تصریح کرد

 .شود تومان تمام می ۴۴55شود، در حالیکه هزینه تولید برای تولیدکننده  می

البته در خرید مرغ : ان اینکه از چند روز گذشته شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به خرید مرغ از مرغداران کرده است، افزودوی با بی

گرم به باال  255شود که وزن آن از یک کیلو و  از مرغداران محدودیت وزنی وجود دارد و تنها مرغی از مرغداران خریداری می

 .نباشد

های استان خط  در حال حاضر هیچ کدام از کشتارگاه: کشتارگاه اعالم کرد و گفت 6های مرغ استان را  احمدی، تعداد کشتارگاه

به دلیل نبود کشتارگاه مجهز به خط صادرات مرغ، امکان صادرات مازاد مرغ تولیدی به خارج از کشور . مخصوص صادرات ندارند

 .شود های استان مشکل مربوط به صادرات مرغ رفع می وجود ندارد، در صورت راه اندازی خط در یکی از کشتارگاه

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی صنعتی کرمانشاه با اشاره به فعال بودن سامانه جوجه ریزی از تمامی مرغداران خواست تا 

ر معرض نوسانات قیمت های آن جوجه ریزی کنند، چراکه در این صورت کمتر د حتما به این سامانه مراجعه کرده و بر اساس برنامه

 .گیرند مرغ قرار می

 .های آن را در کاهش نوسانات قیمت مرغ اثرگذار دانست احمدی، هماهنگ بودن مرغداران با اتحادیه و برنامه

هزار  ۴55میلیون و  ۶5مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی صنعتی استان کرمانشاه، ظرفیت جوجه ریزی استان را در هر دوره 

 .ستقطعه دان

/com.iranecona//:http۴6۴۴۴ 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 آیانا 4931آذر  49, جمعه

 شود  آذرماه اجرا می ۰0برای سال دوم در  "جنگالنه"

اجرا   دیده به های آسیب  آذرماه در زمینه حفظ و احیای جنگل ۴2در روز آدینه « جنگالنه»عنوان   نهاد طرحی را به های مردم تشکل

 .آورند در می

کننده ملی این  عنوان ایده پرداز و هماهنگ  گردان پارس به ، خانه فرهنگ بوم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ایران و حفاظت از تنوع زیستی، طرحی را با عنوان   دیده  های آسیب سازی در زمینه حفظ و احیای جنگل طرح، با رویکرد فرهنگ

 .، به مرحله اجرا درخواهد آورد"جنگالنه"

سازی و آموزش مشارکتی، به تصویر کشیدن نقش و جایگاه  گردان پارس، هدف از این طرح را فرهنگ مسئول خانه فرهنگ بوم

های گیاهی بومی و  های جنگلی، مرتعی و همچنین گونه اهویژه جوامع محلی در تازه داشتن و نگهداری از رویشگ واقعی مردم به

های غیردولتی و جوامع محلی  ها و سازمان این پروژه کامال متکی به توان تشکل: ها، بیان و اظهار داشت کاری و کاشت آن روش کپه

 .باشد و هیچ مبلغی بابت اجرای این پروژه دریافت نگردیده است می و عالقمندان به طبیعت 

 .شتابند های پاک ایرانیان برای دومین بار به یاری جنبش جنگالنه می های استوار و اندیشه های مهربان، گام دست

هاست که  ست مردمی برای ادای دین به طبیعتی که دوستش داریم و اینک مدت جنگالنه مشارکتی: محمد ثابت همچنین افزود

  های یگانه های وارد آمده بر پیکر رویشگاه آید تا جراحت جنگالنه می. سوزد میمهری آزمندان نابخرد  یاور در آتش بی مظلومانه و بی

زنی،  سازی، چرای مفرط دام، سر شاخه و کهن وطن در جنگلهای هیرکانی، ارسباران، زاگرس، مانگروها و خارتوران در اثر جاده

 .ها و آفات گوناگون را آرام آرام التیام بخشد خیز، شیوع بیماری حاصل شخم زیر اُشکوب، ریزگردها، تهیه ذغال، برداشت خاک

، (تنوع زیستی)های جنگلی و مرتعی، حفاظت از زیگونگی  ساله دانست که در ترمیم و احیای عرصه ۴وی جنگالنه را یک طرح 

. نده برمیداردبر هایی مؤثر و پیش ها گام های بومی و در معرض خطر و سرانجام آشنایی با روش کاشت آن شناخت و حمایت از گونه

ای به  ، جنگالنه6۴آذرماه  ۴2ی زیگونگی، دست در دست یکدیگر در  از این رو، برآنیم تا برای دومین سال پیاپی به مناسبت دهه

 .بیافرینیم 6۳مراتب پرشورتر و بیادماندنی تر از رویداد نخست در سال 

نام، حضور و اجرای برنامه را،  این برنامه دعوت و نحوه ثبت مندان برای شرکت در  ثابت مجری طرح ملی جنگالنه، از عموم عالقه

 .اعالم نمود www.jangalaneh.ir و سایت جنگالنه به آدرس www.boomgardan.ir گردان به آدرس مراجعه به سایت بوم

/item/tejangalomara/ir.iana.www//:http۴۱۴22-۶html. 
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 مرکبات

 آیانا 4931آذر  41, شنبه

 تنوع ارقام لیموترش برای مقابله با جاروئک مرکبات / شود الیم می الیم، جایگزین مکزیکن لیموترش پرشین

رقم لیموی های اخیر با شیوع بیماری جاروئک،  های هرمزگان، فارس و جنوب کرمان، در سال های واردشده به باغ با خسارت

 .شود الیم می الیم جایگزین لیموی مکزیکن پرشین

با اشاره به ( ایانا)گرمسیری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های نیمه رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه 

گرفته در  های صورت با بررسی: برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی طرح دستیابی به ارقام متحمل جاروئک لیموترش گفت

آوری شده و روی  اند جمع های آلوده، درختانی که عالئم بیماری در آنها دیده نشده یا دیرتر عالئم بیماری را نشان داده استان

 .گیرد شان مطالعه صورت می خصوصیات کمی و کیفی آنها و درجه تحمل

های تولیدشده در مؤسسه نیز برای دستیابی به  بریدها و دورگمحمدی با بیان اینکه برای مبارزه با این بیماری از هی مرتضی گل

های هرمزگان،  الیم متحمل در استان آوری ارقام لیموترش و شبه ارقام لیموترش مقاوم به جاروئک استفاده خواهد شد، از جمع

 .جنوب کرمان و فارس خبر داد

بی به نتیجه مطلوب سه سال دیگر زمان الزم است تا با این طرح یک سال است که آغاز شده و برای دستیا: وی همچنین افزود

 .های تولیدشده در مؤسسه به ارقام مقاوم به جاروئک دست پیدا کنیم شده و دورگ آوری ارزیابی ارقام جمع

گرمسیری با اعالم اینکه این طرح کالن با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست  های نیمه رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه

 .پروژه خبر داد ۶5مهوری در حال اجرا است، از اجرای این طرح در قالب بیش از ج

بر اساس : اند، هرمزگان، جنوب کرمان و فارس اعالم کرد و ادامه داد هایی که بیشترین آسیب را از جاروئک دیده محمدی استان گل

الیم خواهد  الیم جایگزین مکزیکن آن، لیموی پرشین الیم و ارزیابی سازگاری گرفته روی لیموترش پرشین کارهای آزمایشی صورت

 .شد

دلیل  به: الیم در مناطق سازگار با این محصول اشاره کرد و یادآور شد وی به تدوین دستور علمی برای توسعه لیموترش پرشین

محصول تنها در مناطق کنیم و این  الیم را توصیه نمی های قارچی، کاست گستره پرشین سوختگی، این لیمو و برخی تنش آفتاب

دلیل تنوع میزبان، تمامی ارقام  مستعد کشت خواهد شد تا لیموترش از حالت تک کشتی خارج شود و در صورت بروز این بیماری به

 ./دچار زوال به یک نسبت نخواهد شد

/item/zikeshavar/ir.iana.www//:http۴۱۴6۴-۶html. 
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 مرکبات   
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

 درصدی تولید مرکبات در سال جاری  05افزایش 

توان گفت که  سازی شده است، نمی هایی همچون صادرات و ذخیره ریزی از آنجا که برای مازاد تولید پرتقال در سال جاری برنامه

 .های اضافی فصل تابستان در استان فارس باشد که امحای اجباری آنها پیش آمد زمینی سیب سرنوشت مازاد تولید پرتقال، همچون

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

سازی و حتی  زمینی شود، زیرا تمهیدات الزم برای ذخیره شبیه سیباجازه نخواهیم داد سرنوشت مازاد تولید مرکبات در کشور 

 .صادرات این محصول انجام شده است

امسال نسبت به سال گذشته تولید پرتقال بیشتر بوده است و در این راستا سازمان توسعه تجارت و وزارت : دالور حیدرپور افزود

 .اند سازی شب عید مردم انجام داده هجهاد کشاورزی اقدامات مناسبی را برای صادرات و ذخیر

های مختلف با مراجعه به استان مازندران برای خرید محصوالت خود  های روستایی استان های تعاونی اتحادیه: وی خاطرنشان کرد

 .سازی شود هزار تن از مرکبات استان مازندران ذخیره ۴5تا  ۳5اند که در این راستا قرار است  قراردادهایی را به امضاء رسانده

تومان روی درخت در نوسان است که این قیمت مناسب، کشاورزان را  ۴55هزار و  تا یک 655قیمت پرتقال از : حیدرپور ادامه داد

 .کند راضی می

در تالش هستیم که با همکاری اتاق ایران، صادرات را پیگیری کنیم و همچنین از فعاالن اقتصادی نیز مساعدت : وی تصریح کرد

 .اهیم تا بتوانند بازارهای مناسبی را برای پرتقال تولیدی کشور ایجاد کنندخو می

شود و در حال حاضر استان تهران با  پرداخت بهای تولیدکنندگان پس از عقد قرارداد در سه مرحله انجام می: حیدرپور یادآور شد

 .ها پیشرو است بیشترین خرید نسبت به سایر استان

 پرتقال استاندارد استها و انبارهای  سردخانه 

: های موجود و قابلیت نگهداری محصول پرتقال تأکید کرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره انبارها و سردخانه

ای که وجود دارد، قابلیت نگهداری محصول پرتقال را برای چند ماه دارد و هیچ نگرانی برای  ها و انبارهای چندمنظوره سردخانه

 .ب و فاسد شدن این محصوالت با توجه به در پیش بودن فصل سرما نداریمخرا

ها در بخش مرکبات و سایر محصوالت کشاورزی تحت کنترل است و تنها در دو  در حال حاضر آفات و بیماری: وی اظهار داشت

 .موقع اقدامات کنترلی آن انجام شد ای طغیان کرد که به نقطه آفت مگس مدیترانه

هیچ مشکل خاصی درباره مازاد تولید احساس : درصدی تولید مرکبات در سال جاری خبر داد و گفت ۴5ز افزایش حیدرپور ا

 .شود نمی

در حال حاضر کشاورزان محصوالت خود را به : وی درباره واردات برنج به کشور با شرط و شروط جدید وزارت جهاد کشاورزی افزود

اند، بنابراین محصول برنجی روی دستشان نماینده است که با واردات  ویل مراکز مختلف دادهاند و بخشی را نیز تح بازار عرضه کرده

 .متضرر شوند

 ۴55التفاوت  شود و از آنجا که ضمن پرداخت مابه امسال واردات برنج تحت شرایط خاصی انجام می: حیدرپور خاطرنشان کرد

