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 اوند متعالبنام خد

درگوشه سمت چپ صفحه ، کلیک  " Bookmark " المت براي مشاهده سرخط اخبار روي علطفا 

وبرای دستیابی به شرح اخبار صرفا "+"  المتنموده همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی ع

 کلیک فرمائید Bookmark برروی عناوین در

برای دستیابی به خبردر منبع اصلی و خبرهای مرتبط احتمالی درصورت اتصال رایانه به اینترنت روی  

  .کلیك نمایید" تین آبی رنگ ذیل هر خبراللینک "

کاربران از فضای  العانتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اط

ه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و اخبار تهی .ها بازنشر میشوده رسان

 دانلود است

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

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

  .مارا بهره مند فرمائید

 دجوابگو خواهند بو 22768382و فاکس  22768388در این راستا تلفن 
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 آب

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  ای ای   درصدی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطرهدرصدی مصرف آب با استفاده از آبیاری قطره  ۰۵۰۵کاهش کاهش 
های  استفاده از روش: های نوین آبیاری گفت های نوین آبیاری کشور با تاکید بر استفاده از روش معاون فنی مجری طرح سامانه

  .شود برابر می ۴درصدی مصرف آب و افزایش تولید تا  ۰۵باعث کاهش ( تیپ)ای  آبیاری قطره

، علی گرجی در حاشیه بازدید خبرنگاران از مزارع گندم جنوب استان کرمان و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد باعث کاهش مصرف آب  ۰۵هایی که تا  عنوان یکی از روشبه ( تیپ)ای  بندرعباس با اشاره به استفاده از روش آبیاری قطره

 .دهد برابر افزایش می ۴این روش عملکرد تولید را تا   استفاده از: شود، گفت می

های نوین آبیاری کشور با بیان اینکه ایران به علت شرایط اقلیمی و قرار گرفتن در منطقه خشک و  معاون فنی مجری طرح سامانه

برای تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی به آب و : شدت در تامین منابع آبی با محدودیت مواجه است، افزودنیمه خشک به 

درصد وجود دارد و  0۵ها امکان کشت دیم کمتر از  تولیدات کشاورزی وابسته هستیم، در حالی که به علت تراکنش و حجم بارش

 .شوند درصد مزارع و باغات کشور آبیاری می 0۵بیش از 

تواند یک ابزار موثر و کارآمد در تحقق اهداف این بخش باشد اظهار  های نوین آبیاری می گرجی با بیان اینکه استفاده از سامانه

فشار در کشور وجود دارد که از بین آنها روش آبیاری  ، بارانی و کم(ای قطره)سه نوع سامانه آبیاری نوین شامل موضعی : داشت

 .درصد است 0۵ی بیش از موضعی دارای بازده

در محصوالتی مانند گندم، چغندر ( ای قطره)روش آبیاری تیپ : های نوین آبیاری کشور تصریح کرد معاون فنی مجری طرح سامانه

 .شود شود، به کار گرفته می قند، جو، ذرت و کلزا که از شیوه کشت ردیفی در آنها استفاده می

در آبیاری نشتی برای هر هکتار کشت گندم : بندرعباس و کشت گندم در این منطقه بیان داشتوی با اشاره به شرایط آب و هوایی 

تن  ۴شود و در مقابل عملکرد هم از  مترمکعب آب مصرف می 00۵۵ای  هزار متر مکعب آب نیاز است، اما در روش آبیاری قطره 8

 .یابد تن افزایش می 0شود، به بیش از  که در روش نشتی تولید می

در روش آبیاری : وری در بخش کشاورزی با وجود کاهش منابع آبی حائز اهمیت است، اظهار داشت جی بابیان اینکه ارتقای بهرهگر

 .یابد  میزان مصرف آب به نصف و عملکرد به دو برابر افزایش می( ای قطره)تیپ 

کاهش مصرف آب و همچنین افزایش عملکرد با  های نوین آبیاری کشور به ارائه توضیحاتی درمورد معاون فنی مجری طرح سامانه

های دما، رطوبت و  ایم که شاخص در بخش کشاورزی با موجود زنده مواجه: ای پرداخت و گفت استفاده از روش آبیاری قطره

 .روشنایی در رشد گیاه بسیار موثر ا ست و عالوه بر این گیاه نباید دچار استرس و تنش شود

با فراهم : شود، اظهار داشت ای با کاهش دور آبیاری، استرس از گیاه دور می ه اینکه در روش آبیاری قطرهگرجی در ادامه با اشاره ب

 .کند تر و بهتر از مواد غذایی استفاده می کردن رشد مناسب برای گیاه، گیاه به صورت مطلوب

ب نگه داشتن ریشه و مصرف کمتر آب در شیوه بنابراین با مرطو: های نوین آبیاری کشور تصریح کرد معاون فنی مجری طرح سامانه

 .شود ای افزایش عملکرد حاصل می آبیاری تیپ و قطره

اند که در این شیوه عالوه  هزار از اراضی کشاوری و باغی و کشاورزی مجهز شده ۰۵۵تاکنون حدود یک میلیون : گرجی تصریح کرد

 .یابد هم کاهش می های کارگری بر کاهش مصرف آب مصرف انرژی، سم، کود و هزینه

با توجه به وضعیت منابع آبی کشور : کاهش بذر نیز خواهیم داشت تصریح کرد( تیپ)ای  وی با بیان اینکه در روش آبیاری قطره

 .کنند های نوین آبیاری استقبال می کشاورزان از ایجاد روش
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نوین آبیاری توسط دولت تامین و بقیه آن هم  های درصد اعتبارات الزم برای اجرای سیستم 8۰مطابق قانون : گرجی بیان داشت

 .شود توسط کشاورزان تهیه می

امیدواریم با : های نوین آبیاری اظهار داشت هزار میلیارد ریالی پیمانکاران برای اجرای سیستم 8وی همچنین با اشاره به بدهی 

 .حمایت وزیر جهاد کشاورزی به زودی مطالبات پیمانکاران تامین و پرداخت شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http000۰۵098۵۵۵908 
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 آب

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

  آب مجازی در بسیاری از محصوالت مصرفی روزانه پنهان استآب مجازی در بسیاری از محصوالت مصرفی روزانه پنهان است

در تجارت آب مجازی، . کند آبی است که کاال یا محصول در یک فرآیند تولید از لحظه شروع تا پایان، مصرف میآب مجازی، مقدار 

آب توصیه شده که به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، به واردات مواد غذایی مبادرت ورزیده و منابع  به کشورهای کم

 .تصاص دهندآب داخلی را برای فعالیت ای تجاری پرسود اخ

 :بهنام دهقانی -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

در تجارت آب مجازی، . کند آب مجازی، مقدار آبی است که کاال یا محصول در یک فرآیند تولید از لحظه شروع تا پایان، مصرف می

مواد غذایی مبادرت ورزیده و منابع آب توصیه شده که به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، به واردات  به کشورهای کم

 .های تجاری پرسود اختصاص دهند آب داخلی را برای فعالیت

های سطحی،  های زیرزمینی و آب آب. شود معموالً در منابعی که سخن از آب مجازی است، دو اصطالح آب سبز و آب آبی دیده می

به عبارتی کشاورزی دیم از آب . گویند طق غیراشباع آب سبز میدهند در حالی که به رطوبت خاک در منا آب آبی را تشکیل می

در . منشاء آب آبی و آب سبز بارندگی است. شود کند، در حالی که کشاورزی آبی از آب آبی مهارشده سیراب می سبز تغذیه می

بی است که کاال یا محصول در آب مجازی، مقدار آ. شود درصد از نزوالت آسمانی به آب سبز و باقی به آب آبی تبدیل می 10حدود 

لیتر  0۵۵هزار و  طور متوسط یک مثالً برای تولید یک کیلوگرم گندم به. کند یک فرآیند تولید از لحظه شروع تا پایان، مصرف می

 .لیتر آب در جهان است 0۵۵آب و میانگین آب استفاده شده برای تولید هر کیلوگرم هندوانه 

عنوان  شود که از آن به جا می عتقدند با صادرات و واردات کاال و محصوالت، حجم زیادی آب جابهدهندگان ایده آب مجازی م توسعه

آب توصیه  منظور کاهش فشار بر منابع آب، به کشورهای کم در تئوری تجارت آب مجازی، به. شود تجارت آب مجازی نام برده می

های  دات مواد غذایی مبادرت ورزیده و منابع آب داخلی را برای فعالیتشده که به جای تولید مواد غذایی از منابع آب داخلی، به وار

 .تجاری پرسود اختصاص دهند

 میزان بارندگی و مصرف آب در کشاورزی کشور

میلیارد مترمکعب آب واردشده به کشور  00میلیارد مترمکعب برای کشور دارند که با  ۴00های جوی کشور ساالنه معادل  بارش

میلیارد مترمکعب مستقیماً  90۰یابد؛ اما از این مقدار  میلیارد مترمکعب افزایش می ۴91ی مرزی این میزان به ها توسط رودخانه

میلیارد مترمکعب  00۵شود به عبارت ساده پتانسیل کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود  تبخیر شده و از دسترس خارج می

درصد است، این شاخص  ۴۰درصد و در کشورهای در حال توسعه  1۰یافته  هبازده کل آبیاری در کشورهای توسع. شود برآورد می

با توجه به این شرایط حاکم بر بارندگی و میزان آب کشور، بنابراین کشور ما باید به مفهوم آب . درصد است 00تا  00در ایران بین 

 .مجازی توجه بیشتری داشته باشد

 اهمیت آب مجازی در کشور

. است  یافته مورد توجه قرار گرفته های کشورهای توسعه گذاری مجازی بیش از سه دهه است که در سیاست در حالی که مفهوم آب

پژوهشگر کشاورزی معتقد است با در  "گئورگ فرده- هانس"پروفسور . کشور ما چندان توجهی به مفهوم آب مجازی نداشته است

این میزان مصرف را . توان ذخایر موجود را مدیریت کرد آب مجازی میجویی در  نظر گرفتن وضع آب در سراسر جهان، تنها با صرفه

وری آب  پایین بودن بهره. گرفت، زیرا آب مجازی در بسیاری از محصوالت مصرفی روزانه پنهان است  توان با کنتور اندازه نمی

اهکار در شرایط موجود، توسعه هرچه شود، بنابراین بهترین ر کشاورزی در ایران، باعث ضرورت بیشتر آب مجازی در این بخش می
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بر،  توانند با تجارت آب مجازی و واردات محصوالت آب می( همچون ایران)آب  در واقع کشورهای کم. بیشتر تجارت آب مجازی است

 .مقدار آب موردنیاز برای تولید آنها را ذخیره کنند

 تجارت آب مجازی در دنیا

. شود نامیده می "تجارت آب مجازی"آورد که اصطالحاً  از آب مجازی را به وجود می المللی تجارت جهانی کاالها، جریانی بین

درصد آن مربوط به  1۵اند که  تخمین زده 9۵۵۵میلیارد مترمکعب در سال  0۴۵هزار و  تجارت آب مجازی میان کشورها را یک

درصد  00د آن مربوط به تجارت دام و درص 00درصد آن مربوط به تجارت ماهی و غذاهای دریایی،  0۴محصوالت کشاورزی، 

بیشترین حجم تجارت جهانی آب مجازی مربوط به محصوالت کشاورزی است و در بین آنها . مربوط به تجارت گوشت بوده است

 .گندم باالترین میزان را دارد

ت مصرف آب وزارت نیرو توانید از طریق لینک پرتال جامع مدیری برای محاسبه میزان مصرف آب مجازی برخی از محصوالت می

 .وارد شوید (اینجا)

شده  درباره مواد غذایی متعدد و میزان آب و نوع آب مصرف( به زبان انگلیسی)همچنین برای کسب اطالعات و جزئیات بیشتر 

 ./مراجعه کرذ (اینجا)توان به سایت  جهت تولید می

/news/fa/ir.iana.www://http900۴0D/%8%A9%D8% 
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 آب

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  ......  سیالبسیالبسدها پس از سدها پس از 

سال پیش  ۰۵است؛ یعنی از حدود  گیری ما در این منطقه مشغول به کار شده  اندازه  از زمان احداث سد دز و از زمانی که ایستگاه

این را هم دارد؛   از های بیش  تاکنون هنوز سیالبی به بزرگی سیالب اخیر ثبت نشده است؛ البته سرریز سد دز توانایی تخلیه سیالب

 .این موقعیت پیش نیامده است اما هنوز

های سنگینی  شدت در حوزه زاگرس جنوبی و البرز شمالی متمرکز بودند از همان ابتدا سیالب های اخیر که به بارندگی

گرچه مخزن . ها را تسکین دهند های فرودست فرستادند اما سدها توانستند بخش عمده این سیالب سوی دشت را به

های  سابقه را نداشتند و بخشی از آن را به دشت سال دز، توان مهار سیالب بی کهن برخی از سدها، از جمله سد

دست از خود  هایی در پایین دست فرستادند تا سالمت سازه و تجهیزات سد حفظ شود که این مسئله ویرانی پایین

 .جا گذاشت به

ها تأکید کرده بود اگر سدهای  از وقوع سیالبریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو، پس  البته علیرضا دائمی، معاون برنامه

وگویی که با  دائمی در گفت. شد جبران می خوزستان نبودند، خسارت این سیالب در خوزستان بسیار شدید و غیرقابل

ای کارون نیز توانستند  داشت هم تأکید کرد که در دیگر مناطق پربارش خوزستان، سدهای زنجیره «شرق»

به گفته . ه خروشان را تسکین دهند و اضافه آب سیالب را به مخزن سد گتوند هدایت کنندهای این رودخان سیالب

شدن گنبدهای نمکی بستر مخزن به بحران شوری آب دچار  این مقام مسئول، سد گتوند که از زمان آبگیری و حل

امان هستند اما براساس  شده، حاال میهمان حجم انبوهی آب شیرین شده است که فعال در سطوح باالتر، از شوری در

تواند  رو آب شیرین مخزن گتوند نمی توانند این وضعیت را ناپایدار کنند و ازاین نظرات کارشناسی، برخی حوادث می

اند  و برخی نیز سرریز شده  های پربارش کامال آبگیری به گفته او، اکثر سدهای حوزه. برای مدت طوالنی شیرین بماند

 .ماه دیگر ادامه داشته باشد دز شاید تا یک میان سرریز سد و دراین

ها  در این بارندگی. را نیز در پی داشت  ای در کشور بودیم که وقوع سیالب  سابقه های بی در روزهای اخیر شاهد بارندگی

 وضعیت آبگیری سدهای کشور چگونه بوده است؟

اند، حاال  متمرکز بوده است؛ در البرز شمالی، سدها آبگیری شدههای اخیر به شدت در حوزه زاگرس جنوبی و البرز شمالی  بارندگی

های جنوبی کشور نیز سد  در قسمت. شود دست تخلیه می سد سپیدرود سرریز دارد و حجم اضافی آب از مخزن به سمت پایین

سد دز کامال پر . ردهای قبل وضعیت بهتری دا میلیارد مترمکعب آبگیری شده است و نسبت به سال 0،8کرخه خوشبختانه حدود 

شوند که بتوانند  ای مدیریت می گونه پور نیز تقریبا آبگیری شده و به سدهای کارون و سد شهید عباس .شده و سرریز دارد

ها، حتی  های غربی کشور نیز اغلب سد در قسمت. های احتمالی آتی را کنترل کنند و آمادگی تسکین سیل را داشته باشند سیالب

های غربی  در قسمت. سد سیمره آبگیری شده و این کار ادامه دارد. اند  داری از آن به تازگی شروع شده بود، پر شدهبر سدی که بهره

ایم، در حالی که  متر بارندگی داشته میلی 00۵ساعت  9۴وبویراحمد و ایالم، در  های لرستان، کهگیلویه کشور، در حوزه استان

در حوضه دز، در عرض شش ساعت . بوده و این میزان برای یک روز بسیار زیاد است متر میلی 9۴۵متوسط بارندگی کشور حدود 

 .هزار مترمکعب در ثانیه را ایجاد کرد ایم که سیالب بزرگ هشت متر بارندگی داشته صد میلی
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 اند؟ تکمیل، آسیب ندیده شده و دردست آیا هیچ یک از سدها، اعم از سدهای تکمیل  در جریان این سیالب

. ، باید تعریفی جامع از آن داشته باشیم که تکلیف روشن باشد«سد»گوییم  البته وقتی می. ایم شکل خاصی برای سدها نداشتهم. نه

من از . میلیون داشته باشد متر و مخزن باالی پنج 0۰ای که ارتفاع باالی  کنیم؛ به معنای سازه ما فعال از سد بلند صحبت می

من از سدهای ملی صحبت . سازند، اطالعی ندارم های دیگر آنها را می ها زیاد است و دستگاهوضعیت بندهای کوچک که تعداد آن

نشده هم اطالعی ندارم که دچار آسیب شده  های تکمیل درمورد سازه. یک از آنها وارد نشده است کنم که آسیبی به سازه هیچ می

 .باشند

 وضعیت سدهای تهران به چه صورتی است؟

اند اما هنوز ظرفیت آبگیری آنها  گرچه نسبت به سال گذشته به وضعیت بهتری رسیده. ایط متوسط قرار دارندسدهای تهران در شر

 .های احتمالی آینده آمادگی کامل دارند گسترده است و برای مهار بارش

 شوند؟ سدهایی که مخازن آنها پر شده است چه وضعی دارند و چگونه مدیریت می

کنیم سد دز احتماال تا یک ماه آینده سرریز داشته  بینی می مثال پیش. شوند فعال از دسترس خارج می منابع آبی مازاد این سدها

کند و سفره آب زیرزمینی نداریم، پس  باشد اما از آنجا که خوزستان خاک بسیار سفت و سنگینی دارد، آب در خاک آن نفوذ نمی

در رودهای . شوند ها یا از طریق خلیج فارس از دسترس خارج می البرسد عمال از مسیر تا آبی که به منطقه دشت خوزستان می

بزرگ خوزستان، به جز در سدهای گتوند و کرخه که ظرفیت آنها باقی است، سدهای دیگر تقریبا کامل آبگیری شده و برخی از 

 .کنند آنها مانند سد دز سرریز دارند و آب را تخلیه می

 شود؟ د، کامال رد مییعنی اگر حاال سیالبی به سد دز برس

برای همین بعد از اینکه . تواند آن را دفع کند یا تسکین بدهد شرایط به این شکل است که اگر سیالبی بیاید، دیگر سد نمی. بله

 اصوال. های احتمالی آینده آماده باشد ای آب را از مخزن تخلیه کنند که سد برای مهار سیالب سیالب اصلی عبور کرد باید به اندازه

این بار . مدیریت سیل به این شکل است که مجبور هستیم سدها را کمی خالی نگه داریم تا اگر سیالبی به سد رسید، کنترل شود

 .هزار مترمکعب رسید تا پنج 8۵۵هزار و  هزار مترمکعب بود که بعد از تسکین سیالب، خروجی به چهار ورودی سیالب باالی هشت

کنید؟ سازه سد دز سابقه و توان  است آیا شما این را تأیید می سابقه بوده سال اخیر بی ٠۵۵شود این سیالب در  گفته می

 تخلیه این حجم از سیالب را دارد؟

سال پیش  ۰۵است؛ یعنی از حدود  گیری ما در این منطقه مشغول به کار شده  اندازه  از زمان احداث این سد و از زمانی که ایستگاه

های هیدرولوژی و محاسبه دوره بازگشت  زرگی سیالب اخیر ثبت نشده است؛ البته با استفاده از فرمولتاکنون هنوز سیالبی به ب

ها، شاید بتوان آمارهای دیگر با عددهای باالتری را استخراج کرد؛ اما در واقعیت سیالبی با این حجم در طول عمر بیش از  پدیده

این را هم دارد؛ اما هنوز این   از های بیش  ته سرریز سد دز توانایی تخلیه سیالبالب. سابقه بوده و ثبت نشده است ساله سد دز بی ۰۵

 .موقعیت پیش نیامده است

بینی وقوع سیالب و پرشدن سدها وجود نداشته است که از قبل بخشی از مخازن سدها،  سؤال این است که مگر پیش

 خصوص سد دز را تخلیه کنید؟ به

های هواشناسی،  مثال یک سال با گزارش. افتد گونه نیست که بگوییم حتما اتفاق می ناسی آنهای هواش بینی درصد تخمین پیش

مدیریت سد و  .ها تخلیه کردیم و بعدا که سیالبی نیامد، دچار مشکل شدیم سازی سیالب مقداری از مخازن سدها را برای آماده

وهوایی  بینی وضعیت آب های اخیر، زمان پیش از این، در بارندگی جدای .ای است العاده پیچیده برداری از سد، کار فوق مدیریت بهره
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میلیون  9۵۵مخزن دز با بیش از. از زمان وقوع سیالب فاصله چندانی نداشت و سدها از همان زمان شروع به تخلیه مخزن کردند

عمال امکان تسکین سیل نداشت که اگر مخزن کامال پر بود  مترمکعب ظرفیت خالی، توانست تسکین سیالب داشته باشد، در حالی

 .های فعلی بود رسید بسیار شدیدتر از سیالب دست رود می و سیالبی که به پایین

 وضعیت گتوند چطور است؟

، 0ای کارون اعم از کارون  به این معنا که سدهای زنجیره. ترین سدی است که بر پیکره آبی کارون بسته شده است گتوند پایین

تر، وظیفه پایانه نهایی آب را دارد و آب  تدریج مدیریت شوند و گتوند با مخزن بزرگ توانند به پور می عباسو سد شهید  ۴کارون 

 .شود خروجی از سدهای باالدستی توسط آن کنترل می

های ورودی به  شد باعث شورشدن آب خواهد شد، چه بر سر آب با توجه به گنبدهای نمکی بستر این سد که گفته می

 شود؟ ها هم شور می این آب. آید مخزن آن می

این شرایطی است که حاال وجود . آید گیرد و به سطوح باال نمی آب شور سد گتوند به دلیل وزن سنگین آن در پایین مخزن قرار می

حجم آب شوری در پایین مخزن وجود دارد و آب سطوح باالی مخزن با کیفیت آبی که رودخانه کارون به آنجا رسانده، . دارد

 .مادامی که این شرایط پایدار باشد، مشکل خاصی وجود ندارد. یکسان است

 شود احتمال پیشروی آب شور به باال وجود ندارد؟ وقتی آب زیادی پشت سد جمع می

. مادامی که حادثه خاصی اتفاق نیفتد این وضعیت پایدار خواهد بود. کند ماند و به سمت باال حرکت نمی معموال آب شور پایین می

ای نیست که فعال آب مخزن شور باشد، اما نظر کارشناسی این است که پایداری  گونه توان گفت وضعیت آنجا به به صورت کلی می

 .مدت و تاریخی باشد تواند بسیار طوالنی این وضعیت نمی

 یعنی تا ابد قرار نیست آب سطوح باالیی مخزن سد گتوند شیرین بماند؟

 .توانند شرایط را ناپایدار کنند خی از حوادث میدر هر صورت بر. ماند نه، نمی

 دهد؟ چه حوادثی شرایط را تغییر می

 .این پرسش را از آنها بپرسید. در این زمینه در دانشگاه تهران مطالعاتی انجام شده است

 ها چقدر بود؟ بینی شما از میزان آسیب اگر سدها نبودند پیش

شد مثال در آبادان و خرمشهر  ام بررسی کنند که اگر تسکین سیالب انجام نمی ب گفتهاتفاقا من به همکاران در مؤسسه تحقیقات آ

های  هرحال این مسئله نیاز به مطالعاتی دارد و برای رسیدگی به آن الزم است از مدل یا کردستان چقدر سیالب داشتیم، اما به

توان به این فکر کرد که در  داد، می چه وضعیتی رخ میریاضی استفاده شود؛ ولی به صورت کلی اگر بخواهیم بگوییم بدون سدها 

توانست  هزار مترمکعب در ثانیه تسکین پیدا کرده؛ مثال اگر سد دز نمی هزار مترمکعب در ثانیه به پنج هر صورت یک سیل هشت

دست مانند  ی پایینشد و به سمت شهرها هزار مترمکعبی وارد رودخانه می این تسکین سیالب را داشته باشد تمام آن سیل هشت

 .رساند العاده سنگینی می های فوق رفت که طبعا خسارت می... دزفول و اندیمشک و

 پرشدن مخازن سدها، خسارتی به باالدست سدها نرسانده است؟

ر از آن هم آید، در ارتفاعی باالت یعنی به جز ترازی که آب تا آنجا باال می. سال است که ساخته شده و حریم دارد ۰۵سد دز بیش از 

شوند و ممکن  سدهای جدیدی هستند که ساخته می. هستند  سد کرج و باقی سدها هم به همین صورت. تأسیساتی وجود ندارد

است هنوز تملک اراضی نشده باشند که احتمال بروز خسارت به تأسیسات و احیانا روستاهای باالدست وجود دارد، اما معموال سعی 

 .برداری نرسد سد به بهرهشود بدون تملک اراضی،  می
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 مواردی بوده که تملک اراضی صورت نگرفته باشد؟

ممکن است سدهای دردست . اند کشی شده سدهایی که آبگیری شده تا چند متر باالتر از تراز حداکثری مخزن سد تملک و فنس

نشود حتما با باالآمدن تراز، آسیب ساخت هنوز تملک اراضی نشده باشند که اینها هم اگر تکمیل شوند و اراضی آن خریداری 

 .کنند زیادی وارد می

 شود؟ دست برای چه مدتی حل می حاال با پرشدن سدها، مشکالت آب مناطق پایین

ها در شرق کشور ادامه دارد و این جبهه باید از  البته بارش. هایی از فالت مرکزی کمبود بارندگی داریم متأسفانه هنوز در قسمت

گرچه . ا تحلیل جامعی از وضعیت داشته باشیم، اما مسلما وضعیت آبی نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بودکشور خارج شود ت

فعال به جز چهار استان کرمان، یزد، اصفهان و هرمزگان که هنوز . هنوز در بسیاری از مناطق بارندگی کمتر از متوسط ساالنه است

های  البته اصفهان هم با توجه به بارندگی. های خوبی رخ داده است بتا بارندگیاند، در دیگر مناطق نس های جدی نداشته بارندگی

توان گفت که مشکل آب کشور  های غرب کشور هم نمی با بارندگی. تواند وضعیت بهتری پیدا کند خوب باالدست در کوهرنگ می

بندی  امسال کامال آب خواهد داشت و سهمیهدست سد دز  توانیم اطمینان داشته باشیم که مثال شبکه پایین ما می. حل شده است

در مورد کرخه نیز که سال گذشته بخشی از اراضی زیردست آن کشت نشده بود، امسال شاهد توسعه . آب صورت نخواهد گرفت

های  اند و حجم آبی که وارد تاالب ها آبگیری شده به هر حال مشکالت کمتری خواهیم داشت؛ تاالب. کشاورزی خواهیم بود

اند و  ها آبگیری شده های شرقی کشور نیز سدها و تاالب در قسمت. دست شده، مقداری در تثبیت وضعیت مؤثر خواهد بود ینپای

 .توان اطمینان بیشتری به آینده داشت می

 های اخیر و آبی که پشت سدها جمع شده چقدر به تولید برق کمک کرده است؟ سیالب

هایی که مثال روی سدهایی مثل سد  دیگر نیروگاه .دو بدنه آبی دز و کارون قرار دارند های آبی بزرگ کشور روی مجموعه نیروگاه

های دز و کارون با حداکثر  فعال نیروگاه. های دز و کارون تأثیرگذار نیستند اند به اندازه نیروگاه کرج یا سدهای کوچک درست شده

ل این است که در حد امکان آب از طریق نیروگاه و بعد از آن از سرریز برداری سد نکته او در مدیریت بهره. کنند توان برق تولید می

فعال در سد دز . شود های تحتانی هم به تخلیه کمک می آمیز شود با بازکردن دریچه اگر تخلیه آب از سرریز هم مخاطره. تخلیه شود

های تحتانی نیز  کند، از سرریز و دریچه را تخلیه میاست و در کنار اینکه نیروگاه با حداکثر توان آب  هر سه این مراحل انجام شده 

 .شود تخلیه می

های این مناطق، وضعیت هیرمند  با بارش. ها به شرق کشور و افغانستان منتقل شده است در خبرها آمده بود که بارش

 شود؟ و دریاچه هامون چطور می

های سنگینی که  مسلما حاال با بارش. ب ذخیره قبلی داشتهمیلیارد مترمکع 9۵ترین دریاچه آب شیرین کشور است که  هامون بزرگ

در ناحیه افغانستان صورت گرفته اگر آب به هامون برسد وضع آنجا هم مناسب خواهد شد، در عین حال هنوز در خود این مناطق 

 .هم امکان بارش وجود دارد

 توانند سیالب را مهار کنند؟ سدهای افغانستان می

 .ندانی ندارمباره اطالعات چ دراین
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 آب

 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱دوشنبه 

    !!صادرات نیمی از آب شرب پایتختصادرات نیمی از آب شرب پایتخت

میلیارد لیتر آب  ۰80است، بیش از درصد افزایش یافته  08زمینی در سال گذشته که حدود  هزار تنی سیب 108میزان صادرات 

  .خورده که بیشتر از نصف آب شرب پایتخت در یک سال است

درصد بیشتر از  08تن رسید که از نظر وزنی  090هزار و  108زمینی در سال گذشته به  به گزارش خبرنگار ایسنا، صادرات سیب

بر و کنترل آن  درات آب مجازی یعنی محصوالت آببود و این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی برای صا 0000سال 

  .تر باشد های بسیاری طی دو سال گذشته انجام داده تا صادرات محصوالت کشاورزی از نظر اقتصاد آب، به صرفه ریزی برنامه

این نتیجه رسید که با  توان با دو دو تا چهارتایی ساده به بر، می زمینی به عنوان یکی از محصوالت آب اما با نگاهی به صادرات سیب

میلیارد و  ۰80کشور مختلف که عمده آن عراق، ترکمنستان و آذربایجان هستند،  00صادرات این محصول در سال گذشته به 

  .شود هزار مترمکعب می 0۵0میلیون و  ۰80هزار لیتر آب خورده است که معادل  08۵میلیون و  0۵0

ای برای کاهش مصرف آب خبر داده  انواع محصوالت سبزی و صیفی در فضای گلخانهای  گرچه حجتی سال گذشته از تولید گلخانه

جویی کنیم که  میلیارد مترمکعب آب صرفه 0.9توانیم در افق دو ساله  و گفته که مثال اگر محصول خیار در گلخانه تولید شود می

دهد که بیشتر  زمینی نشان می ؛ اما صادرات سیباست( میلیون مترمکعب ۰۵یک میلیارد و )به اندازه آب مصرفی شرب در پایتخت 

بر به کشورهای مختلف صرف شده است که ضرورت  از نیمی از آب مصرفی مردم تهران در یکسال، برای صادرات این محصول آب

  .دهای توسعه پایدار و اقتصاد آب در تجارت محصوالت کشاورزی توجه کن دارد وزارت جهاد کشاورزی بیش از پیش به سیاست
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  منتشر شدمنتشر شد  ۰۹۰۹تا تا   ۰۵۰۵های های   شاخص قیمت تولید محصوالت کشاورزی سالشاخص قیمت تولید محصوالت کشاورزی سال
  .را منتشر کرد 00تا  0۵های  مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید محصوالت کشاورزی سال 

از سوی  0000تا  000۵های  گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی سال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مرکز آمار ایران منتشر شد

به  0000و  0009، 0000های  در سال( 000۵=0۵۵بر مبنای )شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

 .درصد است 9.۴و  ۴0.0، ۴0.8است که درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل برابر با  90۴/0و  9۵0.0، 0۴0.8ترتیب برابر با 

های بهار، تابستان، پاییز و  در فصل 0000اعت، باغداری و دامداری سنتی سال درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولیدکننده زر

های بهار، تابستان،  در فصل 0009همچنین درصد تغییرات فصلی . درصد است 0.۴ـ و 0.0، 0.۰، ۴0.8زمستان به ترتیب برابر با 

های بهار، تابستان،  در فصل 0000تغییرات فصلی درصد . ـ درصد است90.0ـ و 9.8، 0.۵، ۴۴.0پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 

 .ـ درصد است0۰.۰ـ و 0.9، 0.۵، 0۵.9پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 

است که نسبت به سال قبل  9۴0.9و  901.۵، 00۵.1به ترتیب برابر با  0009و  0009، 0000های  در سال« غالت»شاخص گروه 

 .ستدرصد افزایش داشته ا 00.0و  1۰.۴، 0۵.1

است که نسبت به سال  990.۰و  988.۵، 0۴۴.۴به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال« سبزیجات»شاخص گروه 

 .درصد کاهش داشته است 90.0درصد افزایش و  00.۰و  ۴۴.۴قبل 

است که  99۴.0و  900.9، 0۰9.۰به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال« های آجیلی ها و میوه میوه»شاخص گروه 

 .درصد افزایش داشته است 1.0و  08.۰، ۰9.۰نسبت به سال قبل 

است که  909.۵و  9۵۰.0، 010.0به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال« های روغنی ها و میوه دانه»شاخص گروه 

های  در سال« ای ای و ادویه محصوالت نوشابه» شاخص گروه. درصد افزایش داشته است 0.۴و  9۵.0، 10.0نسبت به سال قبل 

درصد افزایش  91.۴و  00.9، ۰8.1است که نسبت به سال قبل  908.0و  080.0، 0۰8.1به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000

است که  001.0و  010.0، 909.8به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  شاخص گروه توتون و تنباکو در سال.داشته است

، 0000های  در سال «گیاهان در ساخت شکر»شاخص گروه . درصد تغییر داشته است 01.۵ـ و 90.0، 009.8نسبت به سال قبل 

درصد افزایش داشته  90.9و  ۴۰.0، ۵0.9است که نسبت به سال قبل  9۵0/۵و  0۰۰.1، 0۵0.9به ترتیب برابر با  0000و  0009

 900.۵و  000.۵، 0۰8.۴به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال« بندی نشده موادخام طبقه»شاخص گروه .است

 .درصد افزایش داشته است 9۴.۰و  0.0، ۰8.۴است که نسبت به سال قبل 

است  000.۴و  00۰.۴ ،0۰۵.۵به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال« حیوانات و محصوالت حیوانی»شاخص گروه 

 .ـ درصد تغییر داشته است9.۵و  0۵.0، ۰۵.۵که نسبت به سال قبل 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

« « توانیمتوانیم  ما میما می»»اقتصاد مقاومتی ترجمه اقتصاد مقاومتی ترجمه //شودشود  ها انجام میها انجام می  ل به خارج از طریق صرافیل به خارج از طریق صرافیهنوز انتقال پوهنوز انتقال پو

  است است 
  .شود، با برجام اتفاق خاصی نیفتاد شعار ما می توانیم به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی دنبال می: وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت

ای و  ، محمدرضا اسکندری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر امروز در دیدار نوروزی با مدیران رسانهفارسخبرگزاری به گزارش 

سازمان اقتصادی کوثر تالش ما  در: های داخلی است، گفت خبرنگاران ضمن بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به ظرفیت

 .معرفی الگوهای عملی در اقتصاد مقاومتی است

تواند به  سازمان اقتصادی کوثر یک مجموعه غیردولتی در فضای اقتصادی کشور است که می :اسبق جهاد کشاورزی افزودوزیر 

از آنجا که : دهیم گفت را سر می« توانیم ما می»مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه اینکه ما شعار .عنوان یک الگو باشد

 .ها گشایشی برای آن ایجاد شده باشد خلی متکی بود، درگیر تحریم نبود، تا بعد از تحریمسازمان اقتصادی کوثر به تولید دا

در قسمت صادرات برای ورود پول کاالهای صادراتی با مشکالتی مواجه بودیم که بعد از برجام هم هنوز البته : اسکندری تصریح کرد

 .مشکالت حل نشده است

وثر برای رفع مشکل تحریم و ورود پول به کشور این گونه بود که از مشتری و شرکت حل سازمان اقتصادی ک راه: وی تصریح کرد

 .خارجی خریدار کاال پول را به ریال دریافت کند

هیچ گشایشی بعد از برجام برای سازمان اقتصادی کوثر اتفاق نیفتاده است و در حال حاضر : وزیر اسبق جهاد کشاورزی بیان داشت

 .گیرم می ها برای ورود پول کاالی صادر شده بهره ز روش قبلی یعنی از طریق صرافیمانند قبل از برجام، ا

 .پس از برجام سوئیفت هنوز نتوانسته گشایش را برای ما ایجاد کند: اسکندری تصریح کرد
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  حل ساختاری مشکالت در گرو اقتصاد مقاومتی استحل ساختاری مشکالت در گرو اقتصاد مقاومتی است/ / اقتصاد ایران نفعی از رهگذر برجام نبرداقتصاد ایران نفعی از رهگذر برجام نبرد
مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه بنا به اذعان صریح رئیس کل بانک مرکزی، اقتصاد کشور از لغو تحریم هیچ نفعی  

  .کلید حل مشکالت ساختاری در اقتصاد مقاومتی است: نبرده است، تاکید کرد

، در دیدار نوروزی وزیر اسبق خبرگزاری فارسالدین موسوی مدیرعامل  ، سید نظامارسخبرگزاری فبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال  8جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را مانند 

رفت با توجه به مسائل و  همانطور که در بیانات ایشان هم بود شاید انتظار می: نامگذاری کردند، گفتگذشته با یک عنوان اقتصادی 

شد، اما نقطه کانونی  مشکالتی که کشور در زمینه سیاست خارجی با آن روبروست نامگذاری و شعار سال بر این اساس انتخاب می

 .مطرح کردند مسئله اقتصاد استهای اخیر و امسال  مباحثی که مقام معظم رهبری در سال

شود بدون عقبه کارشناسی و یا  شاید اینگونه احساس شود که نامگذاری سالها و شعارهایی که انتخاب می: موسوی تصریح کرد

های انتزاعی صورت گیرد اما حقیقت امر این است که ایشان برای انتخاب شعار سال عقبه راهبردی و  زنی صرفاً براساس گمانه

 .کنند اسی را طی میکارشن

های اخیر یک  حقیقت این است که مسئله اقتصاد و مخصوصاً اقتصاد مقاومتی طی سال: تصریح کرد خبرگزاری فارسمدیرعامل 

 .مقوله کامالً عینی و ملموس است

کلید واژه و   شنویم عمدتاً مسئله اصلی آنها اقتصاد و یشویم و حرف دل مردم را م زمانی که وارد جامعه می: وی تصریح کرد

 .مشکالت اصلی مرتبط با آن بحث اشتغال و همچنین بحث رکود است

ای است که قشر محروم و مستضعف و حتی افرادی که به لحاظ اقتصادی در مرتبه متوسط به باال قرار  رکود مسئله: موسوی گفت

 .کنند با آن مواجه هستند ی و بخش خصوصی فعالیت میدارند و افرادی که در حوزه کارآفرین

ها را در این رابطه نادیده بگیریم اما حقیقت این  خواهیم دستاوردهای دولت و دولت ما نمی: بیان داشت خبرگزاری فارسمدیرعامل 

 .برنامه جدی برای این مشکل دیده نشده استشود  های اخیر بر اساس آنچه مالحظه می است که طی سال

در این رابطه حرف زیاد است اما آنچه که باعث شد تا مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل : وی افزود

 .نامگذاری بنامند باید در عرصه عمل هم اتفاق بیفتد

بینیم این است که نه تنها شاهد بیکاری هستیم بلکه شاهد  افتد و ما می امروز اتفاقی که در حوزه اشتغال می: موسوی بیان داشت

 .بیکار شدن شاغلین هم در عرصه جامعه هستیم

ای اقتصاد مقاومتی را برای رفع  رسد برای رفع مشکالت اقتصادی یک طرح کالن اقتصادی الزم است،البته عده به نظر می: وی افزود

 .کنند یر دیگری از آن میمشکالت اقتصادی باور ندارند و تصو

گذاری در داخل مشکالت را  گذاران با سرمایه ها و اینکه سرمایه گذاری خارجی بعد از رفع تحریم وی با بیان اینکه نباید به سرمایه

در خواهم اظهار نظر کنم اما آنچه که  با توجه به اینکه متخصص علم اقتصاد نیستم نمی: کنند دلخوش باشیم، اظهارداشت حل می

ها و برجام برای اقتصاد  عینیت رخ داده این بوده است که آقای سیف رئیس بانک مرکزی اعالم کرد هیچ اتفاقی از قبل رفع تحریم

انی و آن جاهایی که لذا ضمن اینکه تأکید داریم باید با دنیا و اقتصاد جه: تصریح کرد خبرگزاری فارسمدیرعامل .ما نیفتاده است

های آن استفاده کنیم، در عین حال مجموع شرایط جهانی و شرایط  برای ما مزیت نسبی دارد تعامل داشته باشیم و از ظرفیت
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های کالن مقام معظم  هایی که در سیاست کند که اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک الگوی درست با چهارچوب اقتصادی ایجاب می

 .به کار بریم رهبری مطرح شده،

 .نباید اقتصاد مقاومتی را به عنوان اقتصاد ریاضتی معرفی کرد: موسوی تصریح کرد

نظران علم اقتصاد قبول دارند که راه درمان مشکل اقتصاد همین اقتصاد مقاومتی  بسیاری از اهالی اقتصاد و صاحب: وی بیان داشت

ندارند هم اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک نسخه درست برای کشور است و حتی افرادی که به لحاظ سیاسی به نظام دلبستگی 

نظران معتقدند که این روش درست است و مسائل ساختاری  بسیاری از صاحب: افزود خبرگزاری فارسمدیرعامل .اند تائید کرده

 .کند کشور را در حوزه اقتصاد، اقتصاد مقاومتی حل می

بخش : پردازند و طمع دارند، اظهارداشت گذاری نمی جهت به سرمایه گذاران خارجی بیخود و بی وی با تاکید بر اینکه سرمایه

 .شود ای از رشد اقتصادی کشور ترکیه مبتنی بر استقراض بوده که با یک تکانه در حوزه اقتصادی دچار مشکل می عمده

 .بل اقتباس نیست و باید مبتنی بر نیاز خودمان حرکت کنیمبنابراین برخی الگوها قا: وی تصریح کرد

گویند ما توانمندی نداریم، اما اتفاقاتی از جمله خودکفایی در تولید گندم اگرچه بعداً  می  اگرچه برخی: موسوی بیان داشت

 .توانیم دهد که ما توان داریم و می دستخوش تغییراتی شد، نشان می

پذیر  انیم به برجام رسیده و عملی شده است و به طور طبیعی در سایر جاها نیز تحقق این شعار امکانتو شعار ما می: موسوی افزود

 .پذیر نیست ها امکان توسعه، پیشرفت و رشد در هیچ جای دنیا بدون همکاری رسانه: گفت خبرگزاری فارسمدیرعامل .است
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  شاخص های قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی منتشر شدشاخص های قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی منتشر شد

خورشیدی  0000تا  000۵های  مرکز آمار ایران طی گزارشی شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی طی سال

 .را اعالم کرد

  تا ٠۹۰۵های  مرکز آمار ایران طی گزارشی شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی طی سال

 .خورشیدی را اعالم کرد ٠۹۰۹

خبرنگار ایانا، بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران مخابره کرده است، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغبانی و به گزارش 

است که  90۴.0و  9۵0.0، 0۴0.8به ترتیب برابر با  0000و  0089، 0000های  در سال( 000۵=0۵۵بر مبنای )دامداری سنتی 

 . درصد است 9.۴و  ۴0.0، ۴0.8درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل برابر با 

های بهار،  در فصل 0000بنابراین گزارش، درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت تولیدکننده زراعت؛ باغداری و دامداری سنتی سال 

های بهار،  در فصل 0000درصد تغییرات فصلی . درصد است -90.0و  -0.0، 0.۰، ۴0.8تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب با 

 .درصد است -0۰.۰و  -0.9، 0.۵، 0۵.9پاییز و زمستان به ترتیب برابر با تابستان، 

است که نسبت  9۴0.9و  901.۵، 00۵.1به ترتیب با  0000و  0009، 0000های  در سال "غالت"برپایه این گزارش، شاخص گروه 

 . درصد افزایش داشته است 00.0و  1۰.۴، 0۵.1به سال قبل 

 990.۰و  988.۵، 0۴۴.۴به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "سبزیجات"ه این در حالی است که شاخص گرو

 . درصد کاهش داشته است 90.0درصد افزایش و  00.۰و  ۴۴.۴است که نسبت به سال قبل 

ب برابر با به ترتی 0000و  0009، 0000های  در سال "های آجیلی ها و میوه میوه"در بخش دیگری از این گزارش، شاخص گروه 

 .درصد افزایش داشته است 1.0و  08.۰، ۰9.۰است که نسبت به سال قبل  99۴.0و  900.9، 0۰9.۰

است که  909.۵و  9۵۰.0، 010.0به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "های روغنی ها و میوه دانه"شاخص گروه 

 . ه استدرصد افزایش داشت 0.۴و  9۵.0، 10.0نسبت به سال قبل 

 998.0و  080.0، 0۰8.1به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "ای ای و ادویه محصوالت نوشابه"شاخص گروه 

 . درصد افزایش داشته است 9۴.1و  00.9، ۰8.1است که نسبت به سال قبل 

است که نسبت به  001.0و  010.0، 909.8به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "توتون و تنباکو"شاخص گروه 

 . درصد تغییر داشته است 01.۵و  -90.0، 009.8سال قبل 

و  0۰۰.1، 0۵0.9به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  های در سال در سال "گیاهان در ساخت شکر"شاخص گروه 

 . ستدرصد افزایش داشته ا 90.9و  ۴۰.0، 0.9است که نسبت به سال قبل  9۵0.۵

است که  900.۵و  000.۵، 0۰8.۴به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "نشده بندی مواد خام طبقه"شاخص گروه 

 .درصد افزایش داشته است 9۴.۰و  0.0، ۰8.۴نسبت به سال قبل 

است  000.۴و  00۰.۴، 0۰۵.۵به ترتیب برابر با  0000و  0009، 0000های  در سال "حیوانات و محصوالت حیوانی"شاخص گروه 

 ./درصد تغییر داشته است -9.۵و  0۵.0، ۰۵.۵که نسبت به سال قبل 

 کنید دانلودمتن کامل این گزارش و جداول مربوط به آن را می توانید از اینجا 

/news/fa/ir.iana.www://http9000۰D/%8%B۴%D8%A0% 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  شودشود  ذرت و جو کشور امسال در بورس کاال عرضه میذرت و جو کشور امسال در بورس کاال عرضه می
امین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود هیأت دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصوالت کشاورزی و امکان ت 

تعیین  000۰خریداران و سیستم بانکی، محصوالت ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران در سال 

دولت به ریاست حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهوری، مصوب شد، ، در جلسه هیات خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس  .کرد

 به منظور کمک به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از نقدینگی موجود خریداران و

 .عرضه شوند 000۰ال ها در بورس کاالی ایران در س سیستم بانکی، محصوالت ذرت و جو در کلیه استان

دولت آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت های بخش کشاورزی و جلوگیری 

 .از بروز مشکالت جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرد

ف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکل

فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطالعات و مشاوره های الزم به متقاضی و تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی در 

 .مورد محصوالت مورد نیاز اقدام نماید

ره اراضی قابل کشت بالاستفاده در سایر نقاط دنیا، می توان با استفاده از دیپلماسی در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گست

استفاده از این روش می تواند در چارچوب برنامه های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات . مطلوب از این منابع بهره برداری کرد

رج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر بخشیدن به عرضه محصوالت اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خا

 .منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصوالت مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود

 .نامه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود کاهش درصد ترجیحات تعرفه ای اقالم موضوع موافقت
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۹۱دو شنبه 

  در بورس کاالی ایران عرضه می شوددر بورس کاالی ایران عرضه می شود  ۰۰۰۰ذرت و جو کل کشور طی سال ذرت و جو کل کشور طی سال 

هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با  <کشاورزی 

استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصوالت ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی 

 .تعیین نمود 000۰ایران در سال 

گاه اطالع رسانی دولت، در جلسه هیات دولت به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری، پای به گزارش

وزیران نیرو و کشور گزارشی از بارندگی های گسترده اخیر و مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه های اجرایی و اطالع 

 .مراه بوده است، ارایه کردندرسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب ه

اعضای هیات دولت ضمن تشکر از همه دستگاه های مسئول به ویژه سازمان هالل احمر، وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و 

شهرسازی و استانداران استان های در معرض سیل و استان های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان 

 .ه ریزی کشور، دستگاه های مسئول را ملزم به جبران خسارت ها و ترمیم خرابی ها نمودندمدیریت و برنام

به هیات « ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درباره رفع مشکالت مربوط به آلودگی هوا»در ادامه جلسه گزارشی درخصوص 

اه های اجرایی ذیربط درخصوص مقابله با آلودگی هوا و وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت های انجام شده هریک از دستگ

میزان تحقق آن ها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تالش های دستگاه های مسئول تاکید 

ی مورد نیاز با همچنین هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مال.شد

استفاده از نقدینگی موجود خریداران و سیستم بانکی، محصوالت ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی 

در ادامه دولت آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت .تعیین نمود 000۰ایران در سال 

 .ای بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکالت جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کرددر فعالیت ه

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت 

عات و مشاوره های الزم به متقاضی و تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی در فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطال

 .مورد محصوالت مورد نیاز اقدام نماید

در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بالاستفاده در سایر نقاط دنیا، می توان با استفاده از دیپلماسی 

استفاده از این روش می تواند در چارچوب برنامه های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات . ی کردمطلوب از این منابع بهره بردار

بخشیدن به عرضه محصوالت اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر 

 .ورد نیاز کشور از خارج مبدل شودمنابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصوالت م

 .کاهش درصد ترجیحات تعرفه ای اقالم موضوع موافقتنامه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بود
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  میلیون ریالی بابت هر هکتار زمین کشاورزی میلیون ریالی بابت هر هکتار زمین کشاورزی   ٠٠۵٠٠۵اجاره اجاره / / هزار حلقه چاه غیرمجاز در کرمانهزار حلقه چاه غیرمجاز در کرمان  ۸۸وجود وجود 
میلیون  ۴۵تا  0۰در حالی که براساس عرف اجاره زمین کشاورزی بین   :رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت

  .شود میلیون ریال اجاره داده می 00۵ریال در هر هکتار است، اما در این منطقه، زمین کشاورزی با قیمت 

، سید یعقوب موسوی در حاشیه بازدید خبرنگاران از مزارع گندم جنوب استان کرمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار تن انواع محصوالت زراعی، دامی،  9۵۵میلیون و  ۴هزار هکتار است و سالیانه  91۴با بیان اینکه سطح زیرکشت این منطقه 

زمینی مقام  ای، خرما، هندوانه، پیاز طرح استمرار و سیب این منطقه در تولیدات گلخانه: شود، گفت باغی و شیالتی در آنجا تولید می

 .اول کشور را دارد

این منطقه با تولید : زمینی و پیاز است، اظهار داشت ترین مکان در تعیین قیمت سیب با بیان اینکه جنوب استان کرمان اصلی وی

هکتار رتبه نخست کشور را در تولید این محصوالت را به خود اختصاص  0۴۵۵ای در سطح  هزار تن محصوالت گلخانه 91۵ساالنه 

 .داده است

قاره هند و کشورهای  تولیدات این منطقه در داخل مصرف و بخشی از هم به جنوب شرق آسیا، شبه بخشی از: وی تصریح کرد

 .شود حوزه خلیج فارس و حوزه قفقاز صادر می

 .شود به روسیه و آذربایجان صادر می( نوعی خیار)عمده خیار خاردار و همچنین پاترون : وی بیان داشت

 .روند حوزه آسیای میانه و افغانستان از جمله متقاضیان خرمای این استان به شمار می اوکراین، پاکستان، کشورهای: موسوی گفت

رود،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان با بیان اینکه بحران آب یکی از مشکالت جنوب این استان به شمار می

نوین و بارانی به لحاظ کیفی و کمی مقام دوم کشور را  ای مقام اول و در آبیاری این منطقه در اجرای آبیاری قطره :اظهار داشت

هزار حلقه چاه در جنوب این  9۴بیش از : هزار حلقه چاه غیرمجاز در این منطقه وجود دارد، تصریح کرد 8وی با بیان اینکه .دارد

زمین است، در حالی که  یکی از مشکالت کشاورزی جنوب استان کرمان، نرخ باالی اجاره: موسوی تصریح کرد.استان وجود دارد

میلیون ریال در هکتار اجاره از  00۵میلیون ریال باشد، در این منطقه تا  ۴۵تا  0۰معموالً اجاره زمین باید برای هر هکتار 

شود که زیاد  تولید می( ای قطره)در حال حاضر هندوانه در این استان به روش آبیاری تیپ : وی بیان داشت.شود کشاورزان اخذ می

بر بودن آنها،  شود که با توجه به آب ای هم تولید می بر نیست و در کنار این محصوالت، محصوالتی مانند یونجه و ذرت دانه آب

 .درصدد هستیم تا سطح زیرکشت آنها را کاهش دهیم

می و دمای جیرفت به دلیل شرایط اقلی: در ادامه، غالمرضا سرحدی مسئول دفتر فنی مدیریت آب و خاکی جیرفت اظهار داشت

میلی متر است و بنابراین، اجرای  0درجه سانتیگراد است، تبخیر آبهای سطحی آن روزانه بیش از  ۰۰باالی هوا که حدود 

 .ای در این منطقه الزم و ضروری است های نوین آبیاری به ویژه آبیاری قطره سیستم

 .نیاز است که بخش عمده آن به حمایت دولت نیازمند استمیلیون ریال  0۵۵برای هر هکتار آبیاری نوین، حدود : وی تصریح کرد

درصد است، در حالی که  0۰تا  0۵وری آب بین  در آبیاری سطح بهره :مسئول دفتر فنی مدیریت آب و خاکی جیرفت تصریح کرد

محصول هم در واحد سطح شود و برداشت  درصد افزایش داده می 0۵تا  8۵وری آب به  ای، بهره با به کارگیری شیوه آبیاری قطره

 .افزایش می یابد
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هزار هکتار از اراضی  ۰8تاکنون : هزار هکتار است، افزود 91۵سرحدی با بیان اینکه سطح زیرکشت جنوب استان کرمان بیش از 

این هزار هکتار از  0مجهز شده و در سال گذشته ( ای قطره)های جنوب استان کرمان به سیستم آبیاری تیپ  کشاورزی شهرستان

 .طرح عملیاتی شد
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  چادگان خسارت زدچادگان خسارت زدمیلیارد تومان به باغات میلیارد تومان به باغات   ٠1٠1بارندگی بارندگی 
های  هکتار باغ میوه وجود دارد که در بارندگی ۰۵۵هزار و  9در شهرستان چادگان بیش از : مدیر جهاد کشاورزی چادگان گفت 

  .میلیارد تومان است 09هکتار خسارت صددرصدی وارد شد که ارزش ریالی آن بالغ بر  9اخیر به 

های چند روز پیش در شهرستان چادگان به  بارندگی: فارس در چادگان، اظهار کردوگو با خبرنگار  بختیار حاجتی امروز در گفت

 .هکتار از باغات این شهرستان خسارت وارد کرده است 9بیش از 

هکتار خسارت  9های اخیر به  هکتار باغ میوه وجود دارد که در بارندگی ۰۵۵هزار و  9در شهرستان چادگان بیش از : وی افزود

 .میلیارد تومان است 09د که ارزش ریالی آن بالغ بر صددرصدی وارد ش

کن شده یا  سال به باالست که یا ریشه 0۵خسارت وارده شده به یک هزار اصله درخت : مدیر جهاد کشاورزی چادگان تصریح کرد

 .شاخه بریده که دیگر قابل استفاده برای باغدار نیست

آباد، انالوجه، قرقر، معروف آباد، ده کلبعلی و علی عرب وارد شده که در  بیشترین خسارت به باغداران روستاهای حجت: وی گفت

این روستا قرار   آباد وارد شده است چون بیشترین باغات میوه در بین این باغداران، بیشترین خسارت به باغداران روستای حجت

باغی است که با وارد شدن خسارت سنگین به آباد از درآمد محصوالت  به گزارش خبرنگار فارس، معیشت مردم روستای حجت.دارد

 .رسد باغات این روستا نیاز به توجه ویژه مسئوالن به اهالی این منطقه ضروری به نظر می

آباد به خبرنگار فارس در چادگان مردم این روستا تقاضا داشتند مسئوالن شهرستان و استانی از  بر اساس اعالم مردم روستای حجت

 .را بازدید و تمهیداتی در خصوص جبران خسارات بیندیشندنزدیک باغات منطقه 
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 اقلیم و منابع طبیعی  

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  شود شود   میلیون تن گندم محقق میمیلیون تن گندم محقق می  ٠1٠1تولید تولید / / سیل اثر کاهشی بر تولید گندم نداردسیل اثر کاهشی بر تولید گندم ندارد
اگرچه سیل در برخی مناطق به مزارع : شود، گفت میلیون تنی تولید گندم محقق می 09بینی  مجری طرح گندم با بیان اینکه پیش

  .شود زارها باعث افزایش تولید می ها در مناطق دیگر از جمله دیم هایی را وارد کرده، اما این بارش گندم خسارت

در مورد وضعیت مزارع گندم پس از وقوع سیل در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .به مزارع تهیه نشده است هنوز اطالعات دقیق و جزئی از وضعیت خسارت: مناطق غربی و جنوبی کشور اظهار داشت

ها و بندهای انحرافی را با مشکل مواجه کرده، اما بطور کلی به مزارع آسیب چندانی  ه را سیل در برخی مناطق مسیل آب: وی افزود

  ها در دشت عباس استان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشترین خسارت.وارد نکرده است

هنوز میزان خسارت در این : و استان ایالم که اراضی کشاورزی آن مسطح است، مشاهده شده، بیان داشت دهلران خوزستان،

و دشت عباس  گرفتگی در برخی مزارع خوزستان، دهلران آب به علت مسطح بودن اراضی :وی افزود.بندی نشده است مناطق جمع

 .براین باید در آینده منتظر نتیجه برآورد خسارت ماندشود، بنا وجود دارد و خروج آب از این مزارع کندتر انجام می

وضعیت بارش در خراسان رضوی و شمالی مثبت ارزیابی شده، ضمن اینکه اثرات این بارش : افزود مجری طرح گندم وزارت جهاد

 .ستهای وارد شده به مزارع کرمانشاه اعالم نشده ا هنوز وضعیت خسارت: اسفندیاری پور تصریح کرد.هم خوب است

وارد شده باشد، اما همین بارندگی در برخی مناطق   درصدی به مزارع 0۵۵اگرچه ممکن است در برخی مناطق خسارت : وی افزود

 .دیگر باعث خیر و برکت است و بر افزایش تولید گندم در مناطق دیگر تأثیرگذار است

تولید مزارع گندم اثر مثبت دارد و قطعا در بسیاری از  ها در کالن بر وضعیت بارش: افزود مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی

زدگی تولید کاهش  بنابراین اگر در مناطقی به علت سیل: بیان داشت پور اسفندیاری.دهد ها تولید را افزایش می مناطق این بارش

میلیون تن که قبال اعالم  09مدنظر یعنی ها تولید را افزایش خواهد داد و در مجموع امیدواریم به تولید  یابد، در مناطق دیگر بارش

 .دهد بارندگی در مناطق دیم اثرات مثبت دارد و تولید را افزایش می: پور گفت اسفندیاری.شده بود، دست یابیم

های آذربایجان، زنجان، قزوین، همدان کمک کرده و علیرغم نگرانی که در استان مرکزی به  بارندگی در استان: وی تصریح کرد

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان .جم بارش وجود داشت، خوشبختانه این بارش به تولید کمک کرده استجهت ح

پور در  اسفندیاری.شود درصد گندم کشور در این استان تولید می 09خوزستان رتبه اول تولید گندم کشور را دارد و حدود  :داشت

ه به مزارع استان خوزستان وارد شده ممکن است تولید این استان به نصف برسد، هایی ک پاسخ به این سؤال که با توجه به خسارت

کل تولید گندم در استان ایالم ساالنه حدود : وی افزود.دانم چنین اتفاقی بیفتد صدمه در این استان زیاد بوده، اما بعید می: گفت

مجری .زار تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شوده 00۵شود، در این استان امسال حدود  بینی می هزار تن است و پیش 9۴۵

ها مانند زنگ زرد گندم را  رطوبت و افزایش بارندگی زمینه بروز بعضی از بیماری: طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .غاز شده استکند که با کمک سازمان حفظ نباتات کار عملیات کانون کوبی برای جلوگیری از بروز و شیوع این آفت آ ایجاد می

کش برای  های گلستان، دشت مغان و مازندران با توجه به رطوبت کشاورزان الزاما باید از قارچ در استان: پور تصریح کرد اسفندیاری

همچنین در مناطق شمال غرب و غرب هم بیماری زنگ زرد باید : وی افزود.هایی مثل سفیدک استفاده کنند جلوگیری از بیماری

های الزم به وزارت جهاد کشاورزی منطقه  از راهنمایی  برای برخورداری  گرفته شود و به محض مشاهده این بیماریبسیار جدی 

 .اعالم شود
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 یاقلیم و منابع طبیع

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  ها به فرسایش خاکها به فرسایش خاک  میلیارد تومانی ساالنه سیالبمیلیارد تومانی ساالنه سیالب  ٠۰۵۵٠۰۵۵خسارت خسارت / / هاها  عامل موثر در وقوع سیالبعامل موثر در وقوع سیالب  ۹۹
: ها موثر است، گفت عامل پوشش گیاهی میزان بارندگی و فرسایش خاک در وقوع سیالب 0ها با بیان اینکه  رئیس سازمان جنگل 

توان این  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عملیات آبخیزداری انجام شود، اما با توجه به بودجه ساالنه می 0۵۵در حالی که باید در 

  .کشد سال طول می 08۵هزار هکتار انجام داد که  ۰۵۵عملیات را فقط در 

های مختلف کشور و عوامل مؤثر بر  در مورد وقوع سیل در استان ارسخبرگزاری فوگو با خبرنگار اقتصادی  خداکرم جاللی در گفت

 .عوامل مختلفی از جمله شدت بارندگی به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی تأثیرگذار است های در بروز سیالب :این پدیده گفت

وضعیت پوشش  :متر باران بارید، افزود میلی 0۵۵ساعت بیش از  ۴8با بیان اینکه در سیل قبلی استان ایالم در زمان کمتر از  وی

وضعیت جذب آب در زمینی که پوشش گیاهی دارد و یک  ها بسیار مؤثر است، گیاهی هم به عنوان عامل دیگری در وقوع سیالب

 .منطقه جنگلی کامال با یکدیگر متفاوت است

کند و آب را  یاهی مانند یک اسفنج عمل میزمین دارای پوشش گ: ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت رئیس سازمان جنگل

 .برابر بیشتر از زمینی فاقد پوشش گیاهی است ۴۵جذب آب در یک زمین با پوشش مطلوب  کند، به طوری که در خود جذب می

تمام  با توجه به شرایط اقلیمی در: جاللی با بیان اینکه وضعیت پوشش گیاهی ما در کشور وضعیت مطلوبی نیست، تصریح کرد

های زاگرس از شرایط  های شمال و بخشی از جنگل در جنگل توان وضعیت پوشش گیاهی مناسبی داشت و فقط نقاط کشور نمی

 .مطلوب پوشش گیاهی برخوردار هستیم

میزان فرسایش خاک بیش از : ها تأثیرگذار است، بیان داشت سیالب وی با تأکید بر اینکه وضعیت خاک هم در جلوگیری از وقوع

 .ن در هکتار استت 01.۰

با اقدامات : تواند در جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند، تصریح کرد جاللی با بیان اینکه آبخیزداری یکی از اقداماتی است که می

 .تن خاک در پشت سدها جلوگیری کرده است ۴تن در هکتار از فرسایش خاک جلوگیری شده و از رسوب  0حدود  آبخیزداری

ناشی از  میلیون مترمکعب از حجم سدهای کشور را رسوب 90۵ از  براساس برآوردها بیش: ا تصریح کرده رئیس سازمان جنگل

 .ها گرفته است فرسایش خاک و گل

 91 بعد از انقالب فقط در: عملیات آبخیزداری انجام شود گفت میلیون هکتار از اراضی کشور 09۰وی با بیان اینکه باید در حدود 

میلیون هکتار دیگر از  00شده و به این ترتیب باید عملیات آبخیزداری در  ضی کشور عملیات آبخیزداری انجاممیلیون هکتار از ارا

 .اراضی کشور انجام شود

بازیابی و  دوباره باید عملیات آبخیزداری به ویژه عملیات مکانیکی در آن اراضی باید سال، 0۵البته بعد از هر : جاللی گفت

 .شود ترمیم

ها و  بنابراین انجام عملیات آبخیزداری برای حفظ منابع آب و خاک و پیشگیری از وقوع و کنترل بخشی از سیالب: وی افزود

 .های زیرزمینی ضروری است ها و کمک به نفوذ آب در سفره جلوگیری از رسوب و تعدیل خشکسالی

دهد و با هر هکتار عملیات  مینی انتقال میهای زیرز مترمکعب آب را به سفره ۰۵۵هر هکتار عملیات آبخیزداری : جاللی گفت

 .های زیرزمینی انتقال داد مترمکعب آب را به سفره 0۵۵۵توان  داری می آبخوان
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با  :ها برای کشور سود دارد، اظهار داشت برابر نسبت به هزینه ۴.0داری  وی با بیان اینکه هرهکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان

هزار هکتار عملیات آبخیزداری انجام داد، در حالی که باید  ۰۵۵توان حدود  ور میانگین ساالنه میهای معمول بط توجه به بودجه

 .میلیون هکتار این عملیات را انجام داد 0حداقل ساالنه در سطح 

ن عملیات کشد، تا ای سال طول می 0۵میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور شویم،  0اگر ساالنه موفق به انجام : جاللی گفت

 .در کل اراضی کشور که نیاز به آبخیزداری دارد، به اتمام برسد

در اقتصاد مقاومتی حفظ منابع پایه به عنوان یک زیربنا و شالوده : ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

داری است که  ربوط به آبخیزداری و آبخواناست و جزء پیشنهادهای وزارت جهاد کشاورزی در راستای اقتصاد مقاومتی مباحث م

 .امیدواریم در برنامه ششم با سرعت بیشتری پیش رود

 :ها متإثر از تغییر اقلیم است، گفت ها ناشی از چیست آیا این پدیده های شدید و سیالب وی در پاسخ به این سؤال که وقوع بارش

 .جمله تغییر در میزان نزوالت آسمانی تأثیرگذار استتغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین در مسائل مختلفی از 

 .تأثیرگذار است عالوه بر مورد مذکور در تغییر نوع نزوالت آسمانی و عوامل جوی هم تغییر اقلیم: جاللی بیان داشت

وا منجر شده در گذشته میزان بارش برف بیشتر بود ولی افزایش دمای ه :ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

 .تا حجم بیشتر نزوالت به صورت بارندگی باشد

باید مجموعه اقدامات از جمله عملیات آبخیزداری، : افتد بیان داشت های نویی در اقلیم اتفاق می وی با بیان اینکه پدیده

 .را برای جلوگیری از وقوع سیل در نظر گرفت افزایش پوشش گیاهی داری و همچنین آبخوان

برآورد خسارت بر عهده : های اخیر در مناطق مختلف کشور به منابع طبیعی اظهار داشت ورد خسارت سیالبدر م جاللی

 .ها است که هنوز برآورد دقیقی از این موضوع انجام نشده است استانداری

شود، اما از  می ها باعث تقویت پوشش گیاهی وقوع این بارندگی: ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

 .شود ناحیه خاک موجب فرسایش می

میلیارد  01۵۵ساالنه  شود و  ها موجب فرسایش خاک می دهد که وقوع سیالب ساله نشان می 0۵بطور متوسط میانگین : وی افزود