شود مشکلی  بینی می شود، پیش خورشیدی انجام می ۶۳6۴تیرماه  ۳۶تومانی سایر موارد همچون آخرین مهلت واردات در تاریخ 

 .وجود نیاید برای بازار برنج داخلی به
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شده  واردات برنج با توجه به آنکه باید ذخایر استراتژیک کشور حفظ شود، ضروری است، اما باید کنترل: وی در پایان تصریح کرد

 ./انجام شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴۴۴-۶html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/26452-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

471 
 

 مرکبات
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

های تعاونی  عاملیت خرید همچنان با اتحادیه/  ٣0سازی پرتقال برای نوروز  افزایش چند برابری ذخیره

 روستایی ماند 

سازی پرتقال شد که با توزیع معیوب پرتقال در سطح  میلیارد تومان از محل ستاد تنظیم بازار مرغ صرف ذخیره ۴5سال گذشته 

ها خبر داد؛ با این وجود،  سازی پرتقال به تشکل از استقبال برای واگذاری ذخیره شهرها، رئیس سازمان تعاون روستایی کالن

 .سازی خواهند بود های زیر نظر سازمان تعاون روستایی کانال ذخیره همچنان اتحادیه

ی ایران مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورز رئیس هیأت

حجم تولید پرتقال هرچند نسبت به سال گذشته از افزایش برخوردار است، اما بازار پرتقال، بازار : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .شود متعارفی خواهد بود که بر اساس نظام عرضه و تقاضا کنترل می

های ممکن و از محل ضایعات،  با توجه به محدودیت های بهاره قابلیت نگهداری زیادی نداشتند و زمینی سیب: حسین صفایی افزود

های نگهداری میوه در کشور با ظرفیتی  سرنوشتی نظیر امحاء پیدا کردند، اما شرایط پرتقال کامالً متفاوت است؛ چرا که سردخانه

 .کنند و از سوی دیگر قابلیت نگهداری این میوه باال است باالتر فعالیت می

 وقت کاالی صادراتی نبودند های ایران، هیچ پرتقال 

وقت پرتقال در  های آینده شرایط طبیعی خواهد بود و با توجه به آنکه هیچ شرایط بازار پرتقال طی ماه: وی خاطرنشان کرد

توان به مجرای صادراتی اعتماد زیادی  هزار تن پرتقال صادر شده است، نمی ۴5کشورمان کاالی صادراتی نبوده و تنها در یک سال 

 .کرد

توان از این ظرفیت  های بعد وجود دارد، اما طی دو تا سه ماه آینده نمی هرچند امکان صادرات پرتقال برای سال: صفایی ادامه داد

 .برای تنظیم بازار داخلی کمک گرفت

 یابد سازی پرتقال افزایش می ذخیره 

 .نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت 6۴سازی پرتقال برای نوروز سال  ذخیره: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

های پایانی سال، مقرر  منظور پشتیبانی مناسب از تنظیم بازار شب به: وی بدون آنکه از حجم افزایش پرتقال سخن بگوید، یادآور شد

 .سازی نسبت به سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار شود شده حجم ذخیره

 سازی مباشر ذخیرهاتحادیه روستایی کشاورزی،  

تواند بر اساس  عنوان یک دستگاه دولتی نمی سازمان تعاون روستایی به: صفایی با اشاره به عاملیت خرید پرتقال در بازار تأکید کرد

 .سازی را در دستور کار قرار دهد و باید از مباشران خرید استفاده کند منظور ذخیره قانون، خرید به

ترین  عنوان مهم های کشاورزی بتوانند به های روستایی، کشاورزی و تشکل رسد اتحادیه نظر می نا، بهبر همین مب: وی اظهار داشت

 .نامزدهای خرید توافقی پرتقال محسوب شوند

علت  سازی پرتقال اختصاص پیدا کرد که به میلیارد تومان اعتبار به ذخیره ۴5گفتنی است، سال گذشته از محل تنظیم بازار مرغ، 

الت متعدد در حوزه توزیع، رئیس سازمان تعاون روستایی اعالم کرد که از هرگونه پیشنهاد برای عاملیت خرید و وجود مشک

 ./کند های عید استقبال می سازی در تنظیم بازار شب ذخیره

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http۴۱۳2۴-۶html. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/13/19فارس

 سال گذشته 05کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان طی 

سال گذشته کاهش عملکرد تولید داشته  ۶5معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی در 

 .کشاورزان شده استاین مسئله موجب کاهش درآمد و فقیر شدن : است، گفت

وششمین گردهمایی ساالنه مدیران حفظ و نباتات  عباس کشاورز ظهر امروز در سی از شهرستان بابلسر، خبرگزاری فارسبه گزارش 

سال گذشته اغلب محصوالت  ۶5 در: کشور در بابلسر با بیان اینکه کشاورزی کشور دارای دو چالش آب و پایداری است، اظهار کرد

معنای تشدید ناپایداری، کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان  کشاورزی ما کاهش عملکرد داشته است که این کاهش عملکرد به

 .است

هم خوردن تعادل تولید به ضرر تولیدکننده است   دهد ضایعات در محصوالت باال رفته است و به کاهش عملکرد نشان می: وی افزود

 .و در راستای تشدید افزایش ضایعات، اکولوژی تولید را به هم ریخته است

کند شاخص راندمان،  شاخصی که امروزه دنیا در مورد منابع آب صحبت می: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

 .شود سب درآمد میگوید این منبع مانند هر منبع دیگری چقدر تولید و ک کانال و حجم نیست بلکه دنیا می

کشاورزی نسخه جدید را : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید را باید با کاهش ضایعات ارتقاء دهیم، افزود

 .خواهد که همه ما باید آماده نسخه جدید باشیم می

نیستیم و با ادبیات موجود قابل عمل نیست و برای دهد در خط نگرانی  امروزه دانش، اطالعات و تجربه نشان می: کشاورز اضافه کرد

پایداری کشاورزی، این سطح زیرکشت گندم منطقی نیست و تنها با حرف دولت و وزیر جهاد کشاورزی کار عملیاتی نخواهد شد 

دهنده تبدیل  بلکه کشاورزان باید مجاب شوند و سازمان حفظ نباتات از سازمان عملیاتی خود را خارج کند و به سازمان آگاهی

 .شود

کسانی که تولیدکننده سموم هستند بدانند خط قرمز ما خط کیفیت است و هیچ رابطه دیگری بین ما حاکم نیست و : وی ادامه داد

 .کس فرصت آزمون و خطا ندارد و با دانش و فلسفه سراغ اطالعات جدید باید رفت تولید و پایداری خط قرمز است و هیچ

ارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان باید بهترین سموم، بهترین روش و بهترین مبارزه بیولوژیک را معاون امور زراعت وز 

ای  گذاری کاهش ضایعات است و سازمان حفظ نباتات باید مراقبت از محصول را با هیچ نسخه کمترین سرمایه: داشته باشند، افزود

 .جا نکند جابه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 1/13/41فارس

 تامین علوفه و خرید دام مازاد/ مشکالت کشاورزان دو منطقه محروم خراسان بررسی شد

شهرستان محروم در خراسان رضوی طی سفر به این مناطق خبر داد و  ۴معاون وزیر جهاد کشاورزی از بررسی مشکالت کشاورزان 

 .هزار تن اختصاص داده شود تا در اختیار دامداران خرد قرار گیرد ۴شهرستان  ۴مقرر شد به هر کدام از این : گفت

با اشاره به سفری  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ولیدات دامی در گفتحسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور ت

های مختلف سفرهایی  بطور معمول در راستای رسیدگی به مشکالت کشاورزان و دامداران استان: به استان خراسان رضوی، گفت

 .قه خواف و رشتخواران واقع در استان خراسان رضوی سفری داشتیمدهیم که در سفر امروز به منط انجام می

امروز با تعدادی از دامداران : رود، افزود های کم برخوردار کشور به شمار می وی با بیان اینکه این خواف و رشتخواران جزء شهرستان

حل مشکل تأمین علوفه دامداران این و مخاطبین بخش کشاورزی در دو شهرستان مذکور دیداری داشتیم که مقرر شد تا برای 

 .مناطق از طریق شرکت پشتیبانی امور دام نیازهای آنان تأمین شود

ماه و فروش محصول است و برای مدت  ۱بازپرداخت هزینه علوفه دریافت پس از : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود می بازپرداخت مبلغ خرید علوفه با شرکت پشتیبانی امور دام رایزنی

هزار تن جو داده شود و در اختیار دامداران خرده پا قرار  ۴براین اساس مقرر شد تا به هر کدام از این دو شهرستان : وی افزود

 .گیرد

همچنین در جلساتی که در این دو شهرستان برگزار شد مقرر شد تا شرکت پشتیبانی امور دام برای حل مشکل : رکنی اظهار داشت

 .ن مرغ بخش مازاد تولیدات در این دو شهرستان را خریداری کندکنندگا تولید

ممکن است در برخی مناطق که : وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام دائما در حال خرید مازاد مرغ بازار است، گفت

 .دسترسی کمتری به آنها بوده این موضوع کامال عملیاتی نشده باشد

همچنین برای رفع مشکالت تأمین آب برخی واحدهای دامپروری سنتی قرار شد تا با : بیان داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .تشکیل کارگروهی متشکل از همکاران امور آب و جهاد کشاورزی و فرماندهی نسبت به رفع این مشکالت اقدام شود

های پروار عشایر که قابلیت عرضه  ی خرید دامدر جلساتی که در این دو شهرستان برگزار شد در راستا: رکنی همچنین بیان داشت

به شرکت پشتیبانی امور دام را دارند هم تصمیماتی اتخاذ شد و بر این اساس مقرر شد تا در صورت اعالم آمادگی عشایر بخشی از 

 .ها توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شود محصول مازاد آن
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

فراهم شدن شرایط طالیی / های مانور اقتصادی ایران در روسیه از زبان پدر صادرات خشکبار شرط پیش

 خودنمایی ایران در ترکیه 

ها توسط  های حمل و نقل و همچنین تعیین تعرفه برای ورود به بازارهای روسیه و مانور اقتصادی ایران باید سیستم بانکی، شبکه

برداری را داشته  نی قرار گیرد تا صادرکنندگان بخش خصوصی بتوانند از این بستر آماده حداکثر بهرهمردان نظام مورد رایز دولت

 .باشند

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

رایط حاکم بر روابط بین ایران و روسیه، فرصت طالیی برای ایران فراهم شده که باید در بروز مشکالت سیاسی در کشور ترکیه و ش

 .های مختلف اقتصادی و کشاورزی آن را مغتنم بداند بخش

های اقتصادی وجود دارد که پیش از ورود  سه مشکل کلیدی بین ایران و روسیه برای گسترش همکاری: اسداهلل عسگراوالدی افزود

 .جویی کرد این کشور، نخست باید برای آنها چاره به بازارهای

 مانع مشکالت بانکی و انتقال پول 

توانند مانور  ترین مشکلی که بین بازرگانان دو کشور وجود دارد، این است که صادرکنندگان ایرانی نمی مهم: وی خاطرنشان کرد

د در این دو کشور است؛ به این معنا که برای انتقال پول و زیادی در کشور روسیه داشته باشند و دلیل آن نیز ساختار بانکی موجو

مردان و مدیران ارشد کابینه  بازگشت سرمایه، باید ساختار بانکی مناسب و با سرعت باال طراحی شود که این مهم توسط دولت

 .یازدهم باید صورت گیرد

عنوان مبنای توسعه صادرات بین دو کشور  به و همچنین تعریف یک سیستم بانکی مشترک LC گشایش: عسگراوالدی ادامه داد

 .باید در دستور کار قرار گیرد

 تقویت حمل و نقل هوایی و ریلی 

مسئله دیگری که صادرات محصوالت ایرانی را به کشور روسیه با چالش : رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد

های اخیر صورت نگرفته و فقری که در  گذاری قابل توجهی طی سال عمالً ریل. استرو کرده است، کمبود شبکه ریلی در کشور  روبه

از سوی دیگر، حمل و نقل هوایی نیز چندان . شبکه ریلی وجود دارد، باعث شده اثرات منفی خود را در صادرات کاال به جا بگذارد

 .مجهز نیست

طوری که روزانه تنها یک پرواز به  شور نیز کامالً معیوب بوده، بهشده بین دو ک به این معنا که پروازهای طراحی: وی یادآور شد

های اقتصادی بین ایران و روسیه تنها شهر مسکو نیست و بیشتر شهرهای جنوبی آن نظیر  مسکو داریم، در حالی که مبنای فعالیت

گان مجبور نباشند برای رفتن به ای طراحی شود تا صادرکنند آستاراخان و شهرهای بندری این کشور باید پروازهای جداگانه

 .ساعت در فرودگاه مسکو سرگردان باشند ۶۴تا  ۶۴شهرهای جنوبی این کشور 

ریزی کنیم، باید حداقل نظیر ترکیه که روزانه  در صورتی که برای افزایش صادرات به کشور روسیه برنامه: عسگراوالدی تأکید کرد

 .بی این کشور داشت، خط پروازی تعریف کنیمهفت تا هشت پرواز به مسکو و سایر شهرهای جنو

 های گزینشی به نفع ایران لزوم تغییر تعرفه 
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صورت گزینشی در نظر گرفته شده که  های روسیه به در زمان حاضر تعرفه: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار داشت

گیرد، در حالی که کشورهای جنوبی روسیه نظیر ارمنستان و  های باالیی نیز به کاالهای ایرانی تعلق می در حال حاضر تعرفه

 .های صفر درصدی برخوردارند قزاقستان و حتی آذربایجان از تعرفه

ای که در  توان تجارت پرسودی با این کشور داشت، اما در جلسه درصدی نمی ۶۴طور قطع، با تعرفه پنج تا  به: وی همچنین گفت

گیری شد، مقرر گردید وزرای کشاورزی و مقامات دو کشور طی یک ماه  اتاق نیز درباره آن تصمیممسکو برگزار شد و در کمیسیون 

 .های ترجیحی به نفع ایران اقداماتی انجام دهند آینده برای کاهش تعرفه

آسانی از  را به اکنون شرایط طالیی خودنمایی ایران برای جایگزین شدن ترکیه است و نباید این فرصت: عسگراوالدی در ادامه افزود

 .دست داد

 رود همه محصوالت کشاورزی ایران در روسیه به فروش می 

هایی که بدون ارزیابی اقتصادی تولید و به ناگزیر  زمینی بسیاری از محصوالت کشاورزی ایران نظیر همین سیب: وی خاطرنشان کرد

بار و محصوالت  فرنگی و سایر تره صادرات پرتقال، گوجهتوان برای  امحاء شد، امکان صادرات به روسیه دارد و عالوه بر آن می

 .ریزی کرد سردرختی ایران به این کشور برنامه

به این علت : گاه کاالی صادراتی نبوده است، تصریح کرد شود پرتقال ایرانی هیچ عسگراوالدی در پاسخ به این پرسش که گفته می

مغفول ماندن . عنوان کاالی صادراتی نگاه نشده است وجه به آن به هیچ  ته که بهپرتقال در فهرست کاالهای صادراتی ایران قرار نگرف

علت کیفیت پایین این محصول نیست، بلکه ضعف فعالیت بخش دولتی و خصوصی برای بازاریابی و بازارسازی پرتقال را نشان  آن به

 ./ترین مرکبات دنیا است طعم دهد، چرا که پرتقال ایرانی یکی از خوش می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

 شود  های کشاورزی با محوریت آبیاری برگزار می نمایشگاه تکنولوژی زیرساخت

 .آذر ماه در کرج برگزار می شود ۴2تا  ۴۴نمایشگاه ملی تخصصی تکنولوژی زیر ساخت های کشاورزی هشتمین 

سازه های گلخانه، سازندگان   ، این نمایشگاه با محتوی و مضمون نهاده ها، کود، سم بذر،(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تصاالت مربوط به انواع سیستم های آبیاری و جدید ترین پدیده ها و تجهیزات در و واردکنندگان تجهیزات آبیاری، آبرسانی، لوله و ا

در سال های گذشته   این عرصه سامانه ها نوین آبیاری هوشمند همچنین طراحی و مهندسی و اجرای روش های مختلف است و

 .استان کشور حضور داشته اند ۴2شرکت فعال در این نمایشگاه از  25حدود 

اه طی سال گذشته با هدف ارائه توانمندی های مرتبط به سامانه های نوین آبیاری، ایجاد رقابت سالم میان سازندگان و این نمایشگ

وارد کنندگان طراحان و مجریان روش های مختلف و رونق بازرگانی، هشتمین سال برگزاری خود را آغاز می کند و از دیر باز با 

اک و سایر معاونت های مرتبط جهاد کشاورزی در یک فضای نمایشگاهی روز به روز هدایت، حمایت و نظارت معاونت آب و خ

 .گسترش یافته است

هدف از برگزاری این نمایشگاه از آنجا که موضوع آب و خاک و تمامی تالش هایی که در این زمینه صورت می گیرد، کمتر دیده 

 ۴55ور عمومی به وجود می آید که ظرفیت الزم برای تجهیز می شود با اجماع توانمندی های ساخت و طراحی مهندسی این با

 .هزار هکتار زمین های زراعی به سامانه های نوین آبیاری از نظر لوله و اتصاالت، تجهیزات، طراحی و مهندسی وجود دارد

از سایر اهداف این   آبیاریآموزش، ترویج در میان کشاورزان و کارشناسان و آشنایی آنان با پدیده های نوین در عرصه سامانه های 

 .نمایشگاه عنوان شده است

طرح مباحثی همانند استفاده از بذوره مناسب برای زمین های دیم و یامناسب برای آب های شور و یا بذوری که تقاضای کمتری 

 .را فراهم سازدبرای آب دارند در مجموع و در قالب یک نمایشگاه تخصصی می تواند زمینه توسعه پایدار در بخش کشاورزی 

بعدازظهر  ۴صبح تا  ۶5  استفاده از سازه های گلخانه ای برای تولید یکی دیگر از موضوعات مورد توجه نمایشگاه است که از ساعت

در فضای نمایشگاهی گلستان گلشهر، واقع در میدان امام خمینی جنب پل هوایی شهدای پلیس مرکز شهرستان کرج در استان 

 ./رزان و صاحبان فناوری های آبیاری استالبرز پذیرای کشاو

/item/water/ir.iana.www//:http۴۱۴۳۴-۶html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931آذر  41, سه شنبه

تاکید بر ضرورت صداقت در تعهدات و جبران تعهدات گذشته در : سخنرانی ابتکار در اجالس جهانی پاریس

 توافقنامه آب و هوایی 

ضروری است، توافقنامه پاریس از نوآوری در الزامات و ابزارهای اجرا، مبتنی بودن : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

ارکت تمامی کشورهای عضو کنوانسیون، همچنین عنصر بسیار کلیدی، صداقت در تعهدات و بر رویکردهای تشویقی برای مش

 .برخوردار باشد ۴5۴5جبران تعهدات گذشته از امروز تا قبل از سال 

 ، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور(پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که به نمایندگی از حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران در نشست سران تغییرات 

 .آب و هوایی پاریس حضور دارد، دقایقی پیش در محل این اجالس سخنرانی کرد

ی جهانی بر تغییرات آب و هوا و معاون رئیس جمهور کشورمان ضمن تاکید بر نقش مهم این اجالس در تدوین رژیم نوین حقوق 

 .، رعایت چند نکته ضروری است۴۶برای تضمین توفیق توافقنامه پاریس در انتهای کاپ : ابعاد گسترده و پیچیده آن، گفت

باشد و ذیل  ADP توافقنامه آتی باید متوازن در تمامی عناصر شش گانه: ایران افزود.ا.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ج 

به نتیجه  "اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت با توانمندی های متناظر"فاد کنوانسیون تغییرات آب و هوا، به ویژه اصول و م

 .برسد

وی با یادآوری ضرورت برخورداری توافقنامه آتی از نوآوری در الزامات و ابزارهای اجرا، همچنین مبتنی بودن بر رویکردهای  

صداقت در تعهدات و جبران تعهدات گذشته از امروز تا : عضو کنوانسیون، خاطرنشان کردتشویقی برای مشارکت تمامی کشورهای 

 .بسیار کلیدی است ۴5۴5قبل از سال 

 توافقنامه پاریس به گونه ای باشد که همه کشورها با افتخار به آن ملحق شوند 

ه پاریس باید به گونه ای باشد که همه کشورها با توافقنام: ابتکار ضمن تاکید بر ضرورت قابل اجرا بودن توافقنامه، تصریح کرد 

افتخار به آن ملحق شوند و در مقابل نسل های حاضر و آتی به آن افتخار کنند که الزمه این امر عدم نادیده گرفتن کشورها اعم از 

 .امه آتی استآسیب پذیرترین کشورهای کوچک جزیره ای و کمتر توسعه یافته تا کشورهای ثروتمند پیشرفته در توافقن

باید اطمینان حاصل کنیم که توافقنامه آتی، بر مشارکت داوطلبانه اعالمی کشورهای در حال : معاون رئیس جمهور کشورمان افزود 

تا امروز  ۶66۴این دستاورد مهم همکاری صادقانه کشورهای در حال توسعه را که از سال . ، واکنشگرا باشدINDC توسعه در قالب

نظیر است، به عنوان بزرگترین سرمایه معنوی این توافقنامه قلمداد و بر روی آن پایه های تالش واقع بینانه خود را در پاریس، بی 

 .خواهد بود NDC و برای توسعه یافته ها INDCبرای کشورهای در حال توسعه همواره . استوار سازیم

مه آتی باید ابزار و شتاب الزم برای سیر به سمت اقتصاد کم توافقنا: ایران خاطرنشان کرد.ا.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ج 

کربن و مقاوم در برابر تغییرات شدید آب و هوایی را برای همگان و به ویژه کشورهای در حال توسعه اثرگذار، برای سرمایه گذاری 

 .خارجی به منظور دستیابی به تعدیل و سازگاری در خود جای داده باشد

 .ت ها در این مورد باید راهبری پیشتازانه ای را عهده دار شوند و بخش خصوصی را به تحرک درآورنددول: وی تاکید کرد 

 لزوم اتخاذ رویکرد منطقی در توافقنامه پاریس 
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این نیاز هم اکنون مهم ترین نیاز دو هفته آینده : ابتکار ضمن یادآوری اهمیت برخورداری توافقنامه آتی از رویکردی منطقی، گفت 

که هر دو مقطع پیش و پس ( Pragmatic Paris Package" )بسته عملی پاریس"ده که رهبران سیاسی کشورها در ترسیم بو

 .بنابراین اعتقاد و حمایت سیاسی راستین طلب می کند. را در بر می گیرد، مشارکت بلند پروازانه از خود نمایان سازند ۴5۴5از 

باید اطمینان حاصل کنیم که توافق آتی، نیازهای بالدرنگ اثر اجرای آن را در اقتصاد : معاون رئیس جمهور کشورمان اضافه کرد 