 .کند تومان خسارت به این بخش وارد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http000۰۵090۵۵۵91۵ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950129000260


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 
 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  هاها  رصد و کنترل کاربری اراضی با استفاده از پهپادرصد و کنترل کاربری اراضی با استفاده از پهپاد/ / زنی حفظ کاربری زمینزنی حفظ کاربری زمین  گروه گشتگروه گشت  ۰۵۵۰۵۵فعالیت فعالیت 
بکارگیری پهپادها نقش مهمی بر کنترل : معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت 

  .خواری و جلوگیری از دخل و تصرف اراضی دارد زمین

اشیه مراسم گردهمایی سراسری مدیران سازمان امور نژاد امروز در ح فرید صیدی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بر کنترل   مهمی تواند نقش می( پذیر از دور پرنده هدایت)به کارگیری پهپادها : اراضی کشور در تهران در جمع خبرنگاران گفت

های نظامی و انتظامی  هایی با دستگاه خواری و جلوگیری از دخل و تصرف در اراضی داشته باشد که قبل از آن باید هماهنگی زمین

 .امر محقق شود رود به زودی این که انتظار می صورت گیرد های نظارتی و سایر ارگان

مذاکره با بخش خصوصی برای : یابد، افزود و به صورت میدانی افزایش می با بیان اینکه رصد سازمان امور اراضی در عرصه وی

هایی که تغییر کاربری و  شهرها و استان اراضی کشاورزی به ویژه در حاشیه اربریاستفاده از پهپادها در راستای افزایش نظارت بر ک

 .شود، گام بسیار مهم و اساسی است ها مشاهده می تخلفات در آن

ها سطح  این سازمان با استفاده از این سامانه و نظارت بر حفظ کاربری: تصریح کرد 000اندازی سامانه  نژاد با اشاره به راه صیدی

 .ات را کاهش داده استتخلف

 .اکیپ برای کنترل کاربری اراضی در کشور فعال است ۰۵۵: وی افزود

 0۵۵های ویژه کار رصد بر اراضی را به صورت  این سازمان در ایام تعطیالت نوروز این سازمان با اکیپ: صیدی نژاد تصریح کرد

ها از تخلفات در هر مرحله جلوگیری  سازی گشت ه هم با فعالدرصدی انجام داد، ضمن اینکه تالش داریم تا در تعطیالت سال آیند

 .شود
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هزار هکتار باغ در اراضی هزار هکتار باغ در اراضی   ۰۵۰۵ایجاد ایجاد / / هزار هکتار رسیدهزار هکتار رسید  ٠۵٠۵تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ساالنه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ساالنه 

  دار در سال جاری دار در سال جاری   شیبشیب
هزار  0۵های گذشته به حدود  هزار هکتار در سال 9۵تغییر کاربری اراضی کشاورزی از : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

  .هکتار کاهش یافته است

، قباد افشار امروز در حاشیه مراسم گردهمایی سراسری مدیران سازمان امور اراضی خبرگزاری فارسنگار اقتصادی به گزارش خبر

های اساسی این سازمان در زمینه حفاظت و سازماندهی اراضی کشاورزی در  کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اولویت

 .های مهم اقتصاد مقاومتی است دار یکی از طرح توسعه باغات در اراضی شیب: راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت

شود، ضمن  دار، زمینه خوبی برای تولید، اشتغال و صادرات محصوالت باغی ایجاد می با توسعه باغات در اراضی شیب: وی افزود

های اصلی را در این  و استفاده از ظرفیت آب است و امیدواریم این سال قدماینکه محوریت ما در توسعه این طرح تثبیت خاک 

 .رابطه برداریم

دار به کشت  هزار هکتار را در اراضی شیب 81۵در برنامه ششم در نظر داریم حجمی معادل : رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود

 .زم را در این زمینه آغاز کنیممحصوالت باغی اختصاص دهیم که در نظر داریم امسال اقدامات ال

 .هزار هکتار است ۰۵دار، عملیاتی کردن  برنامه امسال برای کشت محصوالت باغی در اراضی شیب: وی بیان داشت

 .دار است رویکرد ما کشت محصوالت کم مصرف آب و اقتصادی مثل زیتون، بادام و فندق در اراضی شیب: افشار بیان داشت

برخورد قاطع انجام شده و بعد از ورود و نظارت : ساخت و سازهای غیرمجاز در گردنه حیران تصریح کردوی با اشاره به موضوع 

 .های غیرمجاز در این منطقه، هیچ تخلفی انجام نشده است سازمان امور اراضی بر تغییر کاربری

 واحد غیرمجاز در گردنه حیران 1۰تخریب  *

واحد تخریب شده و مابقی ساخت و سازهای  9۰دنه حیران بر اوضاع مسلط هستیم و در گر: رئیس سازمان امور اراضی بیان داشت

 .غیرمجاز هم در حال رسیدگی است

 ساختمان غیرمجاز در روستای زیارت ٠۰۵۵ساخت بیش از  *

غیرمجاز در به علت عدم اقدام به موقع برای ساخت و سازهای : وی در ادامه به ساخت و ساز در روستای زیارت اشاره کرد و گفت

هزار واحد مسکونی است که بخشی از آن  0  واحد ساختمانی در این منطقه ساخته شد که شامل حدود 0۰۵۵این منطقه، بیش از 

 .در محدوده طرح هادی و بخشی هم خارج از محدوده هادی است

ای غیرمجاز در این منطقه در حال پیگیری و تعیین تکلیف تخلفات و ساخت و سازه: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

این پرونده در دادگستری مشهد به دستور رئیس قوه قضائیه در حال : وی در مورد پرونده پدیده شاندیز اظهار داشت.هستیم

پیگیری است و مصوباتی در شورای عالی شهرسازی برای آن صادر شده که اگر سازندگان پدیده شاندیز شرایط ساخت و ساز را با 

توانیم پرونده را بررسی  اند و ضوابط سازمان امور اراضی را بپذیرند، می شهرسازی تطبیق دهند که هنوز نتوانسته مصوبات عالی

البته هنوز سازندگان خود رابا شرایط شورای عالی شهرسازی و همچنین ضوابط : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد.کنیم

هایی را که ساخته شده، تخریب و عالوه بر آن، در  تطبیق به معنای این است که بخشاند، که  سازمان امور اراضی تطبیق نداده

شود تا بتوانند مجوز سازمان امور اراضی  جاهایی که الزم است فضای سبز ساخته شود که برای این منظور به آنها فرصتی داده می
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تخلفات تغییر کاربری اراضی : ور بیان داشتوی در مورد وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کل کش.را کسب کنند

 .درصد کاهش داشته است 8۵ها تا  و قبل از آن براساس گزارشات حاصله در برخی استان 0۵نسبت به سال  0۴کشاورزی در سال 

و حتی  هزار هکتار 9۵دهد زمانی متوسط تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ساالنه بیش از  ها نشان می پیگیری: افشار بیان داشت

 .هزار هکتار رسیده است 0۵بیشتر بود که در حال حاضر این میزان به کمتر از 

 .شود درصد این مقدار در مرحله اول کاربری شناسایی و به حالت اول برگردانده می 8۵حتی بیش از : وی افزود

مرز نگار )برای اجرای طرح کاداستر  0۰میلیارد ریال اعتبار در الیحه بودجه  0۵۵مبلغ : گفت رئیس سازمان امور اراضی کشور

های کاداستر و  مثبتی در تهیه نقشه های توان گام در صورت تصویب این مبلغ می در حال بررسی است که( اطالعات مکانی اراضی

 .سند دارشدن اراضی کشاورزی برداشت

یکی از پایه های اقتصاد  :است، عنوان کرد لت وی با بیان اینکه هدف اصلی ما سنددار شدن اراضی کشاورزی و رفع اختالف با دو

 .دانست اراضی کشاورزی و حفاظت از آن مقاومتی

بینی می شود در سال جاری نقشه سطحی معادل یک میلیون هکتار با همکاری  پیش: رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد

 .شود سازمان ثبت آماده و سند کشاورزان صادر

های رفع  هزار هکتار از اراضی در کارگروه۰۵۵بیش از  در نظر داریم تا اختالف بین مردم و دولت برای همچنین: افشار تصریح کرد

 .تداخل حل و فصل شود و به این ترتیب زمینه برای کشاورزی صنعتی و اقتصادی فراهم شود

هزار هکتار از  0۵۵ه سند بیش از های واصل میلیون هکتار آماده شد و براساس گزارش 9سال گذشته نقشه نزدیک به : وی افزود 

 .این اراضی در کشور آماده صدور است

هزار هکتار باقیمانده این اراضی را آماده و به سازمان ثبت ارسال کرده تا روند  01۵همچنین در نظر داریم تا نقشه : افشار گفت

 .صدور اسناد این اراضی هم انجام شود

میلیون هکتار از اراضی آبی، باغی و اراضی درجه یک کشور  0۵که در نظر داریم تا حدود رئیس سازمان امور اراضی کشوربا بیان این

میلیون هکتار تا پایان  0۰سطحی معادل  سند دار کردن: قرار گیرد، گفت( اطالعات مکانی اراضی)تهیه نقشه کاداستر  در اولویت 

 .های این سازمان است از برنامه 01سال 

میلیون هکتار  ۰برداری کشور، عکس هوایی حدود  سال گذشته با همکاری سازنان نقشه: کاداستر تصریح کردوی با اشاره به طرح 

 .میلیون هکتار از اراضی آماده اطالعات مکانی و توصیفی است 9اراضی تهیه شد که بر این اساس نقشه اراضی کشاورزی حدود 

در : برداری استفاده کنیم، افزود های موجود سازمان نقشه اریم تا از عکسرئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در نظر د

شود نقشه  بینی می میلیون هکتار را تهیه کنیم و پیش 0۵برداری سطحی معادل  تا امسال با عکسبرداری هوایی نقشه صدد هستیم

 .اراضی کشاورزی معادل پنج میلیون هکتار را برای تهیه اطالعات توصیفی تهیه کنیم

آید و در کنار آن  در این طرح اطالعات دقیقی مکانی و موقعیت هر یک از قطعات به کمک سازمان ثبت بدست می: وی بیان داشت

شود تا نقشه اراضی برای صدور سند به سازمان ثبت  اطالعات توصیفی برای واحدهای تولیدی و تخصصی وزارت جهاد فراهم می

 .اسناد ارسال شود

 .شود های نوین عملیاتی می ین اقدامات نظام پایش اراضی براساس فناوریبا ا: افشار افزود
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  تومانی سیل، تگرگ و طوفان به بخش کشاورزیتومانی سیل، تگرگ و طوفان به بخش کشاورزی  هزار میلیاردهزار میلیارد  11خسارت خسارت 
استان کشور در روزهای اخیر متاثر از  00در مجموع : مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت 

استان خسارت دیده نشان  0های سیل، سرمازدگی، تگرگ و طوفان شدند که برآورد اولیه خسارت ناشی از این حوادث در   پدیده

، سید محمد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .ان خسارت دیده استهزار میلیارد توم 9دهد که بخش کشاورزی  می

براساس : های کشور و خسارات ناشی از آن گفت موسوی امروز در نشست خبری در رابطه با وقوع سیل و سرمازدگی در برخی از استان

استان کشور که دچار پدیده بارش سنگین شده بود به این  01فروردین و برآورد اولیه از  90گذشته های انجام شده تا ظهر روز  بندی جمع

 .میلیارد تومان شده است 0۰۵استان غربی و جنوب غرب کشور براثر بارش سنگین و تگرگ دچار خسارت به مبلغ  0نتیجه رسیدیم که 

غرب و استان  استان غرب، شمال 09خسارت سرمازدگی در : افزودمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی 

 .میلیارد تومان برآورد شده است 0۵۰۵مرکزی 

 0استان کشور در روزهای اخیر متاثر از پدیده های سیل، سرمازدگی، طوفان و تگرگ شدند که  00  در مجموع: وی بیان داشت

 .استان دچار خسارت شد

 .هزار میلیارد تومان برآورد شده است 9های سنگین، تگرگ و طوفان  ارت بارشدر مجموع خس: موسوی بیان داشت

شود،  هزار هکتار از اراضی زراعی خسارت وارد کرده که برآورد می ۰۵۵استان به  0بارش سنگین سیل و تگرگ در : وی تصریح کرد

 .درصد است 0۵۵تا  9۵میلیارد تومان این اراضی زراعی خسارت دیده باشند و میزان خسارت هم بین  ۰۵۵

های مختلف تحت تاثیر سرمازدگی و بارش سنگین تگرگ و طوفان قرار  هکتار باغات در استان ۴00هزار و  090حدود : وی افزود

هزار میلیارد تومانی بخش  9مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با اشاره به خسارت .گرفتند

درصد هم بر  ۰0درصد خسارات براثر بارش سنگین، سیل و تگرگ بوده و  ۴0: ر مترقبه اخیر بیان داشتکشاورزی براثر حوادث غی

 .اثر سرمازدگی اتفاق افتاده است

میلیارد تومان خسارت از  9۵۵: موسوی همچنین به خسارات وارد شده به حوزه آب و خاک و امور زیربنایی اشاره کرد و بیان داشت

استان کشور وارد  0میلیارد تومان خسارت در  ۰۰ن کشور وارد شد و در حوزه دام، طیور و آبزیان هم حدود استا 0۵این ناحیه به 

های خوزستان،  ها بیشتر در استان اند و این خسارت در حوزه زراعت، غالت، گندم و جو خسارت دیده: وی بیان داشت.شده است

سبز، شلیل، بادام، گردو هم که از جمله  والتی مانند زردآلو، آلو، هلو، گوجهمحص: وی بیان داشت.ایالم و کرمانشاه متمرکز شده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در رابطه با .اند روند بر اثر سرمازدگی و سیل دچار خسارت شده محصوالت باغی به شمار می

رد دقیقی از خسارت وارد شده به مزارع گندم به هنوز برآو: اظهار داشت( خوزستان)خسارات وارد شده به قطب تولید گندم کشور 

اند بخش قابل توجهی از آن را مزارع  های مختلف دچار سیل شده هکتار اراضی زراعی که در استان ۰۵۵ایم، اما از  دست نیاورده

 .اند درصد دچار خسارت شده 0۵۵تا  9۵دهند که بین  گندم تشکیل می

های جدی  ها و خسارت اگر بارندگی در برخی مناطق آسیب: رات بخش کشاورزی افزودمدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاط

 .ها نیز افزایش تولید خواهد داشت توان در برخی استان تر بوده می ها مناسب وارد کرده است، اما از آنجا که بارندگی در سایر استان

بندی برای ارسال  در حال جمع: سیل و سرمای اخیر گفت وی در رابطه با چگونگی پرداخت غرامت به کشاورزان حادثه دیده در

اطالعات به هیئت دولت هستیم و تقاضا داریم تا دولت با حمایت ویژه از صندوق بیمه زمینه پرداخت غرامت توسط این صندوق به 

 .تر فراهم کند کشاورزان را هر چه سریع
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همچنین در تالش هستیم تا با  :رت جهاد کشاورزی افزودبحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزا مدیرکل دفتر مدیریت

 .دیده اقدام کنیم ای برای بازسازی و الیروبی مناطق آسیب تأمین تسهیالت بانکی و کم بهره و تأمین اعتبارات تملک دارایی سرمایه

ح اراضی زراعی بیمه درصد سط 0۴درصد سطح باغات و حدود  90صندوق بیمه کشاورزی حدود  براساس گزارش: وی تصریح کرد

درصد اراضی  8۰درصد باغات خسارت دیده بیمه است و در استان خوزستان هم  9۰در مجموع حدود : موسوی بیان داشت.است

های انجام  براساس بررسی: مدیرکل دفتر مدیریت جبران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی تصریح کرد.زراعی بیمه شده است

درصد افزایش بارندگی  08.۰ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0۰فروردین  90تا  0۴ای مهر شده در سال آبی جاری از ابتد

دهد که در این مدت  شاخص اقلیمی نشان می 0۰.0.90روز گذشته منتهی به  0همچنین در : موسوی تصریح کرد.روی داده است

 .اند متر داشته میلی ۰۵استان کشور بارش سنگین و بیش از  01

در هشت استان ایالم، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین و : ر داشتوی اظها

 .ایم استان به دلیل کاهش دما به صفر و زیر صفر درجه با خسارت ناشی از سرمازدگی روبرو شده 09تگرگ و در  خراسان رضوی
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  میلیارد تومانی سیل به کشاورزی شوش میلیارد تومانی سیل به کشاورزی شوش   ۰1۰1خسارت خسارت 
هزار هکتار اراضی کشت گندم در منطقه شاور شهرستان شوش واقع در استان خوزستان به  8: نماینده شوش در مجلس گفت

  .صورت کامل زیر آب رفته است

شوش واقع در استان شهرستان  در منطقه شاور: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید راضی نوری در گفت

 .هزار هکتار از اراضی کشت گندم به صورت کامل به زیر آب رفته است 8خوزستان 

هزار هکتار از مزارع  09همچنین : وی با بیان اینکه کشاورزی در منطقه شاوور شهرستان شوش تک محصولی است، بیان داشت

 .درصد دچار خسارت شده است 0۵۵تا  0۵گندم این استان بین 

 .میلیارد تومان خسارت به اراضی کشاورزی شهرستان شوش وارد شده است 19براساس برآورد انجام شده : بیان داشتوی 

در : نماینده مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بسیاری از احشام کشاورزان این شهرستان بر اثر سیل از بین رفته است، گفت

 .شد شد قطعا خسارت کمتری وارد می شود و منطقه تخلیه می ه میصورتی که سیل زودتر به مردم منطقه اطالع داد

هنوز غرامت خسارت سال زراعی گذشته توسط صندوق بیمه : اند، گفت درصد مزارع شوش بیمه نشده 0۵: وی بیان داشت

حصول خود را بیمه کشاورزی به کشاورزان پرداخت نشده است، بنابراین کشاورزان به علت عدم اطمینان از دریافت غرامت امسال م

 .نکردند

هایی که داده شده خسارت  امیدواریم طبق قول: نوری با بیان اینکه اقتصاد مردم در این منطقه وابسته به کشاورزی است، گفت

ساله توسعه پنجم که در رابطه با پرداخت غرامت در اثر حوادث  برنامه پنج 09و  0۵و تبصره  99۴کشاورزان این منطقه طبق ماده 

 .ها و اراضی کشاورزی است، پرداخت شود رمترقبه به زیرساختغی

 .روستا هم در محاصره آب قرار دارد 09روستا به صورت کامل در منطقه شاوور شهرستان شوش به زیر آب رفته و  8: وی افزود
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 اقلیم و منابع طبیعی  

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  درصد به باغات میوه خسارت زددرصد به باغات میوه خسارت زد  ٠۵۵٠۵۵تا تا   1۵1۵سرما سرما / / خسارت وسیع سیل به مزارع غرب کشورخسارت وسیع سیل به مزارع غرب کشور
قبل از بررسی کامل تمام مناطق : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تأکید بر اینکه خسارت سیل وسیع گزارش شده است، گفت 

  .توان میزان خسارت وارده را دقیق اعالم کرد نمی

در مورد بررسی وضعیت اراضی کشاورزی و خسارت  ی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد در گفت محمد ابراهیم حسن

های صندوق بیمه  اکیپ به محض وقوع سیل در مناطق غربی کشور: وارده به آنها بعد از سیل در مناطق غربی کشور گفت

 .ها شدند برای برآورد خسارت عازم این استان کشاورزی

اند،  طوفان و تگرگ هم شده عالوه بر سیل دچار جنوب غربی کشورهای جنوب و  وی با بیان اینکه در در چند روز اخیر استان

های صندوق بیمه با  اکیپ و اند مواجه شده کردستان با سیل و سرمازدگی های خوزستان، ایالم، کرمانشاه و بخشی از استان :افزود

 .اند برای برآورد خسارت اعزام شده مناطق ذکر شده کمک نیروهای وزارت جهاد به

ها وسیع گزارش شده و اعالم میزان دقیق خسارت نیاز به  حجم خسارت به مزارع در استان :م صندوق بیمه کشاورزی گفتقائم مقا

 .گیرد نامه هستند تعلق می خسارت سیل، طوفان و یخبندان فقط به مزارعی که دارای بیمه زمان دارد ضمن اینکه

پیشگیری آن ندارد و  محسوب میشود و کشاورز اثر مستقیم و مؤثر درقهری  سیل، تگرگ و طوفان جزء بالیای: وی بیان داشت

 .صندوق بیمه کشاورزی پس از ارزیابی خسارت متعهد به پرداخت خسارت به کشاورزان است

 درصد به باغات میوه کشور ٠۵۵خسارت تا *

باغات مناطق غرب و شمال غرب  :داشت قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی همچنین در رابطه با سرمازدگی ابتدای امسال نیز اظهار

 .البرز دچار سرمازدگی شد کشور مثل آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه ، فارس، ایالم، تهران و 

شلیل، بادام و گردو در مناطق  آلو، باغات زردآلو، هلو،: نژاد با بیان اینکه باغات خسارت دیده در مرحله گل دهی بود گفت حسن

 .توان خسارت آن را به طور دقیق اعالم کرد مذکور دچار آسیب جدی شد که هنوز نمی

پرداخت خسارت باغاتی که محصول آنها بیمه : درصد متفاوت است، تصریح کرد 0۵۵تا  9۵وی با تأکید بر اینکه میزان خسارت از 

 .شود است موکول به زمان میوه دهی می

بطوری که وضعیت تولید باغ خسارت دیده با یک باغی که بصورت معمولی و نرمال  :قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت

 .شود شود و در مقایسه با آن باغ نرمال خسارت پرداخت می محصول داده مقایسه می

 .شود اند زودتر پرداخت می درصد خسارت دیده 0۵۵ای که به صورت  سرمازده غرامت باغات: نژاد تصریح کرد حسن

ماه طول  0تا  9خسارت حدود  برآورد بنابراین: اینکه برای برآورد خسارت باید تا زمان باردهی باغات صبر کرد گفتوی با بیان 

 .شود پس از آن تاریخ به کشاورزان پرداخت می با تأمین اعتبار کشد و غرامت باغات سرمازده هم می
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  میلیارد تومانی سیل به روستاهای دزفولمیلیارد تومانی سیل به روستاهای دزفول  ۸۹۸۹خسارت خسارت 

شهرستان دزفول شده است و ویژه در  ماه سال جاری باعث طغیان رودخانه دز در استان خوزستان به فروردین 90و  91های  بارش

میلیارد تومانی به بخش کشاورزی بوده  80هزار هکتار تحت تأثیر سیل قرار گرفته و برآوردهای اولیه حاکی از خسارت  تاکنون پنج

 .است

همه  تقریباً: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس جهاد کشاورزی دزفول امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های زیادی از مزارع، اراضی کشاورزی،  اند و بخش روستاهای حاشیه رودخانه دز در غرب و شرق تحت تأثیر طغیان قرار گرفته

 .ها و حتی منازل مسکونی زیر آب رفتند بندها، باغ ها، سیل کانال

زده وارد شده است و روشن  های سیلمیلیارد تومان خسارت به روستا 80برآوردهای اولیه حاکی است که بیش از : زارعی افزود

 .است با فروکش کردن سیل طی روزهای آینده، بزرگی خسارت تغییر خواهد کرد

وری و همچنین شهرک شهیدبهشتی زیر آب قرار دارند و خسارت  روستاهای اطراف شهرک پیروزی، بهره: وی خاطرنشان کرد

 .اند حداکثری دیده

 رج شده بودندروستاییان از مسیر طغیان رودخانه خا

های دقیق سازمان هواشناسی پیش از وقوع سیل اقدام  بینی موقع و پیش رسانی به با اطالع: رئیس جهاد کشاورزی دزفول ادامه داد

توان ناپدید شدن تعدادی از  به خارج کردن اهالی از روستاها کردیم و احشام نیز به تناسب آن از روستاها خارج شدند، هرچند نمی

های ناپدیدشده کاسته  عنوان احشام ناپدیدشده بازخواهند گشت و از تعداد دام ها به انکار کرد، اما بخشی از گاومیشاحشام را 

 .خواهد شد

 .هزار مترمکعب بوده و هنوز سیل فروکش نکرده است اکنون دبی رودخانه باالی یک: زارعی تصریح کرد

زده شرایط الزم  در مناطق مختلف دزفول با ایجاد چادر برای مناطق سیلستاد حوادث غیرمترقبه از هفته گذشته : وی یادآور شد

 .اند برای اسکان روستاییان را فراهم کرده و هواپیما و سایر تجهیزات نیز آماده شده

ده از ها و گل و الی باقیمان ترین اقدامی که در شرایط کنونی باید به آن اندشید، چگونگی بازسازی سیالب مهم: زارعی تأکید کرد

کنند،  سیل در اراضی است و جبران خسارت واردشده به اراضی کشاورزی و کشاورزانی که معیشت خود را از این طریق تأمین می

 .ترین دغدغه ستاد بحران است مهم

: داشتهای مجازی پیرامون وقوع سیل منتشر شده است، اظهار  وی با غیرمسئوالنه خواندن برخی از آمارها و ارقامی که در شبکه

شوند،  هزار هکتار است و سایر عدد و ارقامی که بدون مالحظه منتشر می دیده از بروز طغیان رودخانه دز پنج میزان اراضی آسیب

 ./صحت ندارد
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

محیطی در زراعت، محیطی در زراعت،   عامل محدودکننده زیستعامل محدودکننده زیست  ٠۰٠۰بادشکن عامل افزایش راندمان تولید در مقابل بادشکن عامل افزایش راندمان تولید در مقابل 

  باغداری و دامداریباغداری و دامداری

بادشکن . شود تا با کاهش سرعت باد فرسایش و اثرات آن را محدود سازد  بادشکن مانعی است که عمود بر جهت باد ساخته می

فروانی در کشاورزی است و باعث افزایش و کارایی تولید و همچنین نقش مؤثری در حفظ انرژی و کاهش های  دارای مزیت

 .های آن دارد  هزینه

 :بهنام دهقانی -ایانا

 تعریف بادشکن

پوششی بادشکن . ها احداث بادشکن است ها و باغ های اصولی جهت کنترل فرسایش و دیگر اثرات ناشی از باد در مزرعه از روش

بادشکن مانعی است که . رود بار بادهای شدید، به کار می ها و حیوانات اهلی از اثرات زیان است که در واقع برای حمایت مزارع، باغ

 .شود تا با کاهش سرعت باد فرسایش و اثرات آن را محدود سازد عمود بر جهت باد ساخته می

 های بادشکن ترین مزیت مهم

 .سازد دهد و در نتیجه فرسایش را محدود می  کاهش می ـ بادشکن سرعت باد را

 .دهد  ـ خسارات ناشی از اثرات مکانیکی باد را کاهش می

 .شود دهد و باعث افزایش عملکرد می ـ بادشکن میزان تبخیر را کاهش می

 .شود تر و رشد بهتر گیاه می زنی سریع ـ بادشکن باعث افزایش درجه حرارت خاک شده و جوانه

 .تغییر میکروکلیمای محلی و افزایش عملکرد گیاهان زراعی مؤثر استـ در 

 .ـ بادشکن در کاهش تالطم هوا و خسارت به محصول در سطح مزرعه نقش دارد

 
 میزان تأثیر بادشکن در افزایش چند محصول در صورت وجود و عدم وجود بادشکن

 .شود ـ بادشکن مانع شکستن شاخ و برگ درختان می

 .شود افشانی بهتر می مانع دور شدن دانه گرده برخی از درختان شده و باعث گردهـ بادشکن 

 .شود و بنابراین درختان در باغ درای تاج منظم خواهند بود شده می های تازه احداث ـ بادشکن مانع کج شدن نهال در باغ

 .شود ـ مانع سرمازدگی درختان با بادهای سرد می

 .دهد ها را افزایش می ه، بازدهی دامـ حیوانات اهلی را حفاظت کرد

 .ها در اثر وجود بادشکن افزایش یابد ـ میزان زاد و ولد دام
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 .آید وجود می ـ خوراک، هیزم، و زیستگاه برای حیات وحش در اثر بادشکن به

 

 ها و افزایش بازدهی آنها ایجاد بادشکن برای حفاظت از دام

 انواع بادشکن

های  بادشکن: نوعی و یا از درخت و درختچه تشکیل شده باشد؛ بنابراین دو نوع بادشکن وجود داردبادشکن ممکن است از مواد مص

 .های زنده یا درختی غیرزنده یا مصنوعی و بادشکن

 های غیرزنده بادشکن

شده از  دههای بری شده از شاخه های مصنوعی شامل دیوارهای سنگی، فلزی، چوبی، پالستیکی، حصیری یا دیوارهایی تهیه بادشکن

احداث بعضی از . های غیرزنده، انتخاب مواد اولیه در دسترس است ترین عامل مؤثر در طراحی بادشکن مهم. است... درختان و

ها معموالً  بنابراین از این نوع بادشکن. شود های غیرزنده مانند دیوارهای سنگی و دیوارهای چوبی، معموالً گران تمام می بادشکن

 .شود الت بسیار با ارزش یا احیای پوشش مناطق فرسایش یافته مورد نظر استفاده میبرای حفاظت محصو

 :شود که های غیرزنده استفاده می طور کلی موقعی از بادشکن به

 .ـ شرایط محیط اجازه رشد پوشش گیاهی برای ایجاد بادشکن درختی را ندهد

 .داردـ در مناطقی که خاک ارزش باشد و کشت در آن ارجعیت بیشتری 

 .ها و مناطق مشابه ـ سطح حفاظتی محدود باشد مانند حفاظت محل نگهداری دام

 نسبت تقلیل سرعت باد پس از احداث بادشکن

 بادشکن زنده

اند که معموالً عمود بر جهت باد اصلی  های زنده معموالً از یک یا چند ردیف درخت یا درختچه یا گیاه مقاوم تشکیل شده بادشکن

بسیاری از کارشناسان حفاظت خاک اعتقاد دارند که برای کنترل فرسایش بادی در مزارع، الزم است عالوه بر ایجاد . گیرند میقرار 

وسیله بقایای گیاهی، تناوب زراعی، شخم حداقل و حذف عمل نرم کردن  بادشکن، عملیاتی نظیر کشت نواری، پوشانیدن خاک به

 .ها نیز صورت گیرد کلوخه

عنوان  ای در بسیاری از مناطق جهان به طور گسترده اکنون نیز به های زنده در اطراف مزارع، سابقه دیرینه دارد و هم شکنطراحی باد

زدگی مورد استفاده قرار  تنها شیوه مصون نگهداشتن محصوالت از خطر حرکت ذرات و کاهش اثرات مضر گرما، تبخیر و حتی یخ

 .گیرند می

عنوان کنترل فرسایش بادی در تمام مناطق عمومیت نداشته و بیشتر در مناطق مرطوب و  بهاستفاده از بادشکن درختی 

رود؛ زیرا از یک طرف، بادشکن حمایت کامل را در برابر کنترل فرسایش بادی در تمام شرایط تضمین  مرطوب به کار می نیمه

م کرده و در نتیجه انجام عملیات کشت و زرع را با کند و از طرف دیگر احداث بادشکن سطح مزرعه را به قطعات کوچک تقسی نمی

ای در مناطق خشک برای استفاده  رقابت پوشش نباتی بادشکن با زراعت بر سر آب نیز عامل محدودکننده. سازد رو می مشکل روبه

 .از آن است
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 خشک محصوالت نواحی نیمهالمللی  های زنده از طرف مؤسسه تحقیقات بین شده جهت احداث بادشکن های توصیه گونه

طور کلی در انتخاب نوع گونه برای  به. های سازگار و مناسب است های زنده، انتخاب گونه ترین عامل مؤثر در طراحی بادشکن مهم

 :بادشکن الزم است به نکات زیر توجه داشت

 .ـ برای انتخاب نوع گونه باید از اطالعات محلی استفاده کرد

 .های بومی سریع رشد باشند ونهـ گیاه بهتر است از گ

 .ها از آب عمقی استفاده کنند ای عمودی باشند تا ریشه ویژه در نواحی خشک دارای سیستم ریشه ـ گیاه به

های  توان از گونه ـ در انتخاب نوع گیاه باید به فصل وقوع باد غالب توجه کرد، بدنی معنی که اگر باد غالب در تابستان باشد، می

کنند در این  فاده کرد، اما اگر چنانچه باد غالب در مواقعی از سال است که معموالً برگ گیاهان و درختان خزان میبرگ ریز است

 .صورت بهتر است درختانی که برگریزان ندارند استفاده شود

 .شاخ و برگ نشوند از طرف پایین لخت و بی. ـ مقام به باد، سرما و گرما باشند
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 رختان در طراحی بادشکننحوه و فاصله قرارگیری د

برابر ارتفاع بادشکن  0۵ای  برابر ارتفاع بادشکن و در پشت بادشکن تا فاصله 0۵تا  0ای  کاهش سرعت باد در جلو بادشکن در فاصله

درصد  8۵تا  1۵کند سرعت باد بین  طور عمودی به آن برخورد می در یک بادشکن درختی با تراکم متوسط وقتی که باد به. است

برابری  ۴۵تا  0۵برابر ارتفاع بادشکن کاهش یافته و در فاصله  9۵درصد در فاصله  9۵شت بادشکن و در نزدیکی آن و حدود در پ

 ./ارتفاع بادشکن کاهشی وجود ندارد

/news/fa/ir.iana.www://http900۴۴D/%8%A8%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  تا مشارکت مردم و بخش خصوصی نباشد، دریاچه ارومیه احیا نمی شودتا مشارکت مردم و بخش خصوصی نباشد، دریاچه ارومیه احیا نمی شود

شرایط فعلی دریاچه، . دادیم های غلطی است که در گذشته انجام می دهیم در مسیر اصالح روش اقداماتی که داریم انجام می

این اتفاقات ما را امیدوار کرده که اگر دست . ما شروع کردیم آن روند اشتباه را اصالح کنیم. اه استماحصل یک فرآیند اشتب

 .تری داشته باشد تواند روند بهبود سریع های خود را اصالح کنیم، دریاچه می بجنبانیم و روش

رفت که  ترین دریاچه کشور می بزرگبود که زنگ خطر خشک شدن دریاچه ارومیه به صدا درآمد و  8۵اواسط دهه  :غزل حضرتی

 اول. ناپذیر سقوط کند تحلیل رود و در مسیری برگشت

بعد منابع غذایی جانوران از بین رفت و بعد هم پرندگان ترجیح دادند دیگر در ارومیه فرود  گوشه و کنارهای دریاچه آب رفت، 

ها کسی به یادش نبود که  آن موقع. ا تم بدبختی و مرگها به گل نشست و دریاچه شد سوژه عکاسی ب ها و قایق کشتی. نیایند

شوند، فقط راه دریایی و پل شهید کالنتری نیست که  دریاچه که خشک شود فقط مردم کنار ساحلش نیستند که حذف می

زمین بلندشان این قدرت را دارد که از  باد،  شود، کسی حواسش به نمک دریاچه نبود که وقتی آبی در کار نباشد،  بالاستفاده می

های حوزه دریاچه از شرایط نرمال تغییر کرد و  بیماری. کند و کیلومترها دورتر روی سر مردم شهرنشین و روستانشین بباراند

کاسبی کشاورزان کساد شد، کشاورزانی که خودشان یک طرف طناب اتهام را در گردن داشتند و شاید بشود گفت مقصرانی 

 .شان تامین شود ای نداشتند تا معاش آید اما چاره دانستند چه بر سر دریاچه می یتقصیر بودند، که انگار م بی

مدافعان محیط زیست از او خواستند یک هدف محیط  جمهور شود،  تصمیم گرفت رییس زمانی که حسن روحانی،  دو سال پیش، 

کارشناسان، دریاچه از دست رفته بود و هیچ گرچه به اعتقاد برخی . زیستی داشته باشد و آن هم احیای دریاچه رو به موت بود

اما قرار بر این شد که متولیان دریاچه از وزارت نیرو تا سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت  توانست کاری برایش بکند،  کس نمی

ای  کردن مرده روحانی به مردم قول زنده. جهاد کشاورزی، همه دست به دست هم بدهند و ارومیه را از وضع اسفناکش نجات دهند

جمهور تشکیل شد، با  امیدی شد بر احیای دریاچه و ستادی با دستور رییس اما همین قول، . کشید های آخر را می را داد که نفس

گرچه این ستاد هم مانند خیلی از . ستادی که کارشناسان و اساتید دانشگاه در آن شروع به کار کردند. هدف صرف احیا

شاید اتفاق بزرگی که همه  شامل مرور زمان شد و با گذشت دو سال از آن،  شود،  فی خاص تشکیل میهایی که با هد کارگروه

کنند تا شاید روزی دریاچه به روزهای  اما متولیان با کمک هم دارند روی احیا کار می منتظرش هستند به وقوع نپیوسته، 

 .ها همه جا دست به دست نچرخد گر عکس به گل نشستهها از روی آن شنیده شود و دی اش بازگردد و صدای پرنده زندگی

به عنوان یک  محسن سلیمانی، . یکی از متولیان این پرونده است های ایران سازمان محیط زیست،  مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

اند و هم عامل  هم قربانیگردد، مردمی که  ای از پروژه احیا را گرفته که بیشتر به مشارکت مردم بازمی گوشه محیطی،  مدیر زیست

ای که دولت ژاپن هم دست یاری برای احیا در این فاز دراز کرده است، ادامه راهی است که سازمان حفاظت محیط  پروژه. فاجعه

های کشاورزی و  آید تا با اصالح روش درصدد مسوول کردن شان برمی زیست با وارد کردن مردم و آگاه کردن و آموزش به آنها، 

وگویی که اعتماد با  در گفت. محقق کند جویی الزم را برای مصرف آبی که باید به طبیعت برسد،  بتواند صرفه الگوی کشت، تغییر 

 . روند مشارکت مردم در احیای دریاچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است   سلیمانی داشته

اینکه این بهبود به خاطر . بهتر پیدا کرده اش، وضعی در شرایط کنونی، دریاچه ارومیه نسبت به چند سال گذشته  

چه سهمی را برای اقدامات احیای دریاچه . جای سوال دارد های زمستانی است یا اقدامات انسانی باعث آن شده،  بارش

 های ستاد و سازمان؟ دانید و چه بخشی را ناشی از تالش از آن طبیعت می
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های اخیر ربط  باید بگوییم بخش قابل توجهی از این باال آمدن به بارندگی میه، واقعیت این است که در باال آمدن آب دریاچه ارو

های مختلف از جمله ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام شده، هم تاثیرگذار بوده، از  اما در عین حال اقداماتی که توسط دستگاه. دارد

تواند ما را  هایی که رخ داده، می ن شاهدش هستیم و بارندگیاتفاقی که اال. ای جمله رهاسازی آب از پشت سد و اقدامات رودخانه

شرایط . دادیم های غلطی است که در گذشته انجام می دهیم در مسیر اصالح روش امیدوار کند به اینکه اقداماتی که داریم انجام می

این اتفاقات ما را امیدوار کرده که . مما شروع کردیم آن روند اشتباه را اصالح کنی. فعلی دریاچه، ماحصل یک فرآیند اشتباه است

 .تری داشته باشد تواند روند بهبود سریع های خود را اصالح کنیم، دریاچه می اگر دست بجنبانیم و روش

ای ورود کرده که کمتر به آن توجه شده؛  های ایران، به جنبه کنیم، سازمان در بحث حفاظت از تاالب در مورد کارهایی که ما می

ای دولتی باشد، معتقدیم که دریاچه  تا زمانی که پروژه احیای دریاچه، پروژه. ارکت مردم در احیای دریاچه ارومیهموضو ع مش

های مختلف کشاورزی، صنعت و  ای که باید به دریاچه برسد، در بخش ای از حقابه ارومیه احیا نخواهد شد، چرا که بخش عمده

تا زمانی که مردم، به ویژه افرادی که در بخش . منبع آب، کسی نیست جز مردم کننده اصلی این شود و مصرف شرب استفاده می

چرا که اگر . کشاورزی فعال هستند، باور ندارند که باید در احیای دریاچه ارومیه مشارکت کنند، عمال این امید درست نخواهد بود

 .نخواهند کرد   شان است، همکاری مردم احساس کنند احیای دریاچه در تضاد با منافع آنها و کاهش درآمدهای

 کنید دقیقا چیستند؟ کارهایی که دارید در مشارکت دادن مردم در احیا می  

اوال . کنیم چنداتفاق بیفتد سازی مشارکت مردم در احیای دریاچه از طریق کشاورزی پایدار داریم تالش می ما در قالب پروژه الگو

تغییرات مشارکت داشته باشند و با کمک خود کشاورزان برنامه اصالحی را برای سطح ریزی و  خود کشاورزان در فرآیند برنامه

ها،  تک بخش تک. یا همان مسوولیت اجتماعی است  social responsibility موضوع دیگر بحث. دهیم مزرعه شان پیشنهاد می

جتماعی داشته باشند و در عین حال کارکردن خود کشاورزان، سازمان جهاد کشاورزی، ذی نفعان، همه در پروژه احیا، مسوولیت ا

های مانیتورینگ و  های دیگر سازمان هم، در بحث استقرار سیستم در بخش. باهم را در قالب پروژه مسوولیت اجتماعی تجربه کنند

مدیریت برخی سازی و بحث حفاظت و  رسانی و آگاه های اطالع در عرصه. دهند تری را انجام می پایش دریاچه دارند کارهای جدی

کنیم و در  ترین وظیفه سازمان که داریم رویش کار می مهم. شود های در حال تخریب هم به همین شکل دارد کار انجام می گونه

های  گذشته کمتر رویش کار شده، داشتن سیستم مانیتورینگ و پایش قوی آنهم نه فقط روی دریاچه، که روی کلیه فعالیت

اینها موضوعات کلیدی سازمان  .شود افتد، است که اثرات آن منجر به تخریب دریاچه می اتفاق می ای که در حوضه آبریز توسعه

 .پردازد است که دارد به آنها می

 جویی باعث این بهبود شده است؟ چه میزان از پرآب شدن دریاچه حاصل بارش است یا چه سهمی از صرفه  

به . ز داریم که مدلی داشته باشیم و این اطالعات را در آن مدل ران کنیمنیا. تفکیک کردن این اقدامات خیلی کار سختی است

ها را  اگر رودخانه. تر از این بحث، این است که این اتفاقات دست به دست هم داده و در مجموع باعث بهبود شده رسد مهم نظرم می

اگر آب پشت سدها را رهاسازی . شد ودخانه محدود میافتاد، امکان ورود آب به ر کردیم، اگر بارش خوبی هم اتفاق می الیروبی نمی

اند که تا هرکدام نباشند دیگری رخ  ای تنیده اینها عوامل درهم. کردیم، امکان اینکه از فضای بارشی استفاده کنیم، نبود نمی

در . ایم وی عمل نکردهجویی در مصرف آب، هنوز ق واقعیتی وجود دارد که ما هنوز در زمینه مدیریت مصرف آبی و صرفه. دهد نمی

عمده . روستا در حوزه داریم 0۰۵۵شوند، در حالی که ما بیش از  روستا پوشش داده می 0۰بریم،  ای که داریم پیش می این پروژه

اما بخش دیگری که باید رویش کار شود و سهمش . های موجود است افتد، استحصال آب و موضوع هدایت آب کارهایی که اتفاق می

این . این بخش هنوز نیازمند کار جدی است. آیند اندک است، موضوع آب برگشتی حاصل از مدیریت مصرف استدر این فر
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ای کلیدی  وگوها و مدیریت مصرف که مساله کننده بازگشت حیات در ارومیه، دست ما را در البی کردن، گفت های امیدوار نشانه

 .کند ها صدق می رومیه است که در مورد همه تاالبتنها موضوع و بحران ا این مساله نه. کند است، پر می

 شود؟ می  مصرف  ها در کدام بخش از پروژه یک میلیون دالری که ژاپن برای احیا کمک کرده است،   

این کمک به این صورت است که ما به آنها پروپوزال . کند این سومین فازی است که دولت ژاپن برای احیای ارومیه کمک می

درواقع عمده منابعی که آنها در . شود شود در چه راهی مصرف می دهند، اما مشخص می پول را می نها بر اساس آن، دهیم و آ می

گذارند، بر اساس پروپوزال مشترکی است که روی مدیریت مصرف است و کار کردن با بدنه کشاورزان، تغییر رفتار در  اختیار ما می

یک؛ درآمد مردم سرجای خود باقی بماند، : شود از این همکاری دو هدف دنبال می. حلیسازمان جهاد کشاورزی و بدنه کشاورزان م

های ساده، کشاورزان توانستند  دهد با انجام برخی تکنیک آمارها نشان می. اما از منابع آب کمتری برای داشتن درآمد استفاده کنیم

این . رسد، داشته باشند شود تا زمین کشاورزی می ته میدرصد صرفه جویی آب که همان آبی است که از چاه برداش ۴۵تا سقف 

های گذشته بسیار بد و ناپایدار بوده، انگار تصور ما این بوده کا با منبع الیتناهی آب  مان در سال دهد الگوهای مصرف آب نشان می

اول؛ کار کردن با : شود رف میپول دولت ژاپن هم در سه محور کلیدی ص. توانیم استفاده کنیم مواجهیم و هرچقدر بخواهیم می

معرفی کردن الگوهای معیشت جایگزین که به آب وابستگی کمتری  دوم؛ . های کشاورزی اصالح شود کشاورزان برای اینکه روش

مان باشد  های مدیریت محلی منابع آب است که در این پروژه قرار است حواس سری تشکل سوم؛ شکل دادن یک. داشته باشند

تری  بخش دیگری هم هست که استقرار پایش به شکل کالن. کشاورزی نشود و به سیستم چرخه طبیعت برگردد صرف جای دیگر

اینکه هر کدام از این اقدامات چند درصد قرار است در احیا سهم داشته باشد را با کمک اساتید . که همه حوضه آبریز را شامل شود

 .دانشگاه تربیت مدرس در حال بررسی هستیم

اند  کنید، در این سیستم اصالح وارد شده ال حاضر چند درصد از کشاورزان و روستاییانی که از آنها صحبت میدر ح  

 و در حال امداد هستند؟

هزار کشاورز از این تعداد،  9. ها بودند هزار کشاورز به شکل مستقیم درگیر این پروژه 8با توجه به آمار و ارقامی که داشتیم، حدود 

وقتی . اند ای شدند و مدیریت را در دست گرفته اند که خودشان کشاورزان فربه یم در معرض کارهای ما قرار گرفتهبه شکل مستق 

شود کشاورزان مجاور هم تشویق شوند و داوطلبانه بخواهند  بینید کشاورز در روستای خودش کارش اثر بخش است، باعث می می

اند،  آماری از بابت اینکه چه افرادی به این جریان اضافه شده. دهند آموزش می شان را اصالح کنند و کشاورزان ما به آنها روش

 .روستا هستند 0۰هزار نفر از 8کنیم  اما تعداد کشاورزانی که ما داریم باهاشان کار می. نداریم

 چه تعدادند؟ تان قرار گیرد،  کل روستاهایی که باید تحت پوشش  

 .روستاست 9۰۵اند،  ستا هستند، اما روستاهایی که در حوضه اکولوژیک دریاچههزار رو 0کل روستاهای حوضه آبریز، 

 .روستا را پوشش دهید 1۰۵پس یعنی باید حداقل بتوانید   

عالوه بر کارهای جدی که . تر دنبال کنند کنیم ستاد را هم به این برنامه نزدیک کنیم که این برنامه را جدی داریم تالش می. بله

های فرهنگی، اجتماعی و بسیج عمومی احیای دریاچه ارومیه را در کارهای  سعی داریم جنبه شود،  اش بیشتر می یهای مهندس جنبه

 .تر ببینند خود پررنگ

  ها و بهبودشان در روند احیا بارش تان در مورد این بینی پیش. ها تراز دریاچه را باال برده در خبرها آمده بود که بارش  

 چیست؟

های گذشته فقط به  سال. ها این بوده که خوشبختانه سهم برف افزایش پیدا کرده است خوبی بارش. توانم دقیق پیش بینی کنم نمی
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اما . های ورودی ما افزایش داشته است االن چون برف خوبی در منطقه آمده، جریان. کرد های فصل بهار ربط پیدا می بارندگی

این چرخه طبیعت است که با ورود به فصل گرما، کاهش . فصل گرما، تبخیر هم باال خواهد رفتواقعیتی هم هست که با ورود به 

ها هستند که سطحش کم  خیلی از تاالب. مهم این است که اکوسیستم بتواند خودش را بازیابی کند. سطح تاالب را شاهد باشیم

اما اینکه . اش بتوانند زندگی کنند دان مختلفی در حاشیهشود برای اینکه زیست من رود، فرصتی هم ایجاد می شود و باال می می

 .است  سطح یک اکوسیستم کاهش یابد و محو شود آن بحث دیگری

 تان از مشارکت دادن مردم در این میان چیست؟ هدف  

ها را مردمی نکنیم و  وژهکند که تا زمانی که پر ها هم صدق می تنها در مورد ارومیه، که در مورد بقیه تاالب تاکیدمان این است که نه

. اینکه معتقد باشیم دیگرانی خراب کردند و دولت هم بیاید اصالح کند، رویه غلطی است. رود دولتی باقی بمانند، کاری از پیش نمی

 توانیم کاری از تا زمانی که فضای مناسب برای ورود مردم فراهم نشود و بخش خصوصی، دولت و مردم کنار هم قرار نگیرند، نمی

. ای جریان دارد و آن نگاه دولتی به همه امور است که دولت باید همه کارها را انجام دهد متاسفانه در جامعه ما مساله. پیش ببریم

. جای بخش خصوصی خالی است. دهد این نگاه جواب نمی. تر است تر و درهم تنیده در بخش محیط زیست هم کارها پیچیده

آیند به فرآیند احیا بخشی توجه کنند و بار مسوولیت را بر  کنند، نمی ها استفاده می ها وتاالب هافرادی که دارند از خدمات دریاچ

مهم این است که همه باهم توجه نشان دهیم و همراهی کنیم، مهم این است همه باهم این شرایط و بستر را فراهم . عهده بگیرند

 .کنیم تا به سمت احیای دریاچه پیش برویم
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 کشمش/ انگور

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  هزار تنی کشمش از قزوین به کشورهای خارجیهزار تنی کشمش از قزوین به کشورهای خارجی  ۰۰صادرات صادرات 
هزار تن انواع  ۰.۴در سال گذشته مقدار : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت 

  .میلیون دالر از این استان به کشورهای خارجی صادر شده است 8.9کشمش به ارزش 

ارهای اعالم شده از سوی گمرک استان قزوین در بر اساس آم: وگو با خبرنگار فارس در قزوین اظهار کرد مجید برزگر امروز در گفت

 .میلیون دالر از این استان به کشورهای خارجی صادر شده است 8.9هزار تن انواع کشمش به ارزش  ۰.۴سال گذشته مقدار 

سال  میلیون دالر در 0.0هزار تن به ارزش  9.9میزان صادرات کشمش استان قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته : وی افزود

 .درصد رشد داشته است 0۴8درصد و از نظر ارزشی  0۴۰از نظر وزنی  00

میزان دقیق صادرات کشمش تولید شده از : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد

ها و یا از سایر  صادرکنندگان سایر استانای از کشمش استان قزوین از طریق  هزار تن است چراکه بخش عمده ۰این استان بیش از 

 .شود گمرکات کشور صادر می

کشورهای آلمان، ترکیه، جمهوری چک، لهستان، ایتالیا، مجارستان، عراق، اتریش، رومانی، تایلند، قزاقستان، : برزگر اضافه کرد

کشمش استان قزوین در سال گذشته  گرجستان، کانادا، بلغارستان، امارات و غیره از جمله کشورهای مقاصد صادراتی عمده

 .اند بوده

ایران به سایر کشورهای جهان   میلیون دالر از 9۰۴هزار تن کشمش به ارزش  009به گفته این مسئول در سال گذشته حدود 

 .درصد افزایش مواجه بوده است 0.۰صادر شده است که این رقم از نظر ارزشی 

خرما به میزان   عالوه بر صادرات کشمش،: ، معدن و تجارت استان قزوین یادآور شدمعاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت

 .هزار دالر به سایر کشورهای جهان صادر شده است 00۰تن به ارزش  09۵
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  کاهش قیمت نهاده ها به کمک دامداران آمدکاهش قیمت نهاده ها به کمک دامداران آمد

کاهش اقالم خوراکی و نهاده های دام تاثیر بسزایی در جبران افزایش هزینه های دامدارن  :مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت

 .داشته است

با اشاره به کاهش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علیرضا عزیز اللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار 

جهانی باید گفت که به طور  در حال حاضربا کاهش اقالم خوراکی و نهاده های دام در بازارهای: قیمت نهاده های دام اظهار داشت

 .درصد کاهش یافته است ۰۵متوسط قیمت نهاده ها در مقایسه با سال گذشته 

 .تومان است 0۵۵تومان، سویا هزار و  00۵تومان، ذرت  10۵الی  11۵به گفته وی اکنون قیمت هر کیلو جو 

بخش تولید شیر  نهاده های دامی بزرگترین هزینه با توجه به آنکه قیمت : وی با اشاره به قیمت تمام شده شیر خام بیان داشت

درصد هزینه  ۴۵هزینه های تولید کاهش یافته اما به سبب آنکه سال گذشته  خام است ،باید گفت که در سال جاری تا حدودی 

 .ها رشد داشته ، اکنون این کاهش قیمت تنها توانسته بخشی از افزایش هزینه ها را جبران کند

تومان  ۴۴۵قیمت هر کیلو شیر خام هزار و  00در سال : یه دامداران با اشاره به قیمت تمام شده شیر خام افزودمدیر عامل اتحاد

 0۵تومان بوده است اما با توجه به تورم  ۰0۵مصوب شد و این درحالیست که قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران هزار و 

 .تومان مناسب است ۴۴۵پوشش دهد و به همین خاطر قیمت هزار و  درصدی ، کاهش قیمت علوفه تنها توانسته تورم را

در حال حاضر متوسط نرخ شیر خام خریداری شده از دامداران : وی با اشاره به نرخ خرید شیر خام از سوی کارخانه های لبنی گفت

تومان زیر قیمت مصوب  9۴۵خام  تومان است که این امر بیانگر این است که هر کیلو شیر 9۵۵توسط کارخانه های لبنی هزار و 

 .خریداری می شود که در شرایط فعلی و کاهش تقاضا کارخانه ها حاضر به اجرای خرید شیر خام به نرخ مصوب نیستند

در یک سال گذشته قیمت مواد کنستانتره کاهش یافته و تا حدودی به دامدار کمک کرده چرا که : عزیزاللهی در ادامه یادآور شد

 .ود همانند سال های گذشته روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، دامپروری ها تعطیل می شدنداگر قرار ب

/news/fa/ir.yjc.www://http۰۰1000۴A%DA/%0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5563174/%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 
 بازار و قیمت ها

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  خبازی افزایشی نداشته استخبازی افزایشی نداشته استقیمت گندم قیمت گندم 
ریال عرضه  1۰۰۵معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد گندم خبازی ها همانند سال قبل به قیمت  

نده با تاکید بر این که قیمت ، عبدالمهدی بخشپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شود می

ریال توسط شرکت  1۰۰۵گندم خبازی ها همانند سال قبل به قیمت : افزایشی نداشته، خاطرنشان کرد 0۰فروش گندم خبازی ها در سال 

 .بازرگانی دولتی ایران عرضه می شود

هم : دم در پنج استان کشور، اظهار داشتمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز خرید تضمینی گن

میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره سازی شده که این میزان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه  1اکنون بیش از 

میلیون تن  09با اقدامات فنی و حمایتی صورت گرفته از کشاورزان، پیش بینی می شود، امسال بیش از : وی تصریح کرد.است

 .میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود 0گندم در کشور تولید و بیشتر از 

قیمت گندم : معاون وزیر جهاد کشاورزی هرگونه افزایش قیمت گندم خبازی ها و به تبع آن گرانی نان را تکذیب کرد و گفت

 .شود ریال تحویل می 1۰۰۵یعنی  0۴خبازی امسال هم به قیمت سال 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http000۰۵099۵۵۵1۵0 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  !!ارزانارزان  مرغ گران و ماهیمرغ گران و ماهی
 .باید منتظر مرغ گران و ارزانی ماهی در روزهای آینده باشیم طبق آخرین اخبار از اتحادیه پرنده و ماهی

یمت مرغ با اشاره به ق خبرنگاران جوان؛اقتصادی باشگاه  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار

از اوایل فروردین ماه قیمت مرغ در بازار به سبب نبود تقاضا و هزینه باالی خانوارها در اسفند ماه با کاهش شدید : اظهار داشت

تومان، توزیع مرغ درب واحد های  8۵۵هزار و  ۴براساس آخرین آمار قیمت هر کیلو مرغ زنده : وی افزود .قیمت مواجه بوده است

 .تومان است ۴۵۵هزار و  ۰فروش مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  تومان و  0۵۵هزار و  ۴صنفی 

تومان به  ۴۵۵هزار و  ۰مر برابر با قیمت مرغ تومان و ران مرغ بدون ک ۴۵۵هزار و  ۴به گفته وی قیمت هر کیلو ران مرغ با کمر 

براساس پیش بینی های صورت : یوسف خانی با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در روزهای آتی بیان داشت.فروش می رسد

 .هزار تومان خواهد رسید 1تومانی در هر کیلو به مرز  1۵۵گرفته از فردا قیمت مرغ با افزایش 

 یافت قیمت ماهی کاهش ***

خوشبختانه از اسفند ماه تا کنون قیمت ماهی در  :اشاره به وضعیت بازار ماهی در بازار تصریح کرد رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با 

 .بازار به جز چند قلم تغییر محسوسی نداشته است

هزار تومان به  9۰مرز  زار تومانی از ه 1در واقع به سبب شرایط صید و آب و هوا تنها حلوای سیاه با کاهش : وی در پایان بیان کرد

 .هزار تومان تقلیل یافته است 9۴هزار تومان به  9۰هزار تومان رسیده و همچنین ماهی سفید با کاهش هزار تومانی از  00

/news/fa/ir.yjc.www://http۰۰1۴8۴9D/%0%8۰% 
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 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵۹شنبه 

  کاهش نرخ گوشت مرغ؛ رشد قیمت میوه و سبزی کاهش نرخ گوشت مرغ؛ رشد قیمت میوه و سبزی 

 000۰فروردین ماه  9۵گروه مواد خوراکی را برای هفته منتهی به  00بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قیمت <مواد غذایی

به هفته مشابه ماه قبل افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش داشته،  گروه مواد خوراکی نسبت 0اعالم کرد که بر این اساس نرخ 

 .البته نرخ یک گروه دیگر ثابت بوده است

های تازه  درصد، سبزی 08.۴های تازه  درصد، میوه ۵.0درصد، حبوب 9درصد، برنج  ۵.۴بانک مرکزی اعالم کرد قیمت گروه لبنیات 

فروردین ماه افزایش داشته ، اما در همین حال قیمت  9۵د در هفته منتهی به درصد و چای یک درص ۵.1درصد، قند و شکر  00.0

در همین حال بهای گوشت قرمز . درصد کاهش یافته است ۵.9درصد و روغن نباتی  00.0درصد، گوشت مرغ  8.۰تخم مرغ 

 .تغییری نکرد

 مرغ لبنیات و تخم

. درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش داشت 0.0معادل  در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه

هزار ریال  0۵۵هزار الی  0۰ای  درصد کاهش یافت و شانه 8.۰مرغ معادل  قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود و بهای تخم

 .رفت فروش می

 برنج و حبوب

درصد باال رفت و  ۵.0بهای برنج داخله درجه یک معادل . بود در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت

درصد افزایش  ۵.0درصد و لوبیا قرمز  ۵.9در گروه حبوب بهای نخود معادل . درصد کاهش داشت ۵.0قیمت برنج داخله درجه دو 

 .ِیافت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 

 های تازه ها و سبزی میوه

سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی . رسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی و کدو سبز عرضه کمی داشتدر هفته مورد بر

میوه . شد بار عرضه می ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره ه فروشی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میو

درصد تا  ۵.۰های تازه بهای اقالم این گروه بین  کردند که در گروه میوه بزی تازه را عرضه میهای سطح شهر اقالم میوه و س فروشی

درصد کاهش و بهای 9.0های برگی  درصد و سبزی 00.0های تازه قیمت پیاز معادل  در گروه سبزی. درصد افزایش داشت ۴۴.0

 .درصد افزایش یافت ۴۴.0درصد تا  ۵.0سایر اقالم این گروه بین 

 ت قرمز و گوشت مرغگوش

درصد و گوشت مرغ  ۵.9درصد افزایش و بهای گوشت تازه گاو و گوساله  ۵.0در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .درصد کاهش داشت 00.0

 نباتی قند، شکر، چای و روغن

خارجی یک درصد افزایش و قیمت درصد و چای  0.9درصد، شکر  ۵.9بهای قند معادل . در این هفته قیمت روغن مایع ثابت بود

 .درصد کاهش یافت ۵.۰روغن نباتی جامد 

  تغییرات یک ساله

درصد،  90.۰درصد، سبزی های تازه  00.0درصد، حبوب  01.1درصد، برنج  ۵.0بر اساس محاسبات بانک مرکزی بهای لبنیات 

نسبت به مدت مشابه  0۰فروردین ماه  9۵ درصد در هفته منتهی به 0۴.8درصد و چای  08درصد، قندو شکر  0.9گوشت قرمز 
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درصد  ۵.0درصد و روغن نباتی  9۴.9درصد، گوشت مرغ  8.0درصد، میوه های تازه  9.0سال قبل افزایش و قیمت تخم مرغ 

 .کاهش داشته است
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۲ : تاریخ

  های عمرانی و زیست محیطی تعیین شدهای عمرانی و زیست محیطی تعیین شد  طبق مصوبه مجلس شرایط اعطای فاینانس به طرحطبق مصوبه مجلس شرایط اعطای فاینانس به طرح
  .های عمرانی و زیست محیطی را تعیین کردند ، شرایط اعطای فاینانس به طرح0۰نمایندگان مجلس در الیحه بودجه  

پارلمان و در ( چهارشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

 .این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند 0کشور، تبصره  کل 000۰مه بررسی الیحه بودجه سال ادا

های قبل،  عالوه بر باقیمانده سهمیه سال( فاینانس)سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی  000۰به موجب مصوبه مجلس، در سال 

 .میلیارد دالر تعیین شد ۰۵معادل ریالی 

های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با  قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش ۰اجرایی موضوع ماده های  دستگاه

 .توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند های عامل می های الزم به بانک سپردن تضمین

وری اسالمی ایران، این تسهیالت را به قانون برنامه پنجساله توسعه جمه 89طبق این مصوبه، شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 

کلیه . دهد های خصوصی و تعاونی اختصاص می های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش طرح

، شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط تأمین می( فاینانس)های مصوب که منابع آنها از محل تسهیالت تأمین مالی خارجی  طرح

الذکر  ریزی کشور دارای توجیه فوق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

شده  بینی برداری و یا منابع پیش ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح

زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت طرح در قانون بودجه 

 .باشد می

کننده  نمایندگان مجلس مصوب کردند که برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسالمی ایران نزد کشور تأمین

های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی  ضمیندولت مکلف است ت. ممنوع است( فاینانس)تسهیالت مالی خارجی 

هایی که از منابع  ریزی کشور اجازه داده شد به منظور تأمین پیش پرداخت طرح همچنین به سازمان مدیریت و برنامه.أخذ نماید

ای در همان  های سرمایه راییدا های تملک کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح استفاده می( فاینانس)تسهیالت مالی خارجی 

 .فصل اقدام کند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

جدول برآورد جدول برآورد + + شاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابالغ شدشاورزی برای خرید گندم تولید داخل ابالغ شدتکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادکتکالیف بانک مرکزی و وزارت جهادک

  کامل منابعکامل منابع

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد معادل پنجاه و دو هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید گندم تولید داخل 

 .اختصاص دهد

هزار میلیارد ریال تسهیالت برای خرید بر اساس مصوبه هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد معادل پنجاه و دو 

 .گندم تولید داخل اختصاص دهد

 :به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل، معادل پنجاه و دو هزار میلیارد  -0

ریال تسهیالت مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای خرید گندم ( ۰9ر۵۵۵ر۵۵۵ر۵۵۵ر۵۵۵)

  .تولید داخل خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد

دول مذکور بازپرداخت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است تسهیالت دریافتی را مطابق زمان بندی ج -9

  .وزارت جهادکشاورزی انجام این تکلیف را پیگیری نماید

برای  000۰از ابتدای سال  91/8/0000هـ مورخ ۰09۰9ت/00۴00تصویب نامه شماره ( 0)قیمت فروش گندم موضوع بند  -0

  .ریال تعیین می شود( 0ر۵۵۵)سایر متقاضیان از قرار هر کیلوگرم 

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت  08/0/000۰اون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ اسحاق جهانگیری، مع

 .صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

روز روز   1٠1٠افزایش ذخایر راهبردی از افزایش ذخایر راهبردی از / / ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل به ناحق واگذار شدساختمان وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل به ناحق واگذار شد

  به شش ماهبه شش ماه

میلیارد  0.0برنج، شکر و کود شیمیایی از طریق  ذخایر راهبردی گندم،: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .دالر اختصاص داده شده به وزارت جهاد کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شد

میلیارد  0.0ذخایر راهبردی گندم، برنج، شکر و کود شیمیایی از طریق : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .شده به وزارت جهاد کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی تامین شددالر اختصاص داده 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما 

ملی به وزارت جهاد کشاورزی، اظهار میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه  9.۰با تکذیب ادعای مطرح شده مبنی بر اختصاص 

میلیارد دالر؛ که  9.۰میلیارد دالر بوده، نه  0.0مبلغ اختصاص یافته از منابع صندوق توسعه ملی به وزارت جهاد کشاورزی، : داشت

زینه شده براساس مصوبه شورای امنیت ملی برای تامین ذخایر راهبردی گندم، برنج، روغن و کودهای شیمیایی در شرایط تحریم ه

 .و این ذخایر در انبارهای دولت موجود است

هم اکنون کشور برای شش ماه ذخایر راهبردی دارد، در حالی : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .روز کافی بود 90که در ابتدای کار دولت یازدهم این ذخایر در بعضی اقالم مثل گندم برای 

د ادعای مطرح شده در خصوص تامین هزینه ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی از محل منابع صندوق توسعه ملی بخشنده با ر

 00ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل به ناحق واگذار شد و اکنون بخش های تابعه این وزارت در : خاطرنشان ساخت

 .امور خود مشکل دارند نقطه تهران پراکنده اند و کشاورزان در مراجعه برای

هزینه ساختمان جدید وزارت جهاد کشاورزی با مصوبه دولت و از فروش ساختمان های قدیمی تامین شده و از : وی اضافه کرد

 .منابع صندوق توسعه ملی برای خرید ساختمان جدید استفاده نشده است

ش هزینه کرد منابع در اختیار از محل صندوق توسعه ملی گزار: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .پیش از انتشار گزارش آن در رسانه ها، توسط مسئوالن مربوطه وزارت جهاد کشاورزی به مراجع ذی ربط ارائه شده است
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  کشاورزی، جذاب ترین موضوع همکاری های مشترک ایران و قزاقستان شدکشاورزی، جذاب ترین موضوع همکاری های مشترک ایران و قزاقستان شد

تولید کنندگان بخش کشاورزی در ایران، تاثیر زیادی بر توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی دو : رییس جمهوری قزاقستان گفت

 .کشور دارند

تولید کنندگان بخش کشاورزی در ایران، تاثیر زیادی بر توسعه مبادالت تجاری و اقتصادی دو : رییس جمهوری قزاقستان گفت

 .کشور دارند

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، نورسلطان نظربایف در جمع فعاالن اقتصادی دو کشور، بخش 

شرکت های ایرانی تولید کننده : ع برای فعالیت و همکاری های مشترک دانست و اظهار داشتکشاورزی را جذاب ترین موضو