و فعالیت های تبعی آن را در اهداف توسعه پایدار ( Respons Measures) کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقدامات واکنشی

 .مانند پدیده ریزگردها را در بر گیرد( Loss&Damage) و رشد اقتصادی این کشورها را عالوه بر خسارت و ویرانی

: گانه توسعه پایدار، تصریح کرد ۶2ایران ضمن تاکید بر پایبندی ایران به آرمان های .ا.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ج 

آن  گانه سیاست های کلی محیط زیست ابالغی رهبر معظم انقالب را تکلیف قانونی خود در سطح قانون اساسی دانسته و ۶۴بسته 

 .را دنبال خواهیم کرد

برای پتانسیل میانگین کاهش انتشار گازهای گلخانه : داشت و اظهار کرد ۴5۴5وی اشاره ای هم به اقدامات تعدیلی ایران قبل از  

 به بالغ بر دویست میلیون تن ۴5۳5تالش خواهیم کرد و در افق  ۴5۴۶ -۴5۳5ای ساالنه بالغ بر یکصد میلیون تن در بازه زمانی 

 .خواهیم رسید

 پیشنهاد ابتکار به سازمان ملل؛ تخمین ردپای کربن تولید و کاربرد سالح 

برای هدیه دادن صلح، ثبات و حیات رو به تعالی به نسل های بعد، برآورد : ابتکار پیشنهادی هم برای سازمان ملل داشت و گفت 

کاربرد و اثرات جاری هر گونه جنگ، نزاع و خشونت داشته  تولید سالح،( Carbon Footprint" )ردپای کربن"تخمینی از اثرات 

 .باشیم

معاون رئیس جمهور کشورمان اشاره ای هم به حوادث تروریستی اخیر در پاریس داشت و ضمن ابراز انزجار از جان سپاری و  

 .است بی شک مقابله با خشونت و افراط گرایی نیازمند عزم جهانی: زخمی شدن مردم بی گناه، اظهار کرد

ایران که خود بارها قربانی تروریسم بوده، با درک نیاز جهانی برای مقابله . ا.ج: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان افزود 

با جنگ و خشونت، آمادگی همه جانبه خود برای تالش در راستای مقابله با تروریسم به منظور حفظ صلح، آرامش، ثبات و پایداری 

به ویژه در این مقطع که عده ای جنایت کار با سوء استفاده از دین رحمانی و صلح طلب اسالم در تالش برای در منطقه و جهان 

 ./ترسیم چهره ای کامالً غیرواقعی از اسالم هستند را اعالم می کند

/item/tejangalomara/ir.iana.www//:http۴۱۴۱2-۶html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

تاکید رییس مصلحت نظام بر استفاده بهینه از / دیدار حجتی و معاونین جهاد کشاورزی با هاشمی رفسنجانی

 در کشاورزی   آب

های  های مربوطه و مدیران بخش معاونین او و روسای سازمانرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار وزیر جهاد کشاورزی و 

وهوا برای تناسب با چهار  مختلف این وزارتخانه، بسترهای گسترش کمی و کیفی کشاورزی در ایران را با توجه به گوناگونی آب

 .نظیر دانست فصل سال، در منطقه بی

اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی  عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتبه نقل از روابط ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گونه که  ای تاریخی در کشور دارد، همان برای جبران کمبود آب که به دالیل جغرافیایی و اقلیمی، سابقه: با اعالم مطلب فوق افزود

های داخلی و نزوالت آسمانی در  ز آبهای مرزی و استفاده بهینه ا در دوران سازندگی تجربه موفقی شد، جلوگیری از خروج آب

های آبخوان داری و آبخیزداری، باید با جدیت پیگیری شود، تا بتوانیم رونق  های انتقال و همچنین طرح سازی و کانال قالب سد

 .های مرزی تضمین کنیم کشاورزی ایران را در همه مناطق و استان

های آبریز شمال البرز به دریای خزر را نگران کننده  متر مکعب از حوزهرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هدر رفتن میلیاردها  

و تأسف بار خواند و با اشاره به طرح دولت خود برای احداث کانال سراسری آب از آستارا در غرب به گنبد در شرق که تاکنون 

شدند که  ها می های اضافی وارد این کانال ها، آب با رعایت خروجی آب برای مسایل محیط زیستی رودخانه: ناتمام مانده است، گفت

های بسیار مساعد استان گلستان نیز تشنه  شدند و زمین هایی از گیالن و مازندران دچار غرقابی نمی های بخش در آن صورت زمین

 .ماندند نمی

ای و اصالح بذر را با  ههای گلخان سازی آن و همچنین روی آوردن به کشت جویی در مصرف آب و بهینه هاشمی رفسنجانی، صرفه 

های  امیدواریم با برنامه: خانه جهاد کشاورزی گفت توجه به مشکالت کشور ضروری دانست و با تشکر از مجموعه اقدامات وزارت

 .منظم و منسجم، تولیدات کشاورزی و دامی ایران را به جایگاه مناسب خود برسانیم

دورنمای کشور را با توجه به برجام و انتخابات اسفندماه »ز حاضران که وی در ادامه سخنان خویش در پاسخ به پرسش یکی ا 

های تهدید و  های رهبری و درایت دولت و جدیت تیم مذاکره کننده، تاکنون سایه با هدایت: ، گفت«نمایید؟ چگونه ترسیم می

بود که حمایت مردمی را به همراه خواهد های آینده هم براساس مصالح کشور و منافع ملی خواهد  تحریم از کشور دور شد و برنامه

 .داشت

ای، اجرای  های همیشگی تندروها در مسیر مذاکرات و توافقات هسته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به مانع تراشی 

ه هم دست ما نه تنها ایران چیزی از دست نداد، بلکه برای آیند: دانست و گفت ۴+۶برجام را خواست متقابل ایران و کشورهای 

 .زنند بسته نیست و مطمئن باشید مسؤوالن عالی کشور، مصالح نظام را به هیاهوی تندروها گره نمی

همه : هاشمی رفسنجانی در خصوص انتخابات اسفندماه، با تأکید بر اهمیت هر دو مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، گفت 

د به این نکته توجه داشته باشند که حضور پرشور مردم در انتخابات، آینده نظام را طلب، اصولگرا و مستقل، بای ها اعم از اصالح گروه

 .نماید و نباید با اهداف باندی و جناحی، مصالح ملی را مخدوش کرد ترسیم می

اعی و های امام و شهدا و همچنین ظلم به حق اجتم اندازی در مسیر برگزاری انتخابات پرشور را ظلم به آرمان وی هرگونه دست 

تواند خلق حماسه سیاسی دیگری را مخدوش کند و  هیچ توجیهی نمی: الملل دانست و گفت سیاسی مردم ایران در نظام بین

 .گذارند تصویر نامناسبی از ایران در اذهان جهانی ایجاد و ثبت شود مطمئناً مردم هوشیار ایران نمی
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به کشاورزی و تولیدات کشاورزان را اقدامی نامناسب دانست و  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاسی کردن مسایل مربوط 

خورند  های شعاری را نمی اند که فریب سیاسی بازی اند و ثابت کرده البته مردم روستاها در مناطق دور دست کشور نشان داده: گفت

 .می، شیعی و ایرانی استدهند که مورد انتظار یک جمعیت انقالبی، اسال و در مواقع لزوم، آن اقدامی را انجام می

 های این وزارتخانه ها و برنامه گزارش وزیر جهاد کشاورزی از فعالیت

یکی از : های این وزارتخانه، گفت ها و برنامه در آغاز این دیدار، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت

 .و آبیاری و چگونگی مصرف آب در کشاورزی، صنعت و شرب استهای وزارتخانه، مسایل مربوط به آب  مهم ترین برنامه

بعد از : وری آب در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است، گفت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چگونگی مصرف و بهره 

 .های نوین آبیاری است تمهای آن استفاده از سیس آور و نویدبخش این موضوع بودید که یکی از راه عالی پیام انقالب، حضرت

ها  ی محدودیت وی از کمک یک هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه و دو تا سه هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی با وجود همه 

هزار هکتار گلخانه داریم که در مقایسه با  ۶5در حال حاضر تقریباً : برای توسعه گلخانه و پرورش ماهی در قفس خبر داد و گفت

 .باشد و باید هر چه سریع تر افزایش پیدا کند شورهای دیگر بسیار کم میک

میلیارد  ۴55هر سال : وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدی و حیاتی در کشاورزی، آبخیزداری است، گفت 

را استحصال و وارد سدهای زیرزمینی  شود، که آبخیزداری بخشی از تبخیر متر مکعب بارش داریم که سه چهارم آن تبخیر می

 .گیرد کند و همچنین جلوی روان آب ها را می می

یک نمونه آن را در : دانست و گفت« اقتصاد مقاومتی»را یکی از اقدامات خوب وزارتخانه در راستای « آبیاری زیرزمینی»وی  

 .سیرجان آغاز کردیم که به نتایج خوبی رسیدیم

ای ابراز نارضایتی کرد  دستاوردهای وزارتخانه متبوع خویش در شیالت، گندم و چغندر، از تولیدات گلخانه حجتی با ابراز رضایت از 

های روغنی برای حرکت در مسیر  های وزارتخانه برای میان مدت و بلند مدت، گسترش تولیدات دانه یکی از برنامه: و گفت

 ./خودکفایی است

/item/majles/ir.iana.www//:http۴۱۴۴5-۶html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/26420-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

481 
 

 نهاده 

   - 31/13/41فارس

 میلیارد دُزی واکسن در مقابل نیاز یک میلیارد دُز ۰0مجوز واردات 

حالی که فقط به یک تا شود، در  میلیارد دُز واکسن داده می ۴۶ساالنه مجوز واردات : سازی رازی گفت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .میلیارد دُز واکسن از طریق واردات نیاز است ۶2۴

سازی رازی امروز در نشست خبری در  ، حمید کُهرام رئیس موسسه واکسن و سرمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های طیور در کشور و منطقه به  رازی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن مؤسسه: های طیور اظهار داشت مورد تولید واکسن

 .رود شمار می

ریزی در  میلیون قطعه جوجه ۴55شود، به طوری که ساالنه یک میلیارد و  بازار طیور ایران یک بازار بزرگ محسوب می: وی افزود

 .شود کشور انجام می

 ۱55الی  ۴55پاکستان بعد از ایران ساالنه حدود : نظیر است، اظهار داشت در منطقه بیریزی  کهرام با بیان اینکه این میزان جوجه

 .ریزی دارد میلیون جوجه

بنابراین صادرات واکسن به ایران برای سایر کشورها بسیار حائز اهمیت است، : سازی رازی تصریح کرد رئیس موسسه واکسن و سرم

 .کنند زیرا با صادرات برای خود برندسازی می

 ۴از این مقدار حدود یک تا : شود، اظهار داشت میلیارد دز واکسن طیور در کشور مصرف می 2کهرام با بیان اینکه ساالنه حدود 

 .شود و نیازمند تامین آن از طریق واردات هستیم میلیارد دُز در کشور تولید نمی

سن طیور نیستند، اگرچه برخی از این کشورها مانند ترکیه هیچ کدام از کشورهای همسایه ایران تولیدکننده واک: کهرام بیان داشت

 .کنند، اما حتی این کشور نیز تولیدکننده واکسن طیور نیست واکسن دام تولید می

: سازی رازی با بیان اینکه این موسسه توانایی تولید واکسن طیور مورد نیاز کشور را دارد، اظهار داشت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .یران یک صنعت پیشرفته استصنعت طیور ا

برابر میزان مورد نیاز مصرف داخلی مجوز  ۳سازمان دامپزشکی ساالنه : وی با انتقاد از واردات واکسن طیور به کشور بیان داشت

 .دهد واردات می

ه ما فقط به حدود دهد، در حالی ک میلیارد دُز مجوز واردات واکسن می ۴۶بنابراین این سازمان ساالنه حدود : کهرام تصریح کرد

 .میلیارد دُز آن از طریق واردات نیازمندیم ۶2۴یک الی 

اکثر کشورهای تولیدکننده واکسن زنده به : شود، اظهار داشت وی با بیان اینکه واکسن به دو شکل زنده و کشته وارد کشور می

ای  توسط آن وجود دارد، قوانین سخت گیرانهدلیل اینکه این نوع واکسن ویروس زنده ضعیف شده است و احتمال ورود اجرام دیگر 

 .کنند را برای واردات آن وضع می

 .تر است تر و قوانین ورود آن نیز آسان اما واردات این نوع واکسن سهل: های کشته اظهار داشت کُهرام در مورد واکسن

های وارداتی باید با  شود، واکسن ید میزمانی که واکسنی در کشور تول: های وارداتی تصریح کرد گذاری واکسن وی درباره قیمت

شود با قیمت  هایی که در ایران تولید نمی آورند، اما واکسن تر می های داخلی رقابت کند، به همین دلیل قیمت را پایین قیمت

 .شود بیشتری عرضه می

http://www.farsnews.com/
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آنها : زار بزرگی است، اظهار داشتسازی رازی با بیان اینکه بازار واکسن ایران برای واردکنندگان با رئیس مؤسسه واکسن و سرم

حاضرند با سود کمتر در این بازار حضور داشته باشند، زیرا با توجه به اهمیت بازار ایران حضور در این بازار برای آنها نوعی تبلیغ 

 .شود محسوب می

رویه  ی جلوگیری از واردات بیهمان طور که دولت برا: کُهرام با اشاره به ظرفیت قابل توجه تولید واکسن طیور در کشور افزود

کند، ما نیز خواستاریم تا با توجه به اینکه در واردات واکسن به خصوص واکسن زنده با موجودات  ریزی می مرکبات و برنج برنامه

 .ر بگیردزنده سروکار داریم و احتمال ورود انواع اجرام توسط آن به داخل کشور دارد، دولت برای واردات واکسن مالحظاتی را در نظ

های طیور تولید داخل به اثبات  های طیور وارداتی نسبت به واکسن وی با بیان اینکه هیچ گونه برتری کیفیت در مورد واکسن

 .هر کس چنین ادعایی دارد، این موضوع را با سند و مدرک اثبات کند: نرسیده است، اظهار داشت

های طیور تولید داخل به  کیفیتی واکسن نوع سند و مدرکی در مورد بیتاکنون هیچ : سازی رازی گفت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .ما عرضه نشده است

های وارداتی سایر  های رازی با واکسن میلیون تومانی با دانشگاه تهران برای تحقیقات و مقایسه واکسن ۴55کُهرام به انعقاد قرارداد 

ای که خواستار مقایسه  زی آماده است تا برای هر شرکت و مؤسسهسازی را مؤسسه واکسن و سرم: کشورها پرداخت و ادامه داد

 .کنیم های داخلی و خارجی باشد بودجه آن را تأمین می واکسن

* 

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ظاهراً در مورد واردات واکسن و همچنین تولیدات واکسن مؤسسه رازی با 

های تولیدی طیور مؤسسه رازی سازمان دامپزشکی کشور  در مورد واکسن  :ود دارد، اظهار داشتوج  سازمان دامپزشکی اختالفاتی

 .هیچ گونه مشکلی را تاکنون عنوان نکرده است

کننده واکسن  مؤسسه رازی تولیدکننده است در حالی که دامپزشکی مصرف: رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت

نظرهایی  گاهی چنین اختالف و اینکه ایجاد شود توسط کارشناسان  های بنابراین ممکن است که گاهی فرافکنیرود،  به شمار می

 .بیاید، کامال طبیعی است  پیش

های مختلفی دارد و فقط با واکسن  کنترل روش: ها است، افزود کهرام با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی مسئول کنترل بیماری

 .کند ها را به کمبود واکسن مرتبط می در حالی که گاهی اوقات عدم موفقیت در کنترل بیماری افتد، اتفاق نمی

های سازمان دامپزشکی اقدام به تولید واکسن  گذاری ما براساس سیاست: سازی رازی بیان داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .ها است گذاری شود، در نوع سیاست کنیم و اگر اختالفی ایجاد می می

خیر، اما : ها به دنبال رسیدن به اهداف وارداتی است، گفت ی در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا اختالف در سیاستگذاریو

 .شویم گذاری درستی انجام نشود، مجبور به واردات می اگر سیاست

زیرا معتقدیم  بود، ۱pd۴5به  ۳pd۴5 مؤسسه مخالف تغییر تولید این محصول از مثال در مورد تولید واکسن تب برفکی: وی افزود

 .میلیون دز باید وارد شود ۶۴یابد و  میلیون دز کاهش می 2میلیون دز تولید ساالنه به  ۴5با این کار تولید این واکسن کم و 

سازی رازی بر اساس درخواست سازمان دامپزشکی  مؤسسه واکسن و سرم: سازی رازی تصریح کرد رئیس مؤسسه واکسن و سرم

شود، نیاز به واردات هم  تولید خود را تغییر داد و این موجب کمبود واکسن تب برفکی شد، در حالی که اگر چنین اقدام انجام نمی

 .وجود نداشت
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: کند، اظهار داشت کُهرام با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی معتقد است که براساس تعرفه میزان واردات واکسن را کنترل می

شود، ابزار کنترل فقط  جاست که چرا در مورد واردات محصوالت دیگر مانند مرکبات و برنج که در داخل کشور تولید میسوال ما این

 .شود های وارداتی هم در مورد این محصوالت اعمال می تعرفه نیست و در کنار تعرفه محدودیت

ها با حداکثر ظرفیت کار  ور در تولید این نوع واکسنهای داخلی و واردات بخشی از واکسن طی وی با بیان اینکه به خاطر رقابت

نوع واکسن هستیم  ۳شود که تنها نیازمند واردات  نوع واکسن طیور در مؤسسه رازی تولید می ۶۴بیش از : کنیم، اظهار داشت نمی

 .ها تجدیدنظر شود و باید در مورد سایر واکسن

ا توجه به ظرفیت تولید داخل خواهان کنترل آن هستیم، ضمن اینکه معتقدیم ما خواستار قطع واردات نیستیم، اما ب: کُهرام افزود

سازند و واقعا کیفیت بسیار  ها می واردات از کشورهای پیشرفته انجام شود، نه واردات از کشوری مثل اوکراین که واکسن را در بیغوله

 .پایینی دارد

برابری  ۳درصد مصرف داخل باشد، اما در حال حاضر مجوز  ۳5اید واردات ب: سازی رازی اظهار داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .واردات بیش از نیاز داخلی، توسط سازمان دامپزشکی صادر شده است

های تولیدی مؤسسه  کننده کیفیت واکسن المللی برای تأیید کیفیت واکسن وجود ندارد و تضمین هیچ سازمان بین: وی بیان داشت

 .کنند های این شرکت را خریداری و از آن استفاده می رگی هستند که واکسنهای معتبر و بز رازی شرکت

 .ای است خیر، بازار صادرات بازار پیچیده: که آیا ایران صادرکننده واکسن طیور است، گفت کهرام در پاسخ به این سوال

واکسن طیور دارد، هنوز بخشی از این  شود ایران ظرفیت تولیدی باالیی در وی در پاسخ به سوال که چرا علیرغم اینکه گفته می

 .، صادرات این محصول است6۴های ما در سال  یکی از برنامه: اید، گفت تولیدات را صادر نکرده

تر است، بازارهای کوچک  کار کردن روی بازار داخلی ایران بسیار به صرفه: سازی رازی بیان داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

سال است که روی صادرات کار نشده، ولی امیدواریم برای سال آینده به این هدف دست  ۳5د خارجی است، ضمن اینکه حدو

 .یابیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴56۶۴5556۴۴ 
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 نهاده
 - 31/13/44فارس

هم دولت و هم کشاورزان متضرر / میلیون دالری نهاده 0۶0جزئیات شکایت به شورای رقابت بر سر واردات 

 شدند

شرکت وابسته به وزارت جهاد، در  ۴میلیون دالری نهاده توسط  2۴۶احمد توکلی که در رابطه با شکایت از تخلف در واردات 

زارت جهاد تخلف و ضدرقابت بود و هم دولت و هم کشاورزان را متضرر این اقدام و: نشست شورای رقابت شرکت کرده بود، گفت

 .کرد

در مورد نشست  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت

برای مهار : های دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، گفت ارز به شرکتشورای رقابت با موضوع تخصیص دو میلیارد دالر 

میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به صورت وام دریافت  2های مرزی دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه دهند  آب

 .کنند

  مجاز است اما بعد از آن مقررات ویژه ۶6۶۱ا تا سال های مرزی برای کشوره المللی استفاده از آب براساس قوانین بین: وی افزود

 .شود ها دشوار می شود و استفاده از این آب ها وضع می برداری از این آب المللی برای بهره بین

بنابراین دولت از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا وامی از صندوق توسعه ملی برای : نماینده مجلس شورای اسالمی بیان داشت

 .های مرزی اختصاص یابد و در عوض این مبلغ از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی باز پرداخت شود ر آبمها

توکلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری ضمن موافقت با اختصاص وام به دولت از منابع صندوق توسعه ملی شرایط مفصلی تعیین 

 .مصرف درست شود، منابع آن اتالف نشود و هدف اصلی آن تأمین شودایشان تأکید داشتند تا این پول صرف : فرمودند، گفت

 ۴بنابراین هیئت دولت براساس دستورالعمل مقام معظم رهبری و مطابق نظر ایشان در تاریخ : نماینده مردم تهران بیان داشت

 .نامه تصویب کرد یک آئین 6۳مردادماه سال 

ای  گیرد در بازار به ارز مبادله بانک مرکزی باید ارزی را که از صندوق توسعه ملی می این آیین نامه آمده بود که 2در بند : وی افزود

 .های مرزی به وزارت نیرو بدهد تبدیل کند و پول آن را برای مهار آب

ویب تص: نامه وضع شد، بیان داشت ای تصویب شد و مقرراتی هم تحت عنوان شیوه نامه اما در عمل شیوه توکلی با اشاره به اینکه

 .نامه وجود داشت این مورد آئین اساس بود چرا که در نامه کاری بی ه شیو

نامید تا رئیس  می داد مثال نام مصوبه را چیزی دیگری نژاد انجام می اقداماتی بود که احمدی مانند نامه تصویب شیوه: وی بیان داشت

 .مجلس نتواند با قوانین جاری آن را تطبیق دهد

نامه گفته  ای که نوشته شد برخالف مصوبه دولت بود و در این شیوه نامه بنابراین شیوه: اسالمی تصریح کرد نماینده مجلس شورای

شود و بعد از  های اساسی می های مرزی، صرف واردات کاال شد که ارز اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار آب

 .شود اده میواردات، کاال فروخته و پول آن به وزارت نیرو د

کنیم تا بانک  توضیح آنها در مورد این اقدام این بود که برای جلوگیری از تورم، پول را از جامعه جمع می: توکلی تصریح کرد

 .فروخت مرکزی اسکناس چاپ نکند در حالی که بانک مرکزی هم ارز را می

های خارجی بانک مرکزی باال رود و ارز را بانک مرکزی  شود که دارایی در حالی فروش ارز باعث تورم می: این نماینده مجلس گفت