 .غالت، دام، گوشت، لبنیات و صنایع فرآوری می توانند تاثیرات زیادی بر مبادالت تجاری با قزاقستان داشته باشند

در مورد گوشت و غالت، ایران و قزاقستان می : ردوی با بیان این که در قزاقستان تقاضا برای این محصوالت زیاد است، اعالم ک

 .توانند همکاری های مشترک شان را گسترش دهند و بازار چین و سایر کشورهای منطقه را تغذیه کنند

رییس جمهوری قزاقستان در عین حال خواستار فعالیت مشترک بخش های خصوصی دو کشور در زمینه کشت فراسرزمینی، 

 .های تولید گوشت شد دامپروری، ایجاد مجتمع

  .در قزاقستان تولید میوه و سبزیجات توسعه نیافته و در بخش گلخانه نیز نیاز به همکاری با ایران داریم: وی ادامه داد

قزاقستان دارای ویژگی های منحصر به فردی است و از نظر اقلیمی هم به قطب نزدیک و در جنوب گرم و در مرکز : نظربایف گفت

هوای معتدلی برخوردار است، ضمن آن که اراضی این کشور برای کشت غالت و سایر محصوالت زراعی مناسب است و نیز از آب و 

 .از این رو در زمینه تولید و فعالیت های اقتصادی مشترک توسط بخش خصوصی دو کشور اقدامات متنوعی می تواند انجام شود

بات و بستر اقتصادی حقوقی و بانکی و فضایی برای فعالیت های بخش وی در عین حال به اقدام های قزاقستان برای ایجاد ث

 .ما سیستم قضاوت بین المللی را در قزاقستان حاکم کرده ایم: خصوصی شرکت های خارجی در کشورش اشاره کرد و اذعان داشت

ی، یک صندوق توسعه سرمایه در قزاقستان به منظور حمایت از فعالیت شرکت های خارجی در عرصه های اقتصاد: نظربایف افزود

 .ای و بانکی ایجاد شده است

نفر از فعاالن اقتصادی و صاحبان بنگاه های بزرگ دو کشور در بخش کشاورزی، صنعت، معدن،  ۰۵گفتنی است در این نشست، 

 .حمل و نقل و سرمایه گذاری حضور داشتند

حمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، در بخش کشاورزی دو ظرف یک سال اخیر با واگذاری ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی به م

کشور، تحرکات چشمگیری به وجود آمده به طوری که حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان به اولویت کشت فراسرزمینی به 

 .عنوان یکی از موضوع ها و زمینه های همکاری میان ایران و قزاقستان اشاره کرده است

ه بین المللی ایران و فضاسازی برای توسعه روابط با قزاقستان، شرایط برای فعالیت بخش خصوصی به در این مدت با ارتقای جایگا

 .خصوص در حوزه کشاورزی آماده شده است
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 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

بررسی تصرفات اراضی موسوم به بررسی تصرفات اراضی موسوم به / / کلیات ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات امور زمین تصویب شدکلیات ایجاد سامانه پنجره واحد خدمات امور زمین تصویب شد

  المللی قمالمللی قم  فرودگاه بینفرودگاه بین

های  با حضور نمایندگان تمامی دستگاه 000۰خواری در سال  ای مبارزه با زمین نخستین جلسه کمیته تخصصی کارگروه فراقوه

نقش در حوزه مدیریت زمین و با دستور کار بررسی طرح پیشنهادی برای ایجاد سامانه پنجره واحد و  ضایی ذیاجرایی، نظارتی و ق

های تصرفات اراضی موسوم  های حوزه زمین و همچنین بررسی پرونده ها، مجوزها و موافقت اصولی یکپارچه بررسی و صدور استعالم

 .المللی قم برگزار شد به فرودگاه بین

به نقل از وابط عمومی سازمان امور اراضی کشور این جلسه که پنجمین جلسه کمیته ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

خواری و نخستین جلسه این کارگروه در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بوده است به  ای مبارزه با زمین تخصصی کارگروه فراقوه

و دبیر کارگروه و با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، شورای ریاست رئیس سازمان امور اراضی کشور 

المال، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، بنیاد مسکن،  حفظ حقوق بیت

ر اراضی کشور، معاون عمرانی استانداری قم و ها مراتع و آبخیزداری، سازمان امو سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار شد

و نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم  000۰در ابتدای این جلسه قباد افشار دبیر کارگروه طی سخنانی با اشاره به آغاز سال 

نقش در امور زمین این  های مرتبط و ذی سال جدید وظیفه دستگاه در: عنوان سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت رهبری به

ها در این حوزه  های تعیین شد، برای انجام اقدامات عملی برای پیشگیری و برخورد با تخلفات و سوءاستفاده کارگروه و کمیته

خواری و تصرفات و تخلفات  مینهای اقتصاد مقاومتی مبارزه جدی و عملی با ز های تحقق سیاست خطیرتر بوده و یکی از الزمه

 .حوزه اراضی است

و متعاقب بیانات مهم مقام معظم رهبری در  000۴رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه این کارگروه در بهار سال 

های  تصمیم و مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و آغاز به کار کرده برخی اقدامات و 0000اسفندماه سال 

ها در  اتخاذشده از سوی کارگروه، کمیته تخصصی، دبیرخانه و هیأت ویژه بررسی و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز استان

 .طول سال گذشته را تشریح کرد

بیر ستاد شده از سوی کارگروه به ریاست مشاور معاون اول رئیس جمهور و د طی سال گذشته هیأت ویژه تعیین: قباد افشار افزود

هایی که در حوزه تصرفات و تخلفات حوزه زمین دچار چالش  هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از مناطق در معرض تهدید استان

های دبیرخانه قرار  های مهم این مناطق نیز در دستور کار جلسات کمیته تخصصی و نیز پیگیری و بحران هستند سفر کرده و پرونده

های مهمی در این زمینه  ها تصمیم خواری های مهم تصرفات، تخلفات و زمین ن این سفرها با بررسی پروندهدر جریا. گرفته است

شهرهای فارس، شمال و شرق  بازدید از اراضی منطقه حیران در غرب گیالن، روستای زیارت در استان گلستان، باغ. اتخاذ شد

ازجمله سفرهای این هیأت بود که حاصل این سفرها هماهنگی تمامی . ..تهران، اراضی مناطق مختلف استان البرز و مازندران و

گرفته، توقف بسیاری از ساخت و سازها، معرفی پرونده تصرفات و  نقش برای شناسایی و برخورد با تخلفات صورت های ذی دستگاه

 .گرفته به مراجع قضایی بوده است تخلفات صورت

ها، مجوزها و موافقت  جاد سامانه پنجره واحد و یکپارچه بررسی و و صدور استعالمشده برای ای در ادامه این جلسه، طرح تهیه

کنندگان در جلسه به تفصیل نظرات خود  ها ارائه و شرکت ها و سایر خدمات قابل ارائه در حوزه زمین از سوی یکی از دستگاه اصولی
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ی ردیابی و رهگیری خدمات قابل ارائه در حوزه زمین و و رویکردهای سازمان متبوع خود درباره ضرورت ایجاد پنجره واحدی برا

 .همچنین نقاط قوت احتمالی و ابهامات موجود درباره ایجاد چنین بستری و نحوه مدیریت و نظارت بر این سامانه را تشریح کردند

همیت موضوع با تشکیل در این جلسه اعضا ضمن با موافقت با کلیات ایجاد سامانه پنجره واحد مقرر کردند که با توجه به ا

عنوان  های نظارتی و وزارت ارتباطات به کننده خدمات حوزه زمین و دستگاه های ارائه کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه

کننده زیرساخت الزم طی یک ماه آینده نسبت به بررسی جزئیات سامانه پیشنهادی و فرایند عمل آن و ارائه ساز و کاری  تأمین

 .لیت این سامانه به کمیته تخصصی و کارگروه اقدام کننداجرایی فعا

المللی  خواری نیز بررسی پرونده تصرفات اراضی موسوم به فرودگاه بین دومین دستور کار کمیته تخصصی کارگروه برخورد با زمین

در این رابطه . اورزی قم بودها و مراتع و استانداری و سازمان جهاد کش ربط ازجمله سازمان جنگل های ذی قم و اقدامات دستگاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل منابع طبیعی استان قم و همچنین معاون استاندار به تشریح سوابق این پرونده و اقدامات 

 .شده برای برخورد با تصرفات و تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت مذکور و نیز مسئوالن وقت پرداختند قضایی و اجرایی انجام

های مختلف ضمن توضیح درباره مجموعه مجوزهای الزم برای ایجاد شهرک و فرودگاه در این منطقه به  ر ادامه نمایندگان دستگاهد

بررسی اقدامات این شرکت برای اخذ مجوزهای الزم، نوع تخلفات موجود در پرونده و چگونگی صورت گرفتن تصرفات انجام شده 

رائه پیشنهاداتی برای روال قانونی بازگرداندن این اراضی به منابع ملی، احقاق حقوق دولت و پرداخته و در نهایت اعضا درباره ا

 ./برخورد با تخلفات مسئوالن وقت و شرکت متخلف توافق کردند
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 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

تعیین محصوالت ذرت و جو در کلیه استان ها برای عرضه در تعیین محصوالت ذرت و جو در کلیه استان ها برای عرضه در //تصویب آیین نامه کشت فراسرزمینیتصویب آیین نامه کشت فراسرزمینی

  بورس کاالبورس کاال

اعضای هیات دولت ضمن تشکر از همه دستگاه های مسئول به ویژه سازمان هالل احمر، وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و 

ی و استانداران استان های در معرض سیل و استان های پشتیبان، سازمان صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان شهرساز

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های مسئول را ملزم به جبران خسارت ها و ترمیم خرابی ها نمودند

حسن روحانی رییس جمهوری، وزیران نیرو و کشور گزارشی از بارندگی های گسترده اخیر و   در جلسه هیات دولت به ریاست

مدیریت هماهنگ، بهنگام و موفق همه دستگاه های اجرایی و اطالع رسانی به موقع که با حداقل تلفات انسانی و آسیب همراه بوده 

 .است، ارایه کردند

اعضای هیات دولت ضمن تشکر از همه دستگاه های مسئول به ویژه سازمان هالل  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت،

احمر، وزارتخانه های کشور، نیرو، راه و شهرسازی و استانداران استان های در معرض سیل و استان های پشتیبان، سازمان 

ول را ملزم به جبران خسارت ها و ترمیم صداوسیما و سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستگاه های مسئ

 .خرابی ها نمودند

به هیات « ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول درباره رفع مشکالت مربوط به آلودگی هوا»در ادامه جلسه گزارشی درخصوص 

مقابله با آلودگی هوا و وزیران ارائه شد و طی آن اقدامات و فعالیت های انجام شده هریک از دستگاه های اجرایی ذیربط درخصوص 

میزان تحقق آن ها از سوی اعضای دولت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر استمرار تالش های دستگاه های مسئول تاکید 

هیات دولت به منظور کمک به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی و نیز امکان تامین مالی مورد نیاز با استفاده از .شد

موجود خریداران و سیستم بانکی، محصوالت ذرت و جو را در کلیه استان ها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران در نقدینگی 

 .تعیین کرد 000۰سال 

در ادامه، دولت آیین نامه کشت فرا سرزمینی را باتوجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت های بخش کشاورزی و 

 .مشکالت جدی در ایجاد ثبات و پایداری امنیت غذایی در کشور تصویب کردجلوگیری از بروز 

به موجب آیین نامه یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تنظیم و ارایه مشوق ها و حمایت ها به متقاضیان کشت 

و تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی در فراسرزمینی، از جمله انجام پشتیبانی، ارایه اطالعات و مشاوره های الزم به متقاضی 

 .مورد محصوالت مورد نیاز اقدام نماید

در روش کشت فراسرزمینی با توجه به گستره اراضی قابل کشت بالاستفاده در سایر نقاط دنیا، می توان با استفاده از دیپلماسی 

د در چارچوب برنامه های بلند مدت به یکی از راهکارهای ثبات استفاده از این روش می توان. مطلوب از این منابع بهره برداری کرد

بخشیدن به عرضه محصوالت اساسی، مدیریت عرضه و تامین آن از خارج کشور و تامین بخشی از نیازهای غذایی، کاهش فشار بر 

 .منابع آبی و خاکی کشور و حصول اطمینان در واردات محصوالت مورد نیاز کشور از خارج مبدل شود

 .اهش درصد ترجیحات تعرفه ای اقالم موضوع موافقتنامه جمهوری اسالمی ایران و ترکیه از دیگر مصوبات جلسه بودک
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  هاها  جدول عناوین پروژهجدول عناوین پروژه+ + جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی های های   پروژهپروژه

معاون اول رئیس جمهوری طی ابالغیه هایی جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به 

تگاه ها برای اجرای این پروژه ها به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دس

ایانا در گزارشی جداگانه برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را که در . وضوح مشخص شده است را ابالغ کرد

 .قالب جدول تعیین اهداف قابل دستیابی ترسیم شده، منتشر کرده است

های اجرایی و  دنبال ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه ، به(اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های ملی اقتصاد مقاومتی، وظایف و تکالیف وزارت  دار برنامه های اولویت نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر بر پروژه تصویب

 .جهاد کشاورزی مشخص شد

های برنامه ملی اقتصاد  وری، اسحاق جهانگیری صورت گرفته است، کارگروهدر این ابالغیه که به امضای معاون اول رئیس جمه

های فرعی آبیاری و زهکشی، ایجاد و ساماندهی  مقاومتی افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی احداث و تکمیل شبکه

های  های مورد نیاز و توسعه فعالیت های داخلی، توسعه مکانیزاسیون، تأمین داخلی نهاده بردار آب، تأمین نهاده های بهره تشکل

 .پروری مورد تأکید قرار گرفته است های آبزی آبخیزداری، حفاظت خاک و همچنین فعالیت

 0۴0هزار تن شلتوک تا دو میلیون و  8۵۵میلیون و  00در ابالغیه معاون اول رئیس جمهوری، افزایش ضریب خوداتکایی گندم تا 

 .بینی شده است هزار تن پیش ۴00های روغنی تا  هزار تن و دانه ون و ششزمینی تا پنج میلی هزار تن، سیب

های فرعی آبیاری و زهکشی به  زایی در احداث و تکمیل شبکه در این ابالغیه همچنین ارتقاء توان تولید ملی با محوریت درون

 .تأکید قرار گرفته استبرداران آب و زمین مورد  تشکل بهره 08۵هزار هکتار و ایجاد و ساماندهی  0۰۵میزان 

تن و  09۰هزار تن برنج تا چهارهزار و  ۴۵1های مورد نیاز بخش کشاورزی نظیر بذر گندم تا  در این ابالغیه تأمین داخلی نهاده

 .یونیت مورد تأکید قرار گرفته است ۰۵۵هزار و  00چغندرقند تا 

 .های شمال نیز مورد تأکید قرار گرفته است ر تن در آبهزا 9۵پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان  همچنین توسعه آبزی

 عنوان برنامه ملی عنوان پروژه ردیف

0 

 :افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی اساسی شامل

هزار  ۴00های روغنی  دانه -0تن،  0۴0شلتوک دوهزار و  -9تن،  8۵۵هزار و  00گندم  -0

 -0هزار تن،  9۵1پنبه  -1هزار تن،  0۵۵حبوبات  -۰میلیون تن،  ۰.۵1زمینی  سیب -۴تن، 

 000گوشت طیور دوهزار و  -0هزار تن،  800گوشت قرمز  -8تن،  1۰9هزار و  0شیرخام 

هزار و  جو سه -09تن،  80۵هزار و  چغندرقند پنج -00هزار تن،  0۰0مرغ  تخم -0۵تن، 

 تن 9۵۵ای دوهزار و  ذرت دانه -00تن،  0۵۵

ملی ارتقای توان تولید 

 (زایی اقتصاد درون)

 هزار هکتار 0۰۵های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان  احداث و تکمیل شبکه 9
ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 برداران آب و زمین تشکل بهره 08۵ایجاد و ساماندهی  0
ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)
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 اسب بخار بر هکتار 0.19ماشینی بخش کشاورزی به میزان تجهیز و نوسازی ناوگان  ۴
ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

۰ 

هزار تن، برنج چهارهزار و  ۴۵1گندم )بذر : های مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین داخلی نهاده

هزار هکتار،  سه( در سطح)زمینی بذری  یونیت، سیب ۰۵۵هزار و  00تن، چغندرقند  09۰

تن،  0۴0تن، پنبه چهارهزار و  1۵0هزار و  تن، حبوبات سه 01۵هزار و  های روغنی هشت دانه

 (هزار تن ۰0تن، جو  9۵۵هزار و  01ذرت 

ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 (میلیون اصله 08.1)شده  های اصالح نهال: های مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین داخلی نهاده 1
ان تولید ملی ارتقای تو

 (زایی اقتصاد درون)

0 
هزار و  سه)، کود (هزار هکتار 00۰)سم : های مورد نیاز بخش کشاورزی تأمین داخلی نهاده

 (هکتار 90۰

ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 ای هکتار از واحدهای گلخانه 000هزار و  توسعه تولید و اصالح، بازسازی و نوسازی یک 8
توان تولید ملی  ارتقای

 (زایی اقتصاد درون)

0 

های سایر مناطق به  اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سدها و حوزه

های بحرانی، فرسایش بادی و  هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانون 1۰۵میزان 

 هزار هکتار 0۵زایی و ریزگردها به میزان  مقابله با بیابان

ی توان تولید ملی ارتقا

 (زایی اقتصاد درون)

0۵ 
های شمال و جنوب  هزارتن در آب 9۵پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان  توسعه آبزی

 کشور

ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 هزار تن 000کاهش ضایعات از طریق فراوری  00
ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 هزار تن 009افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان یک میلیون و  09
ارتقای توان تولید ملی 

 (زایی اقتصاد درون)

 وری ارتقای بهره هزار هکتار 9۰۵های نوین آبیاری در  توسعه سامانه 00

 ...(گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و)سازی محصوالت راهبردی کشاورزی  مدیریت ذخیره 0۴
توان تولید ملی  ارتقای

 (زایی اقتصاد درون)

به گزارش ایانا، در این ابالغیه ها، بر نکات و موارد ضروری که الزم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی دستگاه های اجرایی 

 :بند به شرح زیر تاکید شده است ۰مدنظر قرار گیرد، در 

نظام یکپارچه پیشبرد و » با اولویت و در چارچوب  «دستگاه مجری»توسط می بایست  0۰پروژه های مصوب برای اجرا در سال  -0

 .خواهد بود« دستگاه مجری»کلیه مسئولیت ها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر عهده . اجرا و تکمیل شوند« پایش اقتصاد مقاومتی

ر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای ه« دستگاه مجری» -9

 .معاون و یا معاونین ذیربط خود بعنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ این مصوبه « دستگاه مجری»مجری منصوب از سوی وزیر و یا باالترین مقام  -0

« برنامه عملیاتی»، «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»ور پروژه مندرج در برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منش

 .تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید

 می باشد و مجری می بایست در« دستگاه مجری»تأمین منابع مالی الزم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده  -۴

چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی بعمل آورد که پروژه 

 .طبق زمانبندی مصوب اجرا شود

ا موظف است هر دو هفته یکبار به صورت مستمر، گزارش اقدامات بعمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ه« دستگاه مجری»  -۰

و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»و عملکرد را در چارچوب 

 .نماید

برای اجرای « دستگاه مجری» کلیه دستگاه های اجرایی موظف به انجام همکاری های الزم با :در بخش دیگر این ابالغیه آمده است

طراحی سازوکار الزم برای . هستند 000۰برای اجرا در سال « مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی »پروژه های اولویت دار 

  .است« دستگاه مجری» تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده 

دبیرخانه ستاد مورد و مصوبات ستاد، توسط « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس  -

برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی . پایش قرار می گیرد

 .حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد

و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، « دستگاه مجری» ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از  دبیرخانه -

نشست سه جانبه رئیس »رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار 

 .فتگی تشکیل می شود، قرار می دهدکه بصورت ه« ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد

الزم است نتیجه اقدامات انجام یافته در : همچنین معاون اول رئیس جمهوری در بخش پایانی این ابالغیه ها تاکید کرده است

 .ارتباط با مصوبات ابالغی به او گزارش شود
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  نامه اجرایی تبیین وظایف و ساماندهی توسعه کشاورزی ارگانیک ابالغ شدنامه اجرایی تبیین وظایف و ساماندهی توسعه کشاورزی ارگانیک ابالغ شد  آیینآیین

محصوالت ارگانیک، با هدف حمایت از نامه اجرایی تبیین وظایف و ساماندهی توسعه کشاورزی ارگانیک و تولید و عرضه  آیین

 .توسعه تولید محصوالت ارگانیک و معرفی، عرضه و صادرات این گروه از محصوالت ابالغ شد

با ( ایانا)مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی، تحقق امنیت غذایی و ارتقای سالمت جامعه از اهداف مهم توسعه کشور در بخش کشاورزی و بیان اینکه توسعه پایدار 

های کلی محیط زیست کشور مورد تأکید قرار گرفته است، از  انداز و سیاست منابع طبیعی است که در قانون اساسی، سند چشم

ی ارگانیک و تولید و عرضه محصوالت ارگانیک تونسط وزیر جهاد نامه اجرایی تبیین وظایف و ساماندهی توسعه کشاورز ابالغ آیین

 .کشاورزی خبر داد

بوم کشاورزی و همچنین ارتقای  الدینی با اشاره به نقش مؤثر کشاورزی ارگانیک در حفظ محیط زیست و زیست محمد شجاع

های بازرسی و  دی از شرکتدر حال حاضر، بازرسی و گواهی محصوالت ارگانیک توسط تعداد معدو: سالمت غذایی گفت

های خارجی طبق  های شرکت کننده مجاز و تأیید صالحیت شده بر اساس استانداردهای ملی و یا توسط نمایندگی گواهی

الزامات تولید، فرآوری، "مبنای داخلی گواهی محصوالت ارگانیک استاندارد ملی . المللی انجام می شود استانداردهای بین

کننده توسط سازمان ملی استاندارد و  های گواهی نظارت بر عملکرد شرکت. است "رسانی مواد غذایی ارگانیکگذاری و بازار برچسب

 .شود وزارت جهاد کشاورزی انجام می

منظور هماهنگی میان بخش  های طبیعی و تولیدی به های واقعی و بالقوه کشور در عرصه با توجه به ظرفیت: وی خاطرنشان کرد

های ملی، تحقق استانداردها و ارتقای نظام  کاری و اتالف سرمایه ی اعم از اجرایی و تحقیقاتی، پرهیز از موازیهای خصوصی و دولت

سازی  رود جهش قابل توجهی را در فرهنگ نامه ابالغ شده است که انتظار می کنترل کیفی تولید محصوالت ارگانیک، این آیین

 .تولید و مصرف این گروه از محصوالت ایجاد کند

نامه دو سال طول کشید و با توجه ویژه وزیر جهاد  روند تکمیل این آیین: دبیر شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک افزود

نامه در پنج ماده و  گرفته در دفتر محیط زیست و سالمت غذای این وزارتخانه، در نهایت این آیین های صورت کشاورزی و پیگیری

 .دشش تبصره، نهایی و ابالغ ش

بوم، با  عنوان نظام کشاورزی مبتنی بر اصول زیست نامه، کشاورزی ارگانیک مطابق با تعریف جهانی آن به گفتنی است، در این آیین

های اقتصادی،  تمرکز بر حاصلخیزی خاک و سالمت گیاه، دام و آبزیان و عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی و منطبق بر شاخص

عنوان  وزارت جهاد کشاورزی محصوالت ارگانیک را به. برداری مورد تمرکز خواهد بود طقه بهرهاجتماعی و محیط زیستی هر من

ها و داروهای دامی، طیور و شیالتی  های ناشی از آب، خاک، سموم، کودهای شیمیایی، هورمون محصوالت فاقد باقیمانده آالینده

لی، مرتعی و بیابان، دام و طیور و آبزیان تولید یا از طبیعت های مختلف شامل زراعی، باغی، جنگ کند که در زیربخش معرفی می

 .در محصوالت ارگانیک هیچ نوع موجود زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی یا مواد حاصل از آنها قابل ارائه نیست. شوند آوری می جمع

یت اقتصاد جوامع محلی و افزایش سازی برای نظارت بر تولید، توزیع و عرضه محصوالت کشاورزی ارگانیک در کشور؛ تقو ظرفیت

سازی و افزایش سطح آگاهی و مشارکت متخصصان، مروجان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در زمینه  درآمد کشاورزان؛ فرهنگ

ها، تشخیص  سازی و افزایش سطح آگاهی جامعه در موضوع ویژگی رسانی و شفاف های مدیریت کشاورزی ارگانیک؛ اطالع روش

عنوان منابع پایه  محصوالت ارگانیک؛ حفاظت خاک و بهبود حاصلخیزی خاک، حفظ کیفیت آب و تنوع زیستی بهاصالت و مصرف 
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های حال و آینده؛ ایمنی مواد غذایی زراعی، باغی، دامی، آبزیان و دامی، آبزیان و منابع طبیعی و تأمین سالمت؛ کاهش  برای نسل

المللی مورد تأیید در ارگانیک و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی و  ردهای ملی یا بینها؛ تحقق استاندا های ناشی از آالینده بیماری

های خصوصی و تعاونی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی در تهیه و  ساماندهی شبکه توزیع محصوالت ارگانیک با تکیه بر توان بخش

 .نامه مذکور است اجرای آیین

 

 گانیکتشکیل شورای راهبردی توسعه کشاورزی ار

ریزی و امور اقتصادی و عضویت رئیس  نامه، شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک با ریاست معاون برنامه بر اساس این آیین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛ معاون وزیر در امور زراعت؛ معاون وزیر در امور باغبانی؛ معاون وزیر در امور تولیدات 

مدیره و مدیرعامل سازمان  ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ رئیس سازمان شیالت کشور؛ رئیس هیأت ن جنگلدامی؛ رئیس سازما

مرکزی تعاون روستایی؛ رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی 

س انجمن ارگانیک کشور؛ رئیس قطب علمی ارگانیک کشور؛ کشاورزی و منابع طبیعی کشور؛ معاون سازمان ملی استاندارد؛ رئی

 .شود نظر در امور کشاورزی ارگانیک تشکیل می نماینده تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک و یک نفر متخصص و صاحب

 کمیته فنی توسعه کشاورزی ارگانیک

راهبری، کمیته فنی توسعه کشاورزی ارگانیک به منظور بررسی فنی و اجرایی الزم و انجام مراحل کارشناسی مورد نیاز شورای  به 

و با عضویت نمایندگان اعضای حقوقی شورای راهبردی ( مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا)ریاست دبیر شورای راهبردی 

امی، علوم پزشکی، علوم د های تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، خاک و آب، گیاه توسعه کشاورزی ارگانیک و نمایندگان مؤسسه

 .شود شیالتی و علوم باغبانی تشکیل می

 ها توسعه کشاورزی ارگانیک در استان

به تناظر شورای راهبردی توسعه کشاورزی ارگانیک در سطح ملی، کمیته استانی توسعه کشاورزی ارگانیک نیز برای هدایت و 

های خاص  گیری از مزیت کشاورزی ارگانیک و با بهرهها و مصوبات راهبری  ها بر اساس تصمیم ها و برنامه عملیاتی کردن سیاست

های الزم برای  های دارای ظرفیت همچنین به تشخیص کمیته فنی استان و بر حسب نیاز، در شهرستان. شود استانی تشکیل می

بل تشگیل توسعه کشاورزی ارگانیک، کارگروه هماهنگی کشاورزی ارگانیک شهرستان به ریاست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قا

 ./خواهد بود
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 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

همکاری در همکاری در فراخوان از نظام صنفی برای فراخوان از نظام صنفی برای / / نامه نظام صنفی کشاورزی در آستانه اصالح و ارتقانامه نظام صنفی کشاورزی در آستانه اصالح و ارتقا  آیینآیین

  افزایش تولید محصوالت استراتژیکافزایش تولید محصوالت استراتژیک

عنوان یکی از بازوهای مؤثر در حوزه کشاورزی به کمک افزایش تولید محصوالت استراتژیک با  سازمان نظام صنفی کشاورزی به

 .توجه به رتبه وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیاید

مدیره سازمان تعاون روستایی ایران در نشست مشترکی با سازمان  ، رئیس هیأت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یافته و  ریزی کردن تولید توسعه ضرورت دارد سازمان نظام صنفی با تمرکز بر بحث آموزش و برنامه: نظام صنفی کشاورزی گفت

 .زی و افزایش تولید محصوالت استراتژیک برداردهای مؤثری در توسعه کشاور ای کردن مسائل و مشکالت کشاورزان، گام رسانه

ها منعکس کرده  تواند مسائل و مشکالت کشاورزان و حوزه کشاورزی را از طریق ظرفیت رسانه نظام صنفی می: حسین صفایی افزود

 .یافته با انتقال اطالعات آکادمیک به مزرعه داشته باشد و نقش اثرگذاری در تولید توسعه

برداران  با توجه به توفیق جهاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی، این سازمان با داشتن بدنه مویرگی در سطح بهره :وی خاطرنشان کرد

تواند اثرگذاری زایدالوصفی برای تولید بهینه و حفظ ذخایر آب و  شود، می سوم جمعیت را شامل می حوزه تولید که بیش از یک

 .کشاورزی اقتصادی و تولید مقرون به صرفه نزدیک کند خاک داشته باشد و کشاورزی کنونی را به پیشه

های رفاه در روستاها و تبدیل  صفایی استفاده از نیروهای کارآمد و مشاوران باتجربه در سازمان نظام صنفی برای افزایش شاخص

ای که  یدواری کرد که با ابالغیهترین محورهای فعالیت سازمان نظام صنفی دانست و اظهار ام های تولید را یکی از مهم آنها به کانون

های تأثیرگذار با همه  عنوان یکی از ارگان تر نظام صنفی بتواند به توسط وزیر جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت، هرچه سریع

 .های ممکن در خدمت اقتصاد کشاورزی قرار گیرد ظرفیت

اره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای مرکزی در ادامه این جلسه، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور نیز با اش

پیگیری مفاد ابالغیه وزیر در راستای تقویت نظام صنفی و : نظام صنفی کشاورزی بر اهمیت ارتقای جایگاه نظام صنفی اظهار داشت

ترین  نی و شهرستانی، از مهمهای جهاد کشاورزی استا ها و مدیریت برداران و کشاورزان و تعامل سازنده سازمان حل مشکالت بهره

 .های کنونی نظام صنفی است ضرورت

 0۵نامه اصالحی که جهت بررسی و تصویب به هیأت دولت ارسال شده و تاکنون  در این آیین: زاده ادامه داد ملک محمد شفیع

جانبه قرار گرفته و در  ههای فرعی دولت تشکیل شده، مفاهیم مندرج مورد بحث و تبادل نظر هم ها و کمیته جلسه در کمیسیون

 .بینی شده است های صنفی شهرستانی پیش نامه اصالحی، هفت رده کاری در قالب اتحادیه یا انجمن برای نظام آیین

اکنون در کمیسیون اصلی دولت در حال بررسی است، توسط رئیس سازمان تعاون روستایی  نامه که هم این آیین: وی تصریح کرد

 /.شود ایران پیگیری می
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 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱دوشنبه 

  شوند شوند   دار میدار می  گیاهان مرتعی شناسنامهگیاهان مرتعی شناسنامه

های منابع  دار کردن گیاهان مرتعی عرصه طرح شناسنامه: آبخیزداری گفتها، مراتع و  مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل

  .شود طبیعی در کشور، اجرا می

در این طرح : داران استان اظهار کرد های صنفی مرتع به گزارش خبرنگار ایسنا در فارس، ابوالفضل یاوری در نشست انجمن

عه نسبتا کامل و جامعی از گیاهان دارویی مناطق مختلف در یک مطالعاتی، امکان سنجی گیاهان مرتعی انجام شده و یک مجمو

  .شود بندی می مجموعه جمع

های مختلف گیاهان مرتعی نیاز به عرصه تحقیقاتی مناسبی دارد و برای  های تحقیقاتی روی جنبه وی با بیان اینکه انجام فعالیت

اد یک مجموعه کامل از انواع گیاهان مرتعی مناطق مختلف کشور، ایج: انجام این اقدام نیازمند کلکسیونی از گیاهان هستیم، گفت

های نوین تکثیر و زادآوری، فرهنگ سازی و ترغیب به کاشت و تولید  های در حال انقراض و در معرض خطر، ارائه روش حفظ گونه

  .های مرتعی از اهداف ایجاد طرح شناسنامه دار شدن گیاهان مرتعی است گونه

ها و  های ویژه تولید این گیاهان با کمک تشکل ها در ایستگاه در اجرای این طرح، شناسایی دقیق گونه: او همچنین گفت

داری به  های منابع طبیعی و مرتع های منابع طبیعی و نیز فارغ التحصیالن و دانش آموختگان مرتبط با حوزه برداران عرصه بهره

  .د شدعنوان اولویت نخست در اجرای این طرح استفاده خواه

های مهم امسال و در دستور کار  های منابع طبیعی یکی دیگر از برنامه تقویت ساختاری شبکه نظارت بر عرصه: یاوری اضافه کرد

ای با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شده  نامه دفتر فنی مرتع کشور خواهد بود که برای اجرای آن تفاهم

نامه، به دنبال استفاده از ظرفیت دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب  اساس این تفاهم بر: او یادآور شد .است

  .های مدیریت منابع، نظارت و حفظ و صیانت از مراتع هستیم که استان فارس در این زمینه در کشور پیشگام است طرح

برابر  0.۰این ظرفیت معادل حدود یک تا : مراتع در استان فارس گفتبرابری نسبت دام به ظرفیت  0.۰یاوری با اشاره به استفاده 

  .میانگین کشوری و نگران کننده است

برداری دام از مراتع  ظرفیت بهره: های منابع طبیعی و مرتع در کشور را دارد، افزود ترین عرصه وی با بیان اینکه فارس یکی از وسیع

  .ی این وضعیت چاره اندیشی شوددر فارس بیش از حد مجاز است که باید برا

های طبیعی اشاره و بر لزوم مشارکت مردم در مدیریت این  هزار خانوار مرتعدار کشور به عرصه 001یاوری به وابستگی معیشت 

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در منابع طبیعی یک ظرفیت مناسب است که با تشکیل : منابع خدادای تاکید و اضافه کرد

  .های مرتعداری و تلفیقی وابسته استفاده خواهد شد ن صندوق، از اعتبارات این بخش برای اجرای طرحای

این موضوع باعث بروز مشکالتی : میلیون تن علوفه در مراتع کشور اشاره و خاطرنشان کرد 0۵این مقام مسئول به تولید ساالنه 

ها شده  ها و نیز کاهش پوشش گیاهی در این عرصه فرسایش زیاد خاک در عرصهها، افزایش دام مازاد در مراتع،  مانند توسعه بیابان

داران  های دولت در راستای حمایت از مرتع ها، مراتع و آبخیزداری همچنین سیاست مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل .است

  .شود صدمات زیست محیطی برخوردار میدر قالب این طرح، مراتع کشور از بیمه خشکسالی و سایر : را یادآور و متذکر شد
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 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۹۰سه شنبه 

مدعیان تراریخته به مدعیان تراریخته به / / با یک نفر باشد؟با یک نفر باشد؟  شود صدور مجوز، نظارت و تولید محصول تراریختهشود صدور مجوز، نظارت و تولید محصول تراریخته  مگر میمگر می

  دنبال منافع خود هستنددنبال منافع خود هستند

کجای دنیا سراغ : وزیر سابق جهاد کشاورزی با بیان این که مدعیان ارائه محصول تراریخته، دارای منافع هستند، گفت <کشاورزی

 .محصول را صادر کنددارید، کسی که محصول تراریخته تولید کرده است خودش مجوز سالمت و واردات و عرضه این 

ها در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد اینکه در حال  محمدرضا اسکندری دیروز در دیدار نوروزی با مدیران و خبرنگاران رسانه

ن ضرر بودن استفاده از ای سازی محصوالت تراریخته شد و یا از آنجا که هنوز بی توان وارد مقوله تولید و انبوه  حاضر در کشور می

ای که در وزارت جهاد کشاورزی بودم، بحث  در دوره: محصوالت به اثبات نرسیده است، باید در مرحله آزمایش و تحقیق باشد، گفت

ما در رابطه با محصوالت تراریخته این بود که روی آن کار تحقیقی انجام شود و تا زمانی که تمام جوانب آن سنجیده نشده به 

 .مزرعه وارد نشود

کنند  کشورهایی که روی محصوالت تراریخته کار می« کارتاهنا»المللی  طبق معاهده بین: ق جهاد کشاورزی تصریح کردوزیر اسب

 .شد باید عضو کارتاهنا باشند و طبق همان معاهده هم باید برای کشور قانون ایمنی زیستی مصوب می

ستی نداشتیم یک عده به دنبال کشت محصوالت تراریخته در وی با بیان اینکه در دولت هشتم و در حالی که هنوز قانون ایمنی زی

 .مزرعه بودند

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست در آن زمان با این مسئله مقابله کرد، 

خته را در مزرعه بدهیم، این کار باید بر اساس با تغییر دولت اعالم کردیم که امکان ندارد، اجازه تولید محصوالت تراری: تصریح کرد

 .قانون ایمنی زیستی و آن هم فقط در حد کار تحقیقی عملی شود

اسکندری با تأکید بر اینکه برای انجام کار تحقیقاتی در مورد محصوالت تراریخته نیاز به گلخانه مناسب و مخصوص کار داشتیم، 

 .منظور برای اولین بار در دولت دهم و یک گلخانه هم در دولت یازدهم ساخته شدبنابراین یک گلخانه مناسب برای این : گفت

بنابراین : تر شد، گفت سازی محصوالت تراریخته در دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته جدی وی با بیان اینکه بحث تولید و انبوه

ه مسئوالن کشور در این رابطه هشدار دادم و نسبت به ای به عنوان وزیر اسبق جهاد کشاورزی ب با ارسال نامه 0۴در اواخر سال 

 .سازی آن اعالم خطر کردم عواقب ناشی از تولید و انبوه

طی جلساتی که با : مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با تأکید بر اینکه در زمینه علم تراریخته تخصصی ندارد، تصریح کرد

در در این رابطه کسب کردم و سپس به عنوان وزیر اسبق جهاد کشاورزی با  دانشمندان و متخصصان این علم داشتم، اطالعاتی را

 .سازی محصوالت تراریخته هشدار دادم نهاد و سازمان نسبت به تولید و انبوه 00مکاتبه با 

راریخته مخالفان تولید ت :وزیر اسبق جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید محصوالت تراریخته موافق و مخالف دارد، بیان داشت

 .زنند افرادی دلسوز برای جامعه هستند و حرف علمی و فنی می

موافقان تولید محصوالت تراریخته حاضر به شرکت در مناظره با مخالفان تولید تراریخته نیستند و حتی افرادی که : وی بیان داشت

ای مختلف از جمله تهدید به اخراج از  ه گونهها را ب به لحاظ سازمانی دارای قدرت هستند، مخالفان و اعضای هیات علمی دانشگاه

 .اند ها را از آنها سلب کرده محل کار کرده و حق مصاحبه با رسانه

در بخشی : به مسئوالن کشوری ارسال شد، گفت 0۴.00.08کندری با بیان اینکه نامه هشدار در مورد محصول تراریخته در مورخ 
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ای تحت نظر شورای عالی امنیت ملی و ستاد پدافند غیرعامل  والت تراریخته کمیتهاز آن نامه پیشنهاد شده که در رابطه با محص

گیری آن کمیته از توسعه کشت  تشکیل شود و با بررسی تمام جوانب این موضوع، قانون ایمنی زیستی بازنگری و تا تصمیم

 .مل آیدمحصوالت تراریخته و واردات هر گونه محصوالت تراریخته به کشور جدا خودداری به ع

هایی که بتوانند  این نامه به شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد پدافند غیرعامل و تمام سازمان: وی بیان داشت

 .اقدامات بازدارنده در رابطه با توسعه کشت محصوالت تراریخته انجام دهند، ارسال شد

یج کارهای تحقیقاتی و مضرات تولید محصوالت تراریخته در راستای مستندات و نتا: مدیرعامل سازمان اقتصادی کشور تصریح کرد

 .روشنگری پیوست این نامه شده است

رسانی به مشتری از نوع محصولی که  گذاری بر روی محصوالت تراریخته در همه جای دنیا برای اطالع برچسب: اسکندری گفت

ابطه با تولید محصوالت تراریخته که هنوز از سالم بودن آن یقین دانم چرا وقتی که در ر شود، اما نمی کند، انجام می مصرف می

کننده یعنی نصب برچسب اطالعات بر روی محصوالت الگوبرداری  رسانی به مصرف کنیم و چرا از اطالع وجود ندارد، الگوبرداری می

مخالفان تولید  :شود، گفت داده نمی وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی اجازه کشت محصوالت تراریخته.کنیم نمی

 .شوند سوادی متهم می تراریخته در کشور به بی

سازی محصوالت تراریخته هستند با بودجه پژوهشی  افرادی که خواستار تولید و انبوه: مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر تصریح کرد

ت بر تراریخته و کمیته مجوز برای واردات محصوالت اند و خودشان هم عضو کمیته نظار بنیان تأسیس کرده کشور، شرکت دانش

گویند که مخالفان تولید از  اسکندری در پاسخ به این سؤال که موافقان تولید محصوالت تراریخته در کشور می.تراریخته هستند

این محصوالت به  هایی که کنند و چرا طی این سال برند و به همین دلیل است که با این موضوع مخالفت می واردات منفعت می

 .هیچ فردی از مخالفان تراریخته در کمیته صدور مجوز واردات حضور ندارند: اند، گفت شود، مخالفتی نداشته کشور وارد می

همان افرادی که خواهان تولید محصوالت تراریخته در کشور هستند، با بودجه پژوهشی دولت شرکت دانش بنیان : وی بیان داشت

 .سئولیت کمیته ارزیابی و صدور مجوز تولید را هم در دست دارنداند و م تأسیس کرده

نباید کسی که شرکت دانش بنیان برای تولید محصوالت تراریخته تأسیس کرده خودش : وزیر اسبق جهاد کشاورزی بیان داشت

 .ام اطالع مسئوالن کشور رساندهام و به  هم مسئول کمیته ارزیابی و صدور مجوز باشد، من احکام این افراد را به نامه پیوست کرده

 .بزرگترین کارتل تولید محصوالت تراریخته دنیا یعنی راکفلر یک کارتل اقتصادی صهیونیستی است: اسکندری تصریح کرد

وزارت جهاد کشاورزی کشورمان مدال طالی کشاورزی ایران را به دانشمند بلژیکی به نام : مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزود

مهندسان ژنتیک دنیا است، اما هنوز نتوانسته در   ر مارک فن مونتاگو اهدا کرده است و اگرچه این فرد یکی از برترینپرفسو

 .کشورش بلژیک، دولت و ملت را به تولید محصوالت تراریخته قانع کند

های مختلف سازمان  به سازمانها و ارسال نامه هشدار در مورد تراریخته،  بعد از مطالب مطرح شده در رسانه: وی بیان داشت

سازی محصوالت تراریخته جلساتی برگزار کرده و تا حدودی  بازرسی کشور در مورد مسائل مطرح شده در رابطه با تولید و انبوه

  .موضوع از تب و تاب افتاده است
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 برنج

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  ندگان استندگان استننگرانی برنج، سناریوی واردکگرانی برنج، سناریوی واردک

ها، افزایش قیمت برنج را کلید زدند، اکنون بنا دارند با فشار به دولت، زمینه  ماه با تنگ کردن گلوگاه همان واردکنندگانی که از دی

 .سازی کنند گسترده و اشباع بازار در زمان برداشت برنج را پیادهافزایش ثبت سفارش برای واردات 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنند و  باری برنج، برای افزایش قیمت اقدام میهای پایانی سال و کم شدن ذخایر ان واردکنندگان برنج هرساله با نزدیک شدن به ماه

 .ماه کلید افزایش قیمت برنج داخلی برای مجاب کردن دولت برای دادن مجوز واردات بیشتر زده شد امسال نیز از دی و بهمن

فصل برداشت به قیمت  از آنجا که دولت نه کارفرما و نه ناظر خوبی در بازار است، کشاورزان برنج خود را در: غالمعلی قربانی افزود

گذرانند، هرچه  تومان فروختند و از آنجا که کشاورزان از طریق فروش برنج معیشت خود را می ۰۵۵هزار و  تا هفت ۰۵۵هزار و  شش

ها با خریداری برنج و نگهداری آنها در انبارها تالش  کنند، در حالی که دالل تر برای تبدیل محصول به نقدینگی اقدام می سریع

 .وجود آورند های پایانی سال، زمینه افزایش قیمت را به ها در ماه کنند با تنگ کردن گلوگاه می

منظور ذخیره  سال گذشته بیش از یک میلیون تن برنج از مرزهای کشور چه برای مصرف مرزنشینان و چه به: وی خاطرنشان کرد

رسید و دولت با تیزهوشی اقدام به عرضه برنج در بازار  ه نمیاستراتژیک وارد کشور شده است؛ اگر سناریوی واردکنندگان به نتیج

 .رفت تومان فراتر نمی 9۵۵هزار و  00افتاد، امروز قیمت برنج ایرانی از  شکنی اتفاق می کرد و قیمت می

شوند؛  ت منتفع میها است و کشاورزان کمتر از افزایش قیم ها و واسطه گرانی قیمت برنج داخلی تنها متوجه دالل: قربانی ادامه داد

کرد و در شرایط کنونی نیز با وجود فشارهایی که برای افزایش  موقع اقدام به توزیع می لذا دولت باید با شناخت مناسب از بازار، به

 .واردات برنج وجود دارد، نباید زمینه ورود بیش از اندازه برنج به کشور فراهم شود

 سناریوی بعدی، ارزانی برنج در فصل برداشت

سناریوی بعدی واردکنندگان برنج آن است که تا رسیدن فصل برداشت که تا اواسط : دبیر سابق انجمن استان گیالن تصریح کرد

ای باال رود که عمالً برنج داخلی از رونق افتاده و همزمان با فصل برداشت، بازار از برنج  گونه تابستان خواهد بود، حجم واردات به

 .ده و کشاورزان نتوانند محصول خود را به قیمت معقولی به فروش رسانندداخلی و خارجی اشباع ش

های بازرگانی و  تنهایی به اجرا درآید و الزم است اتاق تواند توسط یک تشکل به سیاست ساماندهی بازار برنج نمی: وی یادآور شد

زار، برای صادرات برنج در فصل اشباع و عرضه ها در با ها و واسطه پارلمان بخش خصوصی با در نظر گرفتن سناریوی قدیمی دالل

 .موقع آن در فصل باال رفتن تقاضا نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند به

 ها اصالح ساختار شدند درصد کارخانه ٠۰فقط 

همواره سال گذشته همواره ضایعات برنج در باالترین میزان هدررفت محصوالت کشاورزی قرار داشته و  0۵طی : قربانی تأکید کرد

وری تا این سطح  درصد به تناوب گفته شده است؛ در حالی که در چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی نباید بهره 0۰تا  0۰ارقامی بین 

 .در این محصول کاهش پیدا کند

عمالً  ها اختصاص یافت، اما با وجود آنکه در مقاطع زمانی مختلفی تسهیالتی برای اصالح ساختار شالیکوبی: وی اظهار داشت

های شالیکوبی اصالح شده است و مابقی همچنان با درصد شکستگی باال و با فرسودگی  درصد کارخانه 9۵تا  0۰توان گفت بین  می

 .دهند زیاد به فعالیت ادامه می
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اند که  گذاری بخش خصوصی تشکیل شده اکنون دو کارخانه بزرگ در استان گلستان و آمل با سرمایه: قربانی همچنین گفت

 0۰درصد کاهش دهند؛ این عدد و ارقام در مقایسه با اعداد بزرگی نظیر  0۵اند سطح شکستگی و ضایعات برنج را تا زیر  توانسته

 .ای است که باید با حمایت دولت افزایش پیدا کند یافته درصد آمار توفیق

عنوان یک محصول  حال تولید آن اقتصادی بوده و بهشمار رفته و در عین  بر به از آنجا که برنج یک محصول آب: وی در ادامه افزود

رسد باید در  نظر می زند؛ لذا به وری در آن حرف نخست را می ای در سبد غذایی ایرانیان دارد، افزایش بهره استراتژیک جایگاه ویژه

ات کشور از خروج ارز برای ها و نه مرمت آنها اقدام کرد تا با کاهش ضایع برای اصالح ساختار واقعی شالیکوبی 0۰بودجه سال 

 .نیاز شود تأمین کسری داخلی بی

 کشت دوم برنج آغاز شد

کشت نخست در شالیزارهای استان گیالن خاتمه یافته است و : عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن خاطرنشان کرد

 .ا پیش رفته استه درصد در شالیزاری ۴۰توان گفت تا  کشت دوم نیز در شرف آغاز قرار گرفته و می

 .ماه، کشت دوم برنج نیز خاتمه پیدا کند ماه و حداکثر در هفته نخست اردیبهشت رود تا پایان فروردین انتظار می: قربانی ادامه داد

 .زودی به نتیجه خواهد رسید درصد پیش رفته و به ۰۵گیری نیز تا  خزانه: وی تصریح کرد

رود وضعیت تولید به نفع کشاورزان بوده و حجم تولید مناسبی در  مناسب هوا، انتظار می با وضعیت: بینی کرد قربانی در پایان پیش

 ./برنج رقم بخورد 0۴ - 0۰کارنامه سال زراعی 

/news/fa/ir.iana.www://http90809A%DA/% 
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 برنج  
 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  ذخایر استراتژیک به بازار وارد شود ذخایر استراتژیک به بازار وارد شود / / درصدی تولید برنجدرصدی تولید برنج  ٠۵٠۵بینی افزایش بینی افزایش   پیشپیش
یابد باید ذخایر  شرکت بازرگانی دولتی در شرایطی که قیمت برنج افزایش می: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

  .شده وارد بازار کند استراتژیک را به طور کنترل

معموال در اواخر فصل برداشت با : در مورد قیمت برنج گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دالور حیدرپور در گفت

ت شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیم کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می

 .تومان رسیده است 8۰۵۵تا  8۵۵۵شد اما در حال حاضر قیمت آن به  تومان عرضه می 0۰۵۵تا  1۰۵۵

در آن مقطع : اشباع بود، اظهار داشت 00بازار برنج در سال  09وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 

 .هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد 0۰در راستای تنظیم بازار حدود دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و 

یابد شرکت  می شرایطی که قیمت برنج افزایش  در: هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد 0۴با بیان اینکه در سال  حیدرپور

 .افزایش قیمت وارد بازار کند  ار و جلوگیری ازذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم باز بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده

شود، در  هزار تن برنج در کشور تولید می 8۵۵ساالنه حدود یک میلیون و  :رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد

 .شود هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می 1۵۵میلیون و  9حالی که نیاز کشور حدود 

هزار  90۰شود، امسال حدود  بینی می نشاء کاری آغاز شده و پیش: مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هکتار به زیر کشت برنج برود

درصد افزایش تولید روی  0۵شود، امسال  بینی می پیش :حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود

 .دهد

در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با  :رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد

 .مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است های هرز و علف

قیمت این محصول را در : عنوان کرد و اظهار داشت 8۰۵۵وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 

 .هزار تومان بوده است 0مدت مشابه سال گذشته 

تومان  ۰۰۵۵و در مدت مشابه سال گذشته  1۰۵۵های مازندران را امسال  حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی

 .عنوان کرد ۰0۵۵ال گذشته و در مدت مشابه س 10۵۵رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال  .عنوان کرد
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 برنج
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  ت برنج مؤثرند؟ت برنج مؤثرند؟ممهای نظارتی در قد کشیدن قیهای نظارتی در قد کشیدن قی  دستگاهدستگاه

شود، اما امسال عوامل  فاصله بین زمان کشت برنج تا برداشت، اندکی بر قیمت این محصول استراتژیک افزوده میساله در  همه

ای مزید بر علت شده  مختلفی ازجمله ممنوعیت وارداتی که با قید و شرط از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده، به اعتقاد عده

 .ی به بررسی کم و کیف مباحث نظارتی بر کنترل قیمت برنج پرداخته استایانا در گزارش...و گرانی را دامن زده است

 :مژگان ستار -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، اما امسال عوامل  ساله در فاصله بین زمان کشت برنج تا برداشت، اندکی بر قیمت این محصول استراتژیک افزوده می همه

ای مزید بر علت شده  ا قید و شرط از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده، به اعتقاد عدهمختلفی ازجمله ممنوعیت وارداتی که ب

دار و  بار تقصیر کشاورز، کارخانه ای از کارشناسان معتقدند گران شدن برنج، این و گرانی را دامن زده است، اما باید گفت که عده

آوری ذخایر  ی نظارتی همچون شرکت بازرگانی دولتی که مسئول جمعها حتی تاجران و دالالن برنج نیست، بلکه بهتر بود دستگاه

کردند تا کار  تر عمل می کند، هماهنگ استراتژیک است و ستاد تنظیم بازار که دستور آزادسازی این محصوالت به بازار را صادر می

 .ای پیش رود ت آن تا چنین قد و قوارهتومان برسد و قیم ۰۵۵هزار و  00به جایی نرسد که برنج ایرانی در بازارهای تهران به 

ساله شاهد گرانی محصول برنج در بازار هستیم که مقصر این  همه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران معتقد است

 .گرانی کشاورز و تاجران آن نیستند

هیچ محصولی در انبار کشاورزان باقی نمانده ها به مصرف رسیده و  در فصلی که در آن قرار داریم، برنج: افزاید دالور حیدرپور می

ها  شد تا قیمت است و از آنجا که هرساله مقداری کسری وجود دارد، باید از طریق ذخایر استراتژیک این کسری به بازار وارد می

 .ترتیب صعود نکند بدین

که در بازار شب عید تنظیم مناسبی را  گونه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همان معاونت برنامه: کند وی خاطرنشان می

 .تواند در تزریق برنج به بازار مؤثر واقع شود اعمال کرد، می

 درصدی تولید برنج در سال جدید ٠۵افزایش 

: گوید دهد و می درصدی تولید برنج در سال جدید خبر می 0۵رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از افزایش 

دلیل سرما و سایر عوامل باعث شده است که برخی کشاورزان در مزارع  کاران به از بین نرفتن نشاءهای برنج های مناسب و بارندگی

 .شنبه هفته گذشته به زمین نشست ای که نخستین نشاء پنج گونه اقدام به کشت کنند؛ به

برنج بومی را دارد، تقاضای بسیاری برای بذر از آنجا که قیمت برنج پرمحصول باال بوده و قابلیت رقابت با : دهد حیدرپور ادامه می

ای که سطح  گونه درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار باشد؛ به ۰۵شود که از رشد  بینی می ارقام پرمحصول وجود دارد و پیش

 .هزار هکتار افزاش پیدا کند 1۵زیر کشت ارقام پرمحصول تا 

شود حدود یک  بینی می پیش: شود هزار هکتار بیان کرده و یادآور می 90۵وی سطح زیر کشت کلی برنج در استان مازندران را 

هزار تن شلتوک برداشت شود که البته آمار رتون و کشت دوم نیز به این رقم افزوده خواهد  0۰۵تا یک میلیون و  0۵۵میلیون و 

داشت تا کنترل آفات مربوط به برنج  تری در عرصه خواهند آگاهی امسال حضور فعال های پیش شبکه: کند حیدرپور تصریح می.شد

 .وجود نیاید ها مشکل خاصی در اراضی برنج به را داشته باشند تا با توجه به افزایش بارندگی

ساله این گرانی  همه: کند هزار تومان عنوان کرده و تأکید می 0فروشی استان مازندران را هشت تا  وی قیمت برنج در بازارهای خرده

 .توانست اندکی از این تنش را از بین ببرد موقع ذخایر استراتژیک به بازار می زریق بهوجود دارد، اما ت
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دانند، مسئوالن این  موقع برنج در تعدیل قیمت این محصول مؤثر می ای شرکت بازرگانی دولتی را در تزریق به در حالی که عده

رنج در کشور را داشته باشیم؛ بنابراین مسئولیت گرانی تا توانیم توزیع ب شرکت معتقدند که بدون مجوز ستاد تنظیم بازار نمی

 .جا از گردن این شرکت نیز ساقط شده است بدین

 شد نظارت اگر جدی بود، برنج گران نمی

داران هیچ دخالتی در افزایش  طور قطع کشاورزان و کارخانه به: گوید ها دارد و می دبیر انجمن برنج نیز نظر دیگری درباره این گرانی

ها را خریده و به صاحبانشان  ها نیز برنج قیمت برنج نداشته و ندارند؛ زیرا انبارهایشان تا پایان سال گذشته خالی شده است و دالل

های تهران  فروشی مانند که این محصول را از بازار مازندران به خرده های فروشنده برنج در اینجا باقی می اند، بنابراین تشکل فروخته

 .نندک منتقل می

هایی چون محرم، رمضان و عید نوروز وجود داشته که پس از مدتی به  تنش برنج هرساله در زمان: افزاید شایق می جمیل علیزاده

هزار تومان در  0گاه به اندازه امسال نبوده است؛ زیرا رسیدن این محصول به رقم  گشته است، اما گرانی برنج هیچ حالت قبل برمی

 .ران کار را سخت کرده و ممکن است بازگشت دوباره آن به حالت تعادل اندکی مشکل باشدبازارهای محلی مازند

بندی  قیمت در بازارهای تهران عدم تطابق آنچه که در داخل کیسه است با نوع بسته مشکل دیگر برنج گران: کند وی خاطرنشان می

های فراوانی در آن وجود دارد که در این  اختالف ناخالصیطور قطع میزان خرده برنج آن بیش از سه درصد بوده و  است، زیرا به

مقصر اصلی بر سر ماجرای : دهد شایق ادامه می علیزاده.بود تر می های نظارتی در عرصه پررنگ ها و سازمان زمان باید جای دستگاه

ها نظارت بیشتری  ت نوروز، این دستگاههای نظارتی هستند، زیرا بهتر بود در زمان تعطیال افزایش قیمت برنج به اعتقاد بنده سازمان

 .کیفیت را به نام برنج طارم گران به خورد مردم ندهند کردند تا محصول بی بر نحوه کار بنکداران می

 نگرانی برای گران ماندن برنج در سال جدید

سختی به عقب  ها به که قیمتها برای محصول برنج را به دنبال دارد، این است  آنچه نگرانی: کند دبیر انجمن برنج تصریح می

 .هزار تومانی در بازارهای مازندران مالک تعیین قیمت قرار نگیرد 0گردد و امیدواریم که قیمت  برمی

های نظارتی دیگر بهتر است در این بین نقش  کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه سازمان حمایت از مصرف: شود وی یادآور می

 .بت به بازگشت برنج به حالت تعادلی تالش کندتری را ایفا کند و نس پررنگ

کاران زودتر به عرصه رفتند و نشاءها نیز بر اثر سرما و سایر عوامل آسیب ندید؛ بنابراین  امسال برنج: کند شایق تأکید می علیزاده

و هفته جلوتر از هر سال شود امسال برداشت د بینی می ماه نشاءها به زمین رفت و پیش صورت غیررسمی از هفته دوم فروردین به

 .توان این نوید را داد که از اوایل مردادماه برداشت محصول برنج از شالیزارهای استان مازندران به انجام برسد باشد، یعنی می

رویه محصول برنج مصوبه دارای قید و شرطی را برای این  وزارت جهاد کشاورزی در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از واردات بی

های  عنوان برنج وارد نشود و مجوزهای صادراتی نیز مانند سال تیرماه سال جاری به هیچ 00ای که از  گونه محصول صادر کرد، به

دانند؛  ای این مصوبه را عاملی برای گرانی محصول برنج توسط واردکنندگان می گذشته تا دو سال دیگر اعتبار نداشته باشد که عده

میلیون دالر وارد شد که  108هزار تن برنج به ارزش  0۴۵بنی بر آن است که در سال گذشته بیش از در حالی که آمار گمرک م

شود که در  بنابراین پیشنهاد می. درصد کاهش داشته است ۰0.8درصد و از لحاظ ارزشی  00.۰از لحاظ وزنی  0000نسبت به سال 

کنندگان محصول برنج بیشتر نظارت  های نظارتی نیز بر عرضه تر عمل کنند و دستگاه شرایط حاضر مردم نسبت به خرید محتاط

 ./کیفیت به نام درجه یک طارم به مردم عرضه نشود داشته باشند تا برنج بی

/news/fa/ir.iana.www://http90800D/%8%D%AF8%B0%D 
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 برنج

 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸یکشنبه 

  کنندگان در گرانی برنج کنندگان در گرانی برنج   سکوت سازمان حمایت مصرفسکوت سازمان حمایت مصرف

به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، هیچ کمبودی در بازار برنج وجود ندارد و وجود دالالن و به نوعی جوسازی عده ای سودجو، دلیل 

نندگان باید در این زمینه پاسخگو باشد و این درحالی است که کنندگان و تولیدک اصلی گرانی اخیر برنج شده است که سازمان حمایت مصرف

  .های خبرنگار ایسنا، این سازمان همچنان، موضع سکوت اختیار کرده است علیرغم پیگیری

سبت به به گزارش خبرنگار ایسنا، در بازار شب عید برنج تنها محصول خوراکی بود که با نوسان قیمت مواجه شد و وزارت جهاد کشاورزی نیز ن

هیچ کمبودی در بازار نداریم و قیمت اند، چراکه  آن اعتراض داشت و به گفته معاون این وزارتخانه، دالالن عامل گرانی این محصول شده

  .تومان باشد 8۵۵۵منطقی هر کیلوگرم برنج باید نهایتا 

گرانی برنج که عده ای آن : ینه رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی نیز با انتقاد از فعالیت سودجویان و دالالن برنج در بازار تاکید کرددر این زم

کنند در واقع به دلیل افزایش قیمت آن در شهرهای تولیدکننده و وجود دالالن  را به دلیل افزایش قیمت در شهرهای مصرف کننده عنوان می

  .ن بخش استدر ای

افزایش قیمت برنج را قبول دارم؛ ولی این موضوع در شهرهای مصرف کننده اتفاق : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمدآقاطاهر درگفت

 نیفتاده بلکه مربوط به گران فروختن آن در شهرهای تولیدکننده است و کارخانه های مربوطه در شهرهای تولیدکننده این محصول را گران

  .فروشند می

در این میان فعالیت سودجویان نیز رونق گرفته و شاهد تقلب در فروش برنج های ایرانی با کیفیت نیز هستیم؛   :وی در عین حال بیان کرد

ازی و متاسفانه در برخی مواقع برنج های پاکستانی با برنج های مرغوب ایرانی ترکیب شده یا برنج های پاکستانی در کیسه های ایرانی جاس

  .فروخته می شود

ودن رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی به مردم هشدار داد که برنج را از واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب خریداری کنند تا از با کیفیت ب

  .آن اطمینان حاصل کنند

و نداشتن برچسب قیمت از مهم ترین موارد  عدم صدور فاکتور: وی همچنین درباره مهم ترین تخلفات واحدهای صنفی در چند ماه اخیر گفت

  .های گذشته گزارش شده است تخلفی است که در ماه

برخی کاالها با قیمت واقعی خود عرضه : درصدی برخی کاالها نیز توضیح داد ۰۵آقاطاهر در بخشی از سخنان خود با اشاره به تخفیفات 

درصدی آن ها باشیم که تا به امروز در این زمینه کاری انجام نشده  ۰۵ا تا شود که شاهد تخفیف بعض شوند و همین موضوع باعث می نمی

قرار بود قیمت مصرف کننده از این گونه کاالها حذف شود که این موضوع نیز به نتیجه نرسید و همین امر موجب بروز : وی ادامه داد .است

  .برند خود بهره میتخلفاتی در این زمینه شده است و عده ای نیز از این موضوع به نفع 
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 پسته

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

پسته ایرانی پسته ایرانی افزایش باقیمانده سموم در افزایش باقیمانده سموم در / / خوردخورد  کمتر از پنج درصد پسته صادراتی ایران برگشت میکمتر از پنج درصد پسته صادراتی ایران برگشت می

  کننده استکننده است  نگراننگران

میزان  "مالکی مدیریت یکپارچه کشاورزی خرده"ایم در طرح  مالکی است که توانسته ترین مشکل حال حاضر، کشاورزی خرده بزرگ

 .دوم و آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم سوم، کود را تا یک مصرف سم را تا یک

با بیان اینکه معضل آفالتوکسین ( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان امروز 

ایم میزان این سم را در پسته ایرانی بسیار کاهش دهیم، دالیل بروز این  اکنون توانسته گردد و هم های دور بازمی پسته ایران به سال

 .ب و خشک کردن غیربهداشتی عنوان کردسم در محصول را انبارداری نامناسب پسته، برداشت نامناس

های بین جهاد کشاورزی  با همکاری: کند، افزود مقداد تکلوزاده با اشاره به اینکه آفالتوکسین در دما و رطوبت باال افزایش پیدا می

عدم انباشت موقع،  استان کرمان، مؤسسه تحقیقات پسته و انجمن پسته و با رعایت اصول کلی در این زمینه جهت برداشت به

 .ایم میزان این سم را کاهش دهیم کن برقی توانسته های خشک محصول و استفاده از دستگاه

های  اعالم و قرار بر این شد طی سال 0۰ppmدر چند سال گذشته حداکثر میزان آفالتوکسین برای صادرات : وی خاطرنشان کرد

 .بعدی این میزان کاهش پیدا کند

دلیل وجود آفات و حشرات زیاد در  به: ال حاضر پسته ایرانی را باقیمانده سموم عنوان کرد و ادامه دادتکلوزاده یکی از معضالت ح

کنند  این محصول و همچنین غیراستاندارد بودن و کیفیت نامناسب سموم وارداتی، کشاورزان در دفعات متعدد از سموم استفاده می

 .شود که این امر باعث افزایش باقیمانده سموم می

های متعدد  به همین دلیل برای صادرات پسته به کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا مجبور به انجام آزمایش: وی تصریح کرد

 .های خاص هستند که به صادرات محصول آنها مطمئن هستیم هستیم و تنها تعدادی باغ

سازی در این زمینه صورت گرفته است، از  هنگدبیر کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان با بیان اینکه حرکات مثبتی برای فر

 .راهکارهای کاهش باقیمانده سموم را تغییر رویه کاشت و فرآوری پسته اعالم کرد

محصول پسته باید پس از برداشت به سرعت فرآوری شود تا میزان تولید آفالتوکسین در آن کاهش یابد، اما در : تکلوزاده یادآور شد

 .شود ز حد مانع از کاهش این سم میکشور ما انبارداری بیش ا

متأسفانه : های خورشیدی آلمانی را برای پایین آوردن میزان این سموم مؤثر عنوان کرد و اظهار داشت کن وی استفاده از خشک

د کن گیرانه ندارد، برای کشاورزان فرقی نمی شود که قوانین سخت چون قسمت اعظمی از محصول پسته ما به چین و هند صادر می

 .که میزان آفالتوکسین و سموم باقیمانده در محصوالتشان چه مقدار باشد

در حال حاضر کمتر از : تکلوزاده با بیان اینکه در حال حاضر باقیمانده سموم پسته ایران از میانگین جهانی باالتر است، تأکید کرد

 .خورد پنج درصد پسته صادراتی ایران برگشت می

 "مالکی مدیریت یکپارچه کشاورزی خرده"در طرح : مالکی است، گفت ین مشکل ما کشاورزی خردهتر وی با بیان اینکه بزرگ

 ./دوم و آب را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم سوم، کود را تا یک ایم میزان مصرف سم را تا یک توانسته( روستای نمونه)
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 پنبه

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  شودشود  کاران اتخاذ میکاران اتخاذ می  تدابیر تازه حمایتی برای روشنایی کشت و کار پنبهتدابیر تازه حمایتی برای روشنایی کشت و کار پنبه