 .خودش خریداری کند

 .نامه دولت بانک مرکزی موظف بود ارز را در بازار بفروش رسانده و از بازار ریال جمع کند طبق آئین: توکلی افزود

http://www.farsnews.com/
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ف دستور مقام معظم رهبری بود و آنها این کار برخالف مصوبه قانونی دولت و برخال: نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی، گفت

 .حق نداشتند که این کار را انجام دهند

است و  ۴۴سازی اصل  درصد دولتی برخالف قانون خصوصی۶55اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به دو شرکت : توکلی گفت

 .به منزله تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی است

 .خصوصی داده شود باید اولویت با بخش خصوصی باشد اگر قرار است امتیازی به بخش: وی افزود

درصد ارزش  ۶55کردند باید  های خصوصی ارزی دریافت می اگر شرکت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان داشت

س بود که آنها برای های دولتی داده شد براین اسا کردند ولی امتیازی که به شرکت دادند و بعد اجازه واردات پیدا می ارز را می

 .ماه بعد، ریال آن را پرداخت کنند ۱تا  ۳درصد ارزش ریالی را پرداخت کنند و  ۴5واردات در ابتدا 

و  این اقدامات و صرف منابع در جای غیر مجاز، رانت دولتی است و بنابراین شکایتی را به دیوان محاسبات کشور: وی افزود

 .ارائه کردیم وعرقابت برای رسیدگی به این موض شورای

روز گذشته شورای رقابت برای دومین بار پیرامون : اطالعی ندارم، افزود توکلی با بیان اینکه هنوز نتیجه تصمیم دیوان محاسبات

 .با حضور من و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی جلسه تشکیل داد این موضوع

دالر صندوق ملی طبق معاهده ژنو که فقط قادر بودند کاالی اساسی و میلیارد  ۴ها اظهار داشتند از  در این جلسه دولتی: وی افزود

میلیارد دالر را خود بانک مرکزی  ۴ میلیون دالر را خرید کردند و پس از اعتراضات بقیه پول 2۴۶دارو به کشور وارد کنند، 

 .فروخت

میلیارد دالر به شرکت پشتیبانی امور دام و  ۴ها بخشی از پول حاصل از  براساس اظهارات دولتی: نماینده مردم تهران بیان داشت

 .تخصیص داده شده است ..شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات شکر و کنجاله و 

 2۴۶البته در این جلسه من به آنها گفتم همان طور که بانک مرکزی قادر بود بقیه دو میلیارد دالری را که شما : توکلی بیان داشت

های مرزی در اختیار وزارت نیرو  صرف واردات کردید بفروشد قادر بود از ابتدا این ارز را بفروشد و برای مهار آبمیلیون دالر آن را 

 .قرار دهد

آمیز و خالف رقابت است، ضمن اینکه کاالهایی که وارد کشور شده باعث ضرر  این کار نادرست، غیرقانونی، تبعیض: وی افزود

 .کشاورزان و دولت شده است

 ۱2۱و سهم واردات کنجاله را  درصد کل بازار ۳2۴ ذرت توسط این شرکت را  البته آنها سهم کاالی وارداتی: بیان داشت توکلی

 .که این موضوع اثری در تخریب بازار نداشته و سهم وارداتشان ناچیز است درصد کل بازار عنوان کردند و معتقدند بودند

تومان ذرت کشت کرده بود مجبور شد بر اثر واردات ذرت، ذرت  655به امید فروش این در حالی است که کشاورزی که :وی افزود

تومانی که خرید این محصول برای دولت داشت هم کشاورزان و  ۴5حدود   تومان بفروشد و با هزینه 225تولیدی خود را با قیمت 

 .هم دولت از واردات این محصوالت متضرر شدند

درصد واردات کنجاله برای ایجاد تخریب در بازار رقم زیادی است و عرضه آن در  ۱2۱: ن داشتنماینده مجلس شورای اسالمی بیا

 .مدت کوتاهی بر بازار و تخریب آن تأثیرگذار است

میلیارد  ۴به گزارش فارس، در ابتدای امسال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در رابطه با تصمیم دولت در مورد واردات 

ای به حسن روحانی رئیس جمهور ارسال کردند و از وی خواستار رسیدگی به این موضوع  وسیله دو شرکت دولتی، نامهدالری به 

 .شدند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

485 
 

از اینکه : بر اساس این گزارش احمد توکلی با بیان اینکه پس از ادای توضیحاتش نشست شورای رقابت را ترک کرده است، افزود

 .انجامید هنوز کسب اطالع نکرده است تصمیم شورای رقابت در این باره به چه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http۶۳6۴56۶۶5555۱۳ 
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 نهاده 
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

ها با  میلیون هکتار از آفات و بیماری 01مدیریت / هفت برنامه حفظ نباتات برای ارتقای کیفیت سموم کشور

 سموم موجود 

کند و توانسته  میلیون هکتار از اراضی کشور را با سموم موجود در کشور مدیریت می ۶۱تا  ۶۴سازمان حفظ نباتات کشور ساالنه 

 .گی را به زیر نیم درصد برساندزد بار، خسارت سن است برای نخستین

درباره وضعیت کیفیت سموم ( ایانا)معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ت و میلیون هکتار مبارزه با آفا ۶۱تا  ۶۴دار است و ساالنه  این سازمان مسئولیت حفظ نباتات را عهده: کشاورزی در کشور گفت

 .کند ها را با همین سموم فعلی مدیریت می بیماری

ایم در سال جاری در سطحی  کیفیت و اثرگذاری سموم شیمیایی جای نگرانی ندارد، زیرا با سموم فعلی توانسته: یحیی ابطالی افزود

بار نیز توانستیم خسارت  نخستینهای هرز، دو میلیون هکتار مبارزه با سن گندم و برای  معادل چهار میلیون هکتار، مبارزه با علف

 .دهد سطح مبارزه منطقی است این امر نشان می. زدگی را به کمتر از نیم درصد برسانیم سن

 نمره قبولی برای کیفیت سموم مصرفی در کشور 

 ۶2درست است که از لحاظ کیفیت دارای نمره : وی در واکنش به اظهارات برخی منتقدان به کیفیت سموم کشور خاطرنشان کرد

شود و نمره قابل قبول را  باشد که البته مردودی محسوب نمی ۶۴تواند عدد  نیستیم، اما کیفیت سموم موجود در کشور می ۶6و 

 .داریم

هایی را در این راستا  دنبال ارتقاء کیفیت سموم شیمیایی است و از دو سال گذشته برنامه ظ نباتات بهسازمان حف: ابطالی ادامه داد

 .آغاز کرده است

ها و تعیین اصالت سموم شیمیایی، ثبت سموم کشور با نام تجاری در حال عملیاتی  منظور جلوگیری از تقلب به: وی تصریح کرد

رو بودیم، تدارک سموم با نام ژنریک بود که اصالت مشخصی  از انقالب اسالمی با آن روبه شدن است؛ زیرا یکی از مشکالتی که بعد

 .نداشتند

درصد  25قلم سم موجود که  ۳55قلم از  ۳5بار در کشور، حدود  برای نخستین: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .ه استدهد، با نام تجاری برندسازی شد سموم پرمصرف را تشکیل می

 .شود سم دیگر نیز تا پایان آذرماه سال جاری برای برندسازی آن اعالم رسمی می ۶5سم فراخوان شده و  ۴5: ابطالی تأکید کرد

اقدام دوم این سازمان در راستای افزایش کیفیت سموم کشاورزی، ارتقاء آزمایشگاه مرجع در این بخش است که : وی اظهار داشت

شگاه در محل سازمان حفظ نباتات تشکیل شده و استانداردهای آن همچون استانداردهای اروپایی است و به در این راستا این آزمای

 .دنبال گرفتن مجوز ایزو هستیم

ای که از کشورهایی مواد تکنیکال سم  گونه ها را در دستور کار داریم؛ به عنوان سومین برنامه، ثبت تکنیکال به: ابطالی همچنین گفت

 .المللی داشته باشد م که استانداردهای بینرا تهیه کنی

های معتبر اروپایی را در دستور کار داریم، زیرا در حال  عنوان چهارمین برنامه تهیه و تدارک سموم از شرکت به: وی در ادامه افزود

شود، اما با برداشته  رد میشود و مابقی مواد تکنیکال از هند و چین به کشور وا حاضر کمتر از هفت درصد سموم از اروپا تأمین می

 .ها در برنامه داریم که بیشتر سموم شیمیایی را از کشورهای اروپایی وارد کنیم شدن تحریم

 استفاده از تجارب کشورهای مطرح برای ارتقاء کیفیت سموم کشاورزی 
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عنوان برنامه  ارک سموم را بهمعاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور فراهم کردن شرایط جدید برای ورود متقاضیان تأمین و تد

هایی که قصد واردات دارند، باید سموم را از  این سازمان اعالم کرده است که شرکت: پنجم این سازمان اعالم کرد و ادامه داد

 .کشورهایی که استانداردهای مدنظر این سازمان را داشته باشد، تهیه کند

عنوان ششمین برنامه روز دنیا در حوزه ارتقاء کیفیت مطرح است  وژی روز دنیا بهاستفاده از دانش و تکنول: ابطالی خاطرنشان کرد  

 .کنیم که بتوانیم از دانش سایر کشورها استفاده کنیم و در این راستا تالش می

شود و باعث  ترین مشکالت محسوب می یکی از بزرگ( یعنی دقیق نبودن زمان مصرف سموم کشاورزی)بدمصرفی : وی تصریح کرد

 .شود که مصرف سموم باالتر رود که در این راستا استفاده از تجارب سایر کشورها مؤثر است می

پاش مورد استفاده  عنوان سم پاشی در کشور، مناسب نبودن ادوات و وسایلی است که به یکی دیگر از مشکالت سم: ابطالی یادآور شد

های  های الزم انجام شده که تسهیالت مورد نیاز شرکت هماهنگیگیرد که در این راستا با مرکز توسعه مکانیزاسیون  قرار می

 .پاشی مناسب وارد کنند خدماتی را اختصاص دهند تا آنها بتوانند ادوات سم

تر  کنیم بتوانیم هرچه سریع تمامی هفت برنامه فوق از خرداد و تیرماه سال جاری آغاز شده است و تالش می: کید کرد وی تأ

 ./به اتمام برسانیمهای فوق را  برنامه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۴۶۶-۶html. 
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 نهاده   
 آیانا 4931آذر  10, یکشنبه

 سم پر خطر  0٣حذف / ابالغ مبارزه بیولوژیک با آفات محصوالت تازه خوری

سم  ۴۴سم پرخطر از چرخه مصرف بخش کشاورزی در سال گذشته و اصالح  ۶6رییس سازمان حفظ نباتات کشور از حذف 

 . امیدواریم تا دو ماه آینده،فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور نداشته باشیم: مصرفی این بخش خبر داد و گفت

با اعالم این مطلب در سی و ششمین سمینار ساالنه حفظ نباتات  ، محمدعلی باغستانی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .در راستای ساماندهی و نظارت بر تولید،واردات و توزیع سموم در فروشگاه ها، انجمن توزیع کنندگان سموم تشکیل می شود: افزود

 .باب افزایش یافته است ۴۴55با اجرای طرح ساماندهی سموم، تعداد فروشگاه های مجاز به : باغستانی اظهار داشت 

 .وی ابراز امیدواری کرد تا دو ماه آینده، فروشگاه غیر مجاز سموم در کشور نداشته باشیم 

در پی اقدامات این سازمان در زمینه رفع موانع صادرات محصوالت باغی طی دو سال : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت 

 .جنوبی رفع شده استاخیر، موانع صادرات انار ایران به کشور کره 

عملیات مبارزه بیولوژیک با آفات : وی بر لزوم گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی تاکید و خاطرنشان کرد 

 .هزار هکتار از اراضی اجرا شد ۴55پارسال در سطح 

های سازمان حفظ نباتات است و این امر به  مبارزه بیولوژیک با آفات محصوالت تازه خوری از جمله سیاست: باغستانی ادامه داد 

 .استان ها ابالغ شده است

برنامه های معاونت امور : میلیون هکتار با علف های هرز مبارزه شده است،تصریح کرد ۳22وی با بیان این که پارسال در سطح  

 .زراعت در زمینه تناوب کشت محصوالت کمک زیادی به کاهش مقاومت علف های هرز می کند

باغستانی مبارزه با آفت سن گندم در سطح دو میلیون هکتار در سال گذشته را از نقاط درخشان کارنامه سازمان حفظ نباتات  

 .برآیند خسارت از ناحیه سن گندم پارسال کمتر از نیم درصد بود و هیچ محموله ای برگشت نخورد:عنوان و خاطرنشان کرد

 .های غربی کشور بر لزوم مدیریت آفت سن گندم تاکید کردوی با اشاره به وضعیت سرما در استان  

 ۴5به دلیل کانون کوبی ها و اقدامات به موقع شبکه مراقبت،سطح مبارزه با بیماری زنگ گندم پارسال به کمتر از : باغستانی گفت 

 .هزار هکتار رسید

مگس مدیترانه ای را از اقدامات موثر سازمان  وی کنترل آفت مگس زیتون در سه استان زنجان،قزوین و گیالن و همچنین مهار 

هزار  ۴5سال گذشته روش مدیریت تلفیقی مبارزه با آفت مگس زیتون در سطح :حفظ نباتات در کنترل بیماری ها برشمرد و افزود

 .هکتار از باغ ها اجرا شد

هزار هکتار از نخلستان های کرمان و بم، با  ۶۳پارسال در سطح : باغستانی به کنترل آفت زنجره خرما نیز اشاره و خاطرنشان کرد 

 .آفت زنجره خرما مبارزه شد

به دلیل آلودگی های باالی :رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین به امحای محصوالت وارداتی آلوده اشاره کرد و گفت 

ه ایم و به این نوع واردات مجوز نمی گیاهان زینتی وارداتی از چین، از هفته گذشته واردات هرگونه گیاه زینتی را ممنوع کرد

 ./دهیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http۴۱۳22-۶html. 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان – 493۱آذر  13: تاریخ

 تر از داخلی است خوراک دام وارداتی ارزان

تر از تولید داخل  اقالم عمده خوراک دام وارداتی اعم از کنجاله سویا، ذرت و جو ارزان: دامپروری کشور گفتمدیرعامل صنعت 

 .است

ک دام ، درخصوص وضعیت خوراخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانجواد آزاد مدیرعامل صنعت دامپروری کشور در گفتگو با 

اقالم عمده خوراک دام وارداتی اعم از کنجاله سویا ذرت و جو به سبب کاهش تولید داخل وارداتی و اکنون : در کشور اظهار داشت

تومان بوده و به همین خاطر  225تومان است در حالی که قیمت جو وارداتی  6۴5قیمت خرید تضمین جو در داخل 

 .خوراک دام وارداتی دارند تولیدکنندگان تمایل بیشتری به استفاده

کیفیت خوراک دام وارداتی به سبب خشک کردن با دستگاه و شرایط ذخیره سازی ان قابل قیاس با کشور ما نیست زیرا : وی افزود

 .در کشور ما به سبب خشک کردن محصول در فضای باز و دپو کردن ان روی هم عمدتاً بخشی از آن کپک زده است

وجه به کاهش محدودیت منابع آبی در کشور تولید محصوالتی اعم از سویا و ذرت به سبب کمبود منابع آب با ت: آزاد تصریح کرد

جو در کشور را داشته  شود بهتر است که تنها فقط تولید  شود و به سبب اینکه کشت جو در آب شور میسر می شیرین توصیه نمی

 .باشیم
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 نوغان داری

 خبرنگاران جوان - 493۱آذر  49: تاریخ

 درصدی صادرات ابریشم 055افزایش 

 .بر اساس آمار گمرک صادرات ابریشم در مهر ماه از نظر وزنی و ارزشی افزایش یافت

تن ابریشم به  ۶2۱جاری  ، بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر از ایران صادر شد ۳۳2هزار و  ۴ارزش 

درصد کاهش را نشان  6۴2۴۴و از نظر ارزشی  درصد 652۴6این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

 .دالر از ایران صادر شد ۶۴2هزار و  ۴کیلوگرم ابریشم به ارزش  255جاری  در مهر ماه سال: افزاید این گزارش می

 .دهد درصدی را نشان می ۶55این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی افزایش 
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 گزارشات جهانی

 - 31/13/19فارس

 تصاویر+در ترکمنستان آغاز به کار کرد« پنبه»المللی  پنجمین نمایشگاه بین

پایتخت ترکمنستان آغاز به کار « آباد  عشق»کشور در  ۴2شرکت از  25المللی پنبه و منسوجات با حضور   پنجمین نمایشگاه بین

 .کرد

پیام رئیس جمهور این  المللی پنبه ترکمنستان، آباد، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین  در عشق خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  

 .کشور توسط معاون رئیس جمهور در امور کشاورزی قرائت شد

ترکمنستان در واقع از خاستگاه باستانی کاشت، داشت و برداشت پنبه است : در این پیام تصریح کرد« محمداف  قربانقلی بردی» 

 .باشد بدیل شده و منبع مهم ارزآوری کشور میکه هم اکنون تولید پنبه به یکی از بخش راهبردی کشاورزی ملی ترکمنستان ت

ها  های اخیر موفق شده بخش عمده تولید پنبه خود را فرآوری و به نخ تبدیل کند و در این زمینه ده ترکمنستان در سال: وی افزود

به کشورهای کارخانه پیشرفته نساجی احداث و تعدادی در دست اجرا دارد که بخش عمده محصوالت نساجی تولید ترکمنستان 

 .شود خارجی صادر می

المللی پنبه و منسوجات ترکمنستان میدان مناسبی برای آشنایی با صنعت پنبه و   پنجمین نمایشگاه بین: بردی محمداف ادامه داد

 .باشد  المللی می  های بین نساجی این کشور و ایجاد تعامالت و همکاری

ام اصالحات کلیدی در زمینه کشت و تولید پنبه به یک کشور صادرکننده اصلی های اخیر با انج به گفته وی، ترکمنستان در سال

 .است   پنبه در بازارهای جهان تبدیل شده

اندرکاران نمایشگاه  توانند از آن بازدید کنند، دست  مندان می  روز دایر است و عالقه ۳المللی ترکمنستان به مدت  نمایشگاه بین

 .ها قرارداد جدید همکاری امضاء شود نمایشگاه ده امیدوار هستند که در قالب این

 .المللی پنبه و منسوجات ترکمنستان حضور ندارند  های ایرانی در نمایشگاه بین شرکت

کاال و محصوالت کشاورزی، ادوات و ماشین آالت کشاورزی، مدیریت صنعت نساجی و تولید پنبه، بازاریابی، دست آوردهای علمی و 

المللی پنبه و   های چهارمین نمایشگاه بین  از جمله بخش  های آنها  و منسوجات، صنعت فرآوری پنبه و دستگاهپژوهشی صنعت پنبه 

 .اند  های داخلی و خارجی توانمندی و محصوالت خود را به نمایش گذاشته منسوجات ترکمنستان است که شرکت

باشد و این در حالی است  نندگان عمده پنبه در منطقه مییکی از صادر ک کیلومتر مربع  ۴22٬۶55کشور ترکمنستان با مساحت 

 .کند  ای آنها را به بازارهای خارجی صادر می میلیون تن پنبه تولید و فراورده ۶2۴که این کشور آسیای مرکزی ساالنه بیش از 

زات و ادوات کشاورزی به آالت، تجهی ماشین ترین صادر کنندگان  روسیه، اوکراین، بالروس، آمریکا، آلمان و ژاپن از عمده

 .ترکمنستان هستند
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4931آذر  19, شنبه

 وری آب در آفریقا و خاورمیانه  کمک هفت میلیون دالری هلند برای مدیریت بهره

هلند با اهدای هفت میلیون دالر برای حمایت از استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور برای شناسایی مناطقی در آفریقا و 

 .دهد برای بهبود مدیریت آب گسترش میهای خود با فائو را  کنند، فعالیت خاورمیانه که در استفاده آب ضعیف عمل می

، کشور هلند که وزیر امور اقتصادی آن کشور و هیأت همراهش هفته گذشته (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

را وری آب کشاورزی تأکید داشتند،  را برای امضای سند همکاری در حوزه کشاورزی در تهران سپری کردند و بر مدیریت بهره

 .بهبود مدیریت آب در آفریقا و خاورمیانه هفت میلیون دالر اختصاص دادند  منظور به

های خود در زمینه مدیریت آب با اهدای  در حال گسترش همکاری( فائو)کشور هلند و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

سنجش از راه دور برای شناسایی مناطقی در آفریقا و  هفت میلیون دالر از سوی دولت هلند برای حمایت از استفاده از تکنولوژی

 .کنند و بهبود مدیریت آب برای تولید محصوالت در این مناطق هستند خاورمیانه که در استفاده از آب ضعیف عمل می

ر آن جا به تولید ای، مناطقی را که استفاده از آب د های ماهواره میلیون دالری و استفاده از داده ۶5این پروژه هلندی با بودجه 

های مختلف کاشت و آبیاری را توصیه خواهد کرد که هفت میلیون دالر  کند و روش شود، شناسایی می بهینه کشاورزی منجر نمی

 .شود توسط سایر کشورهای همکار تأمین می

ها و با توجه به اکوسیستم و  تکنولوژیترین  گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو تأکید کرده است که این پروژه با استفاده از پیشرفته خوزه

 .استفاده از منابع آبی پیش خواهد رفت

های مبارزه با تغییرات  وی با تأکید بر اهمیت این پروژه در آستانه کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس، یکی از راه

 .اقلیمی را مدیریت منابع محدود آبی عنوان کرد

وژه نیز با بیان اینکه آب به منبعی کمیاب برای تولید مواد غذایی جهت تأمین غذایی جمعیت جهان تبدیل نماینده هلند در این پر

گیری برای استفاده از بهترین شیوه  وری آب، کشاورزان قدرت تصمیم با این رویکرد نوآورانه برای بهبود بهره: شده است، گفت

 .آبیاری و انتخاب نوع محصول زراعی را خواهند داشت

 .درصد از تمام آب شیرین جهان در کشاورزی استفاده می شود 25گفتنی است، 

این پروژه با بودجه اضافی در نظر گرفته شده در کشورهای اردن، لبنان و سوریه نیز به اجرا درخواهد آمد و در کل قرار است در 

 .کشور اجرا شود ۶2

المللی مربوطه  های بین سائل مربوط به آب کشاورزی و همکاری با سازماندهنده عالقه هلند در م وری آب، نشان پروژه مدیریت بهره

 ./است
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4931آذر  13, دوشنبه

 « دی ای ال»تولید کاهو با المپ / بحران آب در جهان با نگاه به  ۰501سال  های مصرفی  نوآوری

و متعاقب آن، با خشکسالی جهانی،   میالدی کمبود منابع آب در غرب به اوج خود برسد ۴5۶۱زنند در  کارشناسان تخمین می