های در  های روغنی و گیاهان صنعتی در گفتگویی با خبرنگار ایانا به تشریح برنامه ابراهیم هزارجریبی، مدیرکل دفتر پنبه، دانه

 .کاران پرداخت دست اقدام آن اداره کل برای حمایت از پنبه

شد، امروزه تغییر جهت داده  هزار هکتار از ایران صادر می ۹۵۵طالی سفید که روزی با سطح زیر کشتی بیش از 

 ٠٠۵بیش از  ٠1۵1کشورمان را به واردکننده نخ تبدیل کرده، در حالی که امکان تولید وجود دارد و قرار است تا افق 

های آینده  های جامع پنبه، برنامه مشکالت موجود، وضعیت طرح. هزار هکتار از راضی کشور به پنبه اختصاص پیدا کند

های روغنی و گیاهان صنعتی توسط  موضوع گفتگویی است که با ابراهیم هزارجریبی، مدیرکل دفتر پنبه، دانه... و

 .خوانیم ه است که میتهیه شد( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 حال و گذشته محصول پنبه چگونه بود؟

های کافی دولت و تغییر شرایط از قبیل کمبود آب و افزایش  دلیل عدم حمایت در گذشته پنبه محصولی صادراتی بود، اما به

 ۰۵ایم و قادریم  یل شدهای که در حال حاضر به واردکننده تبد گونه های تولید، سطح زیر کشت این محصول کاهش یافت؛ به هزینه

های اقتصاد مقاومتی پنبه جزو هفت محصول اساسی  درصد نیازمان را تولید و مابقی را وارد کنیم، اما برنامه دولت در قالب برنامه

قرار گرفت و در حالی که قصد داریم مقدار کمی از سطح زیر کشت را افزایش دهیم با افزایش عملکرد در واحد سطح از دوهزار و 

کیلوگرم در هکتار وضعیت پنبه را ارتقاء بخشیم؛ زیرا در شرایط حاضر سطح زیر کشت  1۵۵هزار و  کیلوگرم در هکتار به سه 0۵۵

هزار هکتار برسانیم که باز هم با سطح  00۵این سطح را به بیش از  0۴۵۴هزار هکتار است و قصد داریم تا افق  0۵این محصول 

 .هزار هکتار فاصله است 0۵۵عنی ی 0۵زیر کشت این محصول در دهه 

 هایی در دستور کار است؟ کاران به کشت چه برنامه برای افزایش رغبت پنبه

ها مؤثر واقع شود و عالوه بر آن، با  تواند در کاهش هزینه استفاده از دانش فنی و خدمات کارشناسی از اقداماتی است که می

های تولید کم شده و محصول تولیدشده قابلیت  کاهش دهیم و در نهایت هزینه های کارگری را توانیم هزینه برداشت مکانیزه می

دهد، پس  همچنین پنبه گیاهی بهاره است و یک کشت در سال دارد که این امر درآمد کشاورزان را کاهش می. رقابت پیدا کند

کند درآمد کشاورزان  به عرصه تالش می وزارت جهاد کشاورزی با ورود ارقام جدید زودرس و مقاوم به خشکی و ترویج کشت نشائی

رقم  0۵های آبیاری میکرو در شرایط حاضر قابل توصیه است و در حال حاضر نیز  را افزایش دهد، عالوه بر آن، استفاده از سیستم

 .شود که برنامه افزایش ارقام نویدبخش را در دستور کار داریم رایج پنبه در عرصه کشت می

 گونه خواهد بود؟کاران چ حمایت از پنبه

های  تواند نوعی حمایت از تولید داخل باشد؛ زیرا در شرایط حاضر قیمت پنبه شود می قیمت تضمینی مناسب که هرساله اعالم می

پذیر شود و در  پذیری این محصول امکان کاران حمایت شوند که رقابت تر از انواع داخلی است پس باید به نحوی پنبه خارجی ارزان

 .کاران در حال انجام است های حمایتی پنبه توسط گروه اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، روش این راستا

وزارت جهاد کشاورزی نیز پیشنهاد داده است که با افزایش تعرفه واردات همانند سایر محصوالت کشاورزی بتوانیم از واردات 

دلیل نامناسب بودن عملیات،  شود که به از آن مربوط میبخش دیگری از مشکالت پنبه داخلی به فرایند برداشت و پس . بکاهیم

تری رقم زده  روز کنند تا تولید مناسب ها باید خود را به کنی و ریسندگی پاک های پنبه شود پس کارخانه محصول نهایی دچار افت می
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داخلی کیفیتی کمتر از انواع وادراتی  های تولید داخل با انواع وارداتی نشان از آن دارد که نخ حاصل از پنبه شود، اما مقایسه نخ

 .ندارد

 کشی از تخم پنبه چگونه است؟ وضعیت روغن

کرد،  شد که این امر ارزش افزوده برای این محصول ایجاد می کشی استفاده می های گذشته از تخم پنبه برای صنعت روغن در سال

کشی پیشنهاد شده است که مانند قبل از تخم  ه به صنایع روغنشود ک ها بررسی علوفه دام استفاده می اما امروزه از این فرآورده

 .های روغنی آورده شده است های افزایشی تولید دانه گونه که پنبه در طرح پنبه برای تولید روغن استفاده کنند همان

 شود؟ پنبه استان گلستان چگونه احیا می

کار شدند و سطح زیر کشت این محصول رو به کاهش رفت، اما  کاران گلستانی، برنج های حمایتی پنبه دلیل کم شدن سیاست به

شود که با ورود ارقام زودرس و توسعه کشت تابستانه بتوانیم سطح کشت پنبه را در گلستان افزایش دهیم ضمن  بینی می پیش

 ./شود آب سد مربوط به این استان را برای مصارف زراعی در نظر بگیرد اینکه از وزارت نیرو درخواست می
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 خبرنگاران جوان – ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ
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  کاهش قیمت پیاز دسترنج کشاورزان را به یغما بردکاهش قیمت پیاز دسترنج کشاورزان را به یغما برد

 .پیاز برخالف ابتدای فصل کشت، به سبب فروانی عرضه زیر هزار تومان استقیمت :رئیس اتحادیه بارفروشان گفت

به کاهش قیمت پیاز با اشاره  جوان؛اقتصادی باشگاه خبرنگاران  محسن محمودی رئیس اتحادیه بارفروشان در گفت و گو با خبرنگار

قیمت پیاز برخالف ابتدای فصل کشت، به سبب فروانی عرضه زیر هزار تومان است که  :در مراکز میدان میوه و تره بار اظهار داشت

 .همواره پیش بینی می شود تا پاییز قیمت این محصول بیش از پیش کاهش یابد

حاضر در میادین میوه و تره بار افزایش چندانی نداشته ایم و تنها در حال : درصدی قیمت میوه گفت 0۵وی با اشاره به افزایش 

 .درصد افزایش پیدا کرده باشد 0۵ممکن است قیمت برخی اقالم تا 

هزار تومان،خیار هزار  0الی  8۵۵در حال حاضر قیمت هر کیلو پرتقال تامسون هزار و : محمودی با اشاره به قیمت انواع میوه گفت

هزار تومان است و گفتنی است به سبب آنکه موجودی  0الی  9هزار تومان، کیوی  0الی  9ان، سیب ممتاز توم ۰۵۵الی هزار و 

 .پرتقال در انبارها رو به کاهش است به تدریج با روند افزایشی در بازار روبه رو خواهیم شد

ه فیلیپین بزرگترین تولید کننده موز در دنیاست با توجه به انک: رئیس اتحادیه بار فروشان با اشاره به افزایش قیمت موز یادآور شد

و طبق روال همه ساله تا دوماه بعد از عید به سبب کمبود موز قیمت ان در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت اما امسال افزایش 

  .تعرفه نیز برگرانی قیمت آن در بازار داخلی نیز پیش از گذشته دامن زده است
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 فارس - ۸۲/۱۰/۵۲ : تاریخ
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های های   های آبیاری تحت فشار به بخشهای آبیاری تحت فشار به بخش  میلیون دالر از محل صندوق توسعه برای طرحمیلیون دالر از محل صندوق توسعه برای طرح  ۰۵۵۰۵۵اختصاص اختصاص 

  خصوصی و تعاونیخصوصی و تعاونی
میلیون دالر از محل صندوق توسعه در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد  ۰۵۵مقرر کردند مبلغ  0۰نمایندگان مجلس در بودجه  

  .های خصوصی و تعاونی پرداخت شود های آبیاری تحت فشار به بخش تا صرفاً برای طرح

پارلمان و در ( چهارشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

 .این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند ۴کشور، تبصره  کل 000۰ادامه بررسی الیحه بودجه سال 

بنیان و  ها و مؤسسات دانش از شرکتبخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت  تحقق   به موجب مصوبه مجلس، به منظور

میلیون دالر  9۵۵قانون مذکور معادل ریالی مبلغ  ۰ماده  9به ویژه تبصره  0080ماه  آبان ۰سازی نوآوری و اختراعات مصوب  تجاری

رای مبلغ ارزی مذکور ب. یابد بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می های دانش از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت

تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی . شود صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می

 .گیرد ایران صورت می

های  گذاران بخش نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایه 000۰همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در سال 

های مشترک و  ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میدان های توسعه و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح خصوصی، تعاونی

 .آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند جمع

گذاران بخش خصوصی و یا  ا نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایهاجازه داده شد ت 000۰به صندوق توسعه ملی در سال 

ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و  های توسعه تعاونی برای طرح

سی تا استهالک اصل سرمایه و ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دستر های تابعه و ذی ها و شرکت شهرسازی و تضمین سازمان

 .کنندگان اقدام کند سود آن از استفاده

میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت در اختیار بانک  ۰۵۵مبلغ  000۰نمایندگان مقرر کردند در سال 

 8این اعتبار طی . پرداخت شود های خصوصی و تعاونی های آبیاری تحت فشار به بخش گیرد تا صرفاً برای طرح کشاورزی قرار می

 .باشد تضمین اعتبارات مذکور به عهده دولت می. گردد سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می
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  ه استه است  طلب پیمانکاران پرداخت نشدطلب پیمانکاران پرداخت نشد/ /   درصد از اعتبارات آبیاری تحت فشار تخصیص یافتدرصد از اعتبارات آبیاری تحت فشار تخصیص یافت  11۲۰11۲۰
: درصد از اعتبارات آبیاری تحت فشار تخصیص یافته است، گفت 99.۰معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فقط  

  .پیمانکاران بدهکار هستیمبه 

امروز در حاشیه بازدید از مزارع گندم جیرفت آبیاری شده به روش   ، علی مراد اکبریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 0۰یاری تیپ مجهز شده بود که امسال به هزار هکتار از اراضی گندم به آب 0های گذشته حدود  در سال: بیان کرد( نواری)تیپ 

 .سابقه است هزار هکتار رسید که در تاریخ کشور بی

 .رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به منابع آب حرکت به سمت آبیاری میکرو در زراعت است: وی افزود

 .یابد صد و راندمان تولید تا دو برابر افزایش میدر 0۰ها نوین آبیاری، راندمان آبیاری به بیش از  در سیستم: اکبری بیان داشت

میلیون دالر  ۰۵۵  میلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور و 00۵۵امسال : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کرده است میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به اجرای طرح آبیاری تحت فشار اختصاص پیدا 0۰۵۵معادل 

هزار هکتار از  ۴۵۵توان بیش از  میلیارد تومانی، در صورت تخصیص کامل اعتبارات می 98۵۵با توجه به بودجه : وی اظهار داشت

 .های نوین آبیاری کرد اراضی کشور را مجهز به سیستم

های  هکتار از اراضی مجهز به سیستممیلیون  9های نوین در صدد هستیم تا پایان برنامه ششم،  با اجرای روش: اکبری بیان داشت

 .نوین آبیاری و تحت فشار شود

های نوین  میلیون هکتار از این اراضی به سیستم 0.۰: میلیون هکتار زمین آبی وجود دارد گفت 8.0وی با بیان اینکه در کشور 

 .شود میلیون هکتار دیگر اضافه می 9آبیاری مجهز شده و در طول برنامه ششم 

های آبیاری تحت فشار بیشتر به سمت گیاهان پرمصرف  اولویت ما در اجرای طرح: افزود  خاک وزیر جهاد کشاورزیمعاون آب و 

 .شود که در این راستا گندم در اولویت قرار دارد جات و باغات را شامل می آبی است که عمدتا سبزی و صیفی

تن  0۵رسد و رکورد برداشت بیش از  تن می 0ید گندم به بیش از به عنوان مثال در آبیاری تحت فشار راندمان تول: وی بیان داشت

 .ایم نیز در این سیستم داشته

و متر مکعب ۴۵۵هزار و  ۴با اجرای طرح آبیاری نوین به ازای هر هکتار حدود : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .رسد یارد متر مکعب میمیل 8شود که تا پایان برنامه ششم به حدود  جویی می آب صرفه

شود که با اجرای آبیاری تحت  کیلوگرم ماده خشک تولید می 0.0در حال حاضر به ازای مصرف هر متر مکعب آب حدود : وی گفت

رسد و به این ترتیب  درصد می ۴۵کیلوگرم خواهد رسید، همچنین راندمان آبیاری نیز به حدود  0.۰فشار این رقم به حدود 

  .یابد درصد افزایش می ۰راندمان آبیاری 

در برنامه وزارت جهاد کشاورزی در راستای سیاست آب مجازی به دنبال : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .جات را به گلخانه ببریم واردات محصوالت پرمصرف از نظر آبی و صادرات محصوالت کم مصرف هستیم تا سبزی و صیفی

کنند در دستور کار داریم اما از نظر قانونی  آب تولید می بر را در مناطق کم از کشاورزانی که محصوالت آبحمایت نکردن : وی افزود

هایی به غیر از  این در حالی است که کشاورزانی را که برنج را در استان  توانیم آنها را مجبور به تولید نکردن یک محصول کنیم نمی

 .شود کاناتی داده نمیکنند هیچ ام گیالن و مازندران کشت می

این سیاست وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته سطح زیر کشت برنج در : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

هزار هکتاری شالیزارهای گلستان از جمله  ۰۰هزار هکتاری شالیزارهای اصفهان  9۵های غیرشمالی را کاهش داد که کاهش  استان
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شود با توجه به این سیاست تولید برنج تا چند سال آینده محدود به دو استان شمالی  بینی می پیش: ان داشتوی بی.این موارد است

 .کشور یعنی گیالن و مازندران شود

هزار هکتار انجام شد که به  08۵ریزی برای اجرای آبیاری تحت فشار در سطح  برنامه 0۴در سال : اکبری همچنین بیان داشت

هزار هکتار آبیاری تحت فشار نیز انجام  09میلیارد تومان آن تامین شده و  0۵۵ان اعتبار نیاز داشت اما تا امروز میلیارد توم 09۰۵

میلیارد  09۵۵هزار هکتار آبیاری تحت فشار در کشور در دست اجرا بوده و از قرارداد  ۰8همچنین : وی بیان داشت.شده است

درصد از اعتبارات آبیاری تحت فشار  99.۰میلیارد تومان بدهکاریم چرا که تنها  0۵۵تومانی منعقد شده با پیمانکاران، بیش از 

 .تخصیص یافته است

 .ایم اما به پیمانکاران بدهکاریم امسال با توجه به اینکه هنوز اعتبارات پرداخت نشده است کار را انجام داده: اکبری بیان داشت
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  آوردآورد  میلیارد ریال بودجه برای دو میلیون هکتار سند به ارمغان میمیلیارد ریال بودجه برای دو میلیون هکتار سند به ارمغان می  ٠۹۵۵٠۹۵۵کاداستر با کاداستر با 

های استانی به طرح کاداستر  میلیارد ریال از محل بودجه ۴۰۵های ملی و  میلیارد ریال از محل بودجه 0۵۵از محل بودجه سنواتی، 

 .، دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای سند ثبتی شوند000۰رود تا پایان سال  اختصاص پیدا خواهد کرد و انتظار می

در حاشیه گردهمایی مدیران استانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مدیرکل مهندسی حدنگاری کاداستر سازمان امور اراضی امروز

، قانون کاداستر ابالغ شد و سازمان امور اراضی متولی اجرایی 00ماه  بهمن 09در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

صدور سند شود تهیه و تدارک دیده  طوری که منجر به طوری که فهرست اطالعات مکانی اراضی کشاورزی به کردن آن شد، به

میلیون هکتار از اراضی با طرح کاداستر سنددار خواهند شد و در وضعیت  08بر اساس برآوردهای اولیه، : ریاضی شهرکی افزود.شود

ان گرفته با سازم های صورت ریزی افزاری ساماندهی شده و با اختصاص بودجه مناسب توسط دولت و برنامه کنونی اقدامات نرم

 .به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم 0۴۵۵رسد تا پایان برنامه ششم توسعه و در سال  نظر می برداری جغرافیایی کشور، به نقشه

های استانی  میلیارد ریال از محل بودجه ۴۰۵های ملی و  میلیارد ریال از محل بودجه 0۵۵، 0۰در بودجه سال : وی خاطرنشان کرد

نامه  ها تفاهم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 91استاندار و  09کرده است و در این راستا با  به طرح کاداستر اختصاص پیدا

 .منظور اجرای پروژه کاداستر تأمین شود میلیارد ریال اعتبار به 0۵۵هزار و  امضا شده است تا رقمی حدود یک

دوهزارم  برداری شده است که در مقیاس یک ا عکسهکتار توسط هواپیماه 1۵۵هزار و  سال گذشته یک: ریاضی شهرکی ادامه داد

 .برداری هوایی قرار دارد ، استان خراسان رضوی نخستین استانی بود که در فهرست نقشه0۰آماده خواهند شد و در سال 

جنوبی و پس از این استان، مازندران، تهران، بخشی از هرمزگان، همدان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان : وی تصریح کرد

 .بخشی از قزوین در برنامه قرار دارد

مدیرکل مهندسی حدنگاری کاداستر سازمان امور اراضی در پاسخ به این پرسش که پس از تهیه نقشه چقدر راه برای سنددار کردن 

روتو، گویاسازی، های هوایی، او هفت مرحله برای تهیه سند وجود دارد که پس از تهیه عکس و نقشه: اراضی وجود دارد، یادآور شد

 .نقشه اولیه، گویاسازی، تدوین اطالعات مکانی، مسائل حقوقی باید پشت سر گذاشته شود تا تدوین سند عملیاتی شود

رود دو میلیون هکتار  هزار هکتار از اراضی آماده تأمین سند از نظر این سازمان هستند و انتظار می 91۵: ریاضی شهرکی تأکید کرد

 .سنددار شود تا پایان سال جاری

رود بخشی از طریق منابع استانی، ملی و  هزار میلیارد ریالی است که انتظار می طرح کاداستر نیازمند بودجه هشت: وی اظهار داشت

درصد اراضی کشور سند صادر شده و  0۵رود تا پایان برنامه برای  بخشی نیز از طریق عوارض مردمی تأمین شود، اما انتظار می

 ./شودتعیین تکلیف 
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پیشنهاد ردیف مستقل برای صندوق بیمه و پیشنهاد ردیف مستقل برای صندوق بیمه و / / شدهشده  زده بیمهزده بیمه  پرداخت غرامت به کشاورزان سیلپرداخت غرامت به کشاورزان سیل

  مجلس دهممجلس دهم  درصدی دردرصدی در  ٠۵۵٠۵۵تخصیص تخصیص 

کنند و سایر  اند، غرامت دریافت می های اخیر دچار خسارت شده اند و در سیل و طوفان کشاورزانی که محصوالت خود را بیمه کرده

ربط، پس از تعیین خسارت از محل حوادث غیرمترقبه غرامت  های ذی ها و سایر بخش های فرمانداری برداران نیز با مساعدت بهره

 .کنند خود را دریافت می

هایی  درباره خسارت( ایانا)مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مشاور قائم

آن بخش از محصوالت که : آسا و طوفان رخ داده است، گفت های سیل دلیل وقوع باران ها و طیور به که به محصوالت کشاورزی، دام

شود، توسط این صندوق مشمول  یمه محصوالت کشاورزی قرار دارد، در زمانی که خسارتی بر آنها متقبل میتحت پوشش صندوق ب

 .دریافت غرامت خواهد شد

ربط  های ذی ها و سایر ارگان ها، بخشداری بخش دیگری که تحت پوشش بیمه قرار ندارد، توسط فرمانداری: جالل محمودزاده افزود

 .کند های مربوطه اختصاص پیدا می ای برای خسارت ز ارجاع به ستاد حوادث غیرمترقبه، بودجهشود و پس ا تعیین خسارت می

درصد اعتبارات تخصیصی به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پرداخت  0۵متأسفانه در سال گذشته تنها : وی خاطرنشان کرد

هنگام پرداخت شود تا بتوانند با انگیزه در عرصه  آنها به برداران بخش کشاورزی نیاز دارند که غرامت شد؛ این در حالی است که بهره

 .باقی بمانند

 ۴۵۵تا  0۵۵میلیارد تومان اعتباری که در سال گذشته به صندوق اختصاص داده شد، تنها  0۵۵هزار و  از یک: محمودزاده ادامه داد

 .میلیارد تومان آن تخصیص یافت و مابقی همچنان باقی مانده است

 درصد اعتبارات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از تخصیص ۰۵جا ماندن 

عنوان نماینده مردم مهاباد  نماینده ادواری مجلس هشتم شورای اسالمی که در انتخابات مجلس دهم و در آستانه تشکیل نیز به

پرداخت کند، حدود  عنوان غرامت از دولت باید آن بخشی که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به: برگزیده شده است، تصریح کرد

 .دلیل نبود اعتبارات دولتی تخصیص نیافته است درصد است که متأسفانه به 0۵

برداران بخش کشاورزی از صندوق بیمه مأیوس خواهند شد و  اگر فکری اساسی به حال اعتبارات دولتی نشود، بهره: وی یادآور شد

 .آید وجود می تری به مشکالت جدی

توانست از بانک کشاورزی استقراض کند و  های گذشته صندوق بیمه محصوالت کشاورزی می سال در: محمودزاده تأکید کرد

ای ممنوع است و بانک  خسارت کشاورزان را پرداخت کند، اما متأسفانه از سال قبل بانک مرکزی اعالم کرد که چنین مصوبه

 .تواند به صندوق قرض دهد کشاورزی نمی

میلیارد تومان  ۴۵۵تا  0۵۵هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها  در مجموع بیش از یک خسارت کشاورزان: وی اظهار داشت

 .اختصاص داده شده است؛ بنابراین باید فکری اساسی به حال این مسئله شود

تومان میلیارد  0۰۵هزار و  مبلغی معادل یک 00برای صندوق بیمه از محل تبصره  000۰بودجه سال : محمودزاده همچنین گفت

 .درصدی تخصیص پیدا کند تا مشکل سال قبل را نداشته باشیم 0۵۵صورت  رود اعتبار برای آن به است که امید می

بار باید غرامت مرغداران پرداخت شود، در شرایط حاضر بیمه تعطیل  در بخش دام و طیور که هر سه ماه یک: وی در ادامه افزود

شود که این امر در صورت تداوم به  بینی می دیده را پرداخت کند و پیش برداران خسارت بهرهشده، زیرا پولی ندارد که بخواهد بهای 

 .ضرر مرغداران باشد
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 درصدی در مجلس دهم ٠۵۵پیشنهاد ردیف مستقل برای صندوق بیمه و تخصیص 

غداران نتوانند غرامت خود را اگر مر: نماینده منتخب آذربایجان غربی و مردم مهاباد در مجلس دهم شورای اسالمی خاطرنشان کرد

 .شود ترتیب مشکالت ثانویه دامن زده می ریزی دوباره برای آنها نخواهد بود و بدین موقع دریافت کنند، امکان جوجه به

محمودزاده که قرار است در مجلس دهم در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حاضر شود، طی مدت اخیر در جریان تمامی 

ق بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفته است و در برنامه دارد که پیشنهاد ردیف مستقل برای صندوق بیمه مشکالت صندو

 .وجود نیاید برداران، مشکالتی به ترتیب برای بازپرداخت غرامت بهره صورت ساالنه داشته باشد تا بدین محصوالت کشاورزی را به

درصدی را در دستور کار دارد و قرار است برای  0۵۵با اعتبار تخصیصی وی پرداخت اعتبارات صندوق بیمه در بودجه ساالنه 

 ./ها را مرتفع کند برداران نگرانی برداران بخش کشاورزی استانش و سایر بهره بهره

/news/fa/ir.iana.www://http90008D/%0%D%BE8%B 
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  ترکیه بازار عراق را به دست گرفت ترکیه بازار عراق را به دست گرفت / / مرغمرغ  هزار تنی تولید تخمهزار تنی تولید تخم  ٠۵۵٠۵۵مازاد مازاد 
 0۵۵با توجه به مازاد   :مرغ اظهار داشت هزار تنی تخم 0۰۵گذار استان تهران با اشاره به تولید  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

  .کنند مرغ را زیر قیمت تمام شده عرضه می کنندگان تخم هزار تنی تولید، تولید

به : سال جاری اظهار داشتمرغ در  در مورد وضعیت صادرات تخم ، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت ناصر نبی

 .مرغ از ابتدای امسال تا کنون رونق چندانی نداشته است علت تعطیالت نوروز صادرات تخم

تن  9۵۵رسد صادرات در این ماه کمتر از  هنوز برآورد دقیقی از میزان صادرات در فروردین ماه انجام نشده اما به نظر می: وی افزود

مرغ از  مرغ به عراق شده و صادرکنندگان تخم با توجه به اینکه کشوری مانند ترکیه وارد بازار تخم  :پور بیان داشت نبی.در روز باشد

 .های صادراتی برای این کار برخوردار هستند، بنابراین رقابت با آنها برای ما سخت شده است مشوق

تومان است  01۵۵مرغ حدود  هر کیلوگرم تخم قیمت تمام شده: گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .هزار تومان است 0در حالی که میانگین عرضه قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

کنند، اما  تر از قیمت تمام شده عرضه می مرغ را به ناچار به دلیل مازاد تولید با قیمت پایین کنندگان، تخم اگر چه تولید: وی افزود

 .ی رقابتی برای صادرات توان صادرات را در مقایسه با کشورهایی مثل ترکیه نداریمباز هم در بازارها

مرغ صادراتی ایرانی هر روز نوسان دارد در حالی که کشور ترکیه به صورت هفتگی قیمت  های تخم  قیمت  :پور تصریح کرد نبی

 .کمتری مواجه استکند و بنابر این عرضه آنها با نوسان قیمتی  مرغ صادراتی را مشخص می تخم

شود در حالی که با توجه به سرانه مصرف و  مرغ در کشور تولید می هزار تن تخم 0۰۵در حال حاضر ساالنه حدود   :وی بیان داشت

 .هزار تن است 8۰۵توان صادراتی نیاز کشور حدود 

مصرف سرانه : مرغ تصریح کرد ی تولید تخمهزار تن 0۵۵گذار استان تهران، با اشاره به مازاد  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود کنندگان تمام می کیلوگرم است و همیشه مازاد تولید به ضرر تولید 00حداکثر 

های گذشته مجوزهای زیادی برای تأسیس واحدهای تولیدی در بخش طیور صادر شد و از آنجایی که این کار  در سال: وی افزود

 .شوند کنندگان این بخش دچار ضرر و زیان می چنین وضعیتی هستیم که تولیدبدون برنامه صورت گرفت االن شاهد 

تن و همچنین تعطیالت  9۵۵با توجه به صادرات روزانه کمتر از : گذار استان تهران، گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .مرغ، صادر شود هزار تن تخم 9شود تا پایان ماه جاری حدود  بینی می نوروزی پیش

... مرغ به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و  هزار تن تخم 0۴هزار تن تولید،  0۰۵سال گذشته از مجموع : پور گفت بین

 .صادر شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http000۰۵090۵۵۵900 

 

 

 

 

 

 
مرغتخم   

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950127000233


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

  مرغ به روسیه نداریممرغ به روسیه نداریم  تقاضایی برای صادرات تخمتقاضایی برای صادرات تخم//مرغ در سال گذشتهمرغ در سال گذشته  هزار تن تخمهزار تن تخم  ۰1۰1صادرات صادرات 
: مرغ تولید شد، گفت هزار تن تخم 00۵گذار با بیان اینکه سال گذشته حدود  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم 

  .مرغ به کشورهای مختلف صادر شد هزار تن تخم 0۴در مجموع 

واحد مرغداری در  00۵۵، رضا ترکاشوند در نشست خبری با بیان اینکه مجموعاً خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون قطعه در یک دوره  0۵۵حدود ( گذار تجاری تخماجداد، مادر و )های کشور  ظرفیت تولید مرغداری: کشور وجود دارد، گفت

 .شود تولید می LSL الین و نژاد های 9درصد جوجه مادر در داخل و از  0۵: وی افزود.است( ماهه 08)

 0۰۵با توجه به مصرف سرانه و صادرات تخم مرغ، حدود : گذار تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .جوجه ریزی در واحدهای تجاری نیاز داریم و برای امسال در نظر داریم تا به همین میزان جوجه ریزی انجام دهیممیلیون 

هزار  00۵ 0۴هزار تن است که در سال  0۰۵مرغ در واحدهای صنعتی و بومی حدود  ظرفیت کل تولید تخم: ترکاشوند بیان داشت

 .مرغ تولید شد تن تخم

درصد تولید داخل به کشورهای مختلف از جمله عراق،  0۵مرغ یعنی حدود  هزار تن تخم 0۴ه سال گذشت: وی بیان داشت

 .سابقه بود های قبل بی صادر شد که این رقم در مقایسه با سال... افغانستان، تاجیکستان و 

توان  پرداخت شود می در صورتی که مشوق صادراتی: هزار تن هم داریم، تصریح کرد 9۵۵وی با بیان اینکه امکان صادرات تا 

 .صادرات را افزایش داد چرا که در حال حاضر به لحاظ کیفیت هیچ مشکلی نداریم

 .در حال حاضر هیچ تقاضایی برای صادرات تخم مرغ به روسیه نداریم: وی بیان داشت

و دلیل این موضوع نیز مازاد  شود تومان در هر کیلو زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می ۰۵۵الی  ۴۵۵تخم مرغ : وی بیان داشت

 .گذار باید با هماهنگی اتحادیه انجام شود تا با مازاد تولید مواجه نشویم تولید اجداد مرغ مادر تخم: وی بیان داشت.تولید است
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  میلیارد تومان به باغات چادگان خسارت زدمیلیارد تومان به باغات چادگان خسارت زد  ٠1٠1بارندگی بارندگی 
های  هکتار باغ میوه وجود دارد که در بارندگی ۰۵۵هزار و  9در شهرستان چادگان بیش از : مدیر جهاد کشاورزی چادگان گفت 

  .میلیارد تومان است 09صددرصدی وارد شد که ارزش ریالی آن بالغ بر هکتار خسارت  9اخیر به 

های چند روز پیش در شهرستان چادگان به  بارندگی: وگو با خبرنگار فارس در چادگان، اظهار کرد بختیار حاجتی امروز در گفت

 .هکتار از باغات این شهرستان خسارت وارد کرده است 9بیش از 

هکتار خسارت  9های اخیر به  هکتار باغ میوه وجود دارد که در بارندگی ۰۵۵هزار و  9ادگان بیش از در شهرستان چ: وی افزود

 .میلیارد تومان است 09صددرصدی وارد شد که ارزش ریالی آن بالغ بر 

ن شده یا ک سال به باالست که یا ریشه 0۵خسارت وارده شده به یک هزار اصله درخت : مدیر جهاد کشاورزی چادگان تصریح کرد

 .شاخه بریده که دیگر قابل استفاده برای باغدار نیست

آباد، انالوجه، قرقر، معروف آباد، ده کلبعلی و علی عرب وارد شده که در  بیشترین خسارت به باغداران روستاهای حجت: وی گفت

این روستا قرار   ین باغات میوه درآباد وارد شده است چون بیشتر بین این باغداران، بیشترین خسارت به باغداران روستای حجت

آباد از درآمد محصوالت باغی است که با وارد شدن خسارت سنگین به  به گزارش خبرنگار فارس، معیشت مردم روستای حجت.دارد

 .رسد باغات این روستا نیاز به توجه ویژه مسئوالن به اهالی این منطقه ضروری به نظر می

آباد به خبرنگار فارس در چادگان مردم این روستا تقاضا داشتند مسئوالن شهرستان و استانی از  بر اساس اعالم مردم روستای حجت

 .نزدیک باغات منطقه را بازدید و تمهیداتی در خصوص جبران خسارات بیندیشند
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  کمبود اعتبار برای مبارزه کمبود اعتبار برای مبارزه / / ها به تاغزارهای ورامینها به تاغزارهای ورامین  حمله ملخحمله ملخ
 0های کوهاندار تاغ به حدود  رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به حمله ملخ

  .آید های در کنار خشکسالی تهدید جدی برای تاغزارها به شمار می آفات و بیماری: هکتار از اراضی ورامین گفت ۰۵۵هزار و 

حمله زودهنگام با بیان اینکه  به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران فتاح اسدپور  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایجاد جنگل : هکتار از تاغزارهای منطقه ابردژ ورامین محسوب می شود، گفت 0۰۵۵ملخ های کوهاندار تاغ تهدیدی جدی برای 

 .های دست کاشت تاغ در این منطقه حاصل اقدامات بیابان زدایی از سوی این اداره کل طی چند دهه گذشته است

ار از اراضی بیابانی این منطقه زیر پوشش کاشت این گونه قرار گرفته است که به میزان قابل هزار هکت 8تاکنون بیش از  :وی افزود

توجهی در تثبیت و جلوگیری از فرسایش خاک و جلوگیری از حرکت شن های روان نقش داشته و این اقدامات شرایط بازگشت 

 .زندگی در این منطقه را فراهم کرده است

ای را در  های مقاوم به خشکی و سازگار در شرایط سخت کویری به شمار می آید، جایگاه ویژه از گونهتاغ که : پور تصریح کرد اسد 

زدائی داشته است اما در برخی مناطق همچون ابردژ ورامین با توجه به فراهم شدن شرایط  های تثبیت شن و بیابان اجرای طرح

 .وانند تهدیدات جدی برای تاغزارها به شمار آیندمناسب اکولوژیکی، آفات و بیماریها در کنار خشکسالی می ت

ضرورت ایجاب می کند تا با بهره گیری از روشهای علمی، تخصصی و دانش روز، اقداماتی از قبیل پیش آگاهی،  :وی افزود

 .پیشگیری و کنترل را در زمان مناسب و به نحوی که اثرات سوء برای محیط زیست نداشته باشد علیه آنها به کار بست

هزار و پانصد هکتار است اظهار 0اسدپور با اشاره به اینکه در حال حاضر وسعت مناطق آلوده به آفت ملخ های کوهاندار تاغ حدود 

ملخ های کوهاندار تاغ بیشتر در ایام گرم سال به درختچه ها حمله ور می شوند که با بررسی های به عمل آمده مشخص : داشت

سفندماه در بین تاغزارهای منطقه شیوع یافته که در حال حاضر عملیات مبارزه با این آفت در دستور شد که این ملخ ها از نیمه ا

 .کار این اداره کل قرار دارد

این ملخ ها از قسمتهای سبز گیاه تغذیه کرده و خسارت قابل توجهی به آن وارد می کند به طوری که درختچه : وی تصریح کرد

 .را از دست داده و از دور کامال خشک به نظر می رسندهای آلوده به کلی سبزی خود 

کمبود اعتبارات و عدم امکانات و : رئیس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تاکید کرد

های مرتبط  یر دستگاهتجهیزات کافی از مشکالت پیش رو برای مبارزه با این ملخ ها است که امیدواریم با همکاری و مساعدت سا

 .بتوانیم حتی االمکان از بروز خسارتهای وارده جلوگیری کنیم
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  افزایش راندمان کشت واحدهای گلخانه ای در کشورافزایش راندمان کشت واحدهای گلخانه ای در کشور

توسعه واحدهای گلخانه ای می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کارایی آب و بهره وری : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .خاک داشته باشد

با اشاره به خبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه  علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

احداث و توسعه گلخانه ها در کشور یکی از برنامه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی در : توسعه گلخانه ها در کشور اظهار داشت

ای اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که توسعه واحد های گلخانه می تواند افزایش کارایی آب و بهره وری خاک راستای تحقق سیاست ه

 .را به همراه داشته باشد

برابرکشت در فضای آزاد 0۵میزان تولید در هر هکتار فضای گلخانه : وی با اشاره به مزایای کشت گلخانه نسبت به فضای آزاد گفت

 .ی تواند در ایجاد ایجاد اشتغال و رونق تاثیر گذار باشداست ضمن اینکه این امر م

تن محصول برداشت کنیم این درحالیست که در  0۵در فضای آزاد با یک لیتر آب تنها می توانیم : منصوری در ادامه یاداورشد

 .تن برداشت محصول وجود دارد 0۵۵فضای گلخانه با یک لیتر آب، امکان 

علی رغم محدودیت منابع آبی در  :ان با اشاره به ضرورت ایجاد واحد های گلخانه در کشور گفترئیس جهاد کشاورزی استان تهر

کشور،توسعه واحد های گلخانه در مقایسه با کشورهایی همچون ترکیه که محدودیت منابع ابی ندارد، بسیار ناچیز است و از این رو 

 .هدف گذاری شده است توسعه واحد های گلخانه به عنوان پروژه مهم در سراسر کشور

 0بر اساس آمارهای موجود سطح گلخانه های کشور به : وی در خصوص سطح زیر کشت واحدهای گلخانه در کشور بیان داشت

 . هکتار است 1۵۵هزار و  9هزار هکتار می رسد و گفتنی است سطح گلخانه های گل در استان تهران به عنوان استان پیشرو، 

/news/fa/ir.yjc.www://http۰۰1۴08۵D/%8% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  زمینه صادرات طیور و آبزیان مازندران به قرقیزستان وجود دارد زمینه صادرات طیور و آبزیان مازندران به قرقیزستان وجود دارد 
آبزیان به کشور قرقیزستان آمادگی کامل دارند و این طرح تجار مازندرانی در بخش صادرات طیور و : استاندار مازندران گفت

  .های مشترک بازرگانی صورت گیرد  تواند در قالب شرکت می

بایف استاندار   از شهرستان ساری، ربیع فالح جلودار پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با آکی خبرگزاری فارسبه گزارش 

جمهوری قرقیزستان از کشورهای دوست و برادر : ایسیکول جمهوری قرقیزستان که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد

 .جمهوری اسالمی ایران است

المللی را برای توسعه این دو کشور  وی با اشاره به اینکه در این مدت رئیس جمهوری ایران و قرقیزستان چندین بار ارتباط بین

های این استان مشخص بود و الزم است دو  در بازدید از قرقیزستان ظرفیت: های متعدد را منعقد کردند، افزود شتند و تفاهمنامهدا

 .های مختلف داشته باشند استان مازندران و ایسیکول قرقیزستان تعامالت بیشتری در زمینه

شود،  موضوعات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین دو استان دیده نمیمحدودیتی در رابطه با   استاندار مازندران با بیان اینکه هیچ

 .تواند زمینه همکاری بیشتر را فراهم کند اراده دو کشور می: اضافه کرد

ایم و تاکنون مفاد این  همکاری منعقد کرده  این مسئول با انتقاد از اینکه در گذشته با استاندار ایسیکول قرقیزستان تفاهمنامه

 .شود استمرار مفاد تفاهمنامه قبلی است تفاهمنامه همکاری که امروز امضا می: اجرایی نشده است، گفت تفاهمنامه

فالح با اشاره به اینکه ارتباط دو دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی دو 

 .توان برای توسعه بخش کشاورزی و بازرگانی استفاده شود یاز ظرفیت بخش خصوصی م: اند، ادامه داد کشور برداشته

تواند برای قرقیزستان هم انجام  تولیدات بخش خصوصی مازندران صادرات خوبی به کشورهای دنیا دارد که می: وی تصریح کرد

یزستان پیشنهاداتی مطرح شد های گذشته استانداری مازندران به جمهوری قرق استاندار مازندران با اشاره به اینکه در مالقات.شود

محصوالت تولید کشاورزی مازندران دارای کیفیت خوب و قیمت تمام شده : که الزم است این موارد اجرا شود، خاطرنشان کرد

 .های این استان استفاده شود ارزانی نسبت به وارداتی است که استان ایسیکول دارد الزم است از ظرفیت

تواند در مدت پنج سال استان قرقیزستان را در بخش مرغداری و پرورش ماهی خودکفا کند،  ندران میاین مسئول با بیان اینکه ماز

 .شود این همکاری در چارچوب قرارداد و تفاهمنامه انجام می :گفت

قرقیزستان  تواند در دو بخش آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش پرورش دام، طیور و آبزیان به مازندران می: فالح افزود

تجار مازندرانی در بخش صادرات طیور و آبزیان به کشور قرقیزستان آمادگی کامل دارند و این طرح : وی اضافه کرد.کمک کند

 .های مشترک بازرگانی صورت گیرد  تواند در قالب شرکت می

آالت کشاورزی صادرات خوبی  لید ماشینای و تامین و تو استاندار مازندران با اعالم اینکه این استان در بخش کشاورزی، گلخانه

اندزی کند و  آالت کشاورزی راه های صنعتی قرقیزستان واحد تولید ماشین مازندران آمادگی دارد در شهرک: دارد، خاطرنشان کرد

 .گذاری بخش خصوصی و ایجاد زمینه بازاریابی تولیدات بخش کشاورزی در قرقیزستان است این منوط به سرمایه

مازندران با داشتن پزشکان متخصص و : زمینه گردشگری درمانی در مازندران را مناسب دانست و ادامه داد این مسئول

 .های مجهز قابلیت توریست درمانی را دارد و در این زمینه بخش خصوصی هم وارد شده است بیمارستان
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ر سطح آسیایی و المپیک ورزشکاران خوبی دارد، فالح با بیان اینکه مازندران در بخش ورزشی دو کشور قرقیزستان و مازندران د

های ورزشی تعامل  توانند در زمینه مازندران در سطح ورزش قهرمانی و پهلوانی اقداماتی دارد که در دو استان می: تصریح کرد

 .های اقتصادی این دو استان کمک کند داشته باشند تا به بقیه فعالیت

تشکیالتی باید ایجاد شود تا : ها باید فعال شوند، تصریح کرد دو کشور در اجرای تفاهمنامههای  خانه وی با پیشنهاد اینکه سفارت

 .های منعقد شده بین دو استان مازندران و ایسیکول قرقیزستان را پیگیری کند تفاهمنامه

=nn?php.newstext/mco.farsnews.www://http000۰۵090۵۵۵901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950127000236


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

مهار تقاضای مهار تقاضای / / گذارگذار  ها از درج اطالعات در سامانه مرغ تخمها از درج اطالعات در سامانه مرغ تخم  ریزیریزی  انحراف هشت درصدی جوجهانحراف هشت درصدی جوجه

  مرغ صادراتی ایرانمرغ صادراتی ایران  نامحدود تخمنامحدود تخم

همیشه با نوسانات زیادی همراه بوده، اما طبق گفته مدیرعامل اتحادیه میهن، در صورت توسعه مرغ مانند بیشتر بازارها  بازار تخم

 .اختیارات بخش خصوصی، این نوسانات قابل کنترل است

با کارهای مثبتی که این : ، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کم اعتماد دولت به بخش خصوصی بیشتر شده و شک و تردید کمتری برای سپردن کارها به تشکل میهن  صورت داده، کماتحادیه 

دلیل  سال گذشته به: های بازار را دارد، افزود ترین عامل ایجاد تعادل در قیمت رضا ترکاشوند با اشاره به اینکه صادرات مهم.دارد

مرغ از ایران به عراق فراهم شد که با تقاضای نامحدود  فرصتی برای صادرات بیشتر تخم مشکالت دیپلماتیک بین ترکیه و عراق،

ها سیر صعودی به خود  شد، ممکن بود بازار داخلی به هم ریخته و قیمت اگر این تقاضا از طرف اتحادیه کنترل نمی. رو شدیم روبه

دلیل عدم توانایی در رقابت، این بازار را تقریباً از دست دادیم  ان، بهاما با ورود هند و پاکستان به افغانست: وی خاطرنشان کرد.بگیرد

 .درصد به نام عراق ثبت شد 0۰و عمده صادرات ما یعنی 

هزارتن رسید؛ این  0۴به گفته ترکاشوند، با این حال سال گذشته رکورد جدیدی در صادرات به دست آوردیم که رقم آن به باالی 

هزار  0۴۵توان این عدد را به  های صادراتی شامل حال بازرگانان شود، می های دولتی ازجمله مشوق در حالی است که اگر حمایت

البته این موضوع به نداشتن . ایم مرغ نداشته تاکنون هیچ تقاضایی از طرف روسیه برای ارسال تخم: وی ادامه داد.تن هم افزایش داد

 .مرغ تولید شده در ایران ندارد یل است که کشور نامبرده نیازی به تخمشود، بلکه تنها به این دل استانداردها مربوط نمی

بین وزارت جهاد کشاورزی و این  00نامه در نیمه نخست سال  دو تفاهم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تصریح کرد

به عبارتی از ابتدا تا انتهای تولید . شدریزی، تنظیم بازار و صادرات به بخش خصوصی واگذار  اتحادیه منعقد شد که مدیریت جوجه

 .بر عهده اتحادیه میهن است

ریزی نیاز خود  اندازی کردیم تا واحدها قبل از جوجه گذار کشور را راه به همین دلیل سامانه اطالعات مرغ تخم: ترکاشوند یادآور شد

 .ریزی ندارد تا مجوز اتحادیه نباشد، واحدی حق جوجهبه عبارتی . را ثبت کرده و بعد از اخذ مجوز از اتحادیه، آن را عملی کنند

ریزی  ریزی کنیم و هم مدیریت جوجه توانیم برای آینده بازار برنامه با این کار، هم آمار تولید را در دست داریم و می: وی تأکید کرد

ها از درج اطالعات خود در سامانه  یریز تاکنون، تنها هشت درصد جوجه 0۴ضمن اینکه از ابتدای سال . شود از این طریق اعمال می

 .شود درصد تحت کنترل اتحادیه بوده است که این رقم مطلوبی محسوب می 09منحرف شده و 

با اختالف نظری که بین سازمان غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی بر سر خمیرمرغ به وجود آمده و آن را : ترکاشوند معتقد است

شده، مقرر شد تا  های انجام با پیگیری. کننده شد نگران 00های پایان دوره در اوایل سال  ت انباشت مرغاند، وضعی ممنوع اعالم کرده

آوری شش میلیون قطعه  میلیارد تومان مصوب کردند؛ بنابراین برای جمع 0۵اتحادیه در این زمینه ورود کند و برای این منظور 

 .رت گرفتریزی صو هفته سن داشتند، برنامه 8۵مرغ که باالی 

دو روز بعد از اجرای طرح که حدود یک میلیون قطعه از مرغداران خریداری شد، قیمت این محصول باال رفت و از : وی اظهار داشت

های پایان دوره باید تدبیری  تومان در هر کیلوگرم رسید؛ بنابراین اکنون نیز برای مرغ ۴۵۵هزار و  تومان به باالی یک 0۵۵

البته اگر اختالف نظر بین نهادهای نظارتی از بین برود، . نند سال گذشته بازار از تعادل نسبی برخوردار باشداندیشیده شود تا ما

 .برای اقتصاد کشور بهتر است
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این مقدار نباید افزایش یابد، : میلیون قطعه است، گفت 1۵گذار کشور  این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه ظرفیت مرغ تخم

 .گذار وجود دارد میلیون قطعه در واحدهای مرغ تخم 09رو خواهیم بود؛ این در حالی است که اکنون  مازاد روبه زیرا با تولید

هزار  هزار قطعه است؛ در حالی که نیاز کشور تنها هفت 0۵گذار بیش از اندازه و حدود  از نظر ترکاشوند، واردات اجداد مرغ مادر تخم

ال در کشور وجود دارد و .اس.های الین و ال البته اجداد نژادهایی همچون. شود خمین زده میقطعه از دو نژاد بونز و نیک چیک ت

 .نیازی به واردات مرغ مادر آنها نیست

تومان محاسبه شده، اما  ۰۵درصدی، چهارهزار و  0۵مرغ با احتساب حاشیه سود  شده تخم قیمت تمام: وی در پایان عنوان کرد

شود؛ بنابراین مرغدار ضررهای زیادی را تاکنون متحمل  هزارتومان در هر کیلوگرم خریداری می سه اکنون این محصول حداکثر با

این در حالی است که کشور . های غیرمالی دولت ازجمله تسهیل راه صادرات، جبران شود ها با حمایت شده که امیدواریم این کاستی

 ./کند انه پرداخت میمرغ، پنج دالر یار ترکیه به ازای صادرات هر کارتن تخم
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

رأس دام رأس دام   ۰۵۵۵۰۵۵۵صادرات صادرات / / بخشبخشمیلیون دالری دام و طیور در مثبت شدن تراز تجاری میلیون دالری دام و طیور در مثبت شدن تراز تجاری   1۵۵1۵۵سهم بیش از سهم بیش از 

  سبک از ابتدای امسالسبک از ابتدای امسال

 ۴۵۵ظرف دو سال و نیم گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی حدود پنج میلیارد دالر مثبت بود که سهم بخش دام و طیور بیش از 

 .میلیون دالر برآورد شده است

درباره نقش دام و طیور در مثبت ( ایانا)زی ایران معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاور

کشورهای مختلف دنیا با توجه به شرایط خود نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و در : شدن تراز تجاری بخش کشاورزی گفت

 .ایران نیز جز این نبوده و نیست

های مختلف حود پنج  های جدی در بخش مایتظرف دو سال و نیم گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی با ح: حسن رکنی افزود

 .های وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است میلیارد دالر مثبت شد که این عدد در سرجمع فعالیت

میلیون دالر تراز تجاری مثبت شده است که در برخی از اقالم صادرکننده  ۴۵۵در بخش دام و طیور بیش از : وی خاطرنشان کرد

شود و  مرغ، ایران یکی از کشورهای مطرح بزرگ صادرکننده دنیا محسوب می در صادرات گوشت مرغ و تخم: مه دادرکنی ادا.ایم بوده

 .ایم هزار تن صادرات داشته 1۵۵در عسل، شیر و لبنیات نیز در سال گذشته حدود 

تولید را ناگزیر به واردات بودیم، درصد این  0۵هزار تن رسید که حدود  8۵۵میزان تولید گوشت قرمز به حدود : وی تصریح کرد

 .های مختلف گوشت قرمز وارد کردیم هزار تن در سال 8۵تا  0۵یعنی حدود 

 صادرات بیش از یک میلیون رأسی دام به کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشته

م به کشورهای حوزه خلیج در سال گذشته بیش از یک میلیون رأس دا: معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .فارس صادر شد که این امر بخشی از توازن ناشی از واردات گوشت قرمز را جبران کرد

طور  ای خلیج فارس صادر شده که به هزار رأس دام سبک به کشورهای حاشیه در سال جاری تاکنون حدود پنج: رکنی تأکید کرد

 .شود مسائل موجود سرانجام با روشی حل میقطع در ادامه سال جاری افزایش خواهد یافت، زیرا 

توازن علوفه و : های دامی از دیگر عوامل افزایش تولید و رسیدن به توازن برشمرد و اظهار داشت وی افزایش عملکرد را در جمعیت

ت، وضعیت های دامی را نیز باید در نظر بگیریم و سپس نسبت به تولید اقدام کنیم که در مجموع در سالی که گذش فرآورده

 .تولیدات بخش دام و طیور مناسب بود

میلیون  ۴۵۵بیش از یک میلیارد دالر صادرات در بخش کشاورزی وجود داشت که توازن مثبت آن باالی : رکنی همچنین گفت

 .دالر برآورد شد

ایم و در برخی محصوالت دیگر،  روزه از قبیل بوقلمون وارد داشته های یک های غذایی و جوجه در برخی از مکمل: وی در ادامه افزود

 .صادرات داشتیم

 دسترسی به بازارهای اروپایی از طریق کشور آلمان

آلمان در : معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره پتانسیل کشور آلمان برای صنعت دام و طیور کشور خاطرنشان کرد

توانیم از آنها در حوزه دام و طیور استفاده کنیم و عالوه بر آن،  آالت کشاورزی، ادوات کیفی خوبی دارد که می صنعت و ماشین

 .سازی و ارتقاء تولید بهره ببرند توانند از تجارب این کشور برای بهینه محققان و همکاران کارشناس می
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را به این کشور صادر و توانیم محصوالتمان  آلمان کشوری است که به بازارهای اروپایی دسترسی دارد؛ بنابراین می: رکنی ادامه داد

 .سپس راه را برای ورود به بازارهای جهانی دیگر باز کنیم

 .گذاری مشترک داشته باشیم تا این امر منتج به افزایش صادرات شود ها سرمایه توانیم با آلمانی در برخی اقالم می: وی تصریح کرد

گذاری بتوانیم زمینه  رنامه مشترکی را تدوین کنیم تا با سرمایهتوانیم ب در بخش محصوالت پروتئینی می: رکنی در پایان یادآور شد

 ./درصد اقالم پروتئینی فراهم آوریم 0۵تا  8۵صادرات بیشتر را در 
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طیورتولیدات دام و   

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  برداری از نژادهای دوقلوزا گوسفند رومانف برای افزایش تولید گوشت قرمزبرداری از نژادهای دوقلوزا گوسفند رومانف برای افزایش تولید گوشت قرمز  بهرهبهره

ها و سرعت رشد و ضریب تبدیل مناسب،  ویژه افزایش تولید شیر مورد نیاز بره هدف از اجرای این طرح بهبود صفات مادری به

تحقق حداقل سه بره در سال، بهبود کیفیت الشه از طریق کاهش چربی و بهبود بازدهی وزن افزایش تولید مثل در طول سال برای 

 .الشه به وزن زنده است

، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از ایجاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اجرای این پروژه : جاد نژادهای دوقلوزا و اصالح شده در استان کرمان خبر داد و گفتترکیبات ژنتیکی جدید گوسفند در راستای ای

آمده با  عمل ریزی به رأس و طبق برنامه ۴۵۵ساله و شروع آن در سال جاری بوده و حجم عملیات با اعتبارات دولتی تعداد  پنج

 .حضور بخش خصوصی به حدود دوهزار رأس خواهد رسید

دلیل خصوصیاتی چون فحلی خارج فصل، سن بلوغ  وسفند رومانف از نژادهای چندقلوزا است که عالوه بر آن بهگ: علی باقری افزود

 .تر حس مادری خیلی قوی از نژادهای مطرح در جهان است پایین و از همه مهم

یه، مدیریت دام و اصالح نژاد های متناسب با استان و مسائل مرتبط با تغذ وی از برنامه آینده این معاونت به تعریف و اجرای طرح

 .گذاری بخش خصوصی است گیری از سرمایه اعم از گوسفند و بز، گاو و طیور اشاره کرد که الزمه اجرای آن بهره

گری بخش  تالش بر این است که با تعامل و در نظر گرفتن منافع متقابل بتوانیم با مد نظر قرار دادن تصدی: باقری خاطرنشان کرد

های متعددی نیز قابل تعریف است را با استفاده از  های اساسی و مرتبط با نیاز استان که در بطن آن زیر پروژه پروژهخصوصی، 

 .گذاری بخش خصوصی و نظرات و تجربیات علمی کارشناسان اجرا کنیم سرمایه

سامانه پرورش غیرمرتعی از طریق وری و اقتصادی کردن حرفه پرورش گوسفند در  وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش بهره

 .افزایش چند قلوزایی عنوان کرد

ها و سرعت  ویژه افزایش تولید شیر مورد نیاز بره معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کرمان، بهبود صفات مادری به

ال، بهبود کیفیت الشه از طریق رشد و ضریب تبدیل مناسب، افزایش تولید مثل در طول سال برای تحقق حداقل سه بره در س

 .کاهش چربی و بهبود بازدهی وزن الشه به وزن زنده را از دیگر اهداف این طرح برشمرد

های بدون هدف و برنامه نیز  گری شود و از آمیخته این پروژه در واحدهای دامپروری بدون اتکا به مراتع اجرا می: باقری ادامه داد

 .آید عمل می جلوگیری به

شده و از اسپرم گوسفندان نژادهای پربازده خارجی  در اجرای این پروژه از گوسفند بومی پایه مادری استفاده: ریح کردوی تص

 .عنوان پایه پدری استفاده شده است رومانف به

شم پس از تأیید ساله بوده و نتایج حاصل از اجرای این پروژه در سال پنجم و ش صورت پنج باقری با بیان اینکه اجرای این پروژه به

در نهایت با اجرای این پروژه شاهد : های تولید و ژنتیکی و اندازه مؤثر جمعیت مربوطه قابل توزیع خواهد بود، تأکید کرد پتانسیل

 ./افزایش تولید گوشت قرمز گوسفندی در این استان خواهیم بود
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  ها طبق نیاز وارد می شودها طبق نیاز وارد می شود  نهادهنهاده/ / توسعه نژادهای دومنظوره سمینتال برای خودکفایی گوشتتوسعه نژادهای دومنظوره سمینتال برای خودکفایی گوشت

سمینتال را از طریق واردات و توسعه در ریزی شده است که نژادهای دومنظوره  در راستای خودکفایی گوشت در سال جدید برنامه

 .داخل کشور افزایش دهیم

در دو : با اعالم این خبر گفت( ایانا)های دامی جاهد امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت نهاده

م است که بخشی از آن وارد شده و در بخش تلیسه سمینتال و گاوهای نر ژنومیک سمینتال واردات از کشور آلمان در حال انجا

 .شود زودی وارد می واحدهای تولیدکننده در حال تولید است و بخش دیگری نیز به

ای که مواد ژنتکی که  گونه شود، به مدت مشخص می اثرات واردات گاوهای دومنظوره و باکیفیت در کوتاه: حمید ورناصری افزود

شود، توانسته است در مدت مورد نظر سرجمع تولیدات را افزایش دهد و کیفیت  م میهای ایرانی انجا صورت تلقیح به دام به

 .های ژنتیکی را باال ببرد ارزش

های فوق را با قیمت باال وارد کنیم و عالوه بر آن، واردات مواد ژنتیکی نیز باعث  در گذشته مجبور بودیم دام: وی خاطرنشان کرد

 0۰شده  شد که در حال حاضر با تولید این مواد در داخل کشور، قیمت تمام برای هر بخش آن میهزار تومانی ارز  0۵تا  1۵خروج 

 .هزار تومانی را شاهد هستیم که هیچ تفاوتی با کیفیت مواد ژنتیکی وارداتی ندارد

دام برای واردات انجام های خوبی دارد که در صورت لزوم، اق کشور آلمان در زمینه گندم خوراکی و جو ظرفیت: ورناصری ادامه داد

 .شود می

ها قرار گرفته و در حال حاضر  گذاری ازجمله مواردی است که مورد توافق با آلمانی مشارکت برای سرمایه: وی تصریح کرد

 .تر شود شود در پسابرجام، این مسئله سهل بینی می گذاری در زمینه تأمین تلیسه سمینتال فراهم شده است که پیش سرمایه

 ها در داخل کشور فراهم شد تعیین جنسیت دامامکان 

صادرات دام در حوزه : های سال جدید این بخش یادآور شد های دام و طیور ایران درباره برنامه رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده

تال که در ای که عالوه بر توسعه نژادهای دومنظوره سمین گونه ژنتیک بیشترین فعالیت را در سال جدید خواهد داشت، به

شدنی خواهد  ریزی برای تولید جنین و تعیین جنسیت در داخل کشور خودمان نیز انجام خودکفایی تولید گوشت مؤثر است، برنامه

 .بود که در این زمینه توافقات خوبی انجام شده است

 .ی در دستور کار داریمها مطابق نیازهای بخش از دیگر مورادی است که در سال جار واردات نهاده: ورناصری تأکید کرد

ها و سایر ملزومات تولید را از کشورهای  منظور پوشش دادن کمبودهای بخش کشاورزی، واردات نهاده به: وی در پایان اظهار داشت

 ./نام به میزان نیاز کشور انجام خواهیم داد صاحب
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  نامه اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی به رئیس جمهورینامه اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی به رئیس جمهوری

ای را با هشت بند تنظیم  اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی برای اطالع رئیس جمهوری از وضعیت مرغداران کشور، نامه

 .و به وی ارسال کرد

، امروز مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی برای اطالع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای را با هشت بند تنظیم کرده که در آن از مسائل این بخش و پیشنهادات مختلف  رئیس جمهوری از وضعیت مرغداران کشور، نامه

 .از بحران، سخن به میان آمده استبرای خروج 

گذاری بخش خصوصی صورت گرفته و اکنون  علی مظفری، مدیرعامل این اتحادیه معتقد است که تأمین مرغ کشور با سرمایه

ناپذیری  است؛ بنابراین نادیده گرفتن آنها در چنین وضعیتی ممکن است عواقب جبران  وابستگی ایران به واردات را به صفر رسانده

 .ا به همراه داشته باشدر
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 دام و طیور تولیدات

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهراناجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهران

مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی استان پروژه 

 .تهران به مرحله اجرا در می آید

ان رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع است

نظر به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ : تهران خبرداد و گفت

منابع پایه آب و خاک و در راستای فراهم نمودن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب 

پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام  و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی،

 .و مرتع در عرصه های مرتعی استان تهران به مرحله اجرا در می آید

: ب افزودبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پیمان شفیعی ضمن بیان این مطل

با توجه به فرارسیدن فصل چرا درمراتع میانبند و ییالقی و به پایان رسیدن فصل چرای دام در مراتع قشالقی و با هدف بهره 

برداری اصولی و بهینه از مراتع و حسب قوانین و مقررات مربوطه و در راستای اجرای این پرژه به تمامی دامداران و بهره برداران 

م می شود از ورود زود هنگام احشام و دام و همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه ذی حق مراتع اعال

 .چرای تمدید شده و یا مندرج در طرح های مرتعداری خودداری کنند

چرای دام در مراتع،  در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به: رئیس اداره امور مراتع استان تهران تاکید کرد

با متخلف یا متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد و متخلفین به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان باطل و از درجه 

 .اعتبار ساقط می شود

ریافت گزارش به صورت شبانه روزی آماده د 0۰۵۴شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره : شفیعی خاطر نشان ساخت

های مردمی در ارتباط با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و مراتع و هرگونه تخریب و تصرف به عرصه های منابع طبیعی 

 .است
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 ( سایر)تولیدات زراعی 

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهراناجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان تهران

پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی استان 

 .تهران به مرحله اجرا در می آید

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای پروژه مدیریت چرا و کنترل دام در مراتع استان  رئیس اداره امور مراتع

نظر به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و همچنین ضرورت حفظ : تهران خبرداد و گفت

مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی و به منظور جلوگیری از تخریب  منابع پایه آب و خاک و در راستای فراهم نمودن بستر

و ارتقای اکوسیستم عرصه های طبیعی، پروژه مدیریت چرا و کنترل دام به عنوان یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام 

 .و مرتع در عرصه های مرتعی استان تهران به مرحله اجرا در می آید

: از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران پیمان شفیعی ضمن بیان این مطلب افزود به گزارش ایانا

با توجه به فرارسیدن فصل چرا درمراتع میانبند و ییالقی و به پایان رسیدن فصل چرای دام در مراتع قشالقی و با هدف بهره 

انین و مقررات مربوطه و در راستای اجرای این پرژه به تمامی دامداران و بهره برداران برداری اصولی و بهینه از مراتع و حسب قو

ذی حق مراتع اعالم می شود از ورود زود هنگام احشام و دام و همچنین آوردن دام مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده در پروانه 

 .چرای تمدید شده و یا مندرج در طرح های مرتعداری خودداری کنند

در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مربوط به چرای دام در مراتع، : س اداره امور مراتع استان تهران تاکید کردرئی

با متخلف یا متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد و متخلفین به مراجع قضائی معرفی و پروانه بهره برداری آنان باطل و از درجه 

 .اعتبار ساقط می شود

به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش  0۰۵۴شماره تلفن رایگان امداد جنگل و مرتع به شماره : یعی خاطر نشان ساختشف

های مردمی در ارتباط با آتش سوزی های احتمالی در جنگل ها و مراتع و هرگونه تخریب و تصرف به عرصه های منابع طبیعی 

 .است
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 تولیدات زراعی

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  محصول کلزا از بین رفتمحصول کلزا از بین رفت/ / هزار تنی تولید گندم در ایالم در پی وقوع سیلهزار تنی تولید گندم در ایالم در پی وقوع سیل  ۹۵۹۵کاهش کاهش 
هزار تن  0۵شود، تولید گندم در این استان بر اثر سیل  بینی می رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم با بیان اینکه پیش 

  .سیل محصول کلزا را از بین برد: کاهش یابد، گفت

زدگی به این استان  در مورد میزان خسارت سیل زاری فارسخبرگوگو با خبرنگار اقتصادی  سید محمد میرتراب میری در گفت

میلیارد تومان  0۵میلیارد تومان آن مزرعه و باغ و  ۰۵میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی کل استان وارد شده که  8۵: گفت

 .ها است آن در زیرساخت

مزارع و باغات استان ایالم دچار خسارت شده است،  هزار هکتار از 9۰با بیان اینکه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

 .هزار هکتار از این اراضی مربوط به شهرستان دهلران است 9۵: گفت

هزار تن کاهش  0۵تا  9۵شود، تولید گندم امسال بین  بینی می پیش: وی با اشاره به خسارت سیل به مزارع گندم استان گفت

هزار تنی تولید بر اثر  0۵هزار تن بود که با کاهش  9۴۵تولید گندم در این استان حدود  برآورد امسال از: افزود میری.داشته باشد

 .رسد هزار تن می 90۵سیل به حدود 

هزار هکتار از اراضی  9امسال در حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم به خسارت سیل به مزارع کلزا اشاره کرد و گفت

هزار تن بود که با توجه به وضعیت پیش آمده از سیل، احتماال  ۴و برآورد تولید از این مزارع حدود  کشاورزی کشت کلزا انجام شد

 .رسد تولید به حدود یک هزار تن می

های صندوق بیمه کشاورزی برای بررسی وضعیت  اکیپ: استان بر اثر سیل گفت سنگین به بخش کشاورزی وی با اشاره به خسارت

 .بخش کمی از مزارع آسیب دیده بیمه هستند در استان حضور دارند، اما خسارت مزارع بیمه شده

 .خود ندارند تمایلی به بیمه محصوالت شود، کشاورزان ها به موقع پرداخت نمی از آنجا که غرامت: میری بیان داشت

توسط صندوق بیمه  00-0۴ غرامت خسارت وارد شده به کشاورزان در سال زراعی هنوز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد

  .کشاورزی پرداخت نشده است

هایی از باغات انگور و زیتون در این استان  بخشی از باغات انار در منطقه عرب رودبار و سیروان و بخش: وی همچنین تصریح کرد

 .دچار خسارت شده است

تان دهلران و بخش جنوبی استان های کشاورزی شهرس رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت سنگین به زمین

درصد دچار  9۵تا  0۰هزارهکتار هم بین  0۰درصد و  0۵۵تا  0۵هزار هکتار از اراضی گندم این شهرستان بین  ۰: گفت ایالم

 .آسیب شده است

 .میلیارد تومان خسارت به مزارع شهرستان دهلران وارد شده است 0۵: وی تصریح کرد
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 تولیدات زراعی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  ثبت جهانی زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبیثبت جهانی زرشک، زعفران و عناب خراسان جنوبی

کاران، باغداران و  های تعاونی کشاورزی زرشک جنوبی، اتحادیه شرکتپس از ثبت ملی زرشک، زعفران و عناب خراسان 

 .دنبال ثبت جهانی این محصوالت به نام خراسان جنوبی است کاران به زعفران

کاران خراسان جنوبی امروز در گفتگو با خبرنگار  کاران، باغداران و زعفران های تعاونی کشاورزی زرشک مدیرعامل اتحادیه شرکت

تن زعفران ساالنه در این استان  ۰0هزار تن زرشک و  01تن عناب،  9۵۵به تولید چهارهزار و ( ایانا)کشاورزی ایران خبرگزاری 

استان خراسان جنوبی از لحاظ تولید کمی و کیفی محصوالت عناب و زرشک در رتبه : نصرآباد گفت محمدحسین آذری.اشاره کرد

 .دوم و کیفت آن در رتبه نخست کشور قرار داردنخست کشوری و در تولید کمی زعفران در رتبه 

ثبت نشان معنوی برای محصوالت زرشک، عناب و زعفران استان خراسان جنوبی به کشاورزان و صادرکنندگان : وی خاطرنشان کرد

 .کند تر و با قیمت بهتر محصوالت کمک می استان به فروش آسان

با ثبت مالکیت معنوی : کاران خراسان جنوبی افزود کاران، باغداران و زعفران زرشکهای تعاونی کشاورزی  مدیرعامل اتحادیه شرکت

 .توانند محصول خود را به اسم خراسان جنوبی بفروشند این محصوالت تولیدکنندگان آنها در سایر مناطق نمی

در : ران در این استان ادامه دادهکتاری زعف 9۵۵هزار و  0۴هزار هکتاری زرشک و  0۰نصرآباد با اشاره به سطح زیر کشت  آذری

کاران خریداری  هزار تومان از زعفران 0۵۵هزار تا شش میلیون و  0۵۵حال حاضر زعفران به قیمت هر کیلوگرم پنج میلیون و 

به اند و با توجه  ها خسارت چندانی را به این محصوالت وارد نکرده سرمازدگی: های اخیر تصریح کرد وی درباره سرمازدگی.شود می

درصد افزایش تولید داشته باشیم، با وجود این افزایش تولید و خسارت ناچیز، میزان  0۵کنیم در هر سال  بینی می آنکه ما پیش

 .تولید امسال در کمترین حالت برابر با سال گذشته خواهد بود

کار به پشتوانه و همکاری سازمان نصرآباد با بیان اینکه اتحادیه مجری ثبت نشان مالکیت معنوی محصوالت بوده و این  آذری

صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، از ثبت جهانی نشان جغرافیایی محصوالت زرشک، عناب و زعفران در سازمان مالکیت 

 ./پس از ثبت ملی آنها خبر داد( وایپو)فکری 
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 چای

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  ورود چای ارگانیک به بازارورود چای ارگانیک به بازار/ / ماهماه  برداشت نخستین برگ سبز ارگانیک چای از ابتدای اردیبهشتبرداشت نخستین برگ سبز ارگانیک چای از ابتدای اردیبهشت

بار در کشور چای ارگانیک  با انعقاد پیمان مشترک دانش فنی با بخش خصوصی برای تولید چای ارگانیک، امسال برای نخستین

 .شود بازار می وارد

از انعقاد پیمان مشترک دانش فنی با ( ایانا)رئیس پژوهشکده چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

باغی در  در یک سال گذشته عملیات به: بار در کشور خبر داد و گفت بخش خصوصی برای تولید چای ارگانیک برای نخستین

 .های علمی و تحقیقاتی آغاز شده است های تحت نظارت مرکز تحقیقات با روش غهای تابع و با ایستگاه

گردد، برای تولید  خورشیدی برمی 000۴سازی کشور که سابقه احداث آن به سال  نخستین کارخانه دولتی چای: رضا آزادی افزود

 .اندازی شده است چای ارگانیک مجدداً راه

نیک بدون استفاده از کود و سم شیمیایی و با استفاده از کودهای آلی و دامی صورت گرفته وی با بیان اینکه تولید برگ سبز ارگا

 .ماه سال جاری برای فرآوری در این کارخانه خبر داد است، از نخستین برداشت برگ سبز ارگانیک در نیمه نخست اردیبهشت

منعقد شده است، خاطرنشان  "رفاه الهیجان"شرکت چای آزادی با اشاره به اینکه قرارداد همکاری برای تولید چای ارگانیک با 

 .شود ها، امسال چای ارگانیک وارد بازار می در صورت مساعد بودن شرایط و پیشرفت برنامه: کرد

ترین منطقه  های پژوهشی چای در سطح کشور در مهم منظور متمرکز کردن کلیه فعالیت گفتنی است، پژوهشکده چای به

نفر عضو هیأت علمی و چهار نفر پژوهشگر غیرهیأت علمی  0۰ستان الهیجان مستقل شده است و دارای کاری ایران، شهر چای

های برتر وارداتی چای،  توان به ارزیابی و معرفی تعدادی از کلون ترین دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده می از مهم.است

زای چای، دستیابی به چهار کلون امیدبخش داخلی  ی و خسارتهای کلید دستیابی به هیبرید مقاوم و متحمل به آفات و بیماری

آبیاری بر عملکرد و کیفیت برگ سبز گیاه بالغ چای، تعیین بهترین روش  -چای، بررسی و تعیین اثرات سطوح مختلف کود 

نماتد مولد زخم ریشه  ها روی ترین گونه های چای و شناسایی عوامل بیوکنترل باکتریایی و مطالعه کارایی مهم ورزی در باغ خاک

 ./چای اشاره کرد
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 چای

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

چای در چای در درصدی قیمت درصدی قیمت   ٠۵۵٠۵۵افزایش افزایش / / برندبرند  سر میسر می  چایکاران در انتظار اعالم قیمت خرید تضمینی بهچایکاران در انتظار اعالم قیمت خرید تضمینی به

  دولت یازدهمدولت یازدهم

دلیل عدم اعالم قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، چین نخست  های شمالی و همچنین به های بهاره در استان با افزایش بارش

 .ماه به مرور وارد مزارع چای خواهند شد رو شده و چایکاران از دهم اردیبهشت بهاره با تعویق روبه

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های طالیی چای مدیرعامل اتحادیه غنچه

رسد  نظر می بارش باران و افزایش میانگین بارش طی روزهای گذشته باعث تعویق شروع چین نخست چای بهاره شده است و به

 .ماه آغاز شود روز تأخیر از دهم اردیبهشت 0۵برداشت چای حداقل با 

ماه، تاکنون قیمت خرید  با وجود برنامه قبلی سازمان چای مبنی بر اعالم قیمت خرید تضمینی تا نیمه فروردین: علی رمضانی افزود

 .تضمینی برگ سبز چای ابالغ نشده است

زار و ه تومان و برگ سبز درجه دو، به قیمت یک 08۵سال گذشته قیمت برگ سبز چای درجه یک، دوهزار و : وی خاطرنشان کرد

تومان خریداری شد و مقرر گردید برای سال جاری نیز با در نظر گرفتن نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما با وجود اعالم قیمت  90۵

 .شده، هنوز برگ سبز چای مورد توجه شورای اقتصاد قرار نگرفته است قلم کاالی تضمین 9۰تضمینی 

 ددرصدی قیمت چای در دولت تدبیر و امی ٠۵۵افزایش 

عنوان تسهیالت  میلیون تومان به 9۵۵میلیارد و  0۰سال گذشته دولت : های طالیی چای کشور ادامه داد مدیرعامل اتحادیه غنچه

 .ها و افزایش کیفیت برگ سبز چای شده است سازی باغ زراعی در اختیار چایکاران قرار داد که منجر به به به

علت انزوای چای داخلی ثابت  ساله به 9۵های گذشته در بازه زمانی حداقل  الهمچنین قیمت چای که طی س: رمضانی تصریح کرد

 .درصدی یافته و انگیزه به کشاورزان تزریق کرد 0۵۵باقی مانده بود، در دولت تدبیر و امید افزایش 

رند و تنها زمان برداشت ب سر می های چای در شرایط آرمانی به ها و شدت آن، باغ با وجود افزایش بارش: وی در پایان یادآور شد

 ./گرفته در ابالغ قیمت تضمینی برگ سبز، به تعویق خواهد افتاد برگ سبز با در نظر گرفتن تأخیر صورت
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 خرید تضمینی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  کاهش بار مالی دولت با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاالکاهش بار مالی دولت با اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کاال
اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان و جو کرمانشاه طی سال گذشته از طریق بورس کاالی ایران، با استقبال کشاورزان و  

  .یابد شده به طوری که این طرح امسال نیز با قدرت ادامه می  رو مسئوالن بخش کشاورزی کشور روبه

، از اجرای طرح قیمت تضمینی در خبرگزاری فارسبرنگار بورس مدیر تنظیم بازار کشاورزی استان خوزستان در گفت و گو با خ

با جایگزینی قیمت تضمینی، خرید تضمینی کمرنگ تر شده و اکنون شاهد آن هستیم که : بورس کاال استقبال کرد و گفت

های مبادالت سنتی خداحافظی کرده و  در بورس کاال، با نارسایی کشاورزان رفته رفته با آشنایی از مزایای معامالت به شیوه جدید

 .برای نخستین بار در استان های خوزستان و کرمانشاه ابزارهای جدید را جایگزین روش های قدیمی کرده اند

س کاال، نظر وری بخش کشاورزی در سال گذشته از طریق بور قانون افزایش بهره 00مسعود احمدی با اشاره به آیین نامه ماده 

بسیاری از متولیان و مسئوالن بخش کشاورزی از : بسیاری از مسووالن دولتی و بخش کشاورزی را جلب کرده است، اظهار داشت

جمله وزیر جهاد کشاورزی از این طرح استقبال کردند که این نشانگر موفقیت طرح قیمت تضمینی بوده است، بر این اساس 

های مربوطه پس از بررسی کلی طرح، این نوع خرید در سال جاری نیز موفق باشد و ما شاهد فروش  امیدواریم با هماهنگی دستگاه

 .محصوالت بیشتری در قالب بورس کاالی ایران باشیم

این اتفاق، گام بزرگی در مسیر بهبود بازار کشاورزی است و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور نیز توانسته با : وی تصریح کرد

کنندگان  ربط، محصول تولیدی کشاورزان را با قیمت واقعی به دست مصرف های ذی ه های جدید و کمک سایر دستگا سیاستاجرای 

با اجرای سیاست قیمت : مدیر تنظیم بازار کشاورزی استان خوزستان در ادامه به کاهش بار مالی دولت اشاره کرد و افزود.برساند

توجهی که صرف خرید تضمینی می شد، کاسته می شود که این موضوع کشاورزان را نیز در  تضمینی، بار مالی دولت به میزان قابل

 .اقدام مجدد برای کشت از نظر مالی آسوده خاطر کرده است

با توسعه طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال، یکی از مشکالت اصلی خرید تضمینی که در : احمدی یادآور شد

 .یرکرد در پرداخت وجه معامله از سوی دولت بود، برطرف خواهد شدگذشته با عنوان د

بهتر است با اجرای : وی با بیان این که براساس قانون، این طرح باید هرچه سریع تر روی سایر محصوالت نیز اجرایی شود گفت

ورس کاالی ایران را فراهم کنیم دار، زمینه عرضه سایر محصوالت کشاورزی در ب های هدف دار برای محصوالت کشاورزی مزیت طرح

 .تا شاهد معامالت کارآمد و شفاف که به سود تولیدکننده و مصرف کننده است حرکت کنیم

ترین آثار این  یکی از سریع: مدیر تنظیم بازار کشاورزی استان خوزستان درباره دیگر مزایای مثبت اجرای طرح قیمت تضمینی گفت

طوری که کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصوالتشان  خ محصوالت کشاورزی خواهد بود، بهطرح در کشور، جلوگیری از کاهش نر

 .های پایین به واسطه ها نبوده و به آسانی کاالهایشان را در بورس کاال با قیمت مناسب و واقعی به فروش خواهند رساند با قیمت

و با فروش محصوالت با قیمت واقعی و دریافت سریع وجه  طور کامل از کشاورزان حمایت کرده به گفته احمدی ، این طرح به 

 .دهد تر افزایش می معامله، انگیزه آنها را برای تولید محصوالت باکیفیت
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 دانه های روغنی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : اریخ

  روغنی کلزاروغنی کلزا    تن دانهتن دانه  ٠۹۵۵٠۹۵۵خرید خرید 
تن دانه روغنی کلزا تاکنون در مناطق گرمسیری کشور از کشاورزان خریداری  00۵۵: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت 

  .شده است

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل این شرکت با بیان  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دانه روغنی کلزا کاالیی استراتژیک است که وزارت  :اینکه خرید دانه روغنی کلزا در مناطق گرمسیری کشور آغاز شده است، گفت

 .ای ویژه دارد افزایش تولید این محصول برنامهجهاد کشاورزی برای 

های خوزستان، فارس و ایالم  جاری در استان برداشت دانه روغنی کلزا از ابتدای سال: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .اند دهو سپس در کرمان و هرمزگان شروع شده و مراکز این شرکت، خرید تضمینی این محصول استراتژیک را آغاز کر

هکتار از اراضی  ۰۵۵هزار و  1۰امسال : استان خریداری شده، افزود ۰تن دانه روغنی در  00۵۵قنبری با بیان اینکه تاکنون 

 .هزار تن از این محصول در کشور خریداری شود 0۵۵شود  کشاورزی کشور به کشت کلزا اختصاص یافته و پیش بینی می

ر سراسر کشور کشت می شود و استان های برتر در زمینه تولید کلزا به ترتیب گلستان، دانه روغنی کلزا د: قنبری تاکید کرد

 .استان انجام شود ۴شود نیمی از خرید تضمینی کلزا در این  است که پیش بینی می خوزستان، اردبیل و خراسان رضوی

خوراکی است و با توجه به برنامه های وزارت روغنی کلزا یک محصول استراتژیک و ماده اولیه تولید روغن  دانه: وی تصریح کرد

های روغنی در کشور، نگاه ویژه ای به خود اتکائی تولید  جهاد کشاورزی برای توسعه و ترویج بخش کشاورزی و اهمیت تولید دانه

 .این محصول در کشور شده است

ر استانهای جنوبی و کلزا خیز شروع شده و با جاری د برداشت کلزا از اولین روزهای سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .های گرم سال، برداشت آن سیر صعودی می گیرد و حدوداً تا اواسط مرداد ماه ادامه خواهد داشت گذشت زمان و رسیدن به ماه

با انجام شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید وزیر جهاد کشاورزی، متولی خرید تضمینی این محصول شده و : وی تشریح کرد

 .خرید تضمینی با کیفیت، عملیات خرید دانه روغنی کلزا را انجام خواهد داد

ریال اعالم و تشریح  0۵۵هزار و  9۰مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت خرید تضمینی کلزا را به ازای هر کیلوگرم 

گیرند و بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل نسبت به  ها کلزای کشاورزان را تحویل می مراکز خرید این شرکت در استان: کرد

 .پرداخت و واریز بهای کلزاهای خریداری شده اقدام می کند
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 روغن

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵۸ک شنبه 

/ / بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نحوه صدور مجوزهای ورود و ترخیص انواع روغن نباتیبخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نحوه صدور مجوزهای ورود و ترخیص انواع روغن نباتی

  اظهارترایختگی روغن های وارداتی الزامی شداظهارترایختگی روغن های وارداتی الزامی شد

و  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه ای نحوه صدور مجوزهای ورود، ترخیص -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

  .مصرف انواع روغن نباتی را اعالم کرد

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :را به شرح زیر اعالم نموده است 90/0/000۰مورخ  ۴۴10/1۰۰در بخشنامه شماره 

بری و لزوم اقدام و عمل در برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت و دغدغه های دولت در در راستای فرمایشات مقام معظم ره

مورخه های   1000۴/10۰و  090000/10۰و  00۴090/10۰د و /0000/10۰حمایت از تولید داخلی ، پیرو بخشنامه های شماره 

ت محور وزارت متبوع و با توجه به سیاست بر اساس سیاست های سالم 00/۰/000۴و  98/0۵/0000،  0/0۵/0000،  08/۰/0000

گذاری ، مدیریت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات انواع روغن خواهشمند است دستور فرمایید به استناد نامه 

مورخ  وزارت جهاد کشاورزی و مصوبات کارگروه تامین ، ذخیره و توزیع کاالهای اساسی 00/8/000۴مورخ  00۴۰/۰۵0/0۴شماره 

از این تاریخ پس از دریافت کد جهاد کشاورزی ، ضمن صدور مجوزهای ورود ، ترخیص و مصرف انواع روغن جهت  9۴/0۵/0000

مدیریت برابر مقررات و ضوابط جاری اقدامات الزم به عمل / مصارف مورد تایید این سازمان برای ورود به کشور توسط آن معاونت 

و یا اظهار  (GMO Free) و تخم پنبه اخذ گواهی عدم تراریختگی( کانوال)، سویا ، کلزا در مورد روغن های ذرت  . آید

تراریختگی از مقامات ذیصالح کشور مبداء و جهت موارد اعالم عدم تراریختگی انجام آزمایشات مربوطه بر روی هر محموله وارداتی 

صادفی بر روی محموله های وارداتی عالوه بر سایر آزمون ها و موارد اعالم نوع تراریختگی انجام آزمایشات مربوطه به صورت ت

صدور مجوزهای ورود ، ترخیص و مصرف محموله های روغن که اظهار تراریختگی یا عدم آن را دارند و یا در  .الزامی است

ی زیستی سازمان غذا و آزمایشات تراریخته و عدم آن تشخیص داده می شوند صرفاً پس از اعالم تأیید توسط دبیرخانه کمیته ایمن

 .بر اساس مستندات مربوطه قابل انجام می باشد دارو 
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 روغن

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵1چهار شنبه 

  سرپرست انجمن روغن نباتی معرفی شدسرپرست انجمن روغن نباتی معرفی شد/ / در انجمن روغن نباتیدر انجمن روغن نباتیتغییرات تغییرات 

 .تغییرات در صنعت روغن نباتی با تغییر دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی آغاز شد -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

دراقدامی به   ، اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ساعتی پیش«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .برکناری ابوالحسن خلیلی ازسمت دبیری انجمن صنفی صنایع روغن نباتی رای مساعد دادند

همچنین اعضای هیات مدیره انجمن به دلیل عدم اجماع برای انتخاب دبیر جدید انجمن، مصطفی کریمیان را به عنوان سرپرست 

اردیبهشت ماه نسبت به انتخاب و معرفی دبیر 0۵انجمن تا تاریخ گفتنی است مقرر شد اعضای هیات مدیره .انجمن معرفی کردند

 .جدید اقدام کنند
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 زعفران

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

  !!در زعفران باشیددر زعفران باشید« « دختر خوابدختر خواب»»  مراقبمراقب
« دختر خواب»مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، نسبت به خطرات استفاده از ماده شیمیایی و خطرناک 

مدیر کل آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو، نسبت به خطرات استفاده از ماده شیمیایی و .در زعفران هشدار داد

این ماده در اصطالح بومی و : به گزارش ایانا از مهر ، دکتر حسین رستگار، گفت.در زعفران هشدار داد« دختر خواب»خطرناک 

 .نامیده می شود و فاقد هر گونه عطر است و تنها رنگی مشابه زعفران ایجاد می کند« دختر خواب»محلی 

دختر خواب با مشخصات رنگی زعفران ماده کامالً : ی صادراتی است، افزودوی با بیان اینکه زعفران دخترپیچ، زعفران اصل و محصول

زعفران به عنوان یک داروی گیاهی و ماده رنگ زا برای تزئین فرآورده های : رستگار در ادامه عنوان کرد.شیمیایی و خطرناک است

درمانی متعددی از جمله اثرات ضد افسردگی،  زعفران دارای اثرات موثر: وی اظهار کرد.غذایی، دارای مصارف باال و متنوعی است

شاداب بخشی، تقویت سیستم عصبی، تقویت سیستم گوارشی و خواص متنوع دیگر است، همچنین در کنار اثرات درمانی این 

 .داروی گیاهی این فرآورده یک ماده رنگی پرمصرف در تزئین مواد غذایی نیز استفاده می شود

زعفران دسته ای یا دخترپیچ زعفرانی است که کل قسمت کالله و : کنترل سازمان غذا و دارو، افزودمدیر کل آزمایشگاه های مرجع 

خامه با همدیگر با نخ پیچیده یا بسته بندی می شود، علیرغم اینکه زعفران دخترپیچ به علت اضافه شدن قسمت تحتانی خامه به 

از جمله نگین و پوشال در مجموع رنگ کمتری را به همراه خواهد قسمت رنگ زا کالله از نظر وزنی نسبت به سایر زعفران ها 

 .داشت اما زعفران دخترپیچ به دلیل وجودتقلبات کمتر، از سایر زعفران ها بهتر است

نوع زعفران یک ماده شیمیایی خطرناک بنام دختر خواب نیز گاهی با مشخصات رنگی زعفران به عنوان یک : رستگار تاکید کرد

 .خطرناک بر سالمتی گاهی در تزئین مواد غذایی در برخی از مراکز تهیه موادغذایی می تواند استفاده شودتقلب مهم و 

زیرا . به طور کلی به رغم اثرات درمانی متعدد زعفران میزان مصرف این فرآورده نیز نباید از بیش از حد مجاز آن باشد: وی گفت

 .د آن نیز می تواند اثر سمی داشته باشدمصرف متعارف آن خاصیت دارویی و مصرف بیش از ح

مصرف سه گرم زعفران در ماه برای هر فرد مناسب است و استفاده بیش از پنج گرم زعفران در یک وعده : رستگار تصریح کرد

، عوارضی همچون سرگیجه، کاهش تعداد ضربان قلب و احساس تهوع در پی دارد؛ همچنین مصرف میزان باالی زعفران در  غذایی

 .دوران بارداری احتمال سقط جنین را افزایش می دهد

های دربسته و دور از نور نگهداری کرد،  مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو، با بیان اینکه زعفران را باید در شیشه

 .دهد این موارد باعث می شود زعفران عطر و رنگ خود را در اثر نور و حرارت از دست می: گفت

زعفران در بازار مصرف به شکل های مختلفی ارائه می شود که برخی از آن ها دارای شکل و کیفیت مورد تایید : رستگار افزود

همانند زعفران دخترپیچ به عنوان محصول اصل و صادراتی و در مقابل محصوالت تقلبی زعفران همچون دخترخواب ، پودر زعفران 

 .شود عنوان محصوالت مضر سالمت معموالً در مراکز غیر معتبر عرضه می و غیره را می توان نام برد که به 

سانتی  ۰تا  0را شامل کالله قرمز رنگ زعفران به همراه  زعفران دختر پیچ و دختر خواب مشخصات آن ها  وی در معرفی بیشتر 

دانست و در توضیح بیشتر خاطر  متصل به آن که به صورت مرتب کنار هم چیده شده نخ پیچ می شوند( سفید رنگ)متر خامه 

 .به دلیل اینکه در گذشته این کار به وسیله دختر بچه ها انجام می شده، به اصطالح آنرا دختر پیچ نامیده اند: نشان کرد
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در بازار این نوع زعفران نسبت به زعفران های . است 0۰۵تا  09۵قدرت رنگ دهی زعفران دسته بین : رستگار همچنین گفت

میزان رنگ این نوع زعفران به دلیل داشتن خامه سفید در پایین آن . مصرف آن درصادرات است گین کمتر است وعمده پوشال ون

 .کمتر از زعفران نگین و پوشال است

/news/fa/ir.iana.www://http900۰9D/%0%8۰%D8% 
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 سالمت

 آیانا - 000۰فروردین  9۰: تاریخ

  دستورالعمل های جدید الزامات بهداشتی پرورش، کشتار و بسته بندی گوشت مرغ تدوین می شوددستورالعمل های جدید الزامات بهداشتی پرورش، کشتار و بسته بندی گوشت مرغ تدوین می شود

بسته بندی گوشت در نشست نمایندگان واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ با مدیریت یکپارچه الزامات بهداشتی پرورش، کشتار و 

مرغ در جهت صادرات این محصوالت مبتنی بر دستورالعمل های تدوین شده جدید در محل سالن جلسات سازمان دامپزشکی 

 .کشور تشریح شد

مرغ با مدیریت یکپارچه به منظور تشریح الزامات بهداشتی  نشستی با حضور نمایندگان واحدهای تولیدکننده گوشت

گوشت مرغ در جهت صادرات این محصوالت مبتنی بر دستورالعمل های تدوین شده  دیپرورش، کشتار و بسته بن

 .سالن جلسات سازمان دامپزشکی کشور تشکیل شد جدید در محل

فروردین ماه با حضور نمایندگان  9۰به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، این جلسه در روز چهارشنبه 

وشت مرغ با سیستم مدیریت یکپارچه که دارای پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی بودندبرگزار واحدهای تولیدکننده گ

از آنجایی که در کشور با مازاد تولید گوشت مرغ و تخم مرغ : مهدی خلج، رییس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت .گردید

 .ید تولید را کاهش دهیم و یا اقدامی در جهت صادرات صورت پذیردمواجه هستیم و عرضه بیش از تقاضای داخلی می باشد یا با

خلج با اشاره به حرکت و اقدام عملی در راستای اقتصاد مقاومتی و تکیه بر تولید داخلی در این حوزه بر نقش صادرات تاکید کرد و 

ز به روز مطالبات خود را در خصوص الزامات از تولیدکنندگان دعوت نمود برای ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای بین المللی که رو

 .بهداشتی بیشتر می کنند داشته باشیم 

درصد صادرات در این حوزه به کشورهای عراق و افغانستان بوده، الزم است برای  0۵در حالی که تاکنون حدود بیش از : وی افزود

 .موفقیت در صادرات به کشوری همچون روسیه و سایر کشورها تالش نمود

ادامه فرشاد زین العابدین طهرانی، مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان  در

دامپزشکی کشور با ارائه مطلب، الزامات صادرات طبق دستورالعمل تدوین شده سازمان دامپزشکی برای متقاضیان مجموعه هایی با 

هاد کشاورزی پروانه بهره برداری اخذ نموده اند برای صادرات محصوالتی از جمله طیور زنده، مدیریت یکپارچه که از طرف وزارت ج

 .گوشت مرغ، تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار و جوجه یکروزه را تشریح کرد

اشت عمومی و تدوین دستوالعمل جدید الزامات بهداشتی صادرات توسط دفاتر مدیریت بهداشت و بیماری های طیور،نظارت بر بهد 

مواد غذایی و مرکز تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان طبق چهارچوب های کدکس، سازمان جهانی 

 .بهداشت دام و الزامات کشورهای متقاضی واردات تهیه شده است

ره تولید را از پرورش جوجه مجموعه های تولید کننده گوشت مرغ با مدیریت یکپارچه به واحدهایی اطالق میگردد که زنجی  

یکروزه گوشتی تا قطعه بندی و بسته بندی گوشت مرغ استحصالی از نیمچه های گوشتی را در یک مجموعه کنترل شده دارا 

 .باشند
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 سالمت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  های قارچیهای قارچی  هشدار به گسترش بیماریهشدار به گسترش بیماری/ / ها پس از بارانها پس از باران  توصیه مصرف ریزمغذیتوصیه مصرف ریزمغذی

پاشی در زمان بارندگی توصیه سازمان حفظ نباتات به کشاورزان است تا ضمن  ها پس از باران و جلوگیری از سم مصرف ریزمغذی

 .رتبط با رطوبت کاهش یابدافزایش مقاومت گیاه خطر انواع بیماریها و آفات م

با اعالم این ( ایانا)نماینده سازمان حفظ نباتات کشور در سازمان هواشناسی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .گیرد ماه از غرب کشور وارد شده و تمامی نقاط کشور را دربر می فروردین 98تا  99سامانه بارشی از : خبر گفت

ها را به  شود سیالب برداران توصیه می ها شود که به بهره گرفتگی مزارع و باغ ها ممکن است باعث آب این بارش: افزود اکرم اسدی

 .پاشی گیاهان خودداری کنند پاشی و محلول استخرهای ذخیره آب هدایت کرده و در حین بارندگی از سم

شود که کشاورزان  رود توصیه می حیط کاهش یافته و رطوبت باال میاز آنجا که بعد از بارندگی دمای خاک و م: وی خاطرنشان کرد

هایی از ترکیبات پتاسه، روی، منگنز  های قارچی حساس باشند و برای باال بردن مقاومت گیاه استفاده از ریزمغذی نسبت به بیماری

 .را اولویت قرار دهند... و

های زیاد باید مدنظر  ترین عوارضی است که در بارش ای قارچی از مهمه های هرز و بیماری زنگ زرد، حمله علف: اسدی ادامه داد

 .قرار گیرد

 ها سیاه سیب و آتشک در کمین درختان میوه با افزایش بارندگی لکه

های غربی چون کرمانشاه،  به باغداران استان: رئیس گروه عوامل غیرزنده محیطی در سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

تر عملیات  را پایش کنند و در صورت بروز هرچه سریع... سیاه سیب، آتشک و شوند مبارزه با لکه توصیه می... یراحمد وکهگیلویه و بو

ای است و بعد از سه روز بارندگی شاهد روزهای بدون  های هواشناسی یک هفته معموالً سامانه: وی یادآور شد.مبارزه را آغاز کنند

های زیرزمینی و  ها را در روزهای بدون بارش انجام دهند تا از آلودگی آب پاشی د محلولشو بارش خواهیم بود که توصیه می

 .ها جلوگیری شود آب روان

 .شود های گیاهی فقیری برخوردار است نسبت به وقوع سیل هشدار داده می به مناطق جنوبی کشور که از پوشش: اسدی تأکید کرد

های بیشتری  برداران کشاورزی پایش یابد و باید بهره ها گسترش می رش آفات و بیماریهای پربا در سال: وی در پایان اظهار داشت

 ./ای اقدام کنند ها نسبت به عملیات مبارزه داشته باشند تا در نخستین ساعا
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 سالمت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  این خوراکی ها برای سالمتی پوست شما مفیدنداین خوراکی ها برای سالمتی پوست شما مفیدند

این قندها با اتصال به بافت ها مولکول های مضر به نام پایان گلیکاسیون . نشاسته ساده، به قندهای ساده در بدن تبدیل می شود

را ایجاد می کند که می تواند به کالژن آسیب رساند، که منجر به ضعیف شدن و چین و چروک پوست می  (AGE) پیشرفته

غالت انتخاب خوبی برای افزایش . سالگی شود 0۰رژیم غذایی پر از قند ممکن است منجر به پیر شدن پوست قبل از سن . شود

 .سطح انرژی و بهتر شدن پوست است

مواد غذایی مناسب می تواند ظاهر پوست را  .است، اما کلید چهره ای سالم در بشقاب شما استمراقبت از پوست کاری دشوار 

غذای مفید  8در این مقاله شما با . بهبود بخشد، از چین و چروک جلوگیری کند و در برابر آسیب های نور خورشید مقاوم تر باشد

 .برای سالمت پوست آشنا می شوید

 بادام.٠

بادام دارای آنتی اکسیدانی است که . هستندEآجیل ها سرشار از ویتامین .ده غذایی خود را با بادام پر کنیدگرسنگی بین میان وع

آسیب رادیکال های آزاد را که منجر به پیری و چین و چروک می شود را دفع می کند، و ممکن است از خرابی پوست جلوگیری 

 .کند

 فلفل قرمز.1

مورد نیاز در یک روز  C غذاهای سرخ کردنی یا ساالد خود اضافه کنید تا نزدیک به نیمی از ویتامیننصف فنجان فلفل قرمز را به 

برای تولید  C همچنین بدن از ویتامین. ویتامین سی در برابر آسیب رادیکال های آزاد، پوست را محافظت می کند. را دریافت کنید

آیا فلفل را دوست ندارید؟ دیگرغذاهای غنی از . استحکام می بخشد کالژن استفاده می کند، که پروتئینی است که به پوست

 .مانند پاپایا، توت فرنگی، کیوی و کلم را انتخاب کنید C ویتامین

 هویج.۹

یک مطالعه نشان می دهد که مردم پس از شش هفته که آنها یک تا سه وعده . هویج می تواند به شما کمک کند که بدرخشید

 .ات بتاکاروتن را به رژیم غذایی خود افزوده اند پوست خود را بسیار بهبود داده اندغذاهای غنی از تولید

 ماهی قزل آال.1

ای که در ماهی های چرب یافت می شود برای قلب بسیار مفید وهمچنین یکی از بهترین ترکیب ها برای  0شما می دانید که امگا

این چربی های سالم نیز .ش و سایر مشکالت پوستی مبارزه می کندمصرف ماهی با التهاب و سوزش، لک، جو. چهره ی شما است

مصرف می کنند کمتر در  0بر اساس یک مطالعه، افرادی که مکمل امگا . ممکن است خطر ابتال به سرطان پوست را کاهش دهد

مانند گردو و دانه  0گا اگر شما از طرفداران ماهی نیستید از دیگر منابع اسید چرب ام .قرار می گیرند UV معرض آسیب اشعه

 .کتان استفاده کنید

 گوشت بدون چربی.۰

می تواند منجر به التهاب، جوش و آکنه شود، گوشت قرمز یک منبع سرشار از مواد معدنی و روی است که با آسیب ” روی"کمبود 

که روی ممکن است در برابر از تحقیقات نشان می دهد . اکسیداسیون مبارزه می کند و فرآیند بازسازی پوست را بهبود می بخشد

 .دست دادن مو نیز موثر باشد

 شکالت تلخ.۰

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

شکالت تیره پر از فالونول که . این افسانه را که می گوید خوردن شکالت باعث جوش زدن بر روی پوست می شود را فراموش کنید

به مطالعه اخیر، افرادی که روزانه یک با توجه . ار ترکیبات آنتی اکسیدانی است که می تواند به بهبود رنگ چهره کمک کند

نوشیدنی کاکائویی غنی از فالونول می نوشید متوجه بهبود بافت پوست خود و کمتر شدن زبری و پوسته پوسته شدن آن می شوند 

 .دارندUV و مقاومت بیشتری نسبت به آسیب اشعه

 چای سبز.۰

با آنتی اکسیدان قوی شناخته شده است، شرشار از پلی فنل است، این نوشیدنی که . با یک فنجان چای سبز پوست بهتری بسازید

دانشمندان دریافته اند که مصرف چای سبزمقدار کشسان در پوست شما را افزایش می  .چیزی که بسیار برای پوست مفید است

ن است خطر ابتال در همین حال، مطالعات دیگر نشان می دهد که چای سبز ممک. دهد که به کاهش چین و چروک کمک می کند

 .به سرطان پوست را نیز کاهش دهد

 غالت.۸

این قندها با اتصال به بافت ها مولکول های مضر به نام پایان گلیکاسیون . نشاسته ساده، به قندهای ساده در بدن تبدیل می شود

چین و چروک پوست می را ایجاد می کند که می تواند به کالژن آسیب رساند، که منجر به ضعیف شدن و  (AGE) پیشرفته

غالت انتخاب خوبی برای افزایش . سالگی شود 0۰رژیم غذایی پر از قند ممکن است منجر به پیر شدن پوست قبل از سن . شود

 .سطح انرژی و بهتر شدن پوست است

/news/fa/ir.iana.www://http9080۵D/%8%A0%DB 
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 سالمت

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵1چهار شنبه 

  دهند دهند   غذاهایی که قدرت مغز شما را به شدت افزایش میغذاهایی که قدرت مغز شما را به شدت افزایش می

مغزتان ووجود دارد، از یادگیری زبان جدید گرفته تا ممارست در نوشیدن  شماری برای افزایش قدرت های بی روش <غذا و تغذیه

 .همراه باشید و در این باره بیشتر بدانیدبا ما . میزان زیادی نوشیدنی

مغزتان ووجود دارد، از یادگیری زبان جدید گرفته تا ممارست در نوشیدن میزان زیادی  شماری برای افزایش قدرت های بی روش 

  .با ما همراه باشید و در این باره بیشتر بدانید. نوشیدنی

دکتر درو رمزی، . کند شود، یا حتی سطح فعلی عملکردش را حفظ نمی ت نمیاما با نبود میزان کافی انرژی مناسب، مغزتان تقوی

اش، به شدت  مغز به دلیل متابولیسم باالی” : گوید ی کتاب کامل بخورید می پزشکی بالینی دانشگاه کلومبیا و نویسنده استادیار روان

 ”برد در نتیجه، باهوش بودن انرژی می. و مواد معدنی نظیر پتاسیوم نیاز دارد 0های اومگا  به ویتامین ب، چربی

توانند  ای از مردم نمی کننده ها و مواد مغذی با رژیم غذایی مغذی دشوار نیست، تعداد نگران دست آوردن این ویتامین که به درحالی

درصد  0۵است بر غذایی ممکن ّها و مواد معدنی اصلی در رژیم ی دکتر رمزی، کمبود ویتامین طبق گفته. دست بیاورند آنها را به

جزو آن افراد نباشید؛ مصرف این غذاها را شروع کنید که به مغزتان قدرت زیادی خواهد داد و مغزتان برای . مردم تأثیر بگذارد

 .هوشیار ماندن به آنها نیازدارد

 ماهی چرب 

های  اما برخالف ادعاهای دیگر، شما آن را در ردیف. در میان دوستداران غذای سالم، بسیار محبوب هستند 0اسیدهای چرب امگا 

های  ماهی ”گوید،  دکتر رمزی می.سوپر مارکت پیدا خواهید کرد، این در واقع چیزی است که بهتر است شما به آن توجه کنید

تواند به مشکالت  کمبود این چربی مهم می. ”ی بلند هستند ا زنجیرهب 0های امگا  های خوراکی منابع اصلی چربی چرب و صدف

 .روحی و روانی اصلی مانند خستگی، از دست دادن حافظه، نوسانات اخالقی و افسردگی بیانجامد

ر کالً و اگ. کند ای، صدف خوراکی یا سالمون توصیه می ی صدف دو کپه را از طریق مصرف دوبار در هفته 0دکتر رمزی دریافت امگا

ها دریافت کنید به خصوص اگر شما مسن  را از طریق غذا، و نه مکمل 0کنید، تصمیم بگیرید امگا  از غذاهای دریایی اجتناب می

 .هستید

 تخم کدو تنبل

من ". در مورد دکتر رمزی، تجویز آنها بخشی از کارش است. تر از جشن هالووین مصرف کنید بهتراست شما تخم کدو تنبل را بیش

مواد معدنی مهم برای عملکرد ” کنم، زیرا سرشار از تریپتوفان، منیزیوم، فیبر و روی هستند،  زان زیادی تخم کدو تنبل تجویز میمی

 .مغز

زنان مسن . تواند بد باشد ی میزان کم روی می های دیگر روی را بیش از حد الزم مصرف نکنید زیرا میزان زیاد روی به اندازه مکمل

دست  گرم به میلی 00که مردان بهتر است تالش کنند  گرم روی در روز تالش کنند، در حالی میلی 8دریافت بهتر است برای 

 .میلی گرم روی دارد 0تقریباً ( گرم 98=یا یک اونس) نمک  ی بی عدد تخم کدو تنبل بو داده 8۰حدود . بیاورند

 بلوبری

توانند از  ّهای زیادی دارند می هایی که آنتی اکسیدان میوه. هستندهای سرشار از انتی اکسیدان برای سالمتی مغز مهم  بلوبری

ها ممکن است  شده در بلوبری تغییرات عصب شیمیایی حاصل از پیری جلوگیری کند و آنها را معکوس کند، و مواد شیمیایی یافت

های منجمد یا  ر کل سال با مصرف بلوبریتوانید این فواید شناختی را د حتی اگر در فصل بلوبری نیستید، می. حافظه را تقویت کند
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 .ضرر برای مغز، آنها را در اسموتی، ماست، یا حتی در بستنی بگنجانید به منظور تأمین انرژی بی. دست بیاورید آب بلوبری به

 سیب زمینی ترشی

سیب زمینی . ی مغز است زندهی کتاب سا ی دکتر دیوید پرلماتر نویسنده ی غذایی مورد عالقه سیب زمینی ترشی یا، سانچاک، ماده

دهد و احساسات منفی  های سالم را در روده افزایش می ترشی بخشی از گروه مواد غذایی موسوم به پروبیوتیک هستند، که باکتری

کند آن را در ساالد  در مورد چگونگی مصرف سیب زمینی ترشی، دکتر پرلماتر توصیه می. دهد مرتبط با اضطراب را کاهش می

 .دبگنجانی

 (تولید شده از دانه سویا) تِمپه 

عنوان جایگزین گوشت استفاده  را به( سویای تخمین شده)خواران مدت زیادی است که تمپه  ی دکتر پرلماتر، گیاه طبق گفته

های  نتمام ژ)تمپه، منبع خوبی از پروبیوتیک است، که میکروبیوم . ی غذایی نیز غذای قوی برای مغز است کنند، اما این ماده می

ی کمی  ممکن است عجیب به نظر بیاید، اما مزه. دارد، و با کاهش اضطراب و افسردگی مرتبط است سالم روده را نگه می( میکروبی

 .که خوب پخته شوند، کامالً اعتیاد آور هستند ترش و خاکی و بافت جویدنی تمپه، در صورتی

 گردو

و توانایی  0ها در تقویت مغز، میزان باالی امگا  اما با توجه به خواص آجیل. بلهآیا اتفاقی است که مغز گردو شبیه مغز انسان است؟ 

ای است، که  مغزهای گردو نیز شامل ویتامین. شود تر کردن شما، این شباهت است که موثر واقع می تر و شاداب در سرزنده

د؟ به بادام، فندق، یا بادام زمینی برای دریافت ی خوردن گردو را نداری حوصله .تواند در واقع به مغز آسیب برساند کمبودش می

 .فواید مشابه روی بیاورید

 ترشی کلم

. دارد یک مواد غذایی پروبیوتیک است که روده و مغز را سالم نگه می” کلم ترش"برای ( ترشی کلم ) sauerkraut آلمانی  واژه

های عصبی در  برای انتقال درست تکانه"مغذی ضروری که  ی کند زیرا حاوی کولین است، یک ماده دکتر پرلماتر آن را توصیه می

ی غذایی تخمیر شده با کاهش اضطراب اجتماعی در  ترشی کلم به عنوان ماده. ”مغز و در سراسر سیستم عصبی مرکزی الزم است

جا ماء الشعیر  اگر در آن. فروشی آلمانی بروید( دونر کباب) ترین دونر  تان را جمع کنید و به نزدیک دوستان .جوانان مرتبط است

 .خوب هم پیدا کردید، آن انتخاب شماست

 سبزیجات رنگی

کلم برگ، برگ چغندر سوییسی، )  های سالم بهتر است سبزیجاتی از هر هفت رنگ اصلی رنگین کمان داشته باشند در کل، رژیم

، خاطر نشان ”کمان بخورند رنگین"کند تا  شویق میاش بیماران را ت پزشکی ی روان ه دکتر رمزی، که به شیو(. ، فلفل(کدو) اسکواش 

کنند،  دهند، که به منظور کاهش التهاب در بدن عمل می ای متفاوت را نشان می ّهای رنگدانه های متفاوت مولکول کند رنگ می

کنند تا شما را  کار می ها با یکدیگر و انفرادی مولکول. شود دهد و حتی باعث رشد مغزتان می تان را افزایش می زدایی توانایی سم

 .تر کند تر و زیرک باهوش

09۰0e0d۰89=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 سالمت

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۹۰سه شنبه 

  معجزه باورنکردنی کلم برای سالمتی بدن معجزه باورنکردنی کلم برای سالمتی بدن   ۰۰

توان از آن برای درمان انواع بیماری ها، دردها و ورم های بدن مثل سردرد و ورم  به دلیل ارزش غذایی باالی کلم می <غذا و تغذیه

 .دست و پا استفاده کرد

تواند مانند یک  های این سبزی می کلم بر روی پوست خود بسیاری از بیماری ها را درمان کنید، برگ  توانید با قراردادن شما می

  .بیرون بکشد  ها را از بدن شما آهن ربا بیماری

  :ما برخی از فواید کلم برای سالمتی بدن را برای شما تشریح می کنیم

  !با کلم از دست سر دردهایتان خالص شوید

برای تسکین سردرد خود شما باید برگ های کلم را روی . در اثر خستگی و فشار بیش از حد سراغتان می آیند سردردها معموال 

از روی سرتان نیفتد کالهی را بر سر خود قرار دهید زمانی   پیشانی و قسمت باالی سر خود قرار دهید و برای آنکه برگ های کلم

   .رفت می توانید برگ ها را بردارید که شما احساس آرامش کردید و سردرد شما از بین

   با کلم مواد سمی را از بدنتان بیرون بکشید

خوردن کلم در تصفیه خون بسیار مؤثر است شما به کمک کلم مواد سمی مضر را از بدنتان خارج کنید، این سبزی به دلیل دارا 

   .و گوگرد به سم زدایی بدن کمک می کند C بودن ویتامین

  ی از تروما را از بین ببرید تورم های ناش

با استفاده از کلم می توان تورم دست، پا و آسیب قوزک پا را کاهش داد به این منظورکافی است شما برگ های کلم را دور قسمت 

کار را  ورم کرده بپیچید و با استفاده از یک باند برگ های کلم را روی ناحیه ورم کرده محکم کنید بهتر است برای نتیجه بهتر این

   .شب قبل از خواب انجام داده و صبح تاثیر مثبت آن را ببینید

 فشارخونتان را با کلم پایین بیاورید 

های خونی  مصرف کلم به شما کمک خواهد کرد تا فشار خونتان را کاهش دهید، این گیاه غنی از پتاسیم است که با باز کردن رگ

ترین اسید آمینه مفید برای کاهش فشار خون است  د گلوتامیک اسید که متداولجریان خون را افزایش می دهد همچنین با وجو

   .کلم موجب کاهش فشار خون خواهد شد

  کاهش درد سینه هنگام شیردهی

توان با استفاده از برگ  این دردها را می  شیردادن نوزاد خود درد زیادی در سینه خود حس می کنند،  بسیاری از زنان به هنگام

مادر حس کند درد این ناحیه از   های کلم را بر روی سینه قرار داد تا زمانی که زه تسکین داد به این منظور کافی است برگکلم تا

   .بین رفته است

 با کلم پوست خود را زیبا کنید 

ت پوست و درمان ای در بهبود کیفی ، آنتوسیانین و گوگرد است این آنتی اکسیدان ها نقش عمدهC ویتامین  کلم یک منبع عالی

   .های صورت، بثورات و زخم های صورت دارد بسیاری از مشکالت پوستی از جمله خارش، جوش

دقیقه شما تاثیرات  0۰قرار دهید و پس از   به منظور درمان این مشکالت پوستی شما باید یک برگ کلم را در ناحیه ی مورد نظر

د پیری دارد با مصرف این سبزی چین و چروک های پوست شما کاهش کلم خاصیت ض  آن را به خوبی مشاهده کنید همچنین
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   .می یابد

   مشکالت تیروئیدی خود را درمان کنید

غده تیروئید بر متابولیسم شما و سیستم گوارش تان تاثیر گذار است اگر مشکالت تیروئیدی دارید شما باید برگ های کلم را بر 

شده است قرار دهید و با یک باند آن را ببندید و برای بهترین نتایج شما باید برگ کلم را  روی گردن در جایی که غده تیروئید واقع

 .شب قبل از خواب بر روی گردن خود قرار دهید
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 سالمت

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵2سه شنبه 

  خواص گالبی در مقابله با بیماری های قلبی و دیابت خواص گالبی در مقابله با بیماری های قلبی و دیابت 

به گفته محققان، خوردن یک گالبی در روز موجب بهبود فشار خون و عملکرد قلب و پیشگیری از ابتال به بیماری  <غذا و تغذیه

 .های متابولیکی می شود

مطالعه محققان دانشگاه ایالتی کلورادو آمریکا نشان می دهد مصرف روزانه گالبی موجب بهبود فشار خون و عملکرد عروقی افراد 

 .میانسال مبتال به سندروم متابولیک می شود

-ی های قلبیسندروم متابولیک مجموعه ای از عوامل پرخطر قلبی عروقی است که به شدت با بروز بیماری های مزمن نظیر بیمار

 .مرتبط است 9عروقی و دیابت نوع 

. کالری در هر وعده است 0۵۵به ازای هر  C در بین محبوب ترین میوه های جهان، گالبی منبع عالی فیبر و منبع خوب ویتامین

 .درصد از نیاز روزانه فیبر بدن را تامین می کند 9۴یک گالبی متوسط 

سال را که مبتال به سه مورد از پنج عالمت سندروم  1۰و  ۴۰فرد شرکت کننده با میانگین سنی  ۰۵محققان در مطالعه ای 

گرم  ۰۵هفته دو عدد گالبی با اندازه متوسط یا  09به آنها به طور تصادفی به مدت . متابولیک بودند مورد بررسی قرار دادند

 .داده شد( به عنوان دارونما)نوشیدنی مخلوط با طعم گالبی 

فرد شرکت کننده، فشار خون سیستولیک آنها و فشار نبض  01هفته از مصرف گالبی تازه در  09افته ها نشان داد بعد از گذشت ی

 .آنها به شکل قابل توجهی پایین تر از سطح مبنا بود در حالیکه هیچ تغییری در گروه کنترل مصرف کننده دارونما حاصل نشد

این نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده است و به نظر ما بررسی پتانسیل »: ر این باره می گویدسارا جانسون، سرپرست تیم تحقیق، د

 «.عروقی نظیر فشار خون در افراد میانسال مبتال بسیار مهم است-مواد غذایی نظیر گالبی در جهت بهبود فاکتورهای پرخطر قلبی

بزیجات از جمله گالبی، ریزمغذی های مفید، ویتامین ها، فیبر محققان توصیه می کنند رژیم غذایی متعادل حاوی میوه ها و س

 مهر .رژیمی، پتاسیم و فیتوشیمیایی های بدن را تامین می کند
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  عرقیاتی که باید در فصل بهار بنوشیمعرقیاتی که باید در فصل بهار بنوشیم

بسیاری از مردمان شهرهای سنتی کشورمان همچون شیراز، اصفهان، یزد و کاشان در فصول مختلف سال به جهت  <غذا و تغذیه

عرقیات گیاهی را برای شهرهای کنند و اغلب این نوع  دارا بودن خواص درمانی و عطر و طعم دلپذیر از عرقیات مختلف استفاده می

 گیرد کدام است و چه نفعی برای بدن دارد؟ اما عرقیاتی که در فصل بهار بیشتر مورد مصرف قرار می. برند دیگر به سوغات می

که مزاج فصل بهار معتدل و کمی رو به گرمی  دریاکناری، پزشک و متخصص طب سنتی ایران با اشاره به این دکتر سیدرضا رضایی

شود، اما در  اعتدال فصل بهار در شهرهای جنوبی کشورمان همچون استان فارس از اول اسفندماه احساس می: گوید می است

شود و براساس مزاج  شهرهای شمالی و اردبیل که کمی سردسیرتر است از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه این مزاج لمس می

که جنسیت و سن و سال افراد نیز در نوع و میزان  ضمن این. ت مصرفی انتخاب شودها باید نوع عرقیا حاکم بر اقلیم این استان

به عنوان مثال جنس مذکر نسبت به جنس مونث مزاج گرمتری دارد و افراد سالمند نسبت به افراد . مصرف عرقیات دخیل است

عرقیات سه طبع گرم سرد و معتدل دارند . دشان نوع عرقیات مصرفی را انتخاب کنن جوان سردمزاج ترند و باید براساس نوع مزاج

 .که در فصل بهار بهتر است از عرقیات با مزاج معتدل و کمی رو به سردی استفاده شود

 .به گفته این متخصص طب سنتی عرقیات باید در تمام فصول سال برای خواص درمانی و آرامش بخشی استفاده شوند

 عرقیات سنتی بهتر است یا صنعتی؟

شود که به گفته دکتر رضایی عرقیات سنتی در مقایسه با انواع  ای تهیه و عرضه می اهی به دو روش سنتی و کارخانهعرقیات گی

در هنگام تهیه عرقیات سنتی، اسانس یا همان عصاره : افزاید این متخصص می. صنعتی آن خواص بیشتری دارد و کارآمدتر است

ها اسانس از عرق  کنند، اما در کارخانه ی دارد و گرانقیمت است از عرقیات جدا نمیتر گیاه را که روغنی بوده و خواص درمانی قوی

های سنتی  البته به گفته دکتر رضایی امروزه نیز کارگاه. شود های مختلف عرضه می گیاه جدا شده و هر کدام به تنهایی و با قیمت

 .کند اند که اسانس را از عرقیات جدا می گیری به وسایلی مجهز شده عرق

 ترین عرقیات دوآتشه؛ مرغوب

 .عرقیات زمانی بیشترین اثر را دارد که به اصطالح دو آتشه شده باشد

آید که غلظت بیشتر، آب کمتر و نوع  از تقطیر مجدد عرقیات معمولی، عرقیات دو آتشه بدست می: گوید  دکتر رضایی می

حال اگر عرق دو آتشه را مجدد . ری نسبت به عرقیات معمولی داردتر، تندتر و معطرت تری از عرق بوده و مزه و بوی تلخ مرغوب

دلیل غلظت باال باید در حجم کمتری استفاده  ها به اسانس. گیری گویند تقطیر و از مقدار آب آن بسیار کاسته شود به آن اسانس

مخاط گوارشی آسیب رسانده و شوند و در صورت استعمال موضعی در مقادیر زیاد سبب بروز تاول و در صورت خورده شدن به 

 .شوند هایی در مجاری می سبب ایجاد زخم

 بهترین عرقیات برای روزهای بهاری

کنند  های بهاری برخی افراد دچار غلیان و تنش و استرس شده و تندخویی و عصبانیت زیادی را تجربه می که در روز با توجه به این

 شود، کدام است؟ می عرقیاتی که موجب آرامش و کاهش استرس و اضطراب

عرق بهارنارنج، بیدمشک، گالب و عرقیاتی که از گل یا گلبرگ نارنج، نارنگی یا پرتقال : گوید دکتر رضایی در پاسخ به این سوال می

که خستگی و  خوابی موثر است ضمن این بخش است و با کمک به آرامش اعصاب در رفع بی بدست آمده باشد مفرح جان و شادی

 .کند ی مربوط به این فصل را از بدن خارج میرخوت و سست
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های بدن است و به  کننده اخالط و هورمون کننده و تنظیم اند شاداب این نوع عرقیات برای همسرانی که بتازگی زیر یک سقف رفته

 .کاهد میزان زیادی از تنش و تندخویی می

ر ایران به دلیل گرمسیری منطقه، زودتر و از اوایل فروردین های بهار نارنج در سمت جنوب کشور در مقایسه با مناطق دیگ شکوفه

 .ها بیشترین استفاده را از عرق و مربای بهار نارنج ببرند نشیند و مردمان این شهرها بهتر است در این ماه تا خردادماه به بار می

 خورها عرقیات با طبع سرد بخورند آجیل

تدل رو به سرد و عرق شاتره طبع بسیار سردی دارد و برای رفع گرمی ناشی به گفته این متخصص طب سنتی عرق کاسنی طبع مع

های پوستی  هایی که در ایام عید استفاده شده است بسیار اثرگذار است و جوش از مصرف تنقالتی همچون انواع آجیل و شیرینی

 .کند جال داده و شفاف می ناشی از گرمی مزاج را رفع کرده و با کمک به پاکسازی کبد، خون را تصفیه و پوست را

 .شود البته مصرف عرقیات با طبع سرد برای سرد مزاجان سبب سردی اعضا و افت فشار خون و گیجی و منگی و رخوت می

کننده قوای جنسی و عرقیات با طبع معتدل روبه گرم ضمن مفرح بودن  به گفته دکتر رضایی، عرقیات با طبع سرد تضعیف

 .تاس کننده میل جنسی تقویت

 عرقیاتی با استعمال خارجی

آیا عرقیات عالوه بر مصرف خوراکی، منافع شان از طریق استشمام و ماساژ بر روی پوست قابل انتقال است ؟ دکتر رضایی با تائید 

در  توانید چند قطره گالب بر روی بالش تان بپاشید یا در قسمتی از اتاق خواب خود مقادیری از آن را افزاید می این پرسش می

 .ظرفی بریزید و به واسطه استنشاق آن به آرامش برسید و سرخوش شوید

ها همچون حلواها به دلیل ایجاد  ها و مراسم سوگواری و در انواعی از شیرینی به گفته این متخصص از عطر گالب در فضای عزاداری

توانید روی عضوی از بدن بریزید و آن  را میهمچنین چند قطره از برخی انواع عرقیات . شود  آرامش در سوگواران استفاده می

 .موضع را ماساژ دهید

در غرب بیشتر افراد هنگام استحمام و . عالوه بر ماساژ، عطر و اسانس عرق از طریق پوست نفوذ کرده و آرامش بخش است

 .کنند وری در آب وان از عصاره اسطوخدوس که خاصیت ضد درد دارد استفاده می غوطه

مدت ماندگاری عرقیات از : گوید کند، می پاسخ به این پرسش که عرقیات تا چه مدتی خاصیت خود را حفظ می دکتر رضایی در

عرقیات باید در جای خنک . یابد  یک تا دو سال است و بیشتر از این مدت ماده موثره و خواص درمانی عرقیات بتدریج کاهش می

دهنده کیفیت پایین و غیرقابل مصرف شدن آن  و طعم و رنگ عرقیات نشانهمچون یخچال نگهداری شود و هر گونه تغییر در عطر 

 .است

ها  توانند شکوفه کنند در این فصل می ها که در مناطق روستایی زندگی می های ساکن در شهرستان به توصیه دکتر رضایی، خانواده

زمین ریخته در خانه به روش سنتی در ظروف های جدا شده از درخت پرتقال، نارنج، نارنگی، به یا سیب را که روی  و گلبرگ

 .کوچک مخصوص، عرقگیری کرده و برای خانواده مورد استفاده قرار دهند

b۴1d0e۰c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c5e7d46b


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  زمینی را از امحا نجات دادزمینی را از امحا نجات داد  هزار تن سیبهزار تن سیب  ٠۵۵٠۵۵یارانه صادراتی یارانه صادراتی / / زمینی بازگشتزمینی بازگشت  رونق به بازار سیبرونق به بازار سیب

شده است، اما در صورت نبود  بخش نیست و قیمت عرضه کمتر از قیمت تمام زمینی هنوز رضایت هرچند شرایط بازرگانی سیب

های جهاد کشاورزی باید سطح زیر  زمینی بودیم، با این وجود سازمان هزار تن سیب 0۵۵ان امحای یارانه صادراتی باید امروز نگر

 .درصدی سطح زیر کشت جدی است 0۰زمینی را کنترل کنند چراکه خطر کاهش  کشت سیب

ضرر و زیان : ین خبر گفتبا اعالم ا( ایانا)زمینی بذری کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کانون سیب

انگیزگی آنان و ورشکستگی عده زیادی از  زمینی به تولیدکنندگان وارد شده است، باعث بی فراوانی که از ناحیه انباشت تولید سیب

علت ورشکستگی و فشارهای مالی ناشی از  زمینی به طوری که تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان سیب کشاورزان شده است، به

 .فروش محصول دچار سکته قلبی شده و عالوه بر مال خود، جان خود را نیز دادندعدم 

زمینی در سال زراعی آینده شده است،  انگیزگی کشاورزان برای کشت سیب چنین شرایط خطرناکی باعث بی: مجید سجادی افزود

برای جلوگیری از کمبود احتمالی کنترل زمینی را  ها سطح زیر کشت سیب های جهاد کشاورزی استان طوری که باید سازمان به

درصد کاهش  0۰زمینی در صورت عدم کنترل تا  های رسیده، سطح زیر کشت سیب بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد.کنند

 .خواهد یافت

 زمینی در کف افزایش قیمت تضمینی سیب

ترین سطح  زمینی در پایین دهد سیب ی نشان مینگاهی به قیمت خرید تضمین: زمینی بذری کشور ادامه داد مدیرعامل کانون سیب

 .افزایش قرار داشته و نرخ رشد کمتر از شش درصد را تجربه کرده است

 .گذاری شده است تومان قیمت 1۵۵ترین سطح بیش از  زمینی طرح استمرار در پایین شده سیب قیمت تمام: سجادی تصریح کرد

ویژه در دی، بهمن و اسفندماه تعریف  های پایانی سال به زمینی در ماه ر عرضه سیبمنظو به 01طرح استمرار از سال : وی یادآور شد

 .ای دیگر چنین شرایطی برای تولید گسترده وجود ندارد رسد با تغییرات اقلیم و توسعه کشت گلخانه نظر می شد، اما به

 زمینی نرمال شد بازار توزیع سیب

زمینی هنوز در بازارهای داخلی کشور و  هرچند هنوز وضعیت تجاری سیب: کردزمینی بذری کشور تأکید  مدیرعامل کانون سیب

 .های انباری کاسته شده و خطر امحا از بین رفته است زمینی المللی تغییر چندانی نکرده است، اما از حجم سیب بازارهای بین

ما توزیع به تناوب صورت گرفته و مقادیر تومان برآورد شده، ا 1۵۵زمینی هنوز کمتر از  قیمت عرضه سیب: سجادی اظهار داشت

 .ماه باید توزیع شود باقیمانده نیز با توجه به گرم شدن هوا چندان قابلیت برای نگهداری نداشته و حداکثر تا پایان فروردین

 هزار تن محصول امحائی داشتیم ٠۵۵زمینی نبود  یارانه سیب

صورت اختصاصی به این محصول اختصاص یافت، هرچند  زمینی که به نه سیبیارا: زمینی گفت وی با اشاره به یارانه صاداتی سیب

زمینی را  در عمل کار شگرفی در بازارهای صادراتی را به همراه نداشت، اما به لحاظ روانی تأثیر مثبتی بر بازار داشت و توزیع سیب

 ./زمینی بودیم هزار تن سیب 0۵۵ان امحاء بیش از اگر یارانه صادراتی نبود، باید امروز نگر: سجادی در پایان افزود.تسهیل کرد
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 شیالت

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  هزار تن ماهی در قفس در چهارمحال و بختیاری سازمان جهادکشاورزیهزار تن ماهی در قفس در چهارمحال و بختیاری سازمان جهادکشاورزی  ۰۰ظرفیت تولید ساالنه ظرفیت تولید ساالنه 
  .هزار تن ماهی در قفس در این استان خبر داد ۰چهارمحال و بختیاری از ظرفیت تولید ساالنه  

چهارمحال و بختیاری از ظرفیت بسیار خوبی در راستای : وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، اظهار کرد اهلل غریب امروز در گفت ذبیح

 .تولید و پرورش ماهیان در قفس برخوردار است

هزار تن ماهی در قفس را  ۰مان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان به اینکه این استان ظرفیت تولید ساالنه رئیس ساز

وجود سدهای خاکی و بتنی در این استان شرایط الزم برای تولید و : داراست و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود ادامه داد

 .و بختیاری فراهم ساخته است پرورش ماهی در قفس را در چهارمحال

با استفاده از این : و سد بیدکان در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد ۴غریب با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت سد کارون 

 .افزایش داد توان تولید و پرورش ماهیان در قفس را در چهارمحال و بختیاری ها می ظرفیت

اجرای : صادر شده است تصریح کرد ۴تن ماهی در قفس در سد کارون  ۴۵۵هزار و  0ید وی با بیان اینکه تاکنون مجوز تول

 .های عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان الزم و ضروری است برنامه

اومتی با اقتصاد مق: وی توسعه واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی را گام موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت

 .عمل و کوشش محقق خواهد شد

آال در چهارمحال و بختیاری تولید شده و این استان رتبه نخست  هزار تن ماهی قزل 00بیش از  0۴غریب با اشاره به اینکه در سال 

 .چهارمحال و بختیاری قطب تولیدات ماهیان سردآبی در کشور است: کشور در تولید ماهیان سردآبی را داراست افزود
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

تخم ماهی، جلبک و صدف موضوع تخم ماهی، جلبک و صدف موضوع / / کمیسیون مشترک شیالتی ایران و فرانسه تشکیل می شودکمیسیون مشترک شیالتی ایران و فرانسه تشکیل می شود

  شرکت فرانسوی در نمایشگاه شیالت شیرازشرکت فرانسوی در نمایشگاه شیالت شیراز  ٠۰٠۰حضور حضور //تبادالت طرفینتبادالت طرفین

در جلسه عصر امروز وزیر جهاد کشاورزی ایران و آلن ویدالیس، وزیر حمل و نقل، دریا و شیالت فرانسه تشکیل کمیسیون مشترک 

 .ورد تاکید قرار گرفتکشور و اصالح نژاد قزل آال و تبادالت جلبک و صدف م 9شیالتی برای توسعه روابط بخش خصوصی 

در جلسه عصر امروز وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیر حمل و نقل، دریا و شیالت فرانسه تشکیل کمیسیون مشترک شیالتی برای 

 .کشور و اصالح نژاد قزل آال و تبادالت جلبک و صدف مورد تاکید قرار گرفت 9توسعه روابط بخش خصوصی 

، در جلسه عصر امروز دوشنبه که با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی (ایانا)رزی ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاو

، وزیر حمل و نقل، دریا و شیالت فرانسه برگزار شد، مناسبات دو کشور در حوزه شیالت،  Alain-Vidaliesایران و آلن ویدالیس 

 .تحقیقات و پژوهش و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت

فصل تازه ای در همکاری های ایران و فرانسه  ۰+0به دنبال توافقق هسته ای ایران و : کشاورزی در این جلسه گفت وزیر جهاد

 .ایجاد شده است که به دنبال سفر وزیر کشاورزی دولت فرانسه به تهران صورت می گیرد

ی بین دو کشور آغاز شده که به نظر می در حوزه واردات تخم بچه ماهی از گذشته های دور فعالیت های مشترک: وی ادامه داد

 .هزار تن ماهی امکان همکاری ها در این حوزه وجود دارد 9رسد با توجه به پیش بینی ظرفیت 

توسعه فعالیت دو کشور در بخش پرورش ماهی در قفس، تا آنجا که در آب های شمالی و جنوبی به بیش از یک : حجتی افزود

 . ن استمیلیون تن برسد، از اهداف ایرا

سال گذشته یک مرکز پرورش ماهیان دریایی در : وی با ابراز امیدواری برای توسعه همکاری و سرمایه گذاری مشترک، ادامه داد

 .جزیره قشم با همکاری شرکت های فرانسوی اجرا شد که تجربه موفقی بود

از گذشته همکاری : رین در جهان است، ادامه دادحجتی با بیان اینکه ایران بزرگ ترین پرورش دهنده ماهی قزل آالی آب های شی

 .های خوبی با شرکت های فرانسوی برای پرورش ماهی های قزل آال وجود داشته که باید افزایش بیشتری یابد

وزیر جهاد کشاورزی از آموزش، تحقیقات، سرمایه گذاری و بازاریابی مشترک به عنوان زمینه های دیگر همکاری میان دو کشور نام 

 .برد و از تفاهم برای راه اندازی یک کمیسیون کاری مشترک در بخش شیالت خبر داد

دو کشور نمایندگانی را برای حضور در این کمیته معرفی می کنند که راه اندازی آن روابط دو کشور را بیش از : وی اضافه کرد

 .پیش توسعه خواهد داد

: رییس سازمان شیالت ایران از تولید یک میلیون تن آبزی خبر داد و گفتبه گزارش ایانا، در این جلسه همچنین حسن صالحی، 

هزار تن از  9۵هزار تن از آب های خزر صید شده است که  ۴۵هزار تن ماهی از دریای عمان و خلیج فارس و  ۰0۵در سال گذشته 

 .شامل می شود "آنچوی"صیدهای دریای خزر را ماهیان 

ماهیان صید شده در ایران به مصارف انسانی نرسیده و در صنایع پودر ماهی به کار گرفته می هم اکنون برخی از : صالحی گفت

 .طرف با ارزش افزوده باال محسوب شود 9شود که می تواند یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری 

ر هستند و توسعه ذخایر هزار نفر در صنایع صیادی مشغول کا 99هزار شناور و  00به گفته رییس سازمان شیالت ایران، حدود 

 .آبزی دریای خزر یکی از چند هدف اصلی ایران محسوب می شود

 بیمه صادراتی لوکاس برای ایران فعال شد: وزیر حمل و نقل فرانسه
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پس از توافق هسته ای و سفر رئیس جمهوری : در همین جلسه افزود آلن بیدالیس، وزیر حمل و نقل، دریا و شیالت فرانسه نیز