 .کاهش تولید محصوالت کشاورزی نیز تشدید خواهد شد

اوضاع خشکسالی و تامین آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی با  در گزارشی جالب به ارزیابی تحلیلی "شهروند"روزنامه  

ایران تنها کشوری نیست  ":پرداخته است؛ این روزنامه در شماره امروز خود نوشت ۴5۶۱در دست ساخت برای  های مصرفی  نوآوری

این درحالی است که به . کنند میوپنجه نرم  عالوه بر ایران کشورهای بسیاری با این معضل دست. که گرفتار خشکسالی شده است

میالدی کمبود منابع آب در غرب به اوج  ۴5۶۱زنند در  کارشناسان تخمین می.رسد این چالش در آینده نزدیک رفع شود نظر نمی

در ایم میان ایالت . و متعاقب آن، با خشکسالی جهانی، کاهش تولید محصوالت کشاورزی نیز تشدید خواهد شد  خود برسد

درصد این ایالت رسما در خشکسالی قرار دارد که  62برد و  سال اخیر رنج می ۶۴55ا در آمریکا از بدترین خشکسالی طی کالیفرنی

 .درصد آن شاهد خشکسالی حاد است ۳۴

همچنین برزیل نیز . میالدی در این ایالت تعریف شود ۴5۴5درصدی مصرف آب تا قبل از  ۴5این موارد دلیلی شده تا هدف کاهش 

مورد در وضع بحرانی قرار  ۶2منبع بزرگ آب این کشور  ۶2که از  طوری  به. کشد سال اخیر رنج می 25دترین خشکسالی طی از ب

خشکسالی ممتد در ایالت آلبرتای کانادا نیز ممکن . میالدی نیز کمتر شده است۴55۶دارد و سطح آب آنها حتی از سطح بحران 

هزار هکتار زمین کشاورزی را  6۱5در تایلند نیز خشکسالی . منجر شود ۴5۶۴در درصدی تولید گندم  ۳5تا ۴۴است به کاهش 

ها سبب  از همه بدتر این بحران. کند به این ترتیب خطر کاهش ذخایر جهانی برنج هم جهان را تهدید می. خشک کرده است

میالدی ذخایرآب خود را ۴5۳5ید تا اکنون جهان با. درصد جمعیت جهان نتوانند به آب پاک دسترسی داشته باشند۶۶اند،  شده

درکنار آن، افزایش قیمت کاالها وآب به . درصد بیفزاید تا بتواند غذای مورد نیاز جمعیت خود را تأمین کند ۶2تا  ۶۴برای آبیاری 

 .کنندگان تبدیل خواهند شد فروشان، تولیدکنندگان و مصرف مشکالت اصلی خرده

حلی هستند تا بتوانند مشتریان خود را  ها همه به دنبال راه بنابراین شرکت. ار خواهد بودتمام این مسائل در بخش مصرف تأثیرگذ

 .در اینجا بحث کمبود منابع و استفاده درست از آنها به جدالی برای حفظ سهم از بازار تبدیل شده است. حفظ کنند

لیل سراغ برندهایی خواهند رفت که در سطح کنندگان باید برای تأمین نیازهای خود از آب حفاظت کنند، به همین د مصرف

. اند کنندگان برای حفظ آب بسیار هوشمندانه عمل کرده در بخش خانگی مصرف. کنند شخصی و عمومی به این امر کمک می

پردازند که به کاهش  کنندگان انگلیسی بهای بیشتری برای کاالهایی می درصد مصرف ۳۳دهد  نشان می« مینتل»تحقیق موسسه 

بندی شده یک راه نجات به حساب  هایی مانند کمبود آب، آب بسته درحوزه. کند های آبونمان آب یا انرژی آنان کمک می نههزی

 .آید می

کنندگان ایتالیایی و  درصد مصرف ۴۴کنندگان زیادی دارد، اما تحقیقات مینتل نشان داد  که این کاال اکنون مصرف با وجود آن

کنندگان تمام  مصرف. بندی نگران هستند های بسته محیطی نوشیدن آب سوی درباره تأثیرات زیستکنندگان فران درصد مصرف ۴6

کردن منابع خودداری  دهند، آنها آبی را که به آن دسترسی دارند، پاک و از آلوده تالش خود برای کاهش مصرف را انجام می

زیست  استفاده بیش از حد محصوالت شیمیایی بر محیطکنندگان انگلیسی نگران تأثیرات  درصد مصرف ۴6درحقیقت . کنند می

 .کند زیست کمک می کنند که وظیفه دارند تا از محصوالتی استفاده کنند که به حفظ محیط درصد نیز احساس می 2۱هستند و 
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ای بیشتر  ت شویندهکنندگان اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی تمایل دارند برای محصوال چهارم مصرف در اروپا بیش از سه

کنندگان همچنین به محصوالت بهداشتی و زیبایی  در سراسر اروپا مصرف. کردن آن نیاز به آب کمتری دارد هزینه کنند که پاک

کنندگان ایتالیایی به محصوالت  درصد مصرف ۳۳کنندگان انگلیسی و  درصد مصرف ۴2. تمایل دارند که کمتر به آب وابسته هستند

 .کردن اعتماد بیشتری دارند ی حمامتغلیظ شده برا

 و تبدیل آب فاضالب به شرب LED تولید کاهو با المپ 

زند  دانشگاه کالیفرنیا تخمین می. رفتن مشاغل است تأثیر واضح این روند بر کشاورزی کاهش محصوالت، خسارات مالی و از دست

عالوه بر این موادغذایی در . هزار شغل فصلی درمزارع باشد ۶5میلیارد دالر و  ۴،2۴میالدی بر این ایالت ۴5۶۴هزینه خشکسالی 

های پالسیده فقط برای دام چیده  بنابراین شاهد آن خواهیم بود که گالبی. تولید گوشت و برنج نیز مشکالتی وجود خواهد داشت

صوالت مبتنی بر آب فشارهایی هایی مانند قهوه و مح همچنین بر بخش نوشیدنی.ها نیز از آن تغذیه خواهند کرد شود و انسان نمی

اما درعوض بازیگران تازه . تر کند بندی را سخت های تولید آب بسته این امر ممکن است فعالیت برای شرکت. وارد خواهد شد

سنگاپور را دنبال خواهند کرد که از آب بازیافت شده فاضالب شهری برای تولید آب  NEWater هایی مانند صنعت، راه شرکت

کننده لوازم خانگی سعی دارند مصرف آب و انرژی  های تولید در این میان، شرکت.کند ل آشامیدن استفاده میپاک و قاب

کنند با تولید مواد شوینده فشرده مانند  های تولید مواد شوینده سعی می عنوان مثال، شرکت به. درمحصوالت خود را بکاهند

همچنین برندها باید از آلودگی بیشتر . نده مشتریان را به خود جذب کنندکن های پاک های شوینده ماشین لباسشویی و ژل کپسول

برند محصوالت .اند تا وارد ذخایر آب نشوند مقررات اتحادیه اروپا از هم اکنون میزان فسفات آب را محدود کرده. آب خودداری کنند

طراحی کرده که از دو  ۴5۴۴فهومی آشپزخانه یک طرح م IKEA در این زمینه. های نوینی را به کارگیرند خانگی باید فناوری

شود و دیگری آب خاکستری که دوباره در ماشین  یکی برای آب سیاه که وارد فاضالب می. کند سینک ظرفشویی استفاده می

های هوشمند مصرف آب کاربر را کنترل  درحرکتی مشابه دربرزیل هم دوش. شود ها استفاده می ظرفشویی یا برای آبیاری گل

  های جمهوری چک برای کمک به مردم ها و رستوران در کافه. های جالب بسیاری از این دست وجود دارد البته نمونه. کنند می

برندهایی . العاده بوده است استفاده از فناوری در بخش کشاورزی نیز خارق.شود شود، فروخته می هاییتی آبی که از شیر آب تهیه می

دانشگاه . اند و فناوری هیدروفونیک برای تولید محصوالت کشاورزی پیشرو بوده LEDهای  از المپمانند پاناسونیک با استفاده 

های بخوری که به تولید هزاران بوته کاهوی ارگانیک در هفته  نیز با تبلیغ درباره دستگاه( پایتخت پرو)مهندسی و فناوری در لیما 

ای  توانند به شیوه شت مه نیز یک حوزه وسیع دیگر است که برندها میفناوری بردا. کند، در این روند سهیم شده است کمک می

گذاری  بنیاد گیتس در آمریکا نیز برای ساخت یک ماشین عظیم سرمایه.زیست به حفظ آب کمک کنند دوستانه درقبال محیط

در بخش . کند تبدیل می طور ایمن فاضالب انسانی را به آب قابل آشامیدن نام دارد و به JanickiOmniprocessor کرده که

محصوالت . شده است کننده صورت، بدن و دندان و شوینده بدن و شامپوهای خشک های پاک زیبایی نیز توجه زیادی به دستمال

بدون آب، تغلیظ شده و عدم استفاده از مواد نگهدارنده ممکن است پرهزینه باشد اما این روند در صنعت تولید محصوالت مراقبت 

شدن آب به یک موضوع مهم ابزارهای تشخیص و ارزیابی خانگی مانند  همزمان با تبدیل.کره رشد بسیاری کرده است از پوست در

اتحادیه . اند کنند، نیز اوج گرفته گیری رطوبت پوست و خدمات مشاوره که آبرسانی کل پوست را بررسی می تراشه اورال برای اندازه

جویی آب درمحصوالت  همچنین احتمال دارد صرفه. زیست است أثیرگذاری روی محیطهای ت اروپا همچنین مشغول بررسی برچسب

 ./"بندی شده مصرفی مانند وسایل خانگی مورد توجه قرار گیرد بسته
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 گزارشات جهانی

 ایران اکونا - 493۱/ آذر /  49, جمعه 

 هزینه مواد غذایی جهان کاهش یافت: فائو

دهم  ۱و  ۶سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل در گزارش ماهانه خود اعالم کرد که میانگین هزینه های غذایی در ماه نوامبر 

 . است درصد نسبت به ماه نوامبر سال گذشته کاهش یافته ۶2درصد نسبت به ماه اکتبر و 

روز پنجشنبه در گزارش ماهانه این نهاد نوشت که در ماه نوامبر بجز هزینه شکر که  'فائو'سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل 

 . در سه ماه گذشته همچنان روبه افزایش بوده، هزینه سایر مواد غذایی بدلیل نیرومندتر شدن دالر کاهش محسوسی داشته است

درصد  ۶2دهم در صد نسبت به ماه گذشته و  ۱و  ۶شده است که میانگین هزینه های غذایی درماه نوامبر در این گزارش گفته 

 .نسبت به ماه نوامبر سال گذشته پایین تر بوده است

دهم درصد یعنی بیشترین کاهش را نسبت به سایر  ۶و ۳به موجب این گزارش شاخص هزینه های مربوط به روغن های گیاهی 

 .استمواد داشته 

نهاد مذکور افزایش محصوالت غله در آمریکا را که بزرگترین تولید کننده این محصوالت در جهان محسوب می شود، عمده ترین 

 .دلیل کاهش این هزینه ها ذکر کرده است

گرانی کرده و کشور جهان و بویژه کشورهای جنگ زده یمن و سوریه ابراز ن ۳۳فائو در نهایت نسبت به ادامه عدم امنیت غذایی در 

 .افزوده است که ادامه ناامنی ها سبب کاهش تولیدات در این کشورها و باالرفتن هزینه موادغذایی در جهان خواهد شد
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