  .ه پاریس، روابط دو کشور در مسیر توسعه قرار گرفته استایران ب

را که برای حمایت از تولیدکنندگان و  "بیزینس فرانس"، دفتر (0۴مهر  -شهریور)وی با بیان این که فرانسه در ماه سپتامبر 

 "لوکاس"است که بیمه تجاری  این در حالی: فعالیت های اقتصادی است، در سفارتخانه این کشور در تهران راه اندازی کرد، افزود

 .نیز از سوی فرانسه برای توسعه پشتیبانی مالی از سرمایه گذاران فرانسوی ایجاد شده است

با وجود اینکه هنوز بخشی از مسائل مربوط به مبادالت بانکی باقی مانده است، اما شرایط برای همکاری شرکت های : وی ادامه داد

  فراهم شده است کوچک و متوسط فرانسوی با ایران

شرکت فعال فرانسوی در بخش آبزیان و  0۰قرار است : این مقام فرانسوی درباره همکاری های دو کشور در بخش شیالت گفت

  در شیراز حضور یابند( 0۰هفتم تا نهم اردیبهشت ) 9۵01محصوالت کشاورزی از بیست و ششم تا بیست و هشتم ماه آوریل 

زمینه های همکاری تهران و پاریس در بخش : ل کمیته مشترک دو کشور در بخش شیالت گفتبیدالیس با استقبال از تشکی

  .پرورش آبزیان و همچنین صدف و جلبک وجود دارد

سال گذشته در ایران آغاز شده است وارد فاز تازه  0۵طرح توسعه صادرات تخم ماهی قزل آال که از : بیدالیس اظهار امیدواری کرد

 ./در کالردشت ایجاد شود "کاسپین"دیدی با همکاری شرکت تری شده و مرکز ج
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  هزار قطعه ماهی در کرمانشاه تلف شدهزار قطعه ماهی در کرمانشاه تلف شد۰۵۰۵

استخر و  09هکتار گلخانه،  9.۰رأس دام تلف شدند و  ۰۵هزار قطعه ماهی و  1۵ها در استان کرمانشاه،  برابری بارش سهبا افزایش 

 .مورد منابع آبی آسیب دیدند 0۵

وگو با خبرنگار  سرپرست اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه امروز در گفت

متر عنوان کرد و از  میلی 81.8( 000۰ماه  فروردین 90تا  90)های چهار روزه  میانگین بارش( ایانا)کشاورزی ایران خبرگزاری 

 .افزایش سه برابری این بارش نسبت به مدت مشابه در سال قبل خبر داد

دیده در  میزان سطح خسارت اند، هکتار از سطح اراضی زراعی و باغی خسارت دیده 00۵هزار و  0۵محمد ناصری با بیان اینکه 

 .هزار هکتار عنوان کرد 0۵بخش شیالت، دام، طیور و آبخیزها را نیز 

مورد منابع آبی خبر داد  0۵استخر و  09هکتار گلخانه و  9.۰دیدگی  رأس دام و آسیب ۰۵هزار قطعه ماهی و  1۵وی از تلف شدن 

کلزا در حوزه زراعت و انگور، آلو و گردو در حوزه باغبانی وارد شده بیشترین آسیب به محصوالت گندم، جو، چغندرقند و : و افزود

اند، میزان این خسارت را  درصد محصوالت زراعی و باغی از بین رفته 8۵تا  9۵ناصری با بیان اینکه در نقاط مختلف استان از .است

 ./هشت میلیارد تومان برآورد کرد
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

  بینی کاهش صید ماهیان استخوانیبینی کاهش صید ماهیان استخوانی  پیشپیش/ / شودشود  صید ماهیان استخوانی تمدید نمیصید ماهیان استخوانی تمدید نمی

درصدی فراهم نشده است، اما صید ماهیان استخوانی در  0۵۵صورت  شرایط برای صید ماهیان بهبا وجود آنکه هنوز دمای آب و 

 .شود ماه بوده و تمدید مجدد نمی فروردین 0۵دریای خزر تا 

 :با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها گرمای مناسب برای  ماه تمدید شده است و با وجود آنکه هنوز آب رودخانه فروردین 0۵صید ماهیان استخوانی در دریای خزر تا 

 .ها را ندارد، صید تمدید نخواهد شد ریزی این گونه تخم

دلیل  خزر به اتمام برسد، اما به ماه سال جاری صید ماهیان استخوانی در دریای فروردین 99قرار بود تا : اصغر مجاهدی افزود علی

 .ماه اعالم شد، اما از این پس دیگر تمدید نخواهد شد فروردین 0۵آماده نبودن شرایط، تمدید آن تا 

های شمالی در سال جاری نسبت به سال گذشته  دلیل آنکه روزهای بارانی و طوفانی و همچنین سرد استان به: وی خاطرنشان کرد

 .شود که میزان صید در سال جاری از کاهش برخوردار باشد ی میبین افزایش داشت، پیش

هنوز آمار رسمی از میزان صید منتشر نشده است، اما بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، مهاجرت ماهیان سفید : مجاهدی ادامه داد

 .صورت کامل انجام نشده است دلیل سردی آب به ها، به به سمت رودخانه

 کنند آسا از رفتن به دریا ممانعت می های سیل نصیادان در زمان بارا

های ساحلی کشور مشکالتی را برای  شده در استان طوفان و سیل حادث: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت تصریح کرد

آب، دچار مشکل دلیل گل و الی شدن  وجود نیاورده، مگر برخی از مزارع استخر پرورش ماهی و میگو که ممکن است به صیادان به

شود که در بخش شیالت  بینی نمی هنوز گزارش طوفان و سیل اخیر به این سازمان نرسیده، اما پیش: وی یادآور شد.شود

 .های زیادی حادث شده باشد خسارت

انجام است  های جنوب در حال ای باال، صید در بیشتر فصول در آب دلیل تنوع گونه به: مجاهدی درباره دریای جنوب نیز تأکید کرد

 .شده، صیادان نتوانند برای صید به دریا بروند و ممکن است در شرایط بارندگی و سیل حادث

آسا از رفتن به دریا امتناع  های سیل مشکل خاصی مگر آنکه صیادان بر اساس تجربه در زمان باران: وی در پایان اظهار داشت

 ./در بخش شیالت وجود ندارد  کنند، می
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  ماهی در دریای خزرماهی در دریای خزر  میلیون قطعه بچهمیلیون قطعه بچه  ۰۵۰۵بینی تکثیر و پرورش بینی تکثیر و پرورش   پیشپیش

 .پرورش خواهد یافتهای بومی دریای خزر تکثیر و  ماهی از نوع گونه میلیون قطعه بچه ۰۵

کل شیالت گلستان، رئیس مرکز تکثیر و بازسازی  رسانی اداره به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده،  های انجام ریزی با توجه به شرایط مساعد جوی و برنامه: با اعالم این خبر گفت( کلمه سیجوال)ذخایر ماهیان استخوانی استان 

 .میلیون قطعه از سه گونه بومی دریای خزر، سفید، کپور و کلمه تکثیر و جهت بازسازی روانه دریا شود ۰۵شود تعداد  بینی می پیش

 09میلیون سفید،  00میلیون قطعه شامل  ۰۵این : افزود 0۰اسماعیل جباری با اشاره به برنامه تکثیر ماهیان استخوانی در سال 

کلمه خواهد بود که طی فرایندی مولدین از دریا صید و به کارگاه منتقل شدند تا مراحل تکثیر و  میلیون 9۰میلیون کپور و 

 .پرورش انجام شود

پس از انتقال مولد از دریا به کارگاه، تکثیر مصنوعی : وی درباره نحوه تکثیر و زمان نگهداری مولدان در کارگاه خاطرنشان کرد

 .تا سه ماه و رسیدن به وزن تقریبی یک گرم بچه ماهی به دریا منتقل خواهد شد انجام خواهد گرفت و بعد از گذشت دو

ماهیان به روش مصنوعی  هرساله زمان تکثیر بچه: جباری هدف از این تکثیر را حفظ ذخایر دریای خزر دانست و تصریح کرد

 .ماه است فروردین

هکتار  0۰استان گلستان در بندرترکمن واقع شده و دارای گفتنی است، مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی کلمه سیجوال 

 ./استخر است 0۰مساحت در قالب 
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

کارخانه فرآوری کیلکا در کارخانه فرآوری کیلکا در / / جمعیت کیلکای دریای خزر به مرز هشدار رسیدجمعیت کیلکای دریای خزر به مرز هشدار رسیددرصدی درصدی   ۹۰۹۰کاهش کاهش 

  خوردخورد  قیمت خاک میقیمت خاک می  آرزوی تسهیالت ارزانآرزوی تسهیالت ارزان
خاتمه  0۴درصد کاهش در سال  0۰سازی ذخایر ژنتیکی دریای خزر، جمعیت صید ماهیان کیلکا با  داران و عدم غنی با هجوم شانه

توانست این ماهی را  شدار رسیده است و به تناسب آن، کارخانه فرآوری کیلکا که میگونه ماهی به مرز ه یافت و تنزل جمعیت این

 .خورد قیمت خاک می وارد سبد انسانی کند، طی سه سال گذشته در آرزوی تسهیالت ارزان

با شروع : ر گفتبا اعالم این خب( ایانا)مدیرعامل اتحادیه صیادان کیلکا امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنند و عدم صید تا ابتدای خردادماه سال  ریزی ماهی از وارد شدن به دریا خودداری می علت تخم ماه، صیادان کیلکا به فروردین

 .جاری ادامه خواهد داشت

روع صید شوند تا با سنجیدن وضعیت ماهی برای ش با شروع خردادماه شناورهای بازرس وارد دریا می: پور افزود مهرداد قلی

 .ریزی ماهی ادامه داشته باشد، ممنوعیت صید تا اواخر خردادماه به طول خواهد انجامید گیری کنند و اگر تخم تصمیم

 درصدی صید کیلکا ۹۰کاهش 

صورت جسته و گریخته تا پایان اسفندماه ادامه  صیادان کیلکا از ابتدای مهرماه وارد دریا شدند و صید را به: وی خاطرنشان کرد

 .بود 00درصدی صید نسبت به مدت مشابه سال  0۰دادند و ماحصل آن کاهش 

داران طی  ترین آن هجوم شانه دالیل زیادی برای کاهش جمعیت ماهی کیلکا در دریای خزر وجود دارد که اصلی: پور ادامه داد قلی

گاه  رو شود که هیچ ی باید با ذخایر ژنتیکی روبهسال گذشته در پهنه دریای خزر است، اما این دریا برای پرورش انواع ماه 0۰تا  0۵

 .مورد توجه شیالت قرار نگرفته است

رسیده و در صورت ادامه صید با  8۵شناور فعال به کمتر از  09۵اکنون تعداد شناورهای فعال در حوزه صید از : وی تصریح کرد

 .دچنین شدتی، کاهش ذخایر و به تناسب آن تناسب شناورهای فعال وجود دار

 درصدی ۹۰درصدی قیمت کیلکا در کنار کاهش  1۵ارزانی 

دلیل  به تناسب کاهش میزان صید کیلکا طی سال گذشته، وضعیت بازرگانی آن نیز به: مدیرعامل اتحادیه صیادان کیلکا یادآور شد

تومان به ازای هر  9۵۵درصدی قیمت،  9۵طوری که با کاهش  کمبود نقدینگی در چرخه بازار روند تنزلی به خود گرفت، به

 .کیلوگرم کیلکا در سطح بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت

علت کمبود نقدینگی ثبات  های پودر غذای ماهی به های فرآوری و چه در کارخانه چنین شرایطی چه در کارخانه: پور تأکید کرد قلی

 .های قبل از آن بود تر از سال امناسببه مراتب ن 0۴داشت و در نتیجه وضعیت بازرگانی کیلکا در سال 

از آنجا که صیادان کیلکا تنها ملزم به صید ماهی کیلکا هستند که از بازارپسندی باالیی برخوردار نیست و : وی اظهار داشت

صیادان جایگاهی در سبد مصرف انسانی ندارد، وضعیت معیشتی صیادان در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ این در حالی است که سایر 

نیز صید کرده و منتفع  -های تجاری باشد تواند از گونه که می-علت داشتن مجوز صید هر ماهی که در داخل تور آنها قرار گیرد  به

 .شوند می

سازی  های گذشته با سازمان شیالت، هیچ اقدامی برای تجاری گرفته طی سال های صورت با وجود رایزنی: پور همچنین گفت قلی

 .د آن به سبد غذایی انسانی صورت نگرفته استکیلکا و ورو
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 خورد کارخانه فرآوری کیلکا در انتظار تسهیالت بانکی خاک می

های  عنوان یکی از ماهی یافته و آسیای میانه، کیلکا به در بسیاری از کشورهای توسعه: مدیرعامل اتحادیه صیادان کیلکا افزود

خوری در سبد صنایع تبدیلی رفته و با تبدیل شدن آن به محصوالت ثانویه،  تازه بازارپسند شناخته شده است که عالوه بر مصرف

 .توانسته ضمن تقویت سبد غذایی مردم، سرانه مصرف محصوالت آبزی را نیز افزایش دهد

نها در اندازی آن صورت گرفته و ت های گذشته مراحل تأسیس و راه کارخانه صنایع تبدیلی کیلکا که طی سال: وی خاطرنشان کرد

 .اعتنایی و نبود منابع بانکی نتوانسته آغاز به کار کند علت بی آوری کیلکا قرار دارد، به انتظار تسهیالت با سود کمتر برای شروع عمل

شده  آوری شده و عمل اندازی کارخانه، خط تولید کوکتل کیلکا، همبرگر کیلکا، کیلکای سوخاری در صورت راه: پور ادامه داد قلی

 .علت قیمت مناسب بتواند جایگاه خود را در بازارهای داخلی پیدا کند رود به ازی خواهد شد و انتظار میاند راه

تومان جوابگوی یک وعده غذایی خانواده چهار تا پنج نفره  ۰۵۵هزار و  گرم کیلکا با قیمت سه ۰۵۵اکنون : وی در پایان تصریح کرد

سازی و فعال نبودن صنایع  علت عدم فرهنگ ن دریای خزر است؛ با این وجود، بهبا باالترین ارزش غذایی ممکن در فهرست آبزیا

 ./شوند تبدیلی، همچنان راهی صنایع پودر ماهی و خوراک دام می
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 شیالت
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  یابدیابد  آال افزایش میآال افزایش می  صادرات قزلصادرات قزل/ / شودشود  های صادرکننده آبزیان در سال جاری بهینه میهای صادرکننده آبزیان در سال جاری بهینه می  ساختار تشکلساختار تشکل

شود میزان صادرات میگو، ماهی و  بینی می های صادرکننده آبزیان نظم بیشتری خواهد گرفت و پیش در سال جاری ساختار تشکل

 .خاویار ایرانی افزایش یابد

های صادراتی  درباره برنامه( ایانا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود در سال جاری  بینی می صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در مسیر مناسبی قرار گرفت و پیش: آبزیان در سال جدید گفت

 .تری دنبال شود ریزی مناسب با برنامه

تن و سال  9۵هزار تن صادرات به کشور روسیه وجود داشت در سال قبل از آن  در حالی که سال گذشته یک: اکبر خدایی افزود علی

 .تر هیچ محصولی از ایران به این کشور وارد نشد قبل

در صد بازار صادراتی دنیا را به  0۵ امسال در برنامه داریم با رویکردی جدید ادامه کار دهیم و بیش از: وی خاطرنشان کرد

 .کشورمان اختصاص دهیم

عزم جدی برای صادرات آبزیان به کشورهای اروپایی وجود دارد اما چون در مراودات بانکی مشکل وجود دارد در : خدایی ادامه داد

 .شرایط حاضر صادرات به کشورهای جنوب شرقی، چین، امارات و روسیه ادامه خواهد داشت

شود تولید افزایش  بینی می آال و مناسب شدن قیمت آن پیش های ماهی قزل با توجه به رفع مشکالت و بیماری: یح کردوی تصر

 .تر باشد های صادراتی مناسب یافته و قیمت

رسید، اما هزار تن در سال گذشته  8۵هزار تن به کمتر از  09۵آال میزان تولید از  دلیل بیماری در مزارع قزل به: خدایی یادآور شد

شود، تولید افزایش  بینی می برداران نسبت به پاکسازی یا آیش مزارع خود اقدام کرده بودند، در سال جاری پیش چون برخی از بهره

 .یابد

 برنامه ریزی های صادراتی انسجام ندارد

رفتن خاویار دریای خزر و جایگزینی  پس از دست: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره صادرات خاویار نیز تأکید کرد

 .یابد بینی صادرات به آمریکا و سایر کشورها افزایش می آن با انواع پرورشی، پیش

شیالت ازجمله : وی از ساماندهی و ایجاد ساختار صحیح در چرخه تولید و صادرات در سال جدید خبر داد و اظهار داشت

ریزی منسجمی در تولید و  شود، اما متأسفانه برنامه وسط بخش خصوصی انجام میهای آن ت هایی است که صفر تا صد فعالیت بخش

 .های بهتری داشته باشیم ریزی صادرات نیست که باید در سال جدید در این بخش برنامه

و  ها و سمینارها وری مزارع را باالتر برده و با برگزاری همایش شود بهره در ساختار جدید تالش می: خدایی همچنین گفت

 .ها را مدنظر قرار دهیم موقع وضعیت تشکل های به رسانی اطالع

در کشور وجود دارد؛ بنابراین امکان ... های خوراک آبزیان و ماهی و میگو، کارخانه های تولید ماهی، بچه زمینه: وی در پایان افزود

 ./صادرات بیشتر آبزیان وجود دارد
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  ضرورت توجه به صادرات قزل آالضرورت توجه به صادرات قزل آال

خوبی به بازارهای هدف داشته  صادرات ir امیدواریم با توجه به شرایط موجود و در یافت کد :مسئول اتحادیه ماهیان سردآبی گفت

و پتانسیل  اگرچه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای ظرفیت ها اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگار .باشیم

کنندگان دست و پنجه نرم می کنند که اگر تمهیداتی برای باالیی در تولید آبزیان دارد اما این روزها با مشکالت متعددی تولید 

 .این موضوع به کار گرفته نشود چراغ تولید خاموش خواهد شد

 :بر این اساس به سراغ مسئول اتحادیه ماهیان سردآبی رفتیم تا از وضعیت تولید و مشکالت سد راه آنها با خبر شویم

ان سردآبی کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با براین اساس آرش نبی زاده مسئول اتحادیه ماهی 

سال گذشته، تولید ماهیان سردآبی با چالش های فراوانی مواجه شد به طوریکه به سبب شیوع : اشاره به وضعیت تولید اظهار داشت

 .بخش زیادی از تولید از بین رفت  09بیماری در مزارع از سال 

سال گذشته به سبب چالش های تولید و واردات ماهیان تیال پیا، قیمت : به کاهش قیمت قزل اال در سال گذشته گفت وی با اشاره

 .ماهی قزل آال به شدت کاهش یافت به گونه ای که تولید کنندگان نتوانستند به سود مورد انتظار دست یابند

ایش هماهنگی میان دولت و اتحادیه ها ،چالش و تنش های جدیدی در با افز 0۰امیدواریم در سال : نبی زاده در ادامه یادآور شد

 .زمینه صادرات و کیفیت تولید محصوالت نداشته باشیم

 هزار تن ماهی قزل آال در کشور ۰۰تولید  ***

الی  0۰ور سال گذشته مجموع میزان تولید ماهیان قزل آال در کش: مسئول اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به میزان تولید گفت

 .هزار تن قزل آال وجود دارد ۰۵بیش از هزار تن بوده ،که با توجه به مزارع فعال در کشور آمادگی تولید  8۰

سال گذشته با وجود حذف ترکیه از بازار روسیه نتوانستیم محصوالت خود را به سبب : وی با اشاره به صادرات محصول بیان کرد

بتوانیم شاهد روند  شیالت  از سازمان دامپزشکی  ir , es ه امیدواریم امسال با دریافت کدعدم استانداردهای الزم صادر کنیم ک

 .جهش صادرات به بازارهای هدف باشیم

اگردر بازار داخل تقاضا برای محصوالت شیالتی وجود نداشته باشد، : نبی زاده با اشاره به تاثیر بازار داخل در میزان تولید بیان کرد

 .ه سبب عدم صرفه اقتصادی یک به یک از گردونه تولید خارج می شوندتولیدکنندگان ب

هزار تن تولید در آبهای شیرین رتبه اول در جهان را  0۴۰با  09در سال : وی با اشاره به جایگاه تولید ایران در ماهی قزل آال گفت

 .تنزیل یافت ۰ی به رتبه به سبب وجود بیماری در مزارع تولید 00داشتیم که متاسفانه این جایگاه در سال 

و توسعه مکانیزاسیون و بهبود کیفیت به رتبه یک در  امیدواریم امسال با حل مشکالت و بیماری در مزارع : نبی زاده در ادامه افزود

 .تولید ماهی قزل آال دست یابیم

به توفیقات خوبی در زمینه صادرات  0۰امیدواریم در سال : مسئول اتحادیه ماهیان سردآبی با اشاره به میزان صادرات بیان کرد

هزار تن صادرات به بازارهای هدف را  09۵تا  0۵۵دست یابیم و همواره پیش بینی می شود که با توجه به شرایط موجود بتوانیم 

ده و بیماری ها، تسهیالت بانکی و عدم همخوانی قیمت تمام ش: وی با اشاره به مشکالت اساسی تولید اظهار داشت.داشته باشیم

قیمت ماهی در بازار مشکالت اصلی تولیدکنندگان به شمار می روند که امیدواریم با فرهنگ سازی در افزایش مصرف و توجه 

 .شیالت بخشی از این مشکالت مرتفع گردد
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  تیالپیا از سبد خانوار حذف می شود یا خیر؟تیالپیا از سبد خانوار حذف می شود یا خیر؟

 .مسولین معتقدند افزایش تعرفه واردات تیالپیا، کاهش مصرف آن در سبد مصرفی خانوار را به همراه خواهد داشت

با اشاره به قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگو با خبرنگار عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت ایران در گفت

در سال جاری تعرفه واردات برخی از گونه های آبزیان تغییر پیدا کرده به طوریکه در صدر : افزایش تعرفه وارات تیالپیا اظهار داشت

 .درصد بوده ایم 09درصد به  9۰ه ماهیان تیالپیا از افزایش تعرفه ها، شاهد افزایش تعرف

 .افزایش تعرفه واردات برخی از گونه های آبزیان موجب کاهش واردات و در نهایت کاهش مصرف خواهد شد: وی افزود

 میلیون دالر صرف واردات تیالپیا شد ۰۰ ***

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در همین راستا ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

در راستای حمایت از تولید داخل تعرفه واردات ماهیان تیالپیا افزایش پیدا کرده،اما همواره به سبب آنکه این محصول : ؛ گفتجوان

 .نهادینه شده نگرانی های در خصوص افزایش قیمت آن از سوی برخی سودجویان وجود دارد در سبد مصرفی خانوار

با وجود آنکه تیالپیا در مقایسه با بسیاری از ماهی پرورشی و دریایی در ایران فاقد طعم و مزه است اما سال گذشته : وی افزود

 .شور شده استمیلیون دالر وارد ک ۰1الی  ۰۰هزار تن تیالپیا به ارزش  0۵حدود 

در واقع افزایش تعرفه می تواند در افزایش قیمت این محصول در بازار تاثیر : قاسمی با اشاره به افزایش تعرفه تیالپیا به کشور گفت

بسزایی داشته باشد اما مسئله ای که مطرح است کیفیت پایین این محصول است که با بسته بندی های خوب به بازار عرضه می 

ماهی تیال پیا در مقایسه با ماهی که در کشور تولید می شود : مل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان تصریح کردمدیر عا.شود

 .کیفیت پایینی دارد که امیدواریم افزایش تعرفه و به دنبال آن افزایش قیمت، کاهش مصرف این محصول را به همراه داشته باشد
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۹۱دو شنبه 

  شکر وارداتی را رصد می کنیمشکر وارداتی را رصد می کنیم/ / تکرار شود تکرار شود   ۸۰۸۰اجازه نمی دهیم داستان تلخ شکر در سال اجازه نمی دهیم داستان تلخ شکر در سال 

در اتاق بازرگانی ایران حاضر شد تا سخنان بخش خصوصی را بشنود و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته  <کشاورزی

 . به آنها در باره مشکالت شان توضیح دهد

یکی از کسانی که به حجتی و . در این نشست برخی از تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی تنگناهای کار خود را مطرح کردند

او خطاب به حجتی گفت صنایع غذایی از جمله صنایعی است . عسل بود وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد مدیر کارخانه شیرین 

در این . که شکر مصرف می کند و در حال نابودی هستند و در این شرایط وزارت جهاد کشاورزی واردات شکر را ممنوع کرده است

 .وضع شما انتظار دارید مابتوانیم با ترکیه که شکر ارزان قیمت وارد می کند رقابت کنیم

دولت ، وزارت جهادکشاورزی و من هرگز : حمود حجتی پس از شنیدن سخنان منتقدان به ویژه مدیر و مالک شیرین عسل گفت م

با واردات موقت شکر مخالفت نداریم اما هیچگاه اجازه نمی دهیم شکر به اسم واردات موقت وارد شود اما به بازار سرازیر شود و در 

   .شدت بازار را رصد می کنداین کار جدی و سرسخت است و با 

درحالی که تولید شکر در . تکرار شود و تولید شکر و چغندر سقوط کند 008۰دولت اجازه نمی دهد داستان تلخ شکر در سال 

هزارتن است ،  ۴۵۵تا  0۵۵میزان واردات مورد نیاز شکر فقط . ایران باکمی مدارا و سخت کوشی می تواند به خودکفایی برسد 

درحالی . رخ داد و تولید چغندر و شکر سقوط کرد  008۰این اتفاق در سال . میلیون تن واردات شکر رانمی دهد  9.۰ردات اجازه وا

که در همین شرایط کارخانه های شکر صدها میلیاردتومان طلب کشاورزان خرده پا را نداده اند، آیا جایز است شکر ارزان نگه 

 است را به بازار بریزیم و تولید داخلی را در شرایط دشوار قرار دهیم؟داشته شده خارجی را که دامپینگ شده 

حجتی ادامه داد اگر چند کارخانه تولید قند و شکر در خوزستان احداث شود مشکالت شکر ایران حل می شود و ما از سرمایه 

 .گذاری در این صنعت حمایت می کنیم
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 شیر و فراوردهها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ
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  خرید تضمینی شیرخام اشتباه بودخرید تضمینی شیرخام اشتباه بود/ / تومان پیشکشتومان پیشکش  ٠11۵٠11۵خرند، قیمت خرند، قیمت   ها شیرخام نمیها شیرخام نمی  کارخانهکارخانه

تر شده و  روز بحرانی اندرکاران عرصه دامپروری، وضعیت اقتصادی دامداران روزبه دستبینی بسیاری از کارشناسان و  طبق پیش

 .ها توانایی خرید شیرخام با همین قیمت را نیز ندارند اکنون کار به جایی رسیده است که کارخانه

با اعالم این خبر ( ایانا)ایران رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

شود، بلکه نخریدن این محصول توسط  متأسفانه در حال حاضر مشکل دامداران در قیمت پایین شیرخام خالصه نمی: گفت

 .ها مسئله جدی است که باید هرچه زودتر حل شود کارخانه

: شان به انتها رسیده است، افزود ه نرم کردند و تحملوپنج حسین نعمتی با اشاره به اینکه دامداران دو سال با مصائب گوناگون دست

با وجود خواسته و هدف دولت و بخش خصوصی مبنی بر افزایش تولید، طبق گفته مدیرعامل اتحادیه که در مصاحبه اخیرش نیز 

 .ای جز کاهش تولید نداریم به آن اشاره کرد، چاره

مداران باید گاوهای شیرده را حذف کنند که این کار به نفع منافع کالن این عمل دو راه بیشتر ندارد؛ یا دا: وی خاطرنشان کرد

کیلوگرم تولید  9۵کیلو،  ۴۵یا باید با کاهش مقدار و کیفیت خوراک، دام را مجبور کنند که مثالً به جای . اقتصادی کشور نیست

 .کند؛ البته در این شرایط، کیفیت شیر تغییری نخواهد کرد

یره اتحادیه مرکزی دامداران ایران، خرید تضمینی با قواعدی که اکنون وجود دارد، اشتباه است؛ زیرا وقتی به گفته رئیس هیات مد

 .های داخل کشور از خارج باالتر باشد، قدرت مانور در تجارت خارجی وجود نخواهد داشت قیمت

یر و دیگر اقالم لبنی را با شیرخام خرید پیشنهاد ما این است که به جای تولید شیرخشک، شیر استریل، پن: نعمتی ادامه داد

های پایین جامعه است که  این بهترین راه برای کمک به دهک. تضمینی شده، تولید کنند و روی آن برچسب غیرقابل فروش بزنند

 .برخی از آنها از مصرف لبنیات محروم هستند

آوری شده به بازار  م و هم از ورود مجدد شیرخام جمعای با این روش، هم به اقشار پایین جامعه یاری رسانده: وی معتقد است

 .ایم جلوگیری کرده

ای درباره  شنبه هفته آینده با معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، جلسه البته قرار است یک: نعمتی در پایان تصریح کرد

 /.رود به نتایج قابل قبولی منتج شود حل مشکالت موجود داشته باشیم که امید می
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  میلیون دالر محصول کشاورزی از استان بوشهرمیلیون دالر محصول کشاورزی از استان بوشهر  ۹۸۲۰۹۸۲۰صادرات صادرات 
  .میلیون دالر محصول کشاورزی از این استان خبر داد 08.۰مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر از صادرات  

های کشاورزی استان و حتی  دشتستان از قطب: وگو با خبرنگار فارس در دشتستان اظهار داشت محمدتقی منوچهری امروز در گفت

ولید انواع محصوالت کشاورزی شاهد اقدامات خوبی در شهرستان دشتستان رود و در چند سال اخیر در زمینه ت کشور به شمار می

های مختلف استان نسبت به سنوات قبل رشد خوبی داشته و  کیفیت محصوالت کشاورزی در شهرستان: وی بیان کرد.هستیم

ه صادرات به توفیقات الزم کنیم این روند تداوم یابد و شاهد بهبود وضعیت کیفی محصوالت کشاورزی باشیم تا در زمین تالش می

دشتستان در زمینه تولید خرما جایگاه نخست را در بین تمام  :مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد.برسیم

هزار تن خارک و رطب و خرما تولید و به  0۰۵میلیون اصله نخل، ساالنه بالغ بر  ۴.۰های کشور دارد و با دارا بودن حدود  شهرستان

 .کند های داخلی و خارجی صادر میبازار

هزار تن خرما، خارک  0۰0نیز در تولید خرما در دشتستان، موفقیت خوبی حاصل شد و بالغ بر  0۴در سال : منوچهری تصریح کرد

بندی محصوالت نیز بهتر و  های قبل از آن، بهتر بود و نوع بسته و رطب تولید شد و از نظر سطح کیفی خرما نیز نسبت به سال

 .تر شده است کیفی

ها در  بندی و فرآوری خرما در استان فعالیت دارند که بخش عمده این کارخانه واحد بسته 1۵در حال حاضر تعداد : وی یادآور شد

 .بندی و صادرات محصول فعال هستند دشتستان مستقر هستند و در زمینه بسته

در : الر محصول کشاورزی از استان بوشهر خبر داد و ابراز داشتمیلیون د 08.۰مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر از صادرات 

هزار دالر محصول کشاورزی شامل خرما و محصوالت دریایی از استان بوشهر به سایر  ۰۵۵میلیون و  08یک سال گذشته بیش از 

 .کشورها صادر شده است

های اقتصادی،  کنیم و با توجه به گشایش ش میبرای افزایش صادرات کشاورزی در سال جاری، رایزنی و تال: منوچهری افزود

 .امیدواریم این روند با شتاب خوبی تداوم داشته باشد
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 صادرات و واردات  

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  زمینه صادرات طیور و آبزیان مازندران به قرقیزستان وجود دارد زمینه صادرات طیور و آبزیان مازندران به قرقیزستان وجود دارد 
تجار مازندرانی در بخش صادرات طیور و آبزیان به کشور قرقیزستان آمادگی کامل دارند و این طرح : استاندار مازندران گفت

  .های مشترک بازرگانی صورت گیرد  تواند در قالب شرکت می

بایف استاندار   از شهرستان ساری، ربیع فالح جلودار پیش از ظهر امروز در نشست مشترک با آکی خبرگزاری فارسبه گزارش 

جمهوری قرقیزستان از کشورهای دوست و برادر : ایسیکول جمهوری قرقیزستان که در استانداری مازندران برگزار شد، اظهار کرد

 .المی ایران استجمهوری اس

المللی را برای توسعه این دو کشور  وی با اشاره به اینکه در این مدت رئیس جمهوری ایران و قرقیزستان چندین بار ارتباط بین

های این استان مشخص بود و الزم است دو  در بازدید از قرقیزستان ظرفیت: های متعدد را منعقد کردند، افزود داشتند و تفاهمنامه

 .های مختلف داشته باشند مازندران و ایسیکول قرقیزستان تعامالت بیشتری در زمینهاستان 

شود،  محدودیتی در رابطه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری بین دو استان دیده نمی  استاندار مازندران با بیان اینکه هیچ

 .کند تواند زمینه همکاری بیشتر را فراهم اراده دو کشور می: اضافه کرد

ایم و تاکنون مفاد این  همکاری منعقد کرده  این مسئول با انتقاد از اینکه در گذشته با استاندار ایسیکول قرقیزستان تفاهمنامه

 .شود استمرار مفاد تفاهمنامه قبلی است تفاهمنامه همکاری که امروز امضا می: تفاهمنامه اجرایی نشده است، گفت

ط دو دولت جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی دو فالح با اشاره به اینکه ارتبا

 .توان برای توسعه بخش کشاورزی و بازرگانی استفاده شود از ظرفیت بخش خصوصی می: اند، ادامه داد کشور برداشته

تواند برای قرقیزستان هم انجام  دارد که می تولیدات بخش خصوصی مازندران صادرات خوبی به کشورهای دنیا: وی تصریح کرد

های گذشته استانداری مازندران به جمهوری قرقیزستان پیشنهاداتی مطرح شد  استاندار مازندران با اشاره به اینکه در مالقات.شود

یمت تمام شده محصوالت تولید کشاورزی مازندران دارای کیفیت خوب و ق: که الزم است این موارد اجرا شود، خاطرنشان کرد

 .های این استان استفاده شود ارزانی نسبت به وارداتی است که استان ایسیکول دارد الزم است از ظرفیت

تواند در مدت پنج سال استان قرقیزستان را در بخش مرغداری و پرورش ماهی خودکفا کند،  این مسئول با بیان اینکه مازندران می

 .شود و تفاهمنامه انجام می این همکاری در چارچوب قرارداد :گفت

تواند در دو بخش آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش پرورش دام، طیور و آبزیان به قرقیزستان  مازندران می: فالح افزود

تجار مازندرانی در بخش صادرات طیور و آبزیان به کشور قرقیزستان آمادگی کامل دارند و این طرح : وی اضافه کرد.کمک کند

 .های مشترک بازرگانی صورت گیرد  تواند در قالب شرکت می

آالت کشاورزی صادرات خوبی  ای و تامین و تولید ماشین استاندار مازندران با اعالم اینکه این استان در بخش کشاورزی، گلخانه

اندزی کند و  الت کشاورزی راهآ های صنعتی قرقیزستان واحد تولید ماشین مازندران آمادگی دارد در شهرک: دارد، خاطرنشان کرد

 .گذاری بخش خصوصی و ایجاد زمینه بازاریابی تولیدات بخش کشاورزی در قرقیزستان است این منوط به سرمایه

مازندران با داشتن پزشکان متخصص و : این مسئول زمینه گردشگری درمانی در مازندران را مناسب دانست و ادامه داد

 .توریست درمانی را دارد و در این زمینه بخش خصوصی هم وارد شده استهای مجهز قابلیت  بیمارستان
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فالح با بیان اینکه مازندران در بخش ورزشی دو کشور قرقیزستان و مازندران در سطح آسیایی و المپیک ورزشکاران خوبی دارد، 

های ورزشی تعامل  توانند در زمینه می مازندران در سطح ورزش قهرمانی و پهلوانی اقداماتی دارد که در دو استان: تصریح کرد

 .های اقتصادی این دو استان کمک کند داشته باشند تا به بقیه فعالیت

تشکیالتی باید ایجاد شود تا : ها باید فعال شوند، تصریح کرد های دو کشور در اجرای تفاهمنامه خانه وی با پیشنهاد اینکه سفارت

 .مازندران و ایسیکول قرقیزستان را پیگیری کندهای منعقد شده بین دو استان  تفاهمنامه
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  مرغ به روسیه نداریممرغ به روسیه نداریم  تقاضایی برای صادرات تخمتقاضایی برای صادرات تخم//مرغ در سال گذشتهمرغ در سال گذشته  هزار تن تخمهزار تن تخم  ۰1۰1صادرات صادرات 
: مرغ تولید شد، گفت هزار تن تخم 00۵گذار با بیان اینکه سال گذشته حدود  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم 

  .مرغ به کشورهای مختلف صادر شد هزار تن تخم 0۴در مجموع 

واحد مرغداری در  00۵۵، رضا ترکاشوند در نشست خبری با بیان اینکه مجموعاً خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وره میلیون قطعه در یک د 0۵۵حدود ( گذار تجاری اجداد، مادر و تخم)های کشور  ظرفیت تولید مرغداری: کشور وجود دارد، گفت

 .شود تولید می LSL الین و نژاد های 9درصد جوجه مادر در داخل و از  0۵: وی افزود.است( ماهه 08)

 0۰۵با توجه به مصرف سرانه و صادرات تخم مرغ، حدود : گذار تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .امسال در نظر داریم تا به همین میزان جوجه ریزی انجام دهیم میلیون جوجه ریزی در واحدهای تجاری نیاز داریم و برای

هزار  00۵ 0۴هزار تن است که در سال  0۰۵مرغ در واحدهای صنعتی و بومی حدود  ظرفیت کل تولید تخم: ترکاشوند بیان داشت

 .مرغ تولید شد تن تخم

داخل به کشورهای مختلف از جمله عراق،  درصد تولید 0۵مرغ یعنی حدود  هزار تن تخم 0۴سال گذشته : وی بیان داشت

 .سابقه بود های قبل بی صادر شد که این رقم در مقایسه با سال... افغانستان، تاجیکستان و 

توان  در صورتی که مشوق صادراتی پرداخت شود می: هزار تن هم داریم، تصریح کرد 9۵۵وی با بیان اینکه امکان صادرات تا 

 .که در حال حاضر به لحاظ کیفیت هیچ مشکلی نداریم صادرات را افزایش داد چرا

 .در حال حاضر هیچ تقاضایی برای صادرات تخم مرغ به روسیه نداریم: وی بیان داشت

شود و دلیل این موضوع نیز مازاد  تومان در هر کیلو زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می ۰۵۵الی  ۴۵۵تخم مرغ : وی بیان داشت

 .گذار باید با هماهنگی اتحادیه انجام شود تا با مازاد تولید مواجه نشویم تولید اجداد مرغ مادر تخم: ن داشتوی بیا.تولید است
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  واردات انواع میوه همچنان ممنوع استواردات انواع میوه همچنان ممنوع است
ای به گمرک ایران اعالم کرد بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی واردات انواع میوه برای سال  سازمان توسعه تجارت در نامه 

، در نامه وزارت جهاد کشاورزی به روابط عمومی سازمان توسعه تجارتبه نقل از  رسخبرگزاری فابه گزارش  .جاری همچنان ممنوع است

وری  قانون افزایش بهره 01ه ، برمبنای ماد0۵پیرو مصوبه هیات وزیران در مورد کاالهای گروه : وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است

 .خواهد بود 0۴مانند سال  0۰ممنوعیت واردات انواع میوه برای سال 

 .های گرمسیری ممنوع و سیستم ثبت سفارش برای آنها مسدود است براین اساس واردات انواع میوه به استثناء میوه

 .تجارت به گمرک ابالغ شده استاین آیین نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  قزوین به کشورهای خارجیقزوین به کشورهای خارجیهزار تنی کشمش از هزار تنی کشمش از   ۰۰صادرات صادرات 
هزار تن انواع  ۰.۴در سال گذشته مقدار : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت 

  .میلیون دالر از این استان به کشورهای خارجی صادر شده است 8.9کشمش به ارزش 

بر اساس آمارهای اعالم شده از سوی گمرک استان قزوین در : ن اظهار کردوگو با خبرنگار فارس در قزوی مجید برزگر امروز در گفت

 .میلیون دالر از این استان به کشورهای خارجی صادر شده است 8.9هزار تن انواع کشمش به ارزش  ۰.۴سال گذشته مقدار 

میلیون دالر در سال  0.0ارزش هزار تن به  9.9میزان صادرات کشمش استان قزوین نسبت به مدت مشابه سال گذشته : وی افزود

 .درصد رشد داشته است 0۴8درصد و از نظر ارزشی  0۴۰از نظر وزنی  00

میزان دقیق صادرات کشمش تولید شده از : معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد

ها و یا از سایر  مش استان قزوین از طریق صادرکنندگان سایر استانای از کش هزار تن است چراکه بخش عمده ۰این استان بیش از 

 .شود گمرکات کشور صادر می

کشورهای آلمان، ترکیه، جمهوری چک، لهستان، ایتالیا، مجارستان، عراق، اتریش، رومانی، تایلند، قزاقستان، : برزگر اضافه کرد

رهای مقاصد صادراتی عمده کشمش استان قزوین در سال گذشته گرجستان، کانادا، بلغارستان، امارات و غیره از جمله کشو

 .اند بوده

ایران به سایر کشورهای جهان   میلیون دالر از 9۰۴هزار تن کشمش به ارزش  009به گفته این مسئول در سال گذشته حدود 

 .درصد افزایش مواجه بوده است 0.۰صادر شده است که این رقم از نظر ارزشی 

خرما به میزان   عالوه بر صادرات کشمش،: مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین یادآور شدمعاون توسعه 

 .هزار دالر به سایر کشورهای جهان صادر شده است 00۰تن به ارزش  09۵
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  خواهدخواهد  واردات موقت برای صادرات مجوز نمیواردات موقت برای صادرات مجوز نمی/ / واردات گندم برای مصرف داخل همچنان ممنوع استواردات گندم برای مصرف داخل همچنان ممنوع است
برای تأمین نیاز داخلی نیازی به واردات : مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت 

  .شود های آردسازی واردات موقت گندم انجام می گندم نیست اما برای صادرات و استفاده از ظرفیت کارخانه

در ارتباط با واردات گندم با بیان اینکه در این رابطه چند موضوع  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمال مدرسی در گفت

تأمین نیاز داخل از محل تولیدات و عدم  یک بحث در این رابطه توسط وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده، و آن: مطرح است، گفت

 .نیاز به واردات گندم است

برای استفاده  که قانونگذار برای آن قانون گمرکی در نظر گرفته، واردات موقت گندم در رابطه با واردات گندم بحث دیگر :وی افزود

 .در راستای صادرات است های صنایع داخل از ظرفیت

یه توسط ماده اول در این روش :مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود شده و پس از فرآوری صادر می دار وارد کارخانه

بعد از بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت واردات گندم  بخشنامه ورود موقت گندم بالفاصله: مدرسی بیان داشت

 .است ابالغ شد توسط مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی به گمرک که متولی امر ورود موقت گندم تعیین شده

همکاری کند و باید  با گمرک در رابطه با موضوع واردات موقت گندم براساس وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی باید :وی افزود

 .اعالم کند (گمرک)به عنوان دستگاه متولی  ضوابط فنی را

شدن این ظرفیت  واردات موقت گندم و باز :مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

سازی دارند، گندم را به قیمت مناسب جهانی به کشور وارد  هایی که ظرفیت آرد صاحبان کارخانه شود که ورود موقت باعث می برای

 .کنند و پس از تبدیل آن به آرد، فرآورده را به بازارهای هدف مانند افغانستان و عراق صادر کنند

توانند از طریق  متقاضیان برای ورود موقت گندم می: ن اینکه شرایط صادرات موقت به گمرک اعالم شده است، گفتمدرسی با بیا

پرداخت حقوق  گمرک اقدام کنند و نیازی به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ندارند و برای واردات موقت گندم هم نیازی به

 .ده نیستگمرکی، عوارض، مالیات و یا پرداخت ارزش افزو

های صنایع و پتانسیل تولید داخل برای امر  ظرفیت واردات موقت گندم را قانونگذار برای استفاده حداکثری از ظرفیت: وی افزود

 .در نظر گرفته است صادرات گندم

طبق قانون و : مدرسی در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی برای اینکه گندم واردات موقت بطور کامل صادر شود وجود دارد، گفت

قانون گمرک، وارد کننده برای واردات موقت گندم باید سپرده معادل یک برابر کاالی وارداتی بگذارد و بعد هم در یک  ۰9ماده 

گندم یا همان آرد را صادر  ماهه محصول تولیدی از ۴ماهه و در صورت نیاز به تمدید زمان برای صادرات در یک فرصت  0زمان 

 .کند

توان بطور قطع  های وارداتی مثال یک در هزار وجود دارد و نمی نشست محموله البته احتمال بسیار کمی هم در: شتوی بیان دا

 .شود های گندم موقت وارداتی صادر می درصد محموله 0۵۵گفت که 

ی که از سوی وزارت اما با توجه به ضوابط: مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .های موقت واردتی گندم صادر شود به گمرک ابالغ شده است تمام سعی ما بر این است که تمامی محموله  جهاد
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کرده است  واردات با استفاده از شیوه ورود موقت با موضوعی که سازمان حمایت در زمینه واردات قطعی مطرح :مدرسی تأکید کرد

سازمان حمایت در ارتباط با واردات قطعی گندم ضوابط آن را اعالم کرده و بر اجرای آن نظارت  دو مقوله متفاوت است چرا که

 .مسئولیت ورود موقت گندم بر عهده گمرک است دارد، در حالی که
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  میلیون دالر پسته به آلمان در سال گذشتهمیلیون دالر پسته به آلمان در سال گذشته  ٠۵1٠۵1صادرات صادرات / / اشمیت در بازار خشکبار ایراناشمیت در بازار خشکبار ایران

ماهه سال گذشته  00حالی که طی وزیر کشاورزی آلمان با حضور در بازار تهران اقدام به خرید خشکبار و آجیل ایرانی کرد، در 

 .میلیون دالر پسته به کشور آلمان صادر شده است 0۵۴حدود 

، کریستین اشمیت، وزیر کشاورزی آلمان و هیأت همراه ضمن دیدار با وزیر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دلیل  مورد تبادل قرار داد و عالوه بر آن به... آالت، دام و ماشین های های مختلفی را در حوزه جهاد کشاورزی و معاونان وی، برنامه

شنبه از بازار تهران بازدید کرد که در این بازدید  مند بود، عصر روز یک های توریستی و گردشگری کشورمان عالقه آنکه به جذابیت

 .دلیل رغبتی که به خشکبار ایرانی داشت، اقدام به خرید کرد به

حجتی وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به ظرفیت تولید صادرات خرما، پسته و کشمش، صادرات این محصوالت به به گفته محمود 

 .میلیون دالر است 00۵ای که در حال حاضر صادرات این محصوالت کمتر از  گونه کشور آلمان چندان قابل مالحظه نیست؛ به

 0۵۴، 000۴ماهه سال  00طی : ته و سایر خشکبار به ایانا گفتالملل وزارت جهاد کشاورزی درباره صادرات پس مدیرکل بین

 .صورت خشک، مغزدار و سایر اقالم به کشور آلمان صادر شده است میلیون دالر انواع پسته به

های ناشی از  بندی محصول پسته ایرانی برای کاهش آلودگی ها رغبت دارند که در فرآوری و بسته آلمانی: هومن فتحی افزود

وجود آورده بود که  های دور، مسئله آلودگی به آفالتوکسین مشکالتی را به کسین همکاری داشته باشند؛ زیرا در گذشتهآفالتو

 .خوشبختانه رفع شده است

دلیل رغبت آنها به  بندی انواع محصوالت ایرانی اظهار تمایل کردند و به ها در زمینه فرآوری و بسته آلمانی: وی خاطرنشان کرد

های تهران انجام دادند و یکشنبه  گردشگری و توریستی کشورمان، بازدیدهای مختلفی را از کاخ گلستان و سایر جذابیت های جاذبه

 ./شب به کشورشان بازگشتند
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

کارگیری کودهای آلی و کارگیری کودهای آلی و   بهبه/ / صادرات چهار میلیون دالری کودهای آلی و زیستی به اروپا و آفریقاصادرات چهار میلیون دالری کودهای آلی و زیستی به اروپا و آفریقا

  شودشود  استان کشور اجرایی میاستان کشور اجرایی می  ٠۹٠۹زیستی در زیستی در 

زیستی به ارزش چهار میلیون های گذشته وجود داشت، کودهای آلی و  هایی که در نقل و انتقال پول طی سال با وجود محدودیت

رود با تغییر رویکرد در شورای راهبردی کود در  دالر به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، آفریقا و سوئد صادر شده است و انتظار می

 .صورت پایلوت آغاز شود کارگیری آن به استان کشور با حمایت سازمان تعاون روستایی به 00

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن کودهای رئیس هیأت

درصد مورد تأکید قرار گرفته بود، اما تا پایان برنامه  0۰در حالی که در برنامه پنجم توسعه استفاده از کودهای آلی و زیستی تا 

کارگیری کودهای آلی و  بود، محقق نشد و با تمدید اهداف این برنامه، شرایط به اعالم شده 0۴پنجم که سال آخر آن در پایان سال 

 .زیستی نیز تغییر پیدا کرد

پیش از آنکه برنامه پنجم توسعه برای برنامه ششم تمدید شود، پیشنهاداتی از سوی معاونت علمی و فناوری : سیامک علیزاده افزود

بند ( د)و ( ز)کارگیری کودهای آلی و زیستی ذیل بند  ریزی فناوری مبنی بر به مهریاست جمهوری و همچنین معاونت توسعه برنا

 .مطرح شد که امیدواریم با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در متن برنامه گنجانده شود 0۴0

یستی در اذهان خاطر انحرافاتی که از اصل تعریف کودهای آلی و ز رسد طی برنامه پنجم توسعه به نظر می به: وی خاطرنشان کرد

اند وارد سیستم مصرف شوند، در حالی که  دلیل کمبود اعتبار این کودها نتوانسته مدیران میانی وجود داشته است و همچنین به

درصد تولیدات کشاورزی از غذاهای سالم و محصوالت سالم تأمین شده باشد که به ناچار استفاده از  9۵های جدید باید  برابر برنامه

 .رسد نظر می ی و زیستی الزامی بهکودهای آل

 اعتنایی شرکت خدمات حمایتی به کودهای آلی و زیستی بی

ای دو سال گذشته بین انجمن و شرکت خدمات  هرچند موافقتنامه: مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی ادامه داد رئیس هیأت

دلیل  آلی و زیستی اجرایی شود، اما این موافقتنامه به حمایتی منعقد شد و مقرر گردید در چارچوب آن توسعه استفاده از کودهای

 .گاه به مرحله عملیاتی نرسید های فراوان این شرکت هیچ مشغله

عنوان یک شرکت دولتی ناگزیر است تکالیف وزارت جهاد کشاورزی را به  از آنجا که شرکت خدمات حمایتی به: علیزاده تصریح کرد

 .ای اتخاذ سیستم و روشی که بتواند عرضه کودهای آلی و زیستی را تسهیل کند، فراهم نشدمرحله اجرا بگذارد، فراغت الزم بر

 پشتیبانی مؤسسه آب و خاک از کودهای آلی و زیستی

با تغییر مدیریت مؤسسه خاک و آب و همچنین : گرفته انجمن با مؤسسه آب و خاک خبر داد و یادآور شد وی از موافقتنامه صورت

 .برند عنوان یک انقالب نام می وجود آمد که فعاالن حوزه از آن به عت، تحول معناداری در حوزه تخصصی بهتغییر معاونت زرا

نامه کودها با همکاری انجمن آلی و زیستی تدوین شد که با گذشت  های اخیر معاونت زراعت، شیوه با سیاست: علیزاده تأکید کرد

بار  دیگر، مقام عالی وزارت، شورای راهبردی کود را تعریف کرد و برای نخستین شود؛ از سوی آل خود نزدیک می زمان به شکل ایده

 .ساز حضور رسمی پیدا کنند گیر و تصمیم اند در روزهای تصمیم بخش خصوصی و انجمن کودهای آلی و زیستی توانسته

 کنند درصد ظرفیت فعالیت می ۹۵ها با  کارخانه
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بر اساس برآوردهای : تی با اشاره به وضعیت تولید کود در کشور اظهار داشتمدیره انجمن کودهای آلی و زیس رئیس هیأت

کنند، چرا که  درصد ظرفیت خود فعالیت می 0۵هزار تن ظرفیت دارند با  0۵۵هایی که یک میلیون و  گرفته، اکنون کارخانه صورت

 .بازار کشش الزم را برای عرضه محصوالت ندارد

های  علت عرضه محصوالت غیراستاندارد، کشاورزان و فعاالن حوزه تولید نسبت به فرآورده از سوی دیگر به: وی همچنین گفت

های  همین مسائل باعث شده کارخانه. دهند کارگیری کودهای با فوندانسیون جدید احتیاط به خرج می اعتماد شده و در به کودی بی

 .ها وجود دارد امکان توسعه فعالیتدرصدی به فعالیت ادامه دهند، در حالی که  0۵تولید کود با توان 

 استان کشور ٠۹کارگیری کودهای آلی و زیستی در  به

گرفته، مقرر شد  بر اساس مذاکرات صورت: علیزاده از موافقتنامه این انجمن با معاونت فنی سازمان تعاون روستایی خبر داد و افزود

صورت پایلوت استفاده از کودهای آلی و زیستی مورد  رعی بهصورت قطعی اسامی آنها مشخص است و در مزا در شش استان که به

 .ارزیابی قرار گیرد

کارگیری کودهای آلی و زیستی قطعی شده، اما طی روزهای آینده هفت استان  هرچند شش استان برای به: وی خاطرنشان کرد

 .رفتصورت پایلوت قرار خواهند گ کارگیری کودهای آلی و زیستی به دیگر نیز در فهرست به

 صادرات کودهای آلی و زیستی به سوئد، ترکیه و کشورهای آسیای میانه

بخشی از کودهای آلی و زیستی به  00تا  00از سال : مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی با اشاره به صادرات ادامه داد رئیس هیأت

 .صادر شدکشورهای شوروی سابق، ترکیه، آفریقا و همچنین کشورهای اروپایی نظیر سوئد 

علت مشکالتی که  به 0۴گرفته بیش از چهار میلیون دالر برآورد شده است، اما در سال  حجم صادرات صورت: علیزاده تصریح کرد

 .برای بازگشت پول وجود داشت، صادرات تقریباً متوقف شد

شده، اما برای افزایش فعالیت در حوزه هرچند سوئیفت در ایران بازگشایی : وی در پایان با اشاره به بازگشایی سوئیفت یادآور شد

داری  هرچند تهدیدهای خزانه. الملل وارد قراردادهای اجرایی شود های مؤثر در بازارهای بین بازرگانی الزم است بانک مرکزی با بانک

وئیفت، کند کرده الملل را برای پیوستن به قراردادهای تحت نظر س های نامی فعال در حوزه بین آمریکا کمی روند پیوستن بانک

 ./است
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  امحا نجات دادامحا نجات دادزمینی را از زمینی را از   هزار تن سیبهزار تن سیب  ٠۵۵٠۵۵یارانه صادراتی یارانه صادراتی / / زمینی بازگشتزمینی بازگشت  رونق به بازار سیبرونق به بازار سیب

شده است، اما در صورت نبود  بخش نیست و قیمت عرضه کمتر از قیمت تمام زمینی هنوز رضایت هرچند شرایط بازرگانی سیب

های جهاد کشاورزی باید سطح زیر  زمینی بودیم، با این وجود سازمان هزار تن سیب 0۵۵یارانه صادراتی باید امروز نگران امحای 

 .درصدی سطح زیر کشت جدی است 0۰کنترل کنند چراکه خطر کاهش زمینی را  کشت سیب

ضرر و زیان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی بذری کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کانون سیب

انگیزگی آنان و ورشکستگی عده زیادی از  زمینی به تولیدکنندگان وارد شده است، باعث بی فراوانی که از ناحیه انباشت تولید سیب

علت ورشکستگی و فشارهای مالی ناشی از  زمینی به طوری که تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان سیب کشاورزان شده است، به

 .عدم فروش محصول دچار سکته قلبی شده و عالوه بر مال خود، جان خود را نیز دادند

زمینی در سال زراعی آینده شده است،  انگیزگی کشاورزان برای کشت سیب خطرناکی باعث بیچنین شرایط : مجید سجادی افزود

زمینی را برای جلوگیری از کمبود احتمالی کنترل  ها سطح زیر کشت سیب های جهاد کشاورزی استان طوری که باید سازمان به

درصد کاهش  0۰نی در صورت عدم کنترل تا زمی های رسیده، سطح زیر کشت سیب بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد.کنند

 .خواهد یافت

 زمینی در کف افزایش قیمت تضمینی سیب

ترین سطح  زمینی در پایین دهد سیب نگاهی به قیمت خرید تضمینی نشان می: زمینی بذری کشور ادامه داد مدیرعامل کانون سیب

 .تافزایش قرار داشته و نرخ رشد کمتر از شش درصد را تجربه کرده اس

 .گذاری شده است تومان قیمت 1۵۵ترین سطح بیش از  زمینی طرح استمرار در پایین شده سیب قیمت تمام: سجادی تصریح کرد

ویژه در دی، بهمن و اسفندماه تعریف  های پایانی سال به زمینی در ماه منظور عرضه سیب به 01طرح استمرار از سال : وی یادآور شد

 .ای دیگر چنین شرایطی برای تولید گسترده وجود ندارد غییرات اقلیم و توسعه کشت گلخانهرسد با ت نظر می شد، اما به

 زمینی نرمال شد بازار توزیع سیب

زمینی هنوز در بازارهای داخلی کشور و  هرچند هنوز وضعیت تجاری سیب: زمینی بذری کشور تأکید کرد مدیرعامل کانون سیب

 .های انباری کاسته شده و خطر امحا از بین رفته است زمینی کرده است، اما از حجم سیبالمللی تغییر چندانی ن بازارهای بین

تومان برآورد شده، اما توزیع به تناوب صورت گرفته و مقادیر  1۵۵زمینی هنوز کمتر از  قیمت عرضه سیب: سجادی اظهار داشت

 .ماه باید توزیع شود داشته و حداکثر تا پایان فروردینباقیمانده نیز با توجه به گرم شدن هوا چندان قابلیت برای نگهداری ن

 هزار تن محصول امحائی داشتیم ٠۵۵زمینی نبود  یارانه سیب

صورت اختصاصی به این محصول اختصاص یافت، هرچند  زمینی که به یارانه سیب: زمینی گفت وی با اشاره به یارانه صاداتی سیب

زمینی را  ا به همراه نداشت، اما به لحاظ روانی تأثیر مثبتی بر بازار داشت و توزیع سیبدر عمل کار شگرفی در بازارهای صادراتی ر

 ./زمینی بودیم هزار تن سیب 0۵۵اگر یارانه صادراتی نبود، باید امروز نگران امحاء بیش از : سجادی در پایان افزود.تسهیل کرد
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 صاادرات و واردات

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

رأس دام رأس دام   ۰۵۵۵۰۵۵۵صادرات صادرات / / میلیون دالری دام و طیور در مثبت شدن تراز تجاری بخشمیلیون دالری دام و طیور در مثبت شدن تراز تجاری بخش  1۵۵1۵۵سهم بیش از سهم بیش از 

  سبک از ابتدای امسالسبک از ابتدای امسال

 ۴۵۵میلیارد دالر مثبت بود که سهم بخش دام و طیور بیش از ظرف دو سال و نیم گذشته، تراز تجاری بخش کشاورزی حدود پنج 

 .میلیون دالر برآورد شده است

درباره نقش دام و طیور در مثبت ( ایانا)معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

توجه به شرایط خود نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و در کشورهای مختلف دنیا با : شدن تراز تجاری بخش کشاورزی گفت

 .ایران نیز جز این نبوده و نیست

های مختلف حود پنج  های جدی در بخش ظرف دو سال و نیم گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی با حمایت: حسن رکنی افزود

 .کشاورزی اتفاق افتاده استهای وزارت جهاد  میلیارد دالر مثبت شد که این عدد در سرجمع فعالیت

میلیون دالر تراز تجاری مثبت شده است که در برخی از اقالم صادرکننده  ۴۵۵در بخش دام و طیور بیش از : وی خاطرنشان کرد

شود و  مرغ، ایران یکی از کشورهای مطرح بزرگ صادرکننده دنیا محسوب می در صادرات گوشت مرغ و تخم: رکنی ادامه داد.ایم بوده

 .ایم هزار تن صادرات داشته 1۵۵عسل، شیر و لبنیات نیز در سال گذشته حدود  در

درصد این تولید را ناگزیر به واردات بودیم،  0۵هزار تن رسید که حدود  8۵۵میزان تولید گوشت قرمز به حدود : وی تصریح کرد

 .های مختلف گوشت قرمز وارد کردیم هزار تن در سال 8۵تا  0۵یعنی حدود 

 ت بیش از یک میلیون رأسی دام به کشورهای حوزه خلیج فارس در سال گذشتهصادرا

در سال گذشته بیش از یک میلیون رأس دام به کشورهای حوزه خلیج : معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .فارس صادر شد که این امر بخشی از توازن ناشی از واردات گوشت قرمز را جبران کرد

طور  ای خلیج فارس صادر شده که به هزار رأس دام سبک به کشورهای حاشیه در سال جاری تاکنون حدود پنج: تأکید کرد رکنی

 .شود قطع در ادامه سال جاری افزایش خواهد یافت، زیرا مسائل موجود سرانجام با روشی حل می

توازن علوفه و : و رسیدن به توازن برشمرد و اظهار داشتهای دامی از دیگر عوامل افزایش تولید  وی افزایش عملکرد را در جمعیت

های دامی را نیز باید در نظر بگیریم و سپس نسبت به تولید اقدام کنیم که در مجموع در سالی که گذشت، وضعیت  فرآورده

 .تولیدات بخش دام و طیور مناسب بود

میلیون  ۴۵۵وجود داشت که توازن مثبت آن باالی  بیش از یک میلیارد دالر صادرات در بخش کشاورزی: رکنی همچنین گفت

 .دالر برآورد شد

ایم و در برخی محصوالت دیگر،  روزه از قبیل بوقلمون وارد داشته های یک های غذایی و جوجه در برخی از مکمل: وی در ادامه افزود

 .صادرات داشتیم

 دسترسی به بازارهای اروپایی از طریق کشور آلمان

آلمان در : دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره پتانسیل کشور آلمان برای صنعت دام و طیور کشور خاطرنشان کردمعاون تولیدات 

توانیم از آنها در حوزه دام و طیور استفاده کنیم و عالوه بر آن،  آالت کشاورزی، ادوات کیفی خوبی دارد که می صنعت و ماشین

 .سازی و ارتقاء تولید بهره ببرند رب این کشور برای بهینهتوانند از تجا محققان و همکاران کارشناس می
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توانیم محصوالتمان را به این کشور صادر و  آلمان کشوری است که به بازارهای اروپایی دسترسی دارد؛ بنابراین می: رکنی ادامه داد

 .سپس راه را برای ورود به بازارهای جهانی دیگر باز کنیم

 .گذاری مشترک داشته باشیم تا این امر منتج به افزایش صادرات شود ها سرمایه توانیم با آلمانی می در برخی اقالم: وی تصریح کرد

گذاری بتوانیم زمینه  توانیم برنامه مشترکی را تدوین کنیم تا با سرمایه در بخش محصوالت پروتئینی می: رکنی در پایان یادآور شد

 ./ئینی فراهم آوریمدرصد اقالم پروت 0۵تا  8۵صادرات بیشتر را در 

/news/fa/ir.iana.www://http90800D/%8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29811/%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 
 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

یک میلیارد دالری یک میلیارد دالری پیش بینی صادرات پیش بینی صادرات / / درصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیهدرصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیه  1۰1۰تعرفه تعرفه 

  محصوالت لبنیمحصوالت لبنی

درصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیه است که تا به امروز روسیه این تعرفه را  9۰تعرفه :دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

با اشاره به اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار.کاهش نداده است

تن پنیر از انواع  09تن پنیر سبز به روسیه صادر شده و  09در اسفند ماه سال گذشته، : صادرات لبنیات به روسیه اظهار داشت

گذراندن مراحل اولیه شاهد دیگر بعد از صدور گواهی مبدا تا پایان فروردین ماه صادر خواهد شد و امیدواریم بعد از بازاریابی و 

 .افزایش صادرات لبنیات به روسیه باشیم

میلیون  8۵۵الی  ۰۵۵برای سال جاری پیش بینی کرده ایم که صادرات : وی با اشاره به پیش بینی صادرات لبنیات به روسیه گفت

 .این رقم به یک میلیارد دالر برسددالر محصوالت لبنی به روسیه محقق شود و این درحالیست که کارخانه ها انتظار دارند که 

میلیون دالر برای کشور  1۴۵سال گذشته ،مجموع صادرات محصوالت لبنی به عراق و افغانستان : باکری در ادامه یادآور شد

 .ارزآوری در برداشته است

والت لبنی در روسیه قابل قیمت محص: دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه محصوالت لبنی در روسیه قیمت پایینی دارند، گفت

مقایسه با قیمت لبنیات در ایران نیست و این مساله مانع بزرگی در توسعه صادرات است که برای حل این مشکل باید راه حلی 

 .اندیشیده شود

مروز روسیه درصدی بزرگترین مانع صادرات به روسیه است که تا به ا 9۰تعرفه : وی با اشاره به موانع صادرات به روسیه بیان کرد

 .این تعرفه را کاهش نداده است
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  منطقه آزاد بندر صُحار جایگزین دوبیمنطقه آزاد بندر صُحار جایگزین دوبی/ / های ایران و عمان در حوزه صنایع غذاییهای ایران و عمان در حوزه صنایع غذایی  توسعه همکاریتوسعه همکاری

ای که تراز تجاری ایران با  گونه های دو کشور به منظور افزایش همکاری ماه سال جاری به مدیرعامل منطقه آزاد صُحار اردیبهشت

ذایی افزایش ویژه در بخش صنایع غ های دو طرف به گذاری عمان مشابه ایران و دوبی افزایش پیدا کرده و توسعه همکاری و سرمایه

 .پیدا کند، به ایران سفر خواهد کرد

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت

ثراء از تمایل  سسه الرئیس مؤ گذاری ایران و عمان، قاسم عبدالعزیز، نایب روز گذشته در کمیسیون مشترک سرمایه: گفت

 .گذاران عمانی در صنایع غذایی ایران خبر داد و همچنین خواستار توسعه روابط تجاری دو کشور شد سرمایه

گذاری خارجی این شرکت همراه  در جلسه روز گذشته که با همراهی توماس اندرسون آمریکایی، مشاور سرمایه: احمد آزادمرد افزود

گذاری مشترک ایران و عمان برای ایجاد یک منطقه آزاد و شهرک صنعتی  اد بندر صحار عمان سرمایهبود، مقرر شد در منطقه آز

 .منظور افزایش تبادالت تجاری دو کشور مورد تصریح قرار گیرد به

فزایش ماه سال جاری، مدیرعامل منطقه آزاد بندر صحار به ایران سفر خواهد کرد تا پیرامون ا اردیبهشت 9۵: وی خاطرنشان کرد

 .های تجاری بخش خصوصی دو طرف، مذاکرات عملیاتی در قالب قراردادهای تجاری دنبال شود همکاری

های تجاری دو کشور افزایش یافته و نظیر تراز تجاری ایران و دوبی در این  دنبال آن است که همکاری عمان به: آزادمرد ادامه داد

 .فرما شود کشور حکم

تواند در  شود که به تناسب نیاز بازار عمان می نوع صنایع کنسروی و صنایع غذایی در ایران تولید می 0۰۵بیش از : وی تصریح کرد

 .صدر صادرات قرار گیرد

های دو کشور آغاز شده و بخش  همچنین برای توسعه روابط در سطح سیاسی نیز اقداماتی بین سفارتخانه: آزادمرد یادآور شد

 .نیز وارد میدان شده است اقتصادی سفارتخانه ایران در عمان

 کند تولید نشائی، مواد اولیه را از دسترس صنایع تبدیلی خارج می

برآیند اتاق بازرگانی از : مدیره کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به حضور وزیر جهاد کشاورزی در اتاق ایران تأکید کرد عضو هیأت

جویی در مصرف آب را در  کند تا صرفه ویژه آنکه شخص وزیر تالش می بهگرفته در بخش کشاورزی مثبت است،  های صورت فعالیت

 .حوزه تولید نهادینه کند

منظور کاهش مصرف آب خبر داد، اما باید توجه  وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته از توسعه کشت نشاء در ایران به: وی اظهار داشت

فرنگی خواهد شد و باید ابزارهای کنترل  ه در صنایع تبدیلی نظیر گوجهویژ شده به داشت که تولید گلخانه باعث افزایش قیمت تمام

 .قیمت محاسبه شود

زمینی و سایر محصوالت صیفی باید  فرنگی، سیب بر نظیر گوجه منظور توسعه صادرات محصوالت آب به: آزادمرد در پایان گفت

 ./عالیت و حفظ خطوط صادراتی خود را داشته باشندای باشد که صنایع تبدیلی نیز توان افزایش ف گونه ها به ریزی برنامه
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۹۱دو شنبه 

  لیست جدید مواد غذایی غیراستانداردلیست جدید مواد غذایی غیراستاندارد

مدیرکل استاندارد تهران ضمن اعالم خبر ابطال پروانه کاربرد عالمت استاندارد هشت فراورده غذایی در تهران، گفت  <مواد غذایی

 .، به علت نداشتن مجوز استاندارد ، شناسایی و توقیف شد KC هزار قوطی کنسرو ذرت شیرین با نام تجارتی 00حدود : 

های کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی مواد غذایی ، در اواخر  رسیدر جریان باز: مسلم بیات در این خصوص اظهارداشت

به علت نداشتن مجوز استاندارد ، روغن کنجد با نام  KC هزار قوطی کنسرو ذرت شیرین با نام تجارتی 00سال گذشته ، حدود 

شنسل مرغ با نام تجارتی واتسو به  – تجارتی گلدن ساین به علت جعل نشان استاندارد در شهرک صنعتی عباس آباد ، ناگت مرغ

 .علت جعل نشان استاندارد در شهرک صنعتی پیشوا ، شناسایی و توقیف شدند

بندی با نام  ، پروانه کاربرد عالمت استاندارد هشت فراورده شامل قند حبه بسته 0۴در جلسات کمیته عالیم اسفندماه: وی افزود 

با نام تجارتی مهر ، شکر و قند کله  pet بندی ای بدون گاز در بسته یو ، نوشیدنی میوهتجارتی بونیتو ، شکالت با نام تجارتی ل

شکسته با نام تجارتی یادابه ، ماست پرچرب و کم چرب با نام تجارتی به تک ، کنسرو خوراک بادمجان و کنسرو نخود سبز با نام 

 .تجارتی ورامین تک ، ابطال شد

خالل مغز بادام با : ورده پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری صادر شد که بدین شرح است فرا ۰۵در این جلسات همچنین برای 

بندی  بندی فیلم سه الیه پالستیکی با نام تجارتی بادیه ، ماست پرچرب در بسته نام تجارتی گلها ، دوغ بدون گاز گرمادیده در بسته

استایرن با نام تجارتی تین دامدارن ،  بندی ظروف پلی ه پاستوریزه در بستهظروف پلی استایرن با نام تجارتی بادیه ، خامه صبحان

گرمی با نام تجارتی دوغزال ،  ۰۵۵متاالیز درون جعبه مقوایی تا وزن  opp بندی چای سیاه شکسته و قلم باروتی خارجی در بسته

بندی سلوفان با نام تجارتی  کیک روغنی در بستهبندی جعبه مقوایی با نام تجارتی دوغزال ،  ای سیاه و سبز در بسته چای کیسه

استریلیزه  ) با نام تجارتی لکسوس ، شیر فرادما( های پالستیکی  بندی فیلم در بسته) نانالی ، بستنی شیری مخلوط با چربی نباتی 

بندی تتراپک هزار  در بسته( زه استریلی) فرادما ( کاکائو ) بندی تتراپک هزار گرمی با نام تجارتی لکسوس ، شیرطعم دار  در بسته( 

بندی فیلم سه الیه  در بسته ( خامه قنادی شیرین شده) گرمی با نام تجارتی لکسوس ، خامه طعم دار پاستوریزه و فرادما 

درصد گوشت قرمز با نام تجارتی تی  10-8۵درصد و  ۰0-1۵درصد و ۴۵-۰۵پالستیکی با نام تجارتی شکلی ، سوسیس و کالباس 

) بندی جعبه مقوایی با نام تجارتی صداقت ، کیک روغنی  ای سیاه در بسته س کالباس و تهران کارو ، چای کیسهشین سوسی

بندی پلی اتیلن با نام تجارتی رز طالیی و رز سبز ،  بندی سلوفان پچ پچ و بن ، دوغ بدون گازگرمادیده در بسته  در بسته( کشمشی 

بندی قوطی  کنسرو نخودسبز در بسته –کنسرو مرغ  –مخلوط سبزیجات  –و قارچ کنسر -ای  کنسرو گوشت تکه –کنسرو ذرت 

، بستنی شیری مخلوط با جربی نباتی با نام تجارتی آیس  000و صنایع غذایی  000گرمی با نام تجارتی  ۰۵۵فلزی غذایی تا وزن 

متاالیز  opp بندی در بسته( سیاه خارجی )  بندی شیشه با نام تجارتی سرشار ، چای معطر فیال ، فراورده سس مایونز در بسته

 –کنسرو باقالپخته  -گرمی با نام تجارتی دوغزال ، کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی  ۰۵۵درون جعبه مقوایی تا وزن 

یارشور در کنسرو خ -گرم و مربای آلبالو  ۰۵۵بندی قوطی فلزی غذایی تا  کنسرو ذرت در بسته –کنسرو لوبیا سبز  –کنسرو قارچ 

بندی ظروف پلی  گرمی با نام تجارتی آدلی ، پروتئین سویا با نام تجارتی گلها ، ماست پرچرب در بسته 0۰۵بسته بندی شیشه 

شیرینی آردی با نام تجارتی شوپا ، خامه قنادی شیرین شده با نام  –ویفر  –کیک روغنی  –استایرن با نام تجارتی پونک ، کلوچه 

با نام تجارتیماجو ، قوطی فلزی سه تکه باالک سفید در اوزان  pet بندی شیشه و ای در بسته به گازدار میوهتجارتی مهر ، نوشا

گرمی با نام تجارتی تنگه نور ، پودر ژله با نام تجارتی تیستی ، دی کلسیم فسفات از شرکت دارویی پرتوبشاش ، آب  ۰۵۵
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با نام تجارتی ایرانداد ،  pet بندی ظرف لیورا ، آب معدنی طبیعی در بسته با نام تجارتی pet بندی شده در ظروف آشامیدنی بسته

بندی پلی اتیلنی  کیلوگرمی با نام تجارتی آفتاب ، دوغ بدون گاز گرمادیده در بسته 01گرمی و  90۵۵قوطی فلزی سه تکه در اوزان 

سته بندی ظروف پلی استایرن با نام تجارتی دیالی ، ماست دار در ب با نام تجارتی دومینو ، ویفر با نام تجارتی دومیکا ، ماست طعم

 . بندی ظروف پلی پروپیلن با نام تجارتی حسن پور دار و ماست پرچرب در بسته طعم

فرآورده های نان سوخاری و نان جو در بسته بندی متاالیز با نام تجارتی مجتمع نان صنعت بهشت و فورنی ، شربت آناناس در 

گرمی و ظروف پلی اتیلنی با نام تجارتی رازک ، انبه خشک شده با نام تجارتی میویتا ، ترشی مخلوط  0۰۵ا بسته بندی شیشه ت

با ( مورد مصرف در صنایع غذایی )  8۵و  1۵گرمی با نام تجارتی آدلی ، عصاره مالت بابریکس  0۰۵بندی شیشه  بندری در بسته

 .دریافت کردند نام تجارتی مالتز نیز ، پروانه استاندارد تشویقی
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵2سه شنبه 

  آلمانیآلمانی  تولید لبنیات در ایران با برندتولید لبنیات در ایران با برند

براساس : گفت "های بهداشتی در بخش دامپزشکی میان ایران و آلمان امضای پروتکل"معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

مذاکراتی که با آلمانی ها انجام شد، درصدد تولید لبنیات، مرغ و تخم مرغ به صورت مشترک در ایران با برند آلمانی و صادرات آنها 

 .هستیم

ای که دامداران برای کاهش تدریجی تولید شیرخام در سال جاری به دلیل قیمت پایین این  در خصوص برنامهحسن رکنی 

سال گذشته وجود داشته، خرید شیرخام دامداران توسط صنایع لبنی به  9هایی که در  یکی از چالش: محصول دارند، اظهار کرد

 .دا نکرده و این کشمکش میان دامداران و صنایع لبنی ادامه داردکمتر از نرخ مصوب بوده است و هنوز هم شرایط منطقی پی

خواهیم داشت، هرچند که این  ای درسال جدید میان طرفین تولید شیرخام و صنایع لبنی در ارتباط با نرخ شیرخام جلسه: وی افزود

 .برگزار شده بود(بدون نتیجه )جلسه در سال گذشته نیز 

 یئت دولت در خصوص شیرخام نظارت کندسازمان حمایت بر اجرای مصوبه ه

شود، شرایط الزام  ها را دارد از این سازمان خواسته می با توجه به اینکه سازمان حمایت، مسئولیت نظارت برقیمت: وی تصریح کرد

 .به رعایت قانون و رعایت مصوبه هیئت دولت در خصوص شیرخام را فراهم کند

های اروپایی محدودیت تولید خود  شرکت :چالش جهانی درباره شیر وجود دارد، یادآور شد معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه

اند و رقابت برای صادرات در دنیا افزایش یافته است، اما این به آن معنی نیست که ما نتوانیم صادرات داشته باشم، زیرا  را برداشته

 .های منطقه را در اختیار داریم بازار

های اطراف  باتوجه به اینکه کشور :هزارتن صادرات محصوالت لبنی وجود داشت اضافه کرد 1۵۵ه سال گذشته رکنی با بیان اینک

 .ما وارد کننده لبنیات هستند این مزیت برای تولید و صادرات ما وجود دارد

باید حضور در بازارهای : شد،گفتوی با اشاره به اینکه باید شرایطی فراهم آورد که صادرات لبنیات، برای صادرکننده نیز اقتصادی با

 .منطقه پررنگ تر شود که با تنوع محصوالت لبنی ما، این امکان فراهم است

 افزایش تولید شیر خام از اولویت های برنامه ششم است

، دارای های دولت و برنامه ششم افزایش تولید شیرخام در برنامه: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت

 .ها استفاده شود های تولید باید از این فرصت اولویت است و با توجه به ظرفیت

اند اگر قیمت مصوب توسط صنایع لبنی رعایت نشود، استمرار این وضعیت آنها را دچار مشکل  دامداران معتقد: وی تصریح کرد

 .کنند کرده و موضوع عرضه و تقاضا را برای کنترل نرخ مطرح می

بهبود داد تا در حجم بیشتر و به ( به جای کاهش تولید)برای برون رفت از این مشکل، باید شرایط صادرات لبنیات را : فتگ رکنی

 .صورت روانتر صادارت صورت گیرد

با روسیه مذاکراتی درحال انجام است و : رکنی با بیان اینکه تعرفه صادرات محصوالت لبنی به روسیه باال است، تأکید کرد

ها کماکان وجود دارد که صادرات را دچار چالش کرده است و باید  ات کلی و پروتکل ها نهایی شده است، اما موانع تعرفهموضوع

 .مذاکرات تکمیلی در این ارتباط انجام شود

 0۰سال امیدواریم که این طرح در : میان گمرک ایران و روسیه مطرح است گفت "کریدور سبز "وی با اشاره به اینکه بحث ایجاد 

 .عملیاتی شود تا صادرات لبنیات افزایش یابد
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با وجود اینکه برخی افراد با مشکالت : افزود "اهمیت مصرف لبنیات برای مردم روشن شود"این مقام مسئول با بیان اینکه، باید 

هایی برای سالمت آنها دارد تا  تها این فرهنگ سازی انجام شود که این ماده پروتئینی چه مزی اند، اما باید توسط رسانه مالی مواجه

 .مصرف شیرخام تولیدی دامداران نیز افزایش یابد

قیمت شیرخام تحت تاثیر عوامل متعددی قرار : های جهانی اظهار کرد وی درباره نرخ مصوب شیرخام در ایران، در مقایسه با نرخ

ای برای تامین خواک پرداخت  شود و در واقع هزینه میها در فضای باز تامین  دارد به طوری که در برخی کشورها علوفه دام

 .تومان ایران نزدیک است 0۴۴۵المللی قیمت مصوب شیرخام به رقم هرلیتر  شود، اما در مراودات بین نمی

 دامی های های اروپایی برای صادرات محصوالت و فرآورده استفاده از برند

ر شرایط پسا تحریم به ایران آمده اند به دنبال افزایش ارتباط تجاری خود در رکنی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهایی که د

ها  های مشترکی که در بخش دامپزشکی در دیدار روز گذشته با آلمان با توجه به پروتکل: بخش کشاورزی با ما هستند ادامه داد

 .صادراتی را گسترش دهیم های های مشترک، حضور خود دربازار امضا شد، امیدواریم براساس سرمایه گذاری

 
توانیم  های مشترک می گذاری معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دربرخی اقالم ما مزیت صادراتی داریم که بر اساس سرمایه

توانم لبنیات، مرغ و تخم مرغ را به  براساس مذاکراتی که با آلمانی ها انجام شده است ما می: صادرات را گسترش دهیم، گفت

 .ورت مشترک تولید و صادر کنیمص

گذاری مشترکی که در  توانیم استفاده کنیم و براساس سرمایه های اروپایی برای صادرات محصوالت خود می از برند: وی یادآورشد

 .شود ،صادرات محصوالت تولیدی را رونق دهیم کشور انجام می

ای باالیی در ارتباط با تولیدات محصوالت پروتئینی و لبنی دارند و از ه و استاندارد  رکنی در پایان با بیان اینکه آلمانی ها شاخص

سرمایه گذاری مشترک در این بخش و صادرات محصول نهایی، نقش مهمی در : آیند، گفت کشورهای مطرح دنیا به حساب می

 .شکوفایی تولیدات کشور دارد
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 عسل

 آیانا - ۰۹۸۹اسفند  ۵۲: تاریخ

مخالفت انجمن علمی مخالفت انجمن علمی / / افشانیافشانی  برابری ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی با گردهبرابری ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی با گرده  ٠1۹٠1۹افزایش افزایش 

  زنبورعسل با واردات نژادهای خارجیزنبورعسل با واردات نژادهای خارجی

افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتادن امنیت غذایی، لزوم حفاظت  سریع گردهدر پی هشدار سازمان ملل مبنی بر زوال 

 .کند از زنبورهای عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا می

افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتادن امنیت غذایی،  در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر زوال سریع گرده

 .کند عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا میلزوم حفاظت از زنبورهای 

طبق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برابر  0۴0 تواند ارزش محصوالت تولیدی را تا افشانی در مزارع، می شده در جهان استفاده از زنبورعسل برای گرده تحقیقات انجام

 .برابر است 0۵افزایش دهد، البته این رقم در ایران حدود 

اند و بیشتر  متأسفانه زنبوردارهای کشور مظلوم واقع شده: های زنبورداری در ایران و جهان افزود حسین پورقرایی با اشاره به تفاوت

دار بادام، به ازای هر  کشوری مانند آمریکا، کشاورز مزرعهعنوان یک حامی قبول ندارند، این در حالی است که در  کشاورزان آنها را به

کند، اما در ایران، معموالً  افشانی، پول پرداخت می روزه گرده 9۰تا  9۵دالر برای یک دوره  089پذیرد،  کندویی که از زنبوردار می

زنبورها نیز به عهده کشاورز بوده و این مسئله عالوه بر این موارد، بیمه : وی خاطرنشان کرد.این زنبوردار است که باید پول بپردازد

افشانی توسظ زنبور مزایای  گرده: دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران معتقد است.در جوامع پیشرفته کامالً پذیرفته شده است

ترین  نهایی از مهم آوری بیشتر، افزایش تولید و باال رفتن کیفیت محصوالت ها، دانه بسیاری دارد که جلوگیری از سرمازدگی شکوفه

افشانی توسط زنبور آگاه شوند؛  رسانی شود تا از نکات مثبت گرده البته اینها مواردی است که باید به کشاورزان اطالع. آنهاست

افشانی که در دوره نخست  به گفته پورقرایی، ستاد گرده.شود بنابراین بخش بزرگی از موانع، با فرهنگسازی صحیح مرتفع می

ی شروع به کار کرد، بعد از عوض شدن دولت مسکوت ماند، اما اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دوباره این صدارت حجت

عنوان پایلوت در منطقه دماوند به اجرا گذاشته  افشانی به های گرده موضوع از سر گرفته شده و قرار است در سال آینده یکی از طرح

 .شود

این موضوع : زنند، ادامه داد بهانه افزایش تولید عسل، سنگ واردات نژادهای خارجی را به سینه می وی با بیان اینکه برخی به

 .ریسک بسیار باالیی دارد و انجمن علمی به شدت با آن مخالف است

رای واردات سوم مقدار کنونی نیز تقلیل یابد، باز هم قبول ریسک ب حتی اگر تولید عسل در کشور به یک: این کارشناس تصریح کرد

هایی در کشورهای مختلف وجود دارد که خوشبختانه در ایران نیست  اکنون بیماری نژادهای خارجی توجیه نخواهد داشت، زیرا هم

 .های جدید ممکن است اقتصاد زنبورداری ایران به خطر بیفتد و با ورود گونه

های بومی، زنبورداری کشور را تهدید خواهد  از بین رفتن گونهاز نظر پورقرایی، حتی اگر خطر بیماری نیز وجود نداشته باشد، خطر 

کرد؛ نمونه این اتفاق در کشوری مانند مصر افتاد که بعد از گذشت چند سال از ورود زنبورهای خارجی، نه اثری از نژاد وارداتی 

 .ماند و نه نژاد بومی، بنابراین باید مراقب مرزها بود تا پدیده قاچاق نیز صورت نگیرد
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برداری کندوها بیش از ظرفیت مراتع، ازجمله مواردی است که دست به  شرایط اقلیمی نامساعد، ریزگردها و بهره: وی معتقد است

کمااینکه متخصصان ژنتیک کشور نیز . اند؛ بنابراین بحث نژاد مطرح نیست دست هم داده و باعث کاهش تولید عسل در کشور شده

 .اند به نتایج بسیار مطلوبی دست یابند ژادهای بومی، توانستهبا انجام کارهای تحقیقاتی روی ن

هنوز در کشور چارچوب مشخصی برای تولید عسل ارگانیک وجود : های ارگانیک موجود در بازار اظهار داشت پورقرایی درباره عسل

ی واقعی کلمه ارگانیک نبوده و تنها رسند، به معنا هایی که به نام ارگانیک در کشور به فروش می به همین دلیل، تمام عسل. ندارد

 ./توان گفت عسل ارگانیک، دروغی بیش نیست از این جهت، می. قیمت باالیی دارند
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 علوفه

 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹جمعه 

  ترین خرید خارجی ایران ترین خرید خارجی ایران   ذرت دامی گرانذرت دامی گران

  .میلیارد دالر ذرت دامی توسط ایران این محصول به صدر جدول واردات کشور رسید 0.۴با خرید 

محصول اول صادراتی به لحاظ  0۵دهد که  نشان می 000۴به گزارش خبرنگار ایسنا، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در سال 

  .دهند درصد از کل واردات کشور را تشکیل می 00.۴میلیارد دالر،  0.9عادل قیمتی با ارزشی م

میلیارد  0.8میلیون تن به ارزش  1.0با مقدار واردات  0000از بین محصوالت اول وارداتی کشور، ذرت دامی که در انتهای سال 

میلیارد دالر به صدر جدول  0.۴میلون تن  1.0دالر در رده سوم محصوالت وارداتی قرار داشت، در پایان سال گذشته با واردات 

  .واردات رسید

میلیون دالر، لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت  819.0ها بجز گندم دامی به ارزش  در ادامه نیز محصوالتی همچون سایر دانه

های جامد به شکل حبه یا  میلیون دالر، کنجاله و سایر آخالک 18۵میلیون دالر، انواع برنج به ارزش  090.1خرد شده به ارزش 

میلیون دالر، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با  109آید به ارزش  سویا به دست می گلولهک که از استخراج روغن

میلیون دالر، سایر ماشین آالت و  190سی سی به ارزش  9۵۵۵درصد، با حجم موتور  0۵درصد تا کمتر از  0۴ساخت داخل 

 LED میلیون دالر، ماژول نمایشگر ۰00.0با ارزش  ...های معدنی و  های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری سوخت دستگاه

های معدنی  های به هم فشردن، شکل دادن یا قالب گیری سوخت میلیون دالر، سایرماشین آالت و دستگاه ۰80به ارزش  LCD یا

یون دالر و میل ۰۰۵های ریخته گری ازما سه فقط گرم نورد شده به صورت طومار به ارزش  های درست کردن قالب جامد و ماشین

میلیون دیگر محصوالتی هستند که در  ۰9۰.9سی سی به ارزش  9۵۵۵سی سی تا  0۰۵۵وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 

  .این جدول به ترتیب در رتبه های دوم تا دهم قرار دارند
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 گل و گیاهان صنعتی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  دار بخش باغبانی استدار بخش باغبانی است  های اولویتهای اولویت  تولید گیاهان دارویی از مهمترین برنامهتولید گیاهان دارویی از مهمترین برنامه
  .دار، تولید گیاهان دارویی در بخش باغبانی است های اولویت یکی از مهمترین برنامه: معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت 

باغبانی که در از کرج، محمدعلی طهماسبی ظهر امروز در مراسم آغاز به کار پژوهشکده تحقیقاتی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هایی در راستای عملیاتی شدن  های این معاونت اجرای برنامه یکی از مهمترین برنامه: اندازی شد، اظهار داشت محمدشهر کرج راه

 .اقتصاد مقاومتی است

تولید  مقاومتی، های تحقیقاتی با محور اقتصاد  در این راستا و با تالش محققان و با پشتیبانی این موسسه در زمینه: وی ادامه داد

 .جویی در مصرف آب در اولویت این معاونت قرار دارد ها، تولیدات گیاهان دارویی و صرفه خیار، در گلخانه محصوالتی از قبیل گوجه، 

تا  ریزی کنیم که بتوانیم در کسب دانش باغبانی تجربیات باال در سطح جهانی را به دست آوریم ای برنامه باید به گونه: وی ادامه داد

 .های چشمگیری مواجه شویم بتوانیم در این عرصه با موفقیت

محصول گیاهی  0۰های انجام شده هم اکنون اقدامات الزم برای تولید و فرآوری  ریزی با تدابیر و برنامه: این مسئول تأکید کرد

 .دارویی کشور در دست انجام است

هزار هکتار  0۴۵های زیرکشت برای تولید داروهای گیاهی در کشور  مینطهماسبی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه میزان ز

 .ها گل محمدی و بقیه آن انواع دیگر از گیاهان دارویی است هزارهکتار از این زمین 0۰هزار هکتار آن زعفران،  8۵: است افزود

ما نیز برای توسعه و ارتقای گیاهان دارویی تالش : گفت  وی با بیان اینکه امروز گرایش جهان به سمت تولید گیاهان دارویی است،

 .های گیاهی مختلف در کشور باید در عرصه دستیابی به گیاهان دارویی پیشتاز باشیم است، لذا با توجه به گونه

جویی در مصرف آب از دیگر  معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه صرفه

جویی در مصرف  با توجه به وضعیت آب در کشور و برای رسیدن به شعار امسال صرفه: بیان داشت  های این معاونت است، تاولوی

 .های این معاونت قرار دارد آب نیز از مهمترین برنامه

 .آب پیش برویمجویی  های نوین آبیاری کشاورزی به سمت صرفه در این راستا باید با استفاده از سیستم: طهماسبی تأکید کرد
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 گل و گیاهان صنعتی

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  آباد به خارج کشورآباد به خارج کشور  هزار دالری گل و گیاه از عباسهزار دالری گل و گیاه از عباس  1۰1۰صادرات صادرات 
هزار دالر گل و گیاه از ابتدای امسال تاکنون از این شهرستان به خارج کشور  ۴0: آباد گفت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس 

 ۰0آباد دارای  هرستان عباسدر شهرستان ساری، با اشاره به اینکه ش خبرگزاری فارسگو با خبرنگار  و خیراهلل ابوالحسنی در گفت .صادرات شد

بینی ما بر این است فضای باز پرورش گل در سال جاری افزایش یابد،  هکتار فضای باز پرورش گل است که پیش 000هکتار فضای گلخانه و 

 .آباد فعالیت دارند بردار گل و گیاه در فضای گلخانه و باز شهرستان عباس بهره 00۵: افزود

 09میلیون گلدان و اصله و فضای باز را  ۴.۰آباد، تولید گل و گیاه در فضای گلخانه را  ن عباسمدیر جهاد کشاورزی شهرستا

هزار دالر به کشورهای ارمنستان، افغانستان و  99۵گلدان گل به ارزش  ۴00هزار و  09سال گذشته : میلیون اعالم کرد و گفت

هزار دالر از  ۴0گلدان گل به ارزش  ۴۵۵هزار و  0امسال تاکنون ابوالحسنی با اشاره به اینکه از ابتدای .ترکمنستان صادر شد

آباد قابلیت صادرات به  درصد گل و گیاه شهرستان عباس 1۵بیش از : آباد به خارج کشور صادر شد، خاطرنشان کرد شهرستان عباس

هایی که در  درصد گل 1۵آپارتمانی و های  درصد گل 0۵: آباد بیان کرد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس.خارج کشور را دارد

 .شوند قابلیت صادرات دارند فضای باز در این شهرستان تولید می

اندازی پایانه صادراتی و مشخص شدن کشورهای مقصد برای صادرات گل و گیاه از غرب استان،  با راه: این مسئول تصریح کرد

 .یابد و گیاه در غرب استان افزایش می زمینه ایجاد اشتغال فراهم خواهد شد و تولید و صادرات گل
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  دستاورد تخریب منابع طبیعیدستاورد تخریب منابع طبیعی  واردات گیاهان داروییواردات گیاهان دارویی

عرصه قابل توسعه ای برای زراعت در کشور وجود ندارد به همین خاطر مجبور به واردات : رئیس انجمن گیاهان دارویی گفت

 .گیاهان دارویی برای تامین نیاز جامعه هستیم

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد باقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در گفت وگو با 

با افزایش رویکرد برداشت از طبیعت و سنتی بودن کشت شاهد تخریب عرصه های منابع : وضعیت تولید گیاهان دارویی گفت

ندارد به ناچار بخش اعظمی از نیاز جامعه طبیعی طی سه دهه اخیر هستیم و چون عرصه قابل توسعه ای برای زراعت کشور وجود 

 .را از طریق واردات تامین می کنیم

باتوجه به استقبال مردم در استفاده از گیاهان دارویی طی سال گذشته به سبب نیاز : وی با اشاره به واردات گیاهان دارویی افزود

و گفتنی است واردات مستقیم گیاه به کشور کمتر صورت کارخانه ها اکثرا عصاره و در برخی مواقع اسانس به کشور وارد می شود 

 .می گیرد

در برنامه ششم توسعه بایستی احیای مراتع کم : رضایی در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی در برنامه ششم توسعه بیان کرد

 .بازده و توسعه مناطق دیم کاری صورت گیرد

که هم اکنون توسعه مکانیزاسیون به سبب نبود ماشین آالت و امکانات  نکته حائز اهمیت در این میان آن است: وی ادامه داد

 .صورت نگرفته است

صادرات گیاهان دارویی در بازار های : رئیس انجمن گیاهان دارویی با اشاره به گسترش صنایع تبدیلی و تاثیر آن بر صادرات گفت

جلوگیری کرده تا  ش صنایع تبدیلی از صادرات فله محصول هدف تنها خام فروشی و به عبارتی فله فروشی بوده است و با گستر

 .ارز آوری مطلوبی نصیب کشور می شود
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 گل و گیاهان صنعتی

 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸یکشنبه 

  گیاه دارویی جدید در کشور گیاه دارویی جدید در کشور   ٠۰٠۰کاشت کاشت 

گونه گیاه دارویی شناخته شده در کشور خبر  0۰معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از برنامه این وزارتخانه برای کاشت انبوه 

الیت رسمی موسسه تحقیقات ، در مراسم آغاز فع(فروردین90)به گزارش خبرنگار ایسنا در البرز، محمدعلی طهماسبی امروز  .داد

موقعیت آب و هوایی ایران اسالمی سبب رشد و نمو : علوم باغبانی در محمد شهر کرج، بر اهمیت گیاهان دارویی تاکید کرد و گفت

تواند با افزایش وسعت کشت و فرآوری این  های دارویی شایان توجهی دارند، این موقعیت ویژه می گیاهان بسیاری شده که جنبه

  .غنی باعث اشتغالزایی و حتی صادرات این محصوالت نیز باشد ثروت

محصول  0۰در حال حاضر : وی یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی را نگه داری و پرورش گیاهان دارویی دانست و افزود

  .گیاه دارویی درکشور شناسایی شده که برای کشت انبوه در دستور کار قرار گرفته است

هزار هکتار آن  8۵اند که  های کشور زیر کشت گیاهان دارویی قرار گرفته هزار هکتار از زمین 0۴۵هم اکنون : تطهماسبی گف

  .هزارهکتارگل محمدی و بقیه انواع و اقسام دیگر گیاهان دارویی است 0۰زعفران، 

روند لذا وزارت جهاد  یکی به شمار میهای طبیعی است که جزو ذخایر ژنت ها حاصل یافته بیشتراین برداشت: این مسئول بیان کرد

  .کشاورزی برنامه ای در دستورکارقرار داده است تا گیاهان دارویی را به صورت زراعی و انبوه تولید کند

های اولویت دار جهت تحقق  ای و در نتیجه صرفه جوئی در مصرف آب را از دیگر برنامه طهماسبی در ادامه توسعه کشت گلخانه

باتوجه به اینکه کشورما یک اقلیم شکننده و خشک قرار دارد بایستی : ی در بخش کشاورزی و باغبانی دانست و گفتاقتصاد مقاومت

  .درحوزه صرفه جویی آب گام های موثری برداشت

ها و  آب مایه حیات است وباید برای نسل آینده ذخیره شود و توسعه گلخانه: معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

  .انتقال آنها از فضای باز به محیط بسته راهی برای تحقق این مهم و اجرای اقتصاد مقاومتی در این بخش باشد

به عنوان مثال با انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته برای دو محصول خیار و گوجه فرنگی که مصرف آب : وی تصریح کرد

  .برابری حاصل می شود09ی باز مصرف شده و بهره وری درصد آب مورد نیاز در فضا 0۵باالیی دارد، 

توانیم حدود سه میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب تنها با انتقال  بدون شک با اعمال این روند پرورش می: این مسئول اضافه کرد

  .این دو محصول داشته باشیم

متاسفانه در کشور به این بخش توجه چندانی  :فتطهماسبی در پایان از ضرورت توجه به بخش باغبانی سخن به میان آوردو گ

شود و این عدم توجه ما را با مشکالت زیادی درحوزه باغبانی روبه رو ساخته است که امیدواریم با تشکیل این موسسه و  نمی

  .های بیشتر دراین زمینه و فعالیت آن بتوانیم مشکالت را رفع کنیم هماهنگی
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 گندم

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  قیمت گندم خبازی افزایشی نداشته استقیمت گندم خبازی افزایشی نداشته است
ریال عرضه  1۰۰۵معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد گندم خبازی ها همانند سال قبل به قیمت  

نده با تاکید بر این که قیمت ، عبدالمهدی بخشپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شود می

ریال توسط شرکت  1۰۰۵گندم خبازی ها همانند سال قبل به قیمت : افزایشی نداشته، خاطرنشان کرد 0۰فروش گندم خبازی ها در سال 

 .بازرگانی دولتی ایران عرضه می شود

هم : دم در پنج استان کشور، اظهار داشتمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به آغاز خرید تضمینی گن

میلیون تن گندم در سیلوهای کشور ذخیره سازی شده که این میزان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه  1اکنون بیش از 

میلیون تن  09با اقدامات فنی و حمایتی صورت گرفته از کشاورزان، پیش بینی می شود، امسال بیش از : وی تصریح کرد.است

 .میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شود 0گندم در کشور تولید و بیشتر از 

قیمت گندم : معاون وزیر جهاد کشاورزی هرگونه افزایش قیمت گندم خبازی ها و به تبع آن گرانی نان را تکذیب کرد و گفت

 .شود ریال تحویل می 1۰۰۵یعنی  0۴خبازی امسال هم به قیمت سال 
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 گندم

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  نژادی گندم با استفاده از تکنولوژی فرانسوینژادی گندم با استفاده از تکنولوژی فرانسوی  های بههای به  تولید الینتولید الین

نژادگر گندم این شرکت از مزارع تحقیقاتی  همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و شرکت فرانسوی، دنیس بگین بهپیرو امضای سند 

 .غالت ایران بازدید کرد

نژادگر  از بازدید به( ایانا)ئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ر

فرانسه از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر پیرو امضای سند همکاری بین وزارت جهاد  "فلوریموند دپره"گندم شرکت 

های تحقیق و  در این جلسه مذاکراتی درباره سند همکاری و زمینه: کشاورزی و شرکت فلوریموند دپره فرانسه خبر داد و گفت

 .عمل آمد یقاتی غالت و واحدهای مختلف بخش تحقیقات غالت بازدید بهتولید بذر الیت گندم انجام شد و از مزارع تحق

وری تأکید  هیأت فرانسوی برای انتقال تکنولوژی به مزارع کشاورزان و مدیریت مزارع در جهت افزایش بهره: گودرز نجفیان افزود

 .اند داشته

در این باره بازدیدهای الزم برای مشاهده : رنشان کردنژادی گندم همکاری خواهند کرد، خاط وی با بیان اینکه دو کشور برای به

 .اند های گلستان و خوزستان بازدید کرده امکانات موجود آغاز شده است و هیأت فرانسوی از استان

دار خواهد بود؛ در  این همکاری تداوم خواهد داشت و مبادالت ادامه: رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ادامه داد

 .المللی نیز استفاده خواهد شد دنبال خواهد داشت، از این نتایج در سطح بین ینده عالوه بر آنکه نتایج خوبی را برای کشور بهآ

نژادی گندم در  های به گیری برای تولید الین ها پس از دورگ ها، نمونه های فرانسوی با استفاده از تکنولوژی: نجفیان تصریح کرد

 .شوند های مناسب، ارقام تجاری معرفی می ند و پس از انتخاب رقمشو فرانسه استفاده می

برای استفاده از ظرفیت دو طرف برگزار خواهد شد و اصالح گندم  000۰ای در خردادماه  نشست کارشناسی دوجانبه: وی یادآور شد

 .دشو شده در شرکت فرانسوی و مؤسسه انجام می پالسم تهیه ها و ژرم با استفاده از توانمندی

اکنون ایران و فرانسه شرکای  هم: نجفیان در پایان با بیان اینکه این تبادل ارقام از سال گذشته آغاز شده است، تأکید کرد

 ./دنبال درآمدزایی و ارزآوری هستیم های خود، به المللی در زمینه اصالح گندم هستند و ما عالوه بر نشان دادن توانایی بین
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 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  واردات گندم برای صادرات مجدد توفیقی نداردواردات گندم برای صادرات مجدد توفیقی ندارد
واردات گندم به قصد صادرات مجدد توفیق کافی : معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه نیازی به واردات گندم نیست، گفت 

واردات : جدد آرد گفتدر مورد واردات گندم برای صادرات م خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز در گفت .نداشته است

ایم که با توجه به تولید گندم دذر کشور،  وی با تأکید بر اینکه بارها اعالم کرده.گندم به شرط تضمین گمرک برای صادرات مجدد مشکلی ندارد

 .واردات به مقصد صادرات مجدد توفیق کافی نداشته است: نیازی به واردات نیست، افزود

از نظر تئوری با واردات گندم به قصد صادرات مجدد مخالف نیستیم، اما این مسئله در  :داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان

با موافقت رئیس سازمان حمایت، اجازه واردات گندم از گمرکات کشور برای : افزاید این گزارش می.است عمل توفیق نداشته

 .م نشود، داده شدصادرات مجدد در صورتی که گندم وارداتی وارد چرخه خرید تضمینی گند

زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت  ای به محمدرضا نعمت نامه 0۴بهمن  09محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در  بنابر این گزارش،

 :با مضمون زیر در مورد واردات گندم ارسال کرد

 .برای گندم خودداری کنیدو از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ  نیازی به واردات گندم نیست ٠۹۰۰در سال ــ  0

دارد، از شرکت بازرگانی دولتی  ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می ــ واحد 9

 .مند به واردات باشند، با ارز آزاد وارد کند کنند و چنانچه عالقه ایران خریداری

 :توانند میشرط صادرات  کارخانجات آرد بهــ  0

 (در قالب ورود موقت) الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند

 .التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید ب ــ دولت مابه

گندم، برنج، )ثبت سفارش کاالهای اساسی  لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه 0۴.8.91مورخ  ۵9۵.9۰000ضمناً پیرو نامه شماره 

 .«با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد( شکر خام و روغن خام
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  محصول کلزا از بین رفتمحصول کلزا از بین رفت/ / هزار تنی تولید گندم در ایالم در پی وقوع سیلهزار تنی تولید گندم در ایالم در پی وقوع سیل  ۹۵۹۵کاهش کاهش 
هزار تن  0۵شود، تولید گندم در این استان بر اثر سیل  بینی می رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم با بیان اینکه پیش 

  .سیل محصول کلزا را از بین برد: کاهش یابد، گفت

زدگی به این استان  در مورد میزان خسارت سیل خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید محمد میرتراب میری در گفت

میلیارد تومان  0۵میلیارد تومان آن مزرعه و باغ و  ۰۵رد شده که میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی کل استان وا 8۵: گفت

 .ها است آن در زیرساخت

هزار هکتار از مزارع و باغات استان ایالم دچار خسارت شده است،  9۰با بیان اینکه  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم

 .هزار هکتار از این اراضی مربوط به شهرستان دهلران است 9۵: گفت

هزار تن کاهش  0۵تا  9۵شود، تولید گندم امسال بین  بینی می پیش: وی با اشاره به خسارت سیل به مزارع گندم استان گفت

هزار تنی تولید بر اثر  0۵هزار تن بود که با کاهش  9۴۵برآورد امسال از تولید گندم در این استان حدود : افزود میری.داشته باشد

 .رسد میهزار تن  90۵سیل به حدود 

هزار هکتار از اراضی  9امسال در حدود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم به خسارت سیل به مزارع کلزا اشاره کرد و گفت

هزار تن بود که با توجه به وضعیت پیش آمده از سیل، احتماال  ۴کشاورزی کشت کلزا انجام شد و برآورد تولید از این مزارع حدود 

 .رسد یک هزار تن می تولید به حدود

های صندوق بیمه کشاورزی برای بررسی وضعیت  اکیپ: استان بر اثر سیل گفت سنگین به بخش کشاورزی وی با اشاره به خسارت

 .بخش کمی از مزارع آسیب دیده بیمه هستند در استان حضور دارند، اما خسارت مزارع بیمه شده

 .خود ندارند تمایلی به بیمه محصوالت شود، کشاورزان ع پرداخت نمیها به موق از آنجا که غرامت: میری بیان داشت

توسط صندوق بیمه  00-0۴ غرامت خسارت وارد شده به کشاورزان در سال زراعی هنوز: رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد

  .کشاورزی پرداخت نشده است

هایی از باغات انگور و زیتون در این استان  و سیروان و بخش بخشی از باغات انار در منطقه عرب رودبار: وی همچنین تصریح کرد

 .دچار خسارت شده است

های کشاورزی شهرستان دهلران و بخش جنوبی استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به خسارت سنگین به زمین

درصد دچار  9۵تا  0۰رهکتار هم بین هزا 0۰درصد و  0۵۵تا  0۵هزار هکتار از اراضی گندم این شهرستان بین  ۰: گفت ایالم

 .آسیب شده است

 .میلیارد تومان خسارت به مزارع شهرستان دهلران وارد شده است 0۵: وی تصریح کرد
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  خواهدخواهد  واردات موقت برای صادرات مجوز نمیواردات موقت برای صادرات مجوز نمی/ / واردات گندم برای مصرف داخل همچنان ممنوع استواردات گندم برای مصرف داخل همچنان ممنوع است
برای تأمین نیاز داخلی نیازی به واردات : مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت 

  .شود های آردسازی واردات موقت گندم انجام می ه از ظرفیت کارخانهگندم نیست اما برای صادرات و استفاد

در ارتباط با واردات گندم با بیان اینکه در این رابطه چند موضوع  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمال مدرسی در گفت

تأمین نیاز داخل از محل تولیدات و عدم  ط وزیر جهاد کشاورزی مطرح شده، و آنیک بحث در این رابطه توس: مطرح است، گفت

 .نیاز به واردات گندم است

برای استفاده  که قانونگذار برای آن قانون گمرکی در نظر گرفته، واردات موقت گندم در رابطه با واردات گندم بحث دیگر :وی افزود

 .صادرات استدر راستای  های صنایع داخل از ظرفیت

ماده اولیه توسط  در این روش :مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود شده و پس از فرآوری صادر می دار وارد کارخانه

بر ممنوعیت واردات گندم بعد از بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی مبنی  بخشنامه ورود موقت گندم بالفاصله: مدرسی بیان داشت

 .است ابالغ شد توسط مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی به گمرک که متولی امر ورود موقت گندم تعیین شده

همکاری کند و باید  با گمرک در رابطه با موضوع واردات موقت گندم براساس وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی باید :وی افزود

 .اعالم کند (گمرک)عنوان دستگاه متولی به  ضوابط فنی را

شدن این ظرفیت  واردات موقت گندم و باز :مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

شور وارد سازی دارند، گندم را به قیمت مناسب جهانی به ک هایی که ظرفیت آرد صاحبان کارخانه شود که ورود موقت باعث می برای

 .کنند و پس از تبدیل آن به آرد، فرآورده را به بازارهای هدف مانند افغانستان و عراق صادر کنند

توانند از طریق  متقاضیان برای ورود موقت گندم می: مدرسی با بیان اینکه شرایط صادرات موقت به گمرک اعالم شده است، گفت

پرداخت حقوق  ت جهاد کشاورزی ندارند و برای واردات موقت گندم هم نیازی بهگمرک اقدام کنند و نیازی به اخذ مجوز از وزار

 .گمرکی، عوارض، مالیات و یا پرداخت ارزش افزوده نیست

های صنایع و پتانسیل تولید داخل برای امر  ظرفیت واردات موقت گندم را قانونگذار برای استفاده حداکثری از ظرفیت: وی افزود

 .گرفته استدر نظر  صادرات گندم

طبق قانون و : مدرسی در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی برای اینکه گندم واردات موقت بطور کامل صادر شود وجود دارد، گفت

قانون گمرک، وارد کننده برای واردات موقت گندم باید سپرده معادل یک برابر کاالی وارداتی بگذارد و بعد هم در یک  ۰9ماده 

گندم یا همان آرد را صادر  ماهه محصول تولیدی از ۴ر صورت نیاز به تمدید زمان برای صادرات در یک فرصت ماهه و د 0زمان 

 .کند

توان بطور قطع  های وارداتی مثال یک در هزار وجود دارد و نمی نشست محموله البته احتمال بسیار کمی هم در: وی بیان داشت

 .شود اتی صادر میهای گندم موقت وارد درصد محموله 0۵۵گفت که 

اما با توجه به ضوابطی که از سوی وزارت : مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .های موقت واردتی گندم صادر شود به گمرک ابالغ شده است تمام سعی ما بر این است که تمامی محموله  جهاد
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کرده است  ستفاده از شیوه ورود موقت با موضوعی که سازمان حمایت در زمینه واردات قطعی مطرحواردات با ا :مدرسی تأکید کرد

دو مقوله متفاوت است چرا که سازمان حمایت در ارتباط با واردات قطعی گندم ضوابط آن را اعالم کرده و بر اجرای آن نظارت 

 .مسئولیت ورود موقت گندم بر عهده گمرک است دارد، در حالی که
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 ایسنا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹پنجشنبه 

  ایم ایم   در صنعت گوشت و شیر به استانداردهای جهانی نرسیدهدر صنعت گوشت و شیر به استانداردهای جهانی نرسیده

با ابراز نارضایتی از تولید گوشت و شیر از سوی رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور وی معتقد است از نظر صنعت گوشت و 

  .ایم شیر نیز همچنان به استانداردهای جهانی نرسیده

رضایی در جلسه شورای تحقیقات علوم دامی کشور در ایستگاه ملی تحقیق و توسعه به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، مرتضی 

  .برد مازندران بر خالف تصور از لحاظ تامین علوفه در فقر به سر می: گاو دو منظوره گاودشت بابل، اظهار کرد

هزار تن گوشت قرمز به  8۵تا  1۵حدود  ساالنه: شود، تصریح کرد  وی با اشاره به اینکه شیر از کشورهای دیگر به ایران وارد نمی

  .کنیم کشور وارد می

با توجه به فعالیت این فضا، موضوع تغییر کاربری گاودشت : اظهار کرد  گو با ایسنا و رضایی همچنین در حاشیه این جلسه در گفت

گاو دو منظوره در دستور کار قرار  های صورت گرفته شده، تحقیقات تولید علوفه و در این مکان با تصمیم. کامال منتفی شده است

  .دارد
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  هزار میلیارد ریال ابالغ شدهزار میلیارد ریال ابالغ شد  ٠1٠1شماره چهار مکانیزاسیون به ظرفیت شماره چهار مکانیزاسیون به ظرفیت خط اعتباری خط اعتباری 

های موجود در بانک کشاورزی و محوریت  هزار میلیارد ریال با اولویت پرونده 09خط اعتباری شماره چهار مکانیزاسیون به ظرفیت 

های اقتصاد مقاومتی ابالغ استانی  پروژه ساله مکانیزاسیون کشاورزی و اهداف 09های طرح جامع  تقاضا مبتنی بر اهداف و برنامه

 .شد

از ابالغ خط اعتباری ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گرای جهاد  وزیر عملهای  در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل و با حمایت: شماره چهار مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد و گفت

 .کشاورزی و همکاری مؤثر بانک کشاورزی، خط اعتباری شماره چهار مکانیزاسیون کشاورزی ابالغ شد

 .های کشور ابالغ شد خورشیدی به استان 000۰هزار میلیارد ریال جهت سال  09این خط اعتباری به ظرفیت : کامبیز عباسی افزود

های جهاد کشاورزی، معاونان بهبود تولیدات گیاهی و دامی، رؤسای ادارات امور  ای سازماناین ابالغیه به رؤس: وی خاطرنشان کرد

 .های مکانیزه سراسر کشور ارسال شده است فناوری

های اقتصاد مقاومتی نسبت  های اعالمی و مبتنی بر برنامه عباسی از مسئوالن مکانیزاسیون استانی درخواست کرد مطابق با سهمیه

های ارسالی با تکیه بر اهداف کمی و کیفی پروژه تجهیز و نوسازی  صورت هفتگی در قالب فرمت شات خط جدید بهبه ارسال گزار

 .ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اقدام کنند

میلیارد  8۵۵مبلغ میلیارد تومان بود که به طور کامل جذب شدو از  0۰۵خط شماره یک مکانیزاسیون به مبلغ : وی ادامه داد

 .درصدی بودیم 0۴تومانی خط شماره دو مکانیزاسیون نیز شاهد جذب 

درصد  0۵هزار میلیارد تومانی خط شماره سه مکانیزاسیون نیز  از اعتبار یک: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

 .از اعتبارات تاکنون جذب شده است

هزار و  08ماه سال جاری  فروردین 0۰تا : باری در کل کشور و در سال گذشته یادآور شدعباسی درباره آخرین وضعیت خط اعت

 .میلیارد ریال جذب شده است ۰00هزار و  ها معرفی شده و مبلغ شش میلیارد ریال به بانک 00۵

سال جدید باید اهتمام،  اند و برخی دیگر در ها در این خطوط جذب بسیار موفقی داشته برخی از استان: وی در پایان تأکید کرد

 ./جدیت و پیگیری بیشتری به خرج دهند

/news/fa/ir.iana.www://http90800D/%8%AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29839/%D8%AE


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

 متفرقه

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۹ : تاریخ

  هزار شیشه ترشی توسط دانش آموخته کشاورزیهزار شیشه ترشی توسط دانش آموخته کشاورزی٠۰٠۰تولید ماهانه تولید ماهانه 
نفر  0۵هزار شیشه ترشی، توانسته برای  0۰های دانشگاه در تولید یک دانش آموخته کشاورزی با تولید ماهانه  ای تعاون هم دوره/

  .نیز فرصت شغلی ایجاد کند

روی آوردنش به عرصه صنایع تبدیلی، به نقل از سازمان بسیج سازندگی، علی مجملی درباره علت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .پس از فراغت از تحصیل، چند سالی را به کار کشت خیار و زیتون مشغول بودم»: گوید می

با مطالعاتی که انجام دادم متوجه . در این مدت همواره در فصل برداشت محصول، ناگزیر از فروش آن به قیمت بسیار نازلی بودم

 «.قعی در کشت محصوالتی چون خیار و زیتون، استفاده از دستگاه های صنایع تبدیلی استشدم تنها راه رسیدن به سود وا

کشاورزان زحمت کش هر سال در فصل . ارزان فروشی محصوالت کشاورزی، یکی از مهمترین چالش های کشاورزان ایرانی است

نزول قیمت محصوالت . قیمتی نازل هستند برداشت به دلیل فراوانی عرضه و محدودیت تقاضا ناگزیر از فروش محصوالتشان به

 .کشاورزی بعضا تا جایی پیش می رود که کشاورزان قید برداشت محصول را می زنند

 .صنایع تبدیلی یگانه عاملی است که به کشاورزان، خارج از فصل برداشت اجازه می دهد محصوالتشان را به بازار ارائه کنند

عالوه بر فروش محصوالت به قیمت واقعی، ارزش افزوده حاصل از فراوری محصوالت نیز در صورت بهره گیری از صنایع تبدیلی 

به همین دلیل حمایت از گسترش بکارگیری صنایع . نصیب کشاورزان می شود ضمن اینکه اشتغالزایی را نیز با خود به همراه دارد

 .تبدیلی اقدامی مهم در چارچوب اقتصاد مقاومتی محسوب می شود

او به همراه دو نفر از همکالسی های دوره دانشگاهش، . ، فارغ التحصیل رشته کشاورزی در مقطع فوق لیسانس استعلی مجملی

 .نفر اشتغالزایی کرده است 8در اصفهان یک کارگاه تولید ترشیجات و شوریجات راه اندازی و برای 

غ التحصیلی چند سالی را به کار کشت خیار و زیتون پس از فار»: او درباره علت روی آوردنش به عرصه صنایع تبدیلی، می گوید

با مطالعاتی که انجام  .در این مدت همواره در فصل برداشت محصول، ناگزیر از فروش آن به قیمت بسیار نازلی بودم. مشغول بودم

ه های صنایع تبدیلی دادم متوجه شدم تنها راه رسیدن به سود واقعی در کشت محصوالتی چون خیار و زیتون، استفاده از دستگا

میلیون تومان  0۵۵ای های دانشگاه، سرمایه ای حدود  به همراه دو نفر از هم دوره»: این فعال اقتصاد مقاومتی می افزاید«.است

 .جمع آوری کردیم و از بسیج سازندگی هم تسهیالت اقتصاد مقاومتی دریافت کردیم

مترمربع تهیه  ۰۵۵را خریدیم و کارگاهی به مساحت .. وار نقاله، وکیوم و دستگاه های صنایع تبدیلی چون دیگ بخار، دیگ پخت، ن

 «.بعد هم کار ثبت رسمی شرکت و ثبت برند را انجام دادیم. کردیم

انواع ترشیجات و شوریجات و زیتون فراوری شده مهمترین محصوالت کارگاه »: او درباره محصوالت کارگاهش، خاطرنشان می کند

 .هزار شیشه ترشی و شوریجات تولید می کنیم 0۰اه ما هر م. ما هستند

نفر هم اشتغالزایی کرده  8سود حاصل از کار صنایع تبدیلی چند برابر فروش محصوالت کشاورزی در فصل برداشت است و برای 

د بر آن تاثیر می مواد غذایی آخرین بازار اقتصادی است که رکو»: علی مجملی درباره بازار فروش ترشی و شوریجات، می گوید«.ایم

قدرت خرید غذایی  .باید بگویم متاسفانه امروز رکود اقتصادی حتی بازار مواد غذایی را نیز دچار مشکل جدی کرده است. گذارد

 .سال گذشته بسیار کاهش یافته و مردم برای سفره شان خیلی کمتر خرج می کنند 9مردم نسبت به 

درصد ظرفیت کار می کردیم می  0۵۵اگر با . درصد ظرفیت خود کار می کند 0۵با سال قبل، فقط  0کارگاه ما هم در قیاس با 

 «.اما با وجود این رکود بی سابقه کارگاه ما همچنان سودده است و خدا را شاکریم. شغل دیگر هم ایجاد کنیم 0۵توانستیم 
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اقتصاد مقاومتی استان اصفهان که با حمایت  علی مجملی عالوه بر اداره کارگاهش، به صورت داوطلبانه به سایر واحدهای تولیدی

او در حال حاضر کارشناس اقتصاد مقاومتی دو ناحیه از سه ناحیه بسیج در . بسیج سازندگی راه اندازی شده اند، مشاوره می دهد

 .شهرستان اصفهان است

: اد مقاومتی را اینطور مطرح می کندمجملی که ارتباطی نزدیک با واحدهای تولیدی دارد، پیشنهادش برای تقویت واحد های اقتص

تجمیع واحدهای تولیدی کوچک تحت حمایت بسیج سازندگی در برخی از موارد یک ضرورت است و موجب افزایش سودآوری »

راه ... در استان اصفهان واحد های تولیدی زیادی در زمینه تولید ترشی، زیتون، عسل، مربا، آبمیوه، سرکه و . این واحد ها می شود

 .اندازی شده است

هزار مترمربع تجمیع و یک شرکت  0۵پیشنهاد من به بسیج سازندگی این است که این واحدها را در کارخانه ای به وسعت حداقل 

این کار عالوه بر صرفه جویی در . بزرگ تولید محصوالت غذایی تاسیس کند و به جای وام های خرد، وام کالن به آن ها بدهد

 «.چند برابری سود واحدهای کوچک و افزایش قدرت آن ها در بازار می شود هزینه ها موجب رشد
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۸: تاریخ

  ......رسندرسند  نفس از راه مینفس از راه می  تازهتازهمدیران مدیران 

هایی که در عین وظیفه حراست از ساختار  شوند؛ هافبک های فوتبال تلقی می آشیل و ستون اصلی در تیم های دفاعی، پاشنه هافبک

ها  همردان میانه میدان ولی همواره از دید. های بلند برای مهاجمان به عهده آنهاست سازی و ارسال توپ دفاعی تیم، مسئولیت بازی

 ....امری که در حوزه مدیریتی مجموعه جهاد کشاورزی بر دوش مردی از دیار نصف جهان سپرده شده، مدیری که. پنهان

هایی که در عین وظیفه  شوند؛ هافبک های فوتبال تلقی می آشیل و ستون اصلی در تیم های دفاعی، پاشنه هافبک

مردان . های بلند برای مهاجمان به عهده آنهاست رسال توپسازی و ا حراست از ساختار دفاعی تیم، مسئولیت بازی

امری که در حوزه مدیریتی مجموعه جهاد کشاورزی بر دوش مردی از دیار . ها پنهان میانه میدان ولی همواره از دیده

تیم، های فوتبال، گرچه به اندازه مهاجمان گلزن  های دفاعی تیم نصف جهان سپرده شده، مدیری که به مانند هافبک

اش در ساماندهی و  ها نیست، اما کیست که بتواند کارکردهای معاونت تحت اختیار او و نقش کلیدی در دید رسانه

 .سازوکار اسکلت حرکتی بخش کشاورزی را کتمان کند

های دیر و دور و در  آموخته برق دانشگاه صنعتی اصفهان است که در سال ، دانش٠۹۹۰محمدعلی جوادی متولد 

 .های جهاد پیوست نخست صدر انقالب به قافله بچهروزهای 

های طوالنی خدمت، از جهاد سازندگی شهرکرد گرفته تا در قامت شهرداری اصفهان، از او مدیری ساخته و  سال

 .آفرینی کند ها نقش ها و زمینه تواند در همه پست پرداخته که می

در آخرین روزها و ساعات . پوشان پایتخت است دوآتشه آبیهای محبوب سرخابی و از هواداران  مندان تیم او از عالقه

کرد؛ نه به عالمت  اش خودنمایی می عصایی در کنار صندلی. رفت سختی راه می به دفتر کارش رفتیم، به ۰1پایانی سال 

استقبال  آفرینی در میانه میدان فوتبال، که هافبک ما اینک با تکیه بر آن به پیری، بلکه نشانی از روزهای خوش نقش

 .کاست شتافت و از درد و اندوه زانوانش می میهمانانش می

ها دارد که در آن نظم و نسخ و قرار  پیرایگی، نشان از مدیریت به شیوه تکنوکرات دکور دفتر او در عین سادگی و بی

 .ناپذیر است گرفتن هر چیزی در جای خود، امری اجتناب

های روزمره بخش  هایی شد از جنس دغدغه سال، پاسخگوی پرسشبا وجود انبوه کارها و شتاب روزهای آخر 

 !کشاورزی و کارکنانش که به قول او در جبهه و جنگ و جهاد در اول خط هستند و در گرفتن خدمات آخر خط

ها و تالش  های گذشته، دفاع از نیروهایی که از امکانات دورند و در خط مقدم سختی پر کردن کپ ایجادشده طی سال

هایی بودند که هافبک ما برای به ثمر نشستن آنها،  از جنس دغدغه... سازی حقوقی نیروها و فه برای همسانوق بی

ها دغدغه دیگر نتوانسته بود، چشم و دل او را از مرور  هرچند همه اینها و ده. ای را آغاز کرده است وقفه تالش بی

 ...یاد علی بهزادی، باز دارد زنده "خاطرات شبه"
*********************** 

هایی که در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دوره مدیریت شما بنیان گذاشته شده،  آقای جوادی، یکی از ایده

طرح تربیت مدیران کارآمد آینده وزارت جهاد کشاورزی است؛ در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام شده یا در 
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نفس محدودتر  کارگیری مدیران خالق و تازه اید دست آقای حجتی هم در بهدست انجام است، با توجه به اینکه ش

 باشد؟

وهفت سال پیش بنیان گذاری شد و ادغام آن هم با  با توجه به اینکه جهاد سازندگی، اوایل انقالب یعنی حدود سی

اورزی کهنسال و وزارت کشاورزی سابق پس از آن صورت گرفت، در نتیجه هرم سنی مدیران کنونی وزارت جهاد کش

به لحاظ سنی هم باالی )سال  1۰مشکلی که ما داریم این است که سن هرم مدیریتی جهاد کشاورزی باالی . باالست

نظر بسیاری از مدیران همکارم، سرانجام تصمیم بر آن شد که  های الزم و به ؛ لذا پس از بررسی(سال است ۰۵

در این راستا، . تخصصی مدیران آتی بخش در اولویت قرار گیرد ریزی جهت پایین آوردن هرم سنی و تربیت برنامه

های تحت نظارت  ای از کارمندان مستعد، با انگیزه و جوان شناسایی شده و تحت آموزش تخصصی در آموزشگاه عده

هایی  در این طرح دوره. صورت پایلوت در برخی استان ها کلید خورده است اند و به وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته

بعد از دو تا سه سال آینده مدیران امتحان پس داده و آموزش دیده که . گذاشته شده و در حال غربال کردن است

 .شوند انگیزه بیشتری هم دارند، شناخته می

 اید؟ های احتمالی برخی مدیران کنونی چطور کنار آمده ها و مقاومت با چالش

. دهند به ادامه همکاری در این زمینه ندارند و انگیزه الزم نشان نمی ای از این همکاران مستعد، خودشان تمایل عده

ای داشتیم که از  اما شانسی که آوردیم این بود که قبالً مصوبه. دهند ای هم در طول راه و حین آموزش انصراف می عده

کتر روحانی کلید خورد و این طرح در دولت آقای د. این مصوبه اجرایی نشده بود. هزار مهندس ناظر استفاده کنیم ٠۵

 .در طرح تربیت مدیران آینده از این جمع استفاده شد

این در حالی است که به خاطر داریم که در اوایل استقرار دولت یازدهم و با توجه به تحمیل این مصوبه ازسوی مجلس، 

های تازه برای  چالش برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی معتقد بودند این استخدام اجباری، باعث دردسر و

 وزارتخانه است؟

خیلی از مدیران ارشد وزارتخانه اعتراض داشتند و آن را باری برای وزارتخانه . ها بر این اعتقاد بودند خیلی

ها بیشتر  های جهاد کشاورزی استان اما امروز تبدیل به فرصت شده است و حتی خود مدیران سازمان. دانستند می

ها تعطیل شده بود و جمعی هم  چون جوان هستند و از سوی دیگر خیلی از دهستان. تندمتقاضی این نیروها هس

االن پهنه مشخصی برای حوزه مأموریتی خود دارند و حاال دنبال تأمین تجهیزات و ابزار کار برای . اند بازنشسته شده

 .تآنها هستیم؛ لذا این تهدید برای بخش کشاورزی، حاال فرصت استثنایی نیز شده اس

ویژه که جمع  ای خواهید داشت، به سازی مجموعه که از اهداف مورد توجه این بخش است، چه برنامه در زمینه کوچک

 سازی بدنه جهاد کشاورزی دارید؟ زیادی هم پذیرفته شدند؛ آیا برنامه یا برای چابک

هزار نفر بود که در  ٠۰۵نل های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق، تعداد پرس پس از ادغام دو مجموعه وزارتخانه

های مجموعه وزارتخانه به بخش خصوصی واگذار  برخی از قسمت. هزار نفر کاهش یافته است ۰1های اخیر به  سال

ولی در هر حال پس از مشورت با دوستان و همکاران و مطالعه سند . شده است، اما با این وجود بدنه چابک نیست

ریزی نیز به توافق رسیدیم و با تصویب  است که با سازمان مدیریت و برنامهساماندهی نیروی انسانی تنظیم شده 
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 ۰1تعداد نیروهای وزارت جهاد کشاورزی به  -گیرد را هم دربر می ۰1که البته سال -نهایی آن، طی سه سال آینده 

رهای تخصصی استخدام هزار نفر نیرو هم در قالب مسابقه و کنکو ٠1یابد و این در حالی است که  هزار نفر تقلیل می

بردار، خارج از دولت هستند، اما خب  به هر حال عمده سازوکار بخش کشاورزی با چهار میلیون بهره. خواهند شد

های  دانید یکی از چالش کمااینکه می. رسد بخش کشاورزی با این تعداد نیروی ستادی پیش خواهد رفت نظر می به

های  حتا یکی از معاونت. ناحیه است ٠٠ها، مشتمل بر  رار زیرمجموعهعمده بخش کشاورزی، پراکندگی نواحی استق

بلوار کشاورز به -ای  دانید که پس از واگذاری ساختمان شیشه مهم وزارت جهاد کشاورزی در کرج مستقر است و می

با . د بوده استبا استقرار در ساختمان جدید انسجام نیروها بیش از پیش مشهو -خواهم به آن بپردازم هر دلیل که نمی

تکمیل  ۰۰ساختمان جدید تا پایان سال . این وجود معتقدیم هنوز بدنه به چابکی الزم و مدنظر خودمان نرسیده است

 .شود که با متمرکز شدن تمام نیروهای ستادی، امور اجرایی هم با چابکی بیشتری پیش خواهد رفت و نهایی می

ن ابراز خشنودی از این که با تدبیر دولت جدید در ساختمان واحدی بسیاری از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی ضم

دلیل عدم تجهیز آن به وسایل سرمایشی در  شوند، از انتقال فوریتی به ساختمان جدید و در حال ساخت به مستقر می

ها  ی معاونتچرا تا این حد اصرار داشتید همزمان با احداث ساختمان جدید، برخ. مند بودند گله ۰1فصل گرمای سال 

 به ساختمان تکمیل نشده بروند و در تنگنا قرار بگیرند؟

اما در این زمینه طی . برداری باشد این هم یک روش در بسیاری از نقاط دنیاست که اجرا توأم با بهره! ببینید

برداری در  هرهدلیل کمبود جا در سراسر ستاد وزارتخانه، ب های زیادی که انجام شد، تصمیم بر این شد که به بررسی

بندی احداث هم بیشتر و  از سوی دیگر زمان. های ما در وضع مناسبی نبود معاونت. اندازی صورت گیرد حین راه

های کشور ما رایج است، طوالنی بودن  سازی وزارتخانه یکی دیگر این که مشکلی در ساختمان. شود تسهیل می

برداری حین انجام  دلیل بهره البته به. کشد وره اجرایی طول میبر بودن آن است که گاهی چند د برداری و زمان بهره

ساختمان جدید هم . اند اما انصافاً همراهی کرده. ها اذیت شدند عملیات، انتقادها وارد است و کارکنان در نقل و انتقال

تمان جدید کارگاه است و در حال تکمیل و هم محل استقرار چند معاونت که البته خود آقای حجتی هم در ساخ

 .اند مستقر شده

های در حال احداث  ها، آخرین وضعیت پیشرفت ساختمان درباره جزئیات خرید و سپس روند پیشرفت این ساختمان

 چه بوده است؟

هزار  تمام واقع در خیابان طالقانی بود، به مساحت عرصه هشت منظور چهار ملک که متشکل از دو ساختمان نیمه بدین

در مقطع فعلی . هزار مترمربع احداث خواهد شد ۰۰داری گردید که با زیربنا جمعاً حدود مترمربع خری ٠۸۹و 

تکمیل و کارکنان در این ( درصد ۰۰) ٠۵۵هزار مترمربع حدود  1۰طبقه نیز با حدود  ٠1با ( فلزی)ساختمان شماره یک 

اکنون  هزار مترمربع نیز هم 1۰ا حدود طبقه نیز ب 1۹درباره ساختمان شماره سه بتنی شامل . ساختمان استقرار یافتند

اند و این  برداری شده است که تعدادی از واحدها نیز در آن استقرار یافته طبقه ساختمان آماده بهره ٠۰پنج طبقه از 

های  و در نهایت ساختمان. برداری خواهد رسید درصد تا سه ماه آینده به بهره ۸٠ساختمان با پیشرفت فیزیکی حدود 
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دو ساختمان طالقانی و مجموعه ساختمان جدیداالحداث کاهش خواهد یافت که با توجه به نزدیکی دو  وزارت به

 .ساختمان به یکدیگر و امکان ارتباط سریع مشکالت قبلی به شدت کاسته خواهد شد

چه اقدامی های چند دهه اخیر هم بوده است،  در رابطه با رسیدگی به امر مسکن کارکنان جهاد کشاورزی که از دغدغه

 اساسی انجام داده یا خواهید داد؟

اوایل که جهاد سازندگی بود، به لحاظ حال و . اند متأسفانه کارکنان مجموعه جهاد کشاورزی بسیار مظلوم واقع شده

کرد؛ حتی پرداخت حقوق و  ها را طرح نمی هوای حاکم بر روزهای صدر انقالب و جنگ، اساساً کسی این موضوع

لذا کارکنان جهاد که در زمان جنگ و ایثار و خدمت به محرومان اول صف ! کردند وهین تلقی میالزحمه را ت حق

ایستادند، در زمان دریافت حقوق و امکانات داوطلبانه آخر صف؛ اما حاال اصالح این خالء متناسب با شرایط جدید  می

دف رسیدگی به این امر در حال بررسی با این وجود در زمینه مسکن در حال حاضر مشاورانی با ه. کار سختی است

موضوع هستند در این راستا با ایجاد پست مشاور در تأمین مسکن کارکنان نسبت به تشکیل تعاونی مسکن نوید 

توسعه در معاونت اقدام شده و با همفکری مدیران و کارکنان راهکارهای مختلفی مانند تأمین تسهیالت و وام برای 

طریق سیستم بانکی و منابع داخل وزارتخانه؛ حل و فصل مشکالت تعاونی مسکن صدرا و  هزینه خرید مسکن از کمک

 ۸۵۵ریزی برای ساخت پروژه  شروع ساخت مابقی واحدهای مسکونی در باقیمانده از زمین سایت شهرک مذکور؛ برنامه

یک و واگذاری زمین با واحدی در شهر کرج و تأمین مسکن کلیه ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی؛ خریداری و تفک

قیمت مناسب در چند نقطه از تهران و استان البرز برای تأمین مسکن و حتی تبدیل آن به نقدینگی برای تأمین 

تر که در این راستا نخستین پروژه به نام گلسار در استان البرز از اسفندماه سال  هزینه خرید مسکن مطلوب کمک

آنها سبز است و ( ج)ات واگذاری اراضی برای آن دسته از کارکنانی که فرم جاری در حال واگذاری است؛ تهیه مقدم

اند در استان تهران و البرز و سایر اقداماتی از این دست در حال پیگیری  تاکنون از امکانات دولتی استفاده نکرده

 .است

ها چه تدابیری  در مورد استیفای حقوق و دستمزد مجموعه نیروهای جهاد کشاورزی در میان سایر مجموعه

 اید؟ اندیشیده

گیرد و این در حالی است  ها قرار می ها، وزارت جهاد کشاورزی در رده آخرین ما دیدیم که در بررسی میدانی وزارتخانه

وران بخش کشاورزی  های مرز تا پایتخت، باالست؛ لذا ما معتقدیم هم بهره که سختی کار کارکنان این بخش از دهستان

. رسد یت در عرصه اقتصاد مقاومتی هستند و هم نیروهای ستادی بخش، صدایشان کمتر به جایی میکه در حال فعال

ها حقوق مشروع و طبیعی  توانند با فضا سازی مثبت در عرصه افکار عمومی و رسانه برداران هم می البته خود بهره

، به ۰۸ماده ( ۰)موفق شدیم طبق بند های زیاد،  لذا پس از پیگیری. خودشان برای جذب امکانات را نهادینه کنند

های سازمان مدیریت،  حقوق کارکنان جهاد کشاورزی درصدی اضافه کنیم و در ادامه با مصوبه هیأت وزیران و همکاری

درصد به حقوق پرسنل  ۹۰تا  ۹۵اجرایی شد که از ابتدای امسال با احکام صادر شده بین  ۰۸ماده  ٠۵اخیراً هم بند 

تا  11دهد از بین  را اجرایی کنیم که آن هم اجازه می( الف)هم دنبال این هستیم تا بند  ۰۰رای سال ب. شود اضافه می

البته ما یک مشکلی در این زمینه داشتیم و آن . درصد افزایش حقوق برای کارکنان مشمول اضافه کنیم ۰۵تا سقف 
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 ۰۰شد، که به این ترتیب در مجموع حدود  میشده را شامل  درصد مشاغل تعریف 1۰ها  هم این بود که مصوبه افزایش

 .درصد مابقی هم مشمول این افزایش حقوق شوند ۹۰لذا تالش زیادی کردیم تا . شد درصد پرسنل شامل می

 خب به کجا رسید، مشمول شدند؟

 هند داشتای هم که مشمول این بند نبودند نیز افزایش حقوق مشمول این بند قانونی را خوا به این ترتیب، عده. بله

 دهید؟ با توجه به حساسیت موضوع برای خوانندگان ایانا، توضیح بیشتری در این رابطه می

دهد بر اساس عوامل مختلف و نوع  قانون مدیریت خدمات کشوری، به دستگاه دولتی اجازه می ۰۸ماده  ٠۵ببینید، بند 

ای پرداخت  العاده ویژه صد از مشاغل، فوقدر 1۰ها و وظایف تخصصی با تصویب هیأت وزیران برای حداکثر  فعالیت

مند شده بودند، متأسفانه وزارت جهاد  العاده در گذشته بهره ها از این فوق ها و دستگاه با اینکه برخی سازمان. کند

های اخیر توانستیم بخش قابل توجهی از کارکنان این وزارتخانه  بهره مانده بود که با تالش کشاورزی از این موضوع بی

اکنون نیز در صدد هستیم با  مند سازیم، اما هم ای در مقابل زحمات آنها است، بهره العاده که تحفه ا از این فوقر

موجب آن،  قانون برنامه پنجم توسعه مجوز الزم را از هیأت وزیران اخذ کنیم که به ۰۵ماده ( الف)استفاده از بند 

چنانچه نتوانیم این امر را برای کل کارکنان انجام . فزایش استدرصد قابل ا ۰۵امتیازات فصل دهم کارکنان تا سقف 

 .کنند، برقرار می کنیم دهیم، حداقل برای کارمندانی که در مراکز جهاد کشاورزی دهستان و شهرستان فعالیت می

 عنوان یک هایی به گذاری هستید، در این زمینه چه سیاست طبق نظر برخی کارشناسان بخش، شما استاد سرمایه

 مدیر اجرایی پیش رو خواهید داشت؟

اما با . مند به مباحث توسعه و سازندگی بوده و هستم طور طبیعی با توجه به سابقه شهرداری اصفهان، همواره عالقه به

مدیره مؤسسه  توجه به مسئولیت محوله جناب وزیر، غیر از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، ریاست هیأت

خوبی جذب سرمایه  توان به نیز به اینجانب واگذار شده است؛ لذا در زمینه کشت فراسرزمینی می "جهاد استقالل"

کرد، همچنین بستر مناسب برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، کاهش ورود برخی از اقالم کشاورزی، افزایش 

سازی  فشار، در راستای بهینه های نوین آبیاری مانند آبیاری تحت تولید محصوالت موردنیاز بخش، گسترش نظام

بخش که جزء شرح وظایف آن مجموعه است، اقدام کرد، اما به هر حال یکی از تأکیدات آقای وزیر، تالش برای جذب 

بالتبع اینجانب هم با توجه به داشتن هشت شرکت در زیرمجموعه جهاد استقالل بخشی از . سرمایه در بخش است

 .هایم در این راستاست پیگیری

آقای جوادی، بین مسئولیت شهرداری شهری . توانید پاسخ ندهید تر که اگر دوست داشتید می یک پرسش شخصیو 

تر و  با مختصات اصفهان و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، کدام یک برایتان مقبول

 تر است؟ جذاب

حساب شهر است و درآمد و  ورت است که شهردار خودش ذیساختار شهرداری به این ص. این دو مسئولیت متفاوتند

همچنین با زندگی روزانه مردم در ارتباط است و طبق ذوق و سلیقه شهردار، . هزینه به عهده خود شهردار است

توان انجام داد، اما در حوزه وزارتخانه کارها باید در چارچوب خاص  کارهای رفاهی و فرهنگی متنوع و زیادی نیز می
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البته حسن پست وزارت هم این است که منافع خدمات انجام شده، اقصی . و مطابق مقررات دولتی انجام شود خود

 .نقاط کشور را شامل خواهد شد

چه اقداماتی در زمینه ایجاد تسهیالت رفاهی و تفریحی برای بهبود رفاه پرسنل بخش و نشاط بیشتر آنها انجام شده 

 های شما چیست؟ است و برنامه

ینید در این باره هم اراضی بخش، در حوزه اختیارات ماست، اما با این وجود، وسع و فضای الزم برای پرسنل ما کمتر بب

در زمینه . ، اقداماتی در شمال و جنوب کشور در دست انجام است"جهادگران"در مؤسسه فرهنگی و ورزشی . است

شرایط ... ر آینده با اضافه شدن اقداماتی در جنوب وبهبود وضعیت مهمانسراهای شمال، اقداماتی انجام شده تا د

 .موجود تبدیل به احسن شود

ویژه که بخش کشاورزی در  دارید، به "مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران"ای از سوی  در زمینه ورزش چه برنامه

 را در لیگ داشت؟ "کشاورز"داری به نام تیم  ای، سابقه تیم دوره

های باال و وجود رقبایی چون  های ورزشی مانند فوتبال باتوجه به هزینه ذاری در زمینهگ در شرایط کنونی سرمایه

در واقع سیکل . توان با این رقبا کاری انجام داد و درآمدزا هم نیست پرسپولیس و استقالل باالست و فعالً نمی

ن جدید و نقل و انتقال واحدهای داری در ایران سیکل مناسبی نیست، ضمن اینکه ما فعالً در حال احداث ساختما تیم

اگرچه در امر . برداری هم کم نیست اندازی و بهره های تکمیل پروژه راه وزارتخانه به ساختمان جدید هستیم و هزینه

 .هایی بیشتر خواهیم داشت ورزش کارمندان داخلی برنامه

های غیرتخصصی  در مطالعه کتابهای بخش کشاورزی ما مطالعه نداشتن مدیران ارشد حوزه وزارتی  یکی از چالش

 کنید؟ خواستم بدانم که در حال حاضر چه کتاب غیرکشاورزی مطالعه می می. کشاورزی است

کتابی که مربوط به . کنم که البته قبالً هم خوانده بودم دکتر بهزادی را مطالعه می "خاطرات شبه"در حال حاضر کتاب 

حال حاضر در حال مرور دوباره نکات ظریفی هستم که در این کتاب برایم شود؛ اما در  نگاران هم می شغل شما روزنامه

اگرچه مدتی است شاید با . متأسفانه سرانه مطالعه کتاب در کشور ما کم است. های ماندگاری بوده است واجد ارزش

 .گیرد اینترنت حجم مطالعه باالتر رفته است، هرچند جای مطالعه کتاب را نمی

 ای است؟ گیرید، در چه زمینه ی که از این کتاب بهره میترین نکته قوت شاخص

 ./نظر من بسیار آموزنده است های زیادی از گذشتگان دارد که به این کتاب درس

/news/fa/ir.iana.www://http9009۰D/%0%8۰%D8%%AF 
 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29925/%D9%85%D8%AF%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 
 متفرقه
 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

ساعات کاری در ایران بیشتر از ساعات کاری در ایران بیشتر از / / ایران بعد از سریالنکا،صاحب بیشترین تعطیالت مناسبتی در جهان ایران بعد از سریالنکا،صاحب بیشترین تعطیالت مناسبتی در جهان 

  کشورهای توسعه یافته استکشورهای توسعه یافته است

یافتگی در تعطیالت  کند، ایران همچنان با عدم سامان در شرایطی که تعطیالت در اکثر کشورهای دنیا از نظمی منطقی پیروی می

روی امر  ترین دالیلی است که پیش براساس نتایج یک پژوهش، تعطیالت مناسبتی یکی از اصلی .خود دست به گریبان استرسمی 

دهد عمده کشورهای موفق در ساماندهی تعطیالت درگام نخست تعطیالت  تجارب جهانی نشان می. ساماندهی تعطیالت قرار دارد

به این ترتیب اکثر کشورها . اند کنار آن به ساماندهی روزهای تعطیل مناسبتی پرداخته اند و در آخر هفته را به دو روز افزایش داده

 .اند از این مسیر معضل پراکندگی تعطیالت را مرتفع کرده

تعطیالت مناسبتی در کنار تعطیالت غیرمناسبتی از جمله تعطیالت آخر هفته، تعطیالت رسمی هر کشوری را  :شیما رئیسی  

کند،  ویژه کشورهای پیشرفته متمایز می آنچه ایران را از حیث سیستم تعطیالت از غالب کشورهای جهان به دهند و تشکیل می

در واقع، تعداد روزهایی که به . بیشتر بودن تعطیالت مناسبتی در کشور به نسبت تعداد این روزها در دیگر کشورها است

ها است که به  اند، پر تعداد بوده و همین امر سال گ قرمز مشخص شدههای ملی، مذهبی و انقالبی در تقویم ایران با رن مناسبت

  .نتیجه رسیدن بحث ساماندهی تعطیالت را با چالش مواجه کرده است

 ایران؛ صاحب بیشترین تعطیالت مناسبتی 

یشترین تعداد روزهای اند، مشخص شده که بعد از سریالنکا، ب در تحقیقی که اخیرا پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران انجام داده

روز تعطیل رسمی مناسبتی هستند؛ تعطیالت  91تعطیل رسمی مناسبتی مربوط به کشورهای ایران و آذربایجان است که دارای 

روز  ۴روز را تعطیالت ملی،  91روز از این  1در ایران . شوند المللی تقسیم می انقالبی و بین رسمی که به چهار دسته مذهبی، ملی، 

روز، دارای کمترین تعداد روزهای  0دهند اما در این میان آمریکا با  روز را تعطیالت مذهبی تشکیل می 01الت انقالبی و را تعطی

ها روز نیمه  شنبه طور که اشاره شد جز ایران که تنها یک روز آخر هفته تعطیل دارد و پنج همان.تعطیل رسمی مناسبتی است

عنوان  شمالی مشمول این حالتند و تنها روز یکشنبه را به شود، پاکستان و کره  هادها نیز نمیها و ن تعطیل بوده و شامل همه ارگان

اند؛ این در حالی است که بسیاری از کشورهای اسالمی مانند قطر، عربستان سعودی، مالزی،  تعطیلی آخر هفته خود در نظر گرفته

عنوان تعطیالت آخر هفته  کشورهای جهان، روزهای جمعه و شنبه را به منظور هماهنگی با سایر سوریه، عراق، عمان و بحرین نیز به

در این میان وضعیت پراکندگی تعطیالت رسمی مناسبتی ایران در طول سال قابل توجه و بررسی است؛ به .اند خود در نظر گرفته

طیالت ملی دارای پیوستگی زیادی های سال پراکنده شده اند، ولی تع طور نسبی در طول ماه این صورت که تعطیالت مذهبی، به

روز مربوط به این تعطیالت، در فروردین ماه قرار دارد که این موضوع باعث تجمع تعطیالت و متعاقب  1هستند؛ به طوری که هر 

د در همین حال باید توجه کرد که تعدا .کند وکارها را نیز با تعطیلی طوالنی مدت مواجه می آن تجمع سفرها شده و البته کسب

زیادی از کل تعطیالت رسمی مناسبتی ایران، مربوط به تعطیالت مذهبی است؛ تعطیالت مذهبی و غیرمذهبی ایران و برخی از 

شود، در سایر کشورهای اسالمی نیز تعطیالت  طور که مشاهده می همان. کشورهای اسالمی منتخب، در نمودار نشان داده شده است

همچنین )اند؛ ولی به هرحال تعداد تعطیالت مذهبی  یالت مناسبتی را به خود اختصاص دادهمذهبی، سهم زیادی از کل تعداد تعط

ایران، نسبت به سایر کشورهای اسالمی باالتر است؛به طوری که دارای بیشترین تعطیالت مذهبی در ( تعداد تعطیالت غیرمذهبی

 .ری آذربایجان استمیان کشورهای اسالمی منتخب و بیشترین تعداد کل تعطیالت پس از جمهو
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 مقایسه ساعت کاری ایران و جهان

ریزان قرار گیرد، مقایسه ساعات کاری در هفته میان  موضوع دیگری که در ساماندهی تعطیالت باید مدنظر کارشناسان و برنامه

از کشورهای  دهد تعداد این ساعات در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم بیش این بررسی نشان می. کشورهای مختلف است

ساعت و بیشتر از ساعات  ۴۴در ایران مجموع ساعات کاری در طول هفته . پیشرفته بوده که این خود مبین نکات قابل توجهی است

و در استرالیا  ۴۵تعداد ساعات کاری در دو کشور آمریکا و نیوزیلند . کاری در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا و نیوزیلند است

گرچه در کشورهای پیشرفته با مکانیزه شدن هر چه بیشتر امور، نیاز به ساعات کاری بیشتر، کاهش داشته اما به  .ساعت است 08

های مدیریتی صحیح  دهنده باال بودن کیفیت ساعات کاری در این کشورها است که در نتیجه اتخاذ شیوه نوعی دیگر این آمار نشان

دهد صرف بیشتر بودن ساعات کاری در روز، بازده کاری بیشتر را به  قیقات نشان میاز سوی دیگر، تح. آمده است دست و مدرن به

دنبال نخواهد داشت بلکه هرچه کارکنان از ساعات فراغت بیشتری برخوردار باشند، با در اختیار داشتن زمان کافی برای استراحت، 

شود و به تبع  شان بیشتر می خشنودی و رضایت شغلی تجدید قوا و فراغت کافی برای پرداختن به امور شخصی و خانوادگی خود،

  .یابد آن بازده کاری افزایش می

 های مطرح شده گزینه

اصرار و تاکید کارشناسان بر توزیع تعطیالت در طول سال برای افزایش بازده کاری، امکان توزیع زمانی و مکانی سفر و توسعه 

های مختلف شده و مسووالن را در  اندهی تعطیالت در نهادها و سازمانصنعت گردشگری، بارها و بارها سبب طرح موضوع سام

های مختلف  نظمی موجود سامان ببخشد، به عرصه بحث و ارائه طرح دولت و مجلس برای ایجاد یک ساز و کار مناسب که به بی

های اخیر به بحث  ورها طی سالها که با توجه به تجارب جهانی و الگوی موجود در دیگر کش اما یکی از این طرح. کشانده است

گذاشته شده، کاستن از تعداد روزهای تعطیل مناسبتی و در ازای آن افزایش تعطیالت آخر هفته است؛ قالبی که براساس 

شمالی و پاکستان بر نظام تعطیالت حاکم بوده و نتایج مثبتی برای رشد  های صورت گرفته در همه کشورها به جز کره پژوهش

، در مجلس شورای 0000ها، طرح ساماندهی تعطیالت رسمی در اواخر سال  در یکی از همین تالش.مراه داشته استاقتصادی به ه

مخالفان تصویب این طرح، حذف بعضی از . اسالمی مورد بررسی قرار گرفت ولی در نهایت به دالیل متعددی به تصویب نرسید

و با اجرایی شدن آن به مخالفت برخاستند؛ از   ند، توجیه ناپذیر دانستهتعطیالت رسمی را که مبنای مذهبی، ملی یا انقالبی دار

بندهای طرح مذکور به شرح . اسفند 90فروردین و  09، روز پانزدهم خرداد ماه، روز (ص)جمله روز تولد و روز مبعث پیامبر اسالم 

  :زیرند

سوم و سیزدهم فروردین، عیدفطر و روز بعد آن، تعطیالت رسمی قطعی در تقویم کشور عبارت است از روزهای اول، دوم،  -

عیدغدیر، عیدقربان، نیمه شعبان، بیست و هشتم صفر، بیست و یکم رمضان، نهم و دهم محرم، بیست و دوم بهمن، چهاردهم 

 .خرداد، اربعین حسینی و سیزدهم رجب

در شهر قم تعطیل ( س)و حضرت زهرا ( ع)در شهر مشهد و روز شهادت امام جعفر صادق ( ع)روز والدت و شهادت امام رضا  -

 .رسمی است

فروردین، شهادت 09خرداد،  0۰اسفند، یک روز از تعطیالت عید نوروز،  90روز از تعطیالت رسمی کشور شامل  0طبق این طرح، 

ساماندهی .، عید مبعث و والدت پیامبر حذف شده بودند(س)و شهادت حضرت زهرا ( ع)، شهادت امام جعفر صادق (ع)امام رضا 

تعطیالت معطوف به تعطیالت دو روز آخر هفته و کاستن از تعداد روزهای تعطیل رسمی، با توجه به تجارب آزموده شده در جهان 

دلیل برخی اختالف نظرها و ورود  ای حائز اهمیت است که به و با اتکا به تحقیقاتی که در ایران و سایر کشورها انجام شده، مساله

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima://http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم فروردین 

 

ای که کشور نیازمند رشد اقتصادی است و در  اما در برهه. ی و ارزشی ضمن پرداختن به آن، به محاق رفته استهای اعتقاد بحث

های جهانی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند، توجه به این  وکار در ایران در مقایسه با میانگین های کسب شرایطی که شاخص

های موجود در سیستم تعطیالت کشور  نظمی نگاه اول تالشی ناچیز برای حل بی تواند بسیار کارگشا باشد؛ بحثی که در موضوع می

توان به اصالح سیستم  دهد و از طریق آن هم می الشعاع قرار می رود اما در واقع تغییری است که مسائل زیادی را تحت  به شمار می

های زیادی از  جامعه و همچنین به تحرک بخش مدیریتی و افزایش بازده کاری کارکنان، افزایش رضایت شغلی و سالمت روان

  .اقتصاد به واسطه رونق صنایع تفریحی و گردشگری دست یافت

/news/fa/ir.iana.www://http908۵0D/%8%A0 
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 متفرقه

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵2پنج شنبه 

  ««انسان، غذا، سالمتانسان، غذا، سالمت»»همراهی دانش، تکنولوژی و تجربه در نخستین سمپوزیوم همراهی دانش، تکنولوژی و تجربه در نخستین سمپوزیوم 
توسط صنایع غذایی نادی و با حضور استادان، پژوهشگران « انسان، غذا، سالمت»نخستین سمپوزیوم  -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

های  غذایی در سالمت و اهمیت تکنولوژیو تولیدکنندگان حوزه صنایع غذایی برگزار شد که در آن محورهایی نظیر نقش مواد 

 .جدید تولید در بهبود کیفیت انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

های  سازی برای تعامل هرچه بیشتر محیط ، هدف از برگزاری این سمپوزیوم زمینه«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

های علمی با عرصه اجرایی شرایط الزم  امل و ارتباط نزدیک بین محیطعلمی و پژوهشی با محیط اجرایی و عملی بود چرا که تع

گیری توسعه پایدار در کشور  ای در رشد و شکل کننده کند و نقش تعیین جهت ارتقای سطح کیفیت محصوالت غذایی را فراهم می

 .دارد

ع غذایی نادی، محسن غدیریان عضو هیات از سخنرانان اصلی این مراسم می توان به مهدی پاکدامن رئیس هیات مدیره گروه صنای

علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اسماعیل فالحی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ، اسماعیل شاه طهماسبی عضو هیات علمی 

  دانشگاه شهید بهشتی، ماندانا طایفه عضو هیات علمی دانشگاه الهیجان، الهام کریمی زاده مدیرعامل شتاب دهنده نوپایار و

 .میرمظفر فالح چای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد الهیجان از سخنرانان دیگر این سمپوزیوم اشاره کرد

به عنوان (ISI-ESI) داران علم تامسون رویترز اهلل رضایی استاد دانشگاه تهران و برگزیده پایگاه استنادی طالیه پروفسور کرامت

این غذاها عالوه بر نقش اولیه و پایه، نقش مازاد » می جهان، در سخنرانی خود تحت عنوان یکی از برترین دانشمندان و نخبگان عل

ها به معرض نمایش  گیرندگی، در درمان بعضی از بیماری درمانی در زمینه تغذیه هم دارد که اهمیت خود را عالوه بر نقش پیش

نه ها در تغذیه سالم، نقش فراورده های آردی در تغذیه همچنین در این سمپوزیوم محورهایی نظیر نقش غالت و دا«.گذارد می

سالم، نقش تکنولوژی های جدید تولید در بهبود کیفیت محصوالت غذایی بسته بندی شده و اهمیت برندهای تخصصی صنایع 

 .غذایی در توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت

برای نخستین بار در الهیجان « سالمت»در کنار مفهوم « انسان» با تأکید بر مفهوم« انسان، غذا، سالمت»گفتنی است، سمپوزیوم 

برند شاپکا به تولید کیک و . در حاشیه این مراسم، صنایع غذایی نادی از دو برند جدید شاپکا و توباچی رونمایی کرد.برگزار شد

های سراسر کشور شد و  فروشگاه پردازد و با شش محصول همزمان با برگزاری سمپوزیوم وارد قفسه های محصوالت آردی نرم می

توباچی به تولید انواع اسنک خواهد پرداخت که با دو محصول اصلی اسنک بادام زمینی و اسنک پنیر پارمسان و چدار، وارد بازار 

 .شده و به زودی طیف متنوعی از طعم و مزه را به بازار عرضه خواهد کرد

b۵0ddb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www://http 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  شود شود   میلیون تن گندم محقق میمیلیون تن گندم محقق می  ٠1٠1تولید تولید / / سیل اثر کاهشی بر تولید گندم نداردسیل اثر کاهشی بر تولید گندم ندارد
اگرچه سیل در برخی مناطق به مزارع : شود، گفت میلیون تنی تولید گندم محقق می 09بینی  مجری طرح گندم با بیان اینکه پیش

  .شود زارها باعث افزایش تولید می ها در مناطق دیگر از جمله دیم هایی را وارد کرده، اما این بارش گندم خسارت

در مورد وضعیت مزارع گندم پس از وقوع سیل در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .هنوز اطالعات دقیق و جزئی از وضعیت خسارت به مزارع تهیه نشده است: مناطق غربی و جنوبی کشور اظهار داشت

ا بطور کلی به مزارع آسیب چندانی ها و بندهای انحرافی را با مشکل مواجه کرده، ام ه را سیل در برخی مناطق مسیل آب: وی افزود

  ها در دشت عباس استان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشترین خسارت.وارد نکرده است

هنوز میزان خسارت در این : و استان ایالم که اراضی کشاورزی آن مسطح است، مشاهده شده، بیان داشت دهلران خوزستان،

و دشت عباس  گرفتگی در برخی مزارع خوزستان، دهلران آب به علت مسطح بودن اراضی :وی افزود.است بندی نشده مناطق جمع

 .شود، بنابراین باید در آینده منتظر نتیجه برآورد خسارت ماند وجود دارد و خروج آب از این مزارع کندتر انجام می

شمالی مثبت ارزیابی شده، ضمن اینکه اثرات این بارش وضعیت بارش در خراسان رضوی و : افزود مجری طرح گندم وزارت جهاد

 .های وارد شده به مزارع کرمانشاه اعالم نشده است هنوز وضعیت خسارت: اسفندیاری پور تصریح کرد.هم خوب است

اطق وارد شده باشد، اما همین بارندگی در برخی من  درصدی به مزارع 0۵۵اگرچه ممکن است در برخی مناطق خسارت : وی افزود

 .دیگر باعث خیر و برکت است و بر افزایش تولید گندم در مناطق دیگر تأثیرگذار است

ها در کالن بر وضعیت تولید مزارع گندم اثر مثبت دارد و قطعا در بسیاری از  بارش: افزود مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی

زدگی تولید کاهش  بنابراین اگر در مناطقی به علت سیل: داشت بیان پور اسفندیاری.دهد ها تولید را افزایش می مناطق این بارش

میلیون تن که قبال اعالم  09ها تولید را افزایش خواهد داد و در مجموع امیدواریم به تولید مدنظر یعنی  یابد، در مناطق دیگر بارش

 .دهد تولید را افزایش میبارندگی در مناطق دیم اثرات مثبت دارد و : پور گفت اسفندیاری.شده بود، دست یابیم

های آذربایجان، زنجان، قزوین، همدان کمک کرده و علیرغم نگرانی که در استان مرکزی به  بارندگی در استان: وی تصریح کرد

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان .جهت حجم بارش وجود داشت، خوشبختانه این بارش به تولید کمک کرده است

پور در  اسفندیاری.شود درصد گندم کشور در این استان تولید می 09ه اول تولید گندم کشور را دارد و حدود خوزستان رتب :داشت

هایی که به مزارع استان خوزستان وارد شده ممکن است تولید این استان به نصف برسد،  پاسخ به این سؤال که با توجه به خسارت

کل تولید گندم در استان ایالم ساالنه حدود : وی افزود.دانم چنین اتفاقی بیفتد میصدمه در این استان زیاد بوده، اما بعید : گفت

مجری .هزار تن گندم به نرخ تضمینی خریداری شود 00۵شود، در این استان امسال حدود  بینی می هزار تن است و پیش 9۴۵

ها مانند زنگ زرد گندم را  بعضی از بیماری رطوبت و افزایش بارندگی زمینه بروز: طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .کند که با کمک سازمان حفظ نباتات کار عملیات کانون کوبی برای جلوگیری از بروز و شیوع این آفت آغاز شده است ایجاد می

کش برای  د از قارچهای گلستان، دشت مغان و مازندران با توجه به رطوبت کشاورزان الزاما بای در استان: پور تصریح کرد اسفندیاری

همچنین در مناطق شمال غرب و غرب هم بیماری زنگ زرد باید : وی افزود.هایی مثل سفیدک استفاده کنند جلوگیری از بیماری

های الزم به وزارت جهاد کشاورزی منطقه  از راهنمایی  برای برخورداری  بسیار جدی گرفته شود و به محض مشاهده این بیماری

 .اعالم شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http000۰۵090۵۵0۵1۵ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

  رونق کشاورزی در گرو دستیابی به مدیریت علمیرونق کشاورزی در گرو دستیابی به مدیریت علمی
بخش کشاورزی زمانی رونق اقتصادی خواهد : معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت 

  .یافت که از مدیریت علمی در این بخش بهره ببریم و از ظرفیت مهندسان کشاورزی استفاده کنیم

های سازمان نظام مهندسی  از قم، سید جواد قریشی ابهری ظهر امروز در نشست مشترک تشکل خبرگزاری فارسبه گزارش 

امروز در جهان رقابت علمی قرار : استانداری برگزار شد، اظهار کرد (ع)کشاورزی و منابع طبیعی استان قم که در تاالر امام جواد 

اینکه بخش کشاورزی نیز در رقابت علمی قرار گرفته است، تصریح وی با بیان .گرفته و بخش کشاورزی نیز از این مسئله دور نیست

معاون طرح و برنامه سازمان نظام .گذار است وری و مدیریت دانش در بخش کشاورزی بسیار تاثیر نگاه علمی در افزایش بهره: کرد

ایجاد شرایط مطلوب برای یک  رقابت علمی و دانش بنیان در امر تولید و: مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تاکید کرد

قریشی مدیریت علمی .رود رقابت اقتصادی از مهمترین اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شمار می

مدیریت علمی در کشاورزی اینگونه است که اگر در زمین : در کشاورزی را دارای تعریف خاصی دانست و با اشاره به مثالی گفت

وی .دهد بتوانیم زعفران بیشتری کشت کنیم ری کاشت زعفران صورت بگیرد و به طور معمول میزان خاصی محصول مییک هکتا

های فراوانی ببرند و ما نیز نباید از مسئله  اند بهره کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان با مدیریت علمی توانسته: اضافه کرد

 .مدیریت علمی در کشاورزی غافل شویم

ون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه کشورهای همسایه ایران در بخش معا

در صورتی که رقابت علمی صورت بگیرد شاهد رقابت سالم اقتصادی نیز : اند به رقابت علمی دست یابند، بیان کرد کشاورزی توانسته

التحصیل مهندسی کشاورزی کم نداریم و باید از این ظرفیت علمی بهره ببریم، زیرا  فارغدر کشورمان : وی افزود.در کشور هستیم

هاست که با دانش فنی روز آشنایی نداشته و از مدیریت علمی در این بخش مانند بخش صنعت بهره  عوامل تولید در دست تولیدی

ش کشاورزی شرایط را برای از دست رفتن بازارها فراهم قریشی با تاکید بر اینکه توجه نکردن به مدیریت علمی در بخ.برند نمی

های فراوانی را برای عبور از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی تجاری صرف کردیم و  متاسفانه ما سال :کند تصریح کرد می

 .باید این زمان را کاهش دهیم

در حال حاضر کشورهایی مانند ترکیه و : کرد و گفتدهه ذکر  1وی زمان گذر از کشاورزی سنتی و رسیدن به کشاورزی تجاری را 

 .پاکستان این روند را به سرعت طی کردند و به افزایش بهره وری رسیدند

در زمانی قرار داریم که باید افزایش ضریب : معاون طرح و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد

 .یک ضرورت محسوب شوددانش در مزرعه و واحد تولیدی 

بهره بردن از ظرفیت : قریشی در پایان سخنان خویش با تاکید براینکه باید اعتماد سازی در این زمینه صورت بگیرد خاطرنشان کرد

 .رود ها و توسعه و گسترش کشاورزی یک امر ضروری به شمار می مهندسان کشاورزی در مزرعه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۸۲/۱۰/۵۸ : تاریخ

های دولتی سوق های دولتی سوق   های تجاری خارجی به سمت شرکتهای تجاری خارجی به سمت شرکت  انتقاد رئیس اتاق ایران از عملکرد دولت هیأتانتقاد رئیس اتاق ایران از عملکرد دولت هیأت

  ای مدیران شده است ای مدیران شده است   تورم قانون و برنامه سبب برخورد سلیقهتورم قانون و برنامه سبب برخورد سلیقه/ / شوندشوند  داده میداده می
نبود رئیس در سفر اتریش در : رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد دولتمردان نسبت به توسعه بخش خصوصی، گفت

ها بیشتر به  های تجاری به ایران این هیأت توانیم کارها را پیگیری کنیم، اما در سفر هیأت جمهور هم به خوبی ثابت کردیم که می

  .شوند بخش دولتی و خصولتی سوق داده می

ازدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میزبان محمود ، صبح امروز یخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .حجتی وزیر جهاد کشاورزی بود، تا مسائل و مشکالت مرتبط با وضعیت آب کشاورزی کشور را مطرح کند

رکود را اشاره کرد که سالی سخت همراه با  0۴پور رئیس اتاق ایران در این جلسه به وضعیت اقتصادی کشور در سال  محسن جالل

های بخش خصوصی وارد کرد و از طرف دیگر عدم پرداخت بدهی  برای فعاالن اقتصادی در پی داشت که فشارهای جدی در بنگاه

 .دولت به بخش خصوصی این فشار را دو چندان کرد

بیکاران، رکود شاهد تجمیع  0۴در سال : وی به مشکالتی که همچنان در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد، اشاره کرد و گفت

مدیریت تورم بودیم و همچنین با توجه به افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت نتوانست بدهی خود را به پیمانکاران 

های جناحی و سیاسی در فضای اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرد و  رئیس پارلمان بخش خصوصی از تصدی رقابت.پرداخت کند

مدارانی که به منافع ملی و معیشت مردم  های سیاسی را ندارد و سیاست ر طاقت تحمل تنشفضای شکننده کسب و کا: گفت

تواند این مسئله امنیت ملی را به خطر بیندازد و  پایبندند، باید از وارد کردن رقابت سیاسی در عرصه اقتصاد بپرهیزند، چرا که می

 .گذاری شود نمایی هم سبب کاهش جذب سرمایه سیاه

 .ر این نکته تأکید کرد که اقتصاد ایران اکنون نیازمند ثبات، آرامش و امنیت استپور ب جالل

توجهی به بخش خصوصی و توسعه این بخش هشدار داد و  وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئوالن کشور نسبت به بی

است، این موضوع را عنوان  یران حضور داشتههای اجتماعی و عرصه اتاق ا به عنوان کسی که در دو دهه اخیر در فعالیت: تصریح کرد

گیرند و بخش  ها بیشتر با مسئوالن دولتی ارتباط می وآمدهای پیاپی تجاری به کشور این هیأت کنم که متأسفانه در رفت می

 .خصوصی همچنان آن طور که باید وارد میدان نشده است

انجام شد و به دلیل مشکالت سیاسی که رئیس جمهور و هیأت در حالی که در سفر اخیری که به اتریش : جالل پور تصریح کرد

های تجاری با طرف اتریشی  همراه نتوانستند حضور یابند بخش خصوصی عزم خود را جزم کرد تا بتواند این خأل را پر کند و رایزنی

 .بخش خصوصی به همراه داشت به خوبی انجام شد، تا جایی که در کمتر سفر تجاری چنین دستاوردی پربار و آبروی فراوان برای

کشور ما از نظر تعداد برنامه و : ای کرد و گفت رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به آغاز شروع برنامه ششم توسعه کشور، اشاره

 ها دارای احکام متناقض و غیرقابل اسناد باالدستی موازی یکی از نخستین کشورهای جهان است، تا جایی که بسیاری از برنامه

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، تعداد اسناد باالدستی مانع از فهم تکلیف از سوی مجری و در نتیجه .جمع است

ها را رها کرده و  زدگی دانست تا جایی که مدیران برنامه وی تورم در کشور را سبب بروز بیماری برنامه.رهاسازی احکام شده است

 .شود ها اجرا نمی ارزیابی مدیران از روی برنامه در عین حال. کنند اقتضایی عمل می
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های چهارم و پنجم  در برنامه: ای در مورد مدیریت مصرف آب در کشور اشاره کرد و خاطرنشان کرد به ذکر نمونه رئیس اتاق ایران

افزایش یافته، ولی دوباره  درصد 1۵ایم، ولی عمالً در برنامه چهارم اضافه برداشت  درصد کاهش اضافه برداشت منابع آبی داشته 9۰

 .تواند ثبات ما را به مخاطره بیندازد برنامگی می در برنامه پنجم این مسئله تکرار شده است و در شرایط فعلی ادامه بی

 .گذاری باشد تا بتوان برنامه محور شد شاید مهمترین نیاز کشور برنامه: رتبه کشور، گفت پور خطاب به مسئوالن عالی جالل

مجوز در  0۴۴با عزم آقای حجتی : تقدیر از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در راستای حذف مقررات و مجوزهای زاید گفتوی با 

 .این وزارتخانه حذف شده است که قابل تحسین است

ودجه باید در ب: ای کرد و اظهار داشت در مجلس شورای اسالمی هم اشاره 0۰همچنین به تدوین بودجه سال   رئیس اتاق ایران

ها به عنوان سرمایه  های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران، اهمیت دادن برای زنده نگه داشتن بنگاه نگاهی به پرداخت بدهی

 .ها توجه شود ملی و افزایش ندادن فشارهای مالیاتی بر این بنگاه

با کشورهای خارجی در اتاق بازرگانی  های تجاری های مشترک برای رایزنی رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اهمیت اتاق

های ایتالیایی و ایرانی  به عنوان نمونه اتاق مشترک ایران و ایتالیا در سفرهای متعدد هیأت: ای کرد و خاطرنشان کرد ایران نیز اشاره

لفی این مسئله بروز های مخت در راستای بازار صادراتی، جذب سرمایه و تکنولوژی بسیار خوب عمل کرده است و امیدواریم در بخش

الملل اتاق بازرگانی امروز به عنوان نماینده بخش خصوصی روز به روز  و ظهور بیشتری داشته باشد، چرا که در صحنه تجارت بین

 .شود بیشتر به رسمیت شناخته می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۹۱: تاریخ

  های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی ایران و جهانهای تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی ایران و جهان  ویترین اردیبهشتی نمایشگاهویترین اردیبهشتی نمایشگاه

های  پا گذاریم، باید در گرماگرم مشغله چنانچه بخواهیم از بازارهای ساده سنتی گذشته و به دنیای پرمعادله بازارهای امروزی

گیری  ترین نتیجه تر، در ساده های سنجیده ها و شناخت رقبا در نظر بگیریم تا با برداشتن قدم کاری، فرصتی نیز برای دیدن نوآوری

 ...بسا با پیشرفت و تکنولوژی روز دنیا نیز همگام و همراه شویم از دور رقابت حذف نشویم و چه

 :حمیده قاسمی -( ایانا)کشاورزی ایران خبرگزاری 

های  چنانچه بخواهیم از بازارهای ساده سنتی گذشته و به دنیای پرمعادله بازارهای امروزی پا گذاریم، باید در گرماگرم مشغله

گیری  ترین نتیجه تر، در ساده های سنجیده ها و شناخت رقبا در نظر بگیریم تا با برداشتن قدم کاری، فرصتی نیز برای دیدن نوآوری

 ...بسا با پیشرفت و تکنولوژی روز دنیا نیز همگام و همراه شویم از دور رقابت حذف نشویم و چه

های ما در این  رسانی شاید بهترین راه برای شناخت و پهلوگیری کشتی نادانسته های تخصصی در هنگامه عصر نوین اطالع نمایشگاه

 ...دانیم و نیازمند دانستن آنیم دانیم و نمی تر به آنچه می ی عمیقانتهای اطالعات باشد و نگاه دریای بی

تواند ما  بخش کشاورزی شاید در ابتدا تصور مزرعه و برداشت محصول را در ذهن بیدار کند، اما این تنها الفبایی ساده است که می

م و بذر و کود و حفظ و نگهداری و برداشت و را به گستردگی تولید، اصالح نژاد، مدیریت آب و خاک، صنایع مرتبط با تولید و س

اگر این سفره در جایی غیر از خانه . کننده هدایت کند بندی و حمل صحیح و تبدیل و ردیابی آن تا رسیدن به سفره مصرف بسته

در این  ها را نیز به ارتباط بیشتر و حضور های مختلف مرتبط با این بخش هایی چون رستوران و هتل و ارگان پهن شود بخش

 .کند ها راغب می ها و همایش نمایشگاه

های تخصصی کشاورزی و صنایع  رسانی به کاربران ایانا، اطالعات کلی نمایشگاه در جهت اطالع( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 :کند را منتشر می 0۰ماه  غذایی در اردیبهشت

 نمایشگاه غذا بیرمنگام انگلستان -٠

 (مدت سه روز به) 9۵01آوریل  9۵تا  08برابر با  0۰تا چهارشنبه دوم اردیبهشت  0۰  فروردین 0۵دوشنبه : زمان برگزاری

 انگلستان، بیرمنگام: محل برگزاری

 المللی بین: سطح برگزاری

 uk.co.foodex.www: سایت رسمی نمایشگاه

 بزالمللی اقتصاد س سومین کنفرانس بین -1

 (مدت یک روز به) 9۵01می  00برابر با  0۰اردیبهشت  99چهارشنبه : زمان برگزاری

 مازندران، بابلسر: محل برگزاری

 ۵000۰00۵00۴و نمابر  ۵000۰00۵000شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال : برگزارکننده

 بیرجند -نمایشگاه گل و گیاه واردات باغبانی  -۹

 (مدت سه روز به) 9۵01آوریل  90تا  00برابر با  0۰شنبه دوم اردیبهشت  تا پنج 0۰ین فرورد 00شنبه  سه: زمان برگزاری

 المللی استان خراسان جنوبی های بین استان خراسان جنوبی، بیرجند، شرکت نمایشگاه: محل برگزاری

 (ورودی غیررایگان)داخلی : سطح برگزاری

 ir.fair-sk.www: سایت رسمی نمایشگاه
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 پنجمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه گیاهان دارویی و ماهیان تزئینی -1

 (مدت شش روز به) 9۵01آوریل  9۰تا  9۵برابر با  0۰چهارشنبه یکم تا دوشنبه ششم اردیبهشت : زمان برگزاری

 المللی های بین اصفهان، سالن نمایشگاه: محل برگزاری

 (نام ورودی غیررایگان، نیاز به رزرو و ثبت)ملی : سطح برگزاری

 ir.isfahanfair.www: سایت رسمی نمایشگاه

 تبریز -ای ایران  المللی گل و گیاه، ابزار، ادوات باغبانی و تجهیزات گلخانه دهمین نمایشگاه بین -۰

 (مدت چهار روز به)آوریل  90تا  91برابر با  0۰اردیبهشت  0۵شنبه هفتم تا جمعه  هس: زمان برگزاری

 (ورودی غیررایگان)المللی  داخلی، بین: سطح برگزاری

 ir.tabrizfair.www: سایت رسمی نمایشگاه

 گرگان -خدمات شهری ششمین نمایشگاه گل و گیاه و صنایع وابسته مبلمان و  -۰

 (مدت پنج روز به) 9۵01می  1تا  9برابر با  0۰اردیبهشت  00تا جمعه  00دوشنبه : زمان برگزاری

 (۰داخلی ) ۵00091۴۵11۴اللی استان گلستان  های بین شرکت نمایشگاه: برگزارکننده

 (ورودی غیررایگان)داخلی، ملی : سطح برگزاری

 ir.golestanexpo.www: سایت دبیرخانه نمایشگاه

 المللی گل و گیاه و باغبانی مشهد پانزدهمین نمایشگاه بین -۰

 (مدت پنج روز به) 9۵01می  8تا  ۴برابر با  0۰اردیبهشت  00شنبه  تا یک 0۰چهارشنبه : زمان برگزاری

 المللی مشهد های بین خراسان رضوی، مشهد، محل دائمی نمایشگاه: محل برگزاری

 (غیررایگان)المللی  داخلی، بین: سطح برگزاری

 ۵۰00۰۵۵۰۵۵۵المللی مشهد  های بین شرکت نمایشگاه: برگزارکننده

 ir.expo.www: سایت دبیرخانه نمایشگاه

 رشت -ای  سومین نمایشگاه گل و گیاه، ادوات باغبانی و گلخانه -۸

 (مدت پنج روز به) 9۵01می  00تا  0باربر با  0۰اردیبهشت  9۴تا جمعه  9۵دوشنبه : ن برگزاریزما

 (ورودی غیررایگان)گیالن  -المللی رشت  استان گیالن، رشت، نمایشگاه بین: محل برگزاری

 com.rashtfair@infoایمیل  ۵000010۵0۰۴المللی استان گیالن  های بین شرکت نمایشگاه: برگزارکننده

 (ها، آبیاری آالت، نهاده ماشین)المللی کشاورزی  نمایشگاه بین -۰

 (مدت چهار روز به) 9۵01آوریل  90تا  91برابر با  0۰اردیبهشت  0۵شنبه هفتم تا جمعه  سه: زمان برگزاری

 (غیررایگان)شیراز المللی  های بین شیراز، محل دائمی نمایشگاه: محل برگزاری

 ir.farsfair.www: سایت رسمی نمایشگاه

 المللی قهوه کواالالمپور مالزی نمایشگاه بین -٠۵

 (مدت چهار روز به) 9۵01می  0آوریل تا  98برابر با  0۰اردیبهشت  09تا یکشنبه  0شنبه  پنج: زمان برگزاری

 ، کواالالمپورمالزی: محل برگزاری

 المللی خارجی، بین: سطح برگزاری

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.isfahanfair.ir/
http://www.tabrizfair.ir/
http://www.golestanexpo.ir/
http://www.expo.ir/
mailto:info@rashtfair.com
http://www.farsfair.ir/
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 my.com.cafeshow.www: سایت رسمی نمایشگاه

 فرانکفورت -بندی محصوالت پروتئینی  المللی فرآوری و بسته نمایشگاه بین -٠٠

 (مدت شش روز به) 9۵01می  09تا  0 برابر با 0۰اردیبهشت  90شنبه  تا پنج 08شنبه : زمان برگزاری

 com.iffa.www: سایت رسمی نمایشگاه

 :این نمایشگاه شامل موضوعات زیر است: توضیحات

 االت و تجهیزات ذبح حیوانات ماشین -

 االت و تجهیزات فرآوری محصوالت ماشین -

 های صنعتی تجهیزات سردخانه و آشپزخانه -

 بندی فریز کردن، دودی کردن و تکنولوژی بسته -

 های محصوالت پروتئینی ها و افزودنی روده طبیعی، روکش -

 های حمل محصوالت پروتئینی ها و ماشین تجیزات فروشگاه -

 المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی و داروهای دامی های بین نمایشگاه -٠1

 (مدت چهار روز به) 9۵01می  00تا  0۵برابر با  0۰اردیبهشت  9۴تا جمعه  90شنبه  سه: زمان برگزاری

 (ورودی غیررایگان)المللی،  داخلی، بین: سطح برگزاری

 ir.farsfair.www: سایت رسمی نمایشگاه

 ارومیه -آالت کشاورزی  المللی صنایع و ماشین هشتمین نمایشگاه بین -٠۹

 (مدت چهار روز به) 9۵01می  00تا  0۵برابر با  0۰اردیبهشت  9۴تا جمعه  90شنبه  سه: گزاریزمان بر

 (ورودی غیررایگان)المللی ارومیه  های بین آذربایجان غربی، ارومیه، محل دائمی نمایشگاه: محل برگزاری

 com.urmiafair@onexhibitiایمیل  10-۵۴۴0000۴۵1۵

 ارومیه -المللی صنعت دام و طیور؛ آبزیان و دامپزشکی  هشتمین نمایشگاه بین -٠1

 (مدت چهار روز به) 9۵01می  00تا  0۵برابر با  0۰اردیبهشت  9۴تا جمعه  90شنبه  سه: زمان برگزاری

 (ورودی غیررایگان)ارومیه المللی  های بین آذربایجان غربی، ارومیه، محل دائمی نمایشگاه: محل برگزاری

 com.urmiafair@exhibitionایمیل  10-۵۴۴0000۴۵1۵

 گرگان -چهاردهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور  -٠۰

 (مدت چهار روز به)می  9۵تا  00برابر با  0۰اردیبهشت  00تا جمعه  98شنبه  سه: زمان برگزاری

 المللی استان گلستان استان گلستان، گرگان، نمایشگاه بین: رگزاریمحل ب

 (ورودی غیررایگان)داخلی، ملی : سطح برگزاری

و ایمیل  ۰داخلی  ۵00091۴۵11۴المللی استان گلستان  های بین شرکت نمایشگاه: برگزارکننده
manager@golestanexpo.ir 

 (ورودی غیررایگان)داخلی، ملی : سطح برگزاری

 : ت دبیرخانه نمایشگاهسای

/news/fa/ir.iana.www://http90000D/%0%88% 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.cafeshow.com.my/
http://www.iffa.com/
http://www.farsfair.ir/
mailto:exhibition@urmiafair.com
mailto:exhibition@urmiafair.com
http://www.iana.ir/fa/news/29971/%D9%88%25
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 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  گرفت؛گرفت؛ای در واکنش به اظهارات حسین چمنی، کارشناس صنعت شیر کشور صورت ای در واکنش به اظهارات حسین چمنی، کارشناس صنعت شیر کشور صورت   با صدور اطالعیهبا صدور اطالعیه

 توضیحات انجمن صنفی صنایع کره گیاهی در واکنش به ادعای فریب مردم

 08انجمن صنفی صنایع کره گیاهی ایران پیرو مصاحبه حسین چمنی، کارشناس صنعت شیر کشور با ایانا، منتشره در تاریخ 

 .رسال کردبا عنوان فریب مردم با نام کره گیاهی توضیحی را به این خبرگزاری ا 000۰ماه  فروردین

موضوع ادعای  000۰ماه  فروردین 08مقاله منتشره در تاریخ به گزارش ایانا به نقل از انجمن صنفی کره گیاهی ایران،عطف به 

 :رساند فریب مردم با نام کره گیاهی به اطالع می

مطابق نظر سازمان . کند درصد انرژی روزانه هر شخص را تأمین می 0۵ها برای انسان ضروری است و حدود  مصرف چربی -0

 :ها، به چهار عامل اساسی بستگی دارد بهداشت جهانی، انتخاب چربی

 پایین بودن کلسترول( الف

 پایین بودن اسیدهای چرب ترانس( ب

 پایین بودن میزان درصد اشباع( ج

 های غیراشباع ضروری دارا بودن حداکثر چربی( د

 .تر وجود دارد نسبت به مشابه حیوانی بسیار برجسته( مارگارین)هر چهار عامل مذکور در کره گیاهی  که

منظور حفظ قوت و اصالت زبان  کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه و به به استناد ماده واحده قانون ممنوعیت به -9

تنهایی در  های بیگانه به کار بردن کلمات و واژه ها موظفند از به و شرکت ها عنوان یکی از ارکان هویت ملی کلیه سازمان فارسی به

تنهایی روی کلیه تولیدات  های بیگانه به کارگیری واژه های رسمی خودداری کنند و به ها و مصاحبه ها، مکاتبات، سخنرانی گزارش

 .نوع استشود، مم های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می داخلی اعم از بخش

کار بردن معادل فارسی آن را  شود که تولیدکنندگان کره گیاهی حق استفاده از کلمه مارگارین بدون به از مفاد فوق استنباط می -0

های مصوب  عالوه بر اینکه از دیدگاه فرهنگ واژه. اطالق کره گیاهی یک کلمه فارسی و منطبق با قوانین موضوع است. ندارند

کره ": گونه تعریف کرده است دفتر سوم مجموعه فوق، کره گیاهی را این 0۴ادب فارسی مندرج در صفحه  فرهنگستان زبان و

 ".گیاهی نوعی چربی خوراکی عمدتاً گیاهی که بافت و ظاهری شبیه به کره دارد

 ر مادر یا شیر حاصلمنحصر به شی MILKطور که اصطالح شیر  شود، همان از دیدگاه مقایسه با صنایع غذایی دیگر متذکر می -۴

را داریم که در ظرف مشابه شیر گاو،  Almond Milkو شیر بادام  Soya Milkالملل شیر سویا  از حیوان نیست و در سطح بین

کننده خریداری و مصرف  شوند و هر محصول ویژکی خاص خود را دارد که بنا به تمایل مصرف بندی و به بازار عرضه می بسته

تواند با همین اصطالح نامیده  نیز منحصر به کره حیوانی نیست و محصول مشابه با پایه کره گیاهی نیز می اصطالح کره. شود می

کنندگان هنگام خرید و مصرف با  که مصرف( Peanut butter)و کره بادام زمینی ( Cocoa Butter)همانند کره کاکائو . شود

گونه که هنگام خرید شیر سویا یا شیر بادام،  دهند، همان ی تشخیص میمالحظه پسوند گیاهی، متفاوت بودن آن را با کره حیوان

 .آگاه به تفاوتشان با شیر گاو هستند

از نظر میزان ایزومرهای ترانس توسط سازمان غذا و دارو و ( مارگارین)های گیاهی  از دیدگاه فنی قابل توجه است که کره -۰

المللی در کره  شده برای آنها مطابق استاندرادهای بین نترل است و میزان تعیینهای نظارتی وزارت بهداشت، تحت نظارت و ک ارگان

 .گیاهی کمتر از کره حیوانی است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iana.ir/fa/news/29682
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های  شده کره درصد اسیدهای چرب اشباع هستند، حال آنکه میزان اسیدهای چرب اشباع 00تا  1۰های حیوانی دارای  کره -1

 .که کره گیاهی بر خالف کره حیوانی فاقد کلسترول استگیاهی بسیار کمتر از حیوانی است، عالوه بر این

های گیاهی وارداتی که پایه ساخت کره گیاهی هستند نیز در  افزایش تعرفه واردات منحصر به کره حیوانی نیست، بلکه روغن -0

ومتی و با لحاظ افزایش بعالوه اینکه در راستای سیاست رهبری و حمایت از اقتصاد مقا. اند مشمول افزایش تعرفه شده 000۰سال 

تولید شیر که مازاد بر مصرف کشور است، باید از واردات کره حیوانی اجتناب کرد و امید است با افزایش تولید داخلی عالوه بر 

 ./امر صادرات کره حیوانی را محقق کرد 0001تأمین نیاز داخلی به یاری خداوند در سال 

/news/fa/ir.iana.www://http9080۴D/%8%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  سیاه بهار با خود گرانی به همراه آوردسیاه بهار با خود گرانی به همراه آورد

های زمستانه تمام شده و فصل میوه تابستانه نرسیده در فصل سیاه بهار که میوه :مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار گفت

 .، تا حدودی قیمت میوه های نوبرانه در بازار گران است

با  باشگاه خبرنگاران جوان؛اقتصادی هادی بختیاری یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار 

در فصل سیاه بهار که میوه های زمستانه تمام شده و فصل میوه تابستانه : اشاره به وضعیت قیمت انواع میوه در بازار اظهار داشت

 .ه های نوبرانه هستیمکه در بازار به سبب فصل میوه های نوبرانه تا حدودی شاهد افزایش قیمت میو گفتنی است  نرسیده ، 

 1۵الی  ۰۵هر کیلوگوجه سبز به سبب سرما و تگرگ اخیر کیلویی  قیمت : وی با اشاره به قیمت میوه های نوبرانه در بازار گفت

هزار تومان در بازار به فروش می  0۴هزار تومان، توت فرنگی هشتگرد به سبب کیفیت باال  1الی  ۰هزارتومان، توت فرنگی جیرفت 

افزایش تعرفه واردات در شرایط سیاه بهار و اعیاد وجشن های : ختیاری با اشاره به افزایش قیمت موز در بازار بیان کردب.رسد

مختلف موجب شده که قیمت ان افزایش یابد و بیش از پیش فشار بر مصرف کننده وارد کند به طوریکه قبل از افزایش تعرفه هر 

اعالم این  با وجود آنکه هنوز موز تعرفه ای به بازار نیامده اما با  رتومان بود که به یکباره  هزا ۴الی  ۰۵۵هزارو  0کیلو موز بین 

 .هزار تومان در بازار رسید 1اکنون قیمت موز به مرز  شرط 

کاهش کشت در سال جاری به سبب : یک مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به افزایش قیمت سیر در بازار افزود

سیر در بازار شاهد افزایش قیمت سیر ایرانی هستیم و این درحالیست که قیمت سیر چینی در بازار پایین تر از سیر ایرانی است و 

 .همین امر موجب شده که تمایل افراد به خرید سیر چینی بیش تر شود

از طریق مجوز قانونی می توانست موجب شکسته واردات سیر چینی : با اشاره به واردات قانونی سیر چینی به کشور گفت وی 

شدن قیمت سیر داخلی شود و به همین خاطر دولت باید از ابزار واردات به عنوان یک اهرم استفاده کند اما اکنون که سیر چینی 

ایرانی به فروش از طریق واردات غیر رسمی به کشور می آید برخی فروشندگان سود جو بسته بندی آن را باز کرده و به قیمت سیر 

 .می رسانند

 (دستچین)قیمت  (درجه یک)قیمت  محصول

 ۰۵۵هزار و  9الی  ۰۵۵هزار و  پرتقال تامسون

 تومان

 تومان ۰۵۵هزار و  0

 ۰۵۵هزار و  9الی  ۰۵۵هزار و  سیب

 تومان

 تومان ۰۵۵هزار و  0

 تومان 9۵۵هزار و  9 تومان ۰۵۵هزار الی هزار و  خیار گلخانه

 تومان ۰۵۵هزار و  0 هزار تومان 9 کیوی

 هزار تومان 0 تومان ۰۵۵هزار الی هزار و  خیار بوته ای

 هزار تومان 1 هزا رتومان 1 موز

 - هزار تومان 09الی  0۵ سیر ایرانی

/news/fa/ir.yjc.www://http۰۰1090۵D/%8%B0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  جهش صادرات خوراک دام شاه کلید اقتصاد مقاومتیجهش صادرات خوراک دام شاه کلید اقتصاد مقاومتی

توسعه صادرات خوراک دام و طیور تاثیر بسزایی در افزایش ارزش افزوده، اشتغال و درآمد :رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت

 .های ارزی کشور خواهد داشت

با اشاره به توسعه خبرنگاران جوان؛ اقتصادی باشگاه مجید مواق قدیری رئیس انجمن خوراک دام و طیور در گفتگو با خبرنگار 

توسعه صادرات خوراک دام و طیور تاثیر : قاومتی اظهار داشتصادرات خوراک دام و طیور در راستای تحقق سیاست اقتصاد م

بسزایی در افزایش ارزش افزوده، اشتغال و درآمدهای ارزی کشور خواهد داشت و از طرفی ضریب تاثیر پذیری کشور از تحوالت 

 .سیاسی و اقتصادی جهانی که به واسطه تکیه براقتصاد نفتی به وجود می آید کاهش خواهد یافت

در تحوالت نوین اقتصاد جهانی و به دنبال آن کاهش تعرفه : اشاره به اینکه رشد و توسعه اقتصادی امری الزامی است، گفت وی با

 .ها ، افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و جهش صادرات امری الزامی است

در واقع استفاده از نیروی کار : تی کارخانجات خوراک دام و طیور بیان کردقدیری با اشاره به افزایش بهره وری عوامل صادرا

 .متخصص، تقویت تحرک عوامل تولید و فناوری برتر در افزایش بهره وری صادرات امری بسیار مهم است

از تکنولوژی های جهش صادرات موجب افزایش تولید و بهره وری ،استفاده : رئیس انجمن خوراک دام و طیور در پایان تصریح کرد

  .نوین و افزایش تخصص نیروی کار در صنعت کارخانجات خوراک دام و طیور خواهد شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  مگس های سفید در شهر پرسه می زنندمگس های سفید در شهر پرسه می زنند

در چندسال گذشته جمعیت یک گونه از این آفت مگس سفید در فضای شهری باال رفته و : معاون سازمان حفظ نباتات گفت

 .مزاحمت های بسیاری برای مردم ایجاد کرده است

؛ با اشاره به آفت مگس های اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفت و گو با خبرنگار 

گونه از این خانواده بزرگ، آفت  ۰۵گونه در دنیا دارند و تا کنون  0۰۰۵مگس های سفید حدود : سفید در شهر اظهار داشت

 .تجهیزات مبارزه با آنها فراهم شده است محصوالت کشاورزی و زراعی باغات هستند که ابزارها و

گذشته جمعیت یک گونه از این آفت در فضای شهری باال رفته و مزاحمت های بسیاری  چندسال  با توجه به آنکه در : وی افزود

برای مدیریت  برای مردم ایجاد کرده ، الزم است که شهرداری ها هرچه سریع تر نسبت به خرید تجهیزات و استفاده به موقع از آنها

مگس سفید آفتی است که در  : ابطالی با اشاره به طغیان مگس هاس سفید در فضای شهری، گفت  .مگس های سفید اقدام کنند

از این رو گرم شدن هوا، طوفان های گرد و غبار و تغییر در فضای سبز و کاشت درخت های توت شرایط  هوای گرم تکثیر می شود 

سازمان حفظ نباتات، : معاون سازمان حفظ نباتات تصریح کرد. آفت در فضای شهری فراهم کرده است را برای طغیانی شدن این

ابزارها و تجهیزات موردنیاز، آفت کش شیمیایی و گیاهی را فراهم کرده که اگر شهرداری به موقع این تجهیزات را مورد استفاده 

آفت مگس سفید برای : وی در پیان تصریح کرد.نخواهیم بود قرار دهد، گفتنی است که امسال شاهد طغیان مگس هاس سفید

این آفت ضعف گیاه را  انسان هیچ مشکلی به وجود نمی آورد چراکه انتقال بیماری مشترک وجود ندارد و گفتنی است که تنها 

 .فراهم می کند
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 نهاده 

 ۰۹:۲۹ - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جومبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم و جو
  .درصد مزارع جو خبر داد 09درصد مزارع گندم و  80رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از مبارزه با علفهای هرز در  

از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری سطح کشت غالت استان تهران را  به نقل خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هکتار مربوط به مزارع جو است 9۵۵هزار و  0۴هکتار گندم و  ۴۰۵هزار و  ۴۵هکتار عنوان کرد که از این میزان  1۰۵هزار و  0۴

درباره سطح مبارزه با علف های هرز در  مورد علفهای هرز و میزان خسارت، نحوه و زمان کنترل آن مواردی را عنوان و دروی 

 .درصد در مزارع جو با علف هرز مبارزه شده است 09درصد در مزارع گندم و  80: استان تهران اظهار داشت

ار از سطح کشت غالت استان تهران نیز در معرض حمله سن قرار هزار هکت 0۴: رئیس جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .دارد که نیاز است کشاورزان اطالع الزم برای مبارزه با آن کسب کنند

آفت سن گندم از مهمترین و عمده ترین آفت گندم و جو در طول تاریخ کشاورزی بوده است که با تغذیه از مراحل : وی گفت

 .صورت کمی و کیفی خسارت ایجاد می کندمختلف فنولوژیکی گندم به دو 

خسارت کمی مربوط به تغذیه سن مادر یا سن زمستان گذران است که با گرم : منصوری در توضیح خسارات آفت سن ادامه داد

 شدن هوا از کوه به مزرعه می آید و پس از استقرار با تغذیه از جوانه مرکزی گندم و جو، مانع از تشکیل خوشه گندم و جو می

است که در این مرحله نیز آفت با ( جدید)خسارت کیفی نیز مربوط به مرحله پورگی و سن بالغ نسل بهاره: وی بیان داشت.گردد

تغذیه از دانه گندم و تخریب آن موجب کاهش ارزش نانوایی گندم می شود و اگر سن زدگی از دو درصد بیشتر باشد تهیه نان از 

 .گندم تولیدی غیرممکن می شود

در صورت باال بودن تراکم پوره سن این آفت می تواند تا حدود صددرصد دانه ها : یس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزودرئ

 .را از بین ببرد به همین جهت اقداماتی مؤثر از سوی این سازمان صورت گرفته است

که نیاز است کشاورزان برای آگاهی از این اجرا می شود  0۰همچنین در این خصوص برنامه هایی در سال : تصریح کرد وی

ها، ارتباط مستمر و مستقیم با مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی و نیز شبکه های مراقبت و پیش آگاهی در شهرستان  روش

 .مربوطه داشته باشند
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 نهاده   

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

کارگیری کودهای آلی و کارگیری کودهای آلی و   بهبه/ / صادرات چهار میلیون دالری کودهای آلی و زیستی به اروپا و آفریقاصادرات چهار میلیون دالری کودهای آلی و زیستی به اروپا و آفریقا

  شودشود  استان کشور اجرایی میاستان کشور اجرایی می  ٠۹٠۹زیستی در زیستی در 

های گذشته وجود داشت، کودهای آلی و زیستی به ارزش چهار میلیون  و انتقال پول طی سال هایی که در نقل با وجود محدودیت

رود با تغییر رویکرد در شورای راهبردی کود در  دالر به کشورهای آسیای میانه، ترکیه، آفریقا و سوئد صادر شده است و انتظار می

 .صورت پایلوت آغاز شود ن بهکارگیری آ استان کشور با حمایت سازمان تعاون روستایی به 00

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت

یان برنامه درصد مورد تأکید قرار گرفته بود، اما تا پا 0۰در حالی که در برنامه پنجم توسعه استفاده از کودهای آلی و زیستی تا 

کارگیری کودهای آلی و  اعالم شده بود، محقق نشد و با تمدید اهداف این برنامه، شرایط به 0۴پنجم که سال آخر آن در پایان سال 

 .زیستی نیز تغییر پیدا کرد

ت علمی و فناوری پیش از آنکه برنامه پنجم توسعه برای برنامه ششم تمدید شود، پیشنهاداتی از سوی معاون: سیامک علیزاده افزود

بند ( د)و ( ز)کارگیری کودهای آلی و زیستی ذیل بند  ریزی فناوری مبنی بر به ریاست جمهوری و همچنین معاونت توسعه برنامه

 .مطرح شد که امیدواریم با مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در متن برنامه گنجانده شود 0۴0

خاطر انحرافاتی که از اصل تعریف کودهای آلی و زیستی در اذهان  توسعه به رسد طی برنامه پنجم نظر می به: وی خاطرنشان کرد

اند وارد سیستم مصرف شوند، در حالی که  دلیل کمبود اعتبار این کودها نتوانسته مدیران میانی وجود داشته است و همچنین به

ت سالم تأمین شده باشد که به ناچار استفاده از درصد تولیدات کشاورزی از غذاهای سالم و محصوال 9۵های جدید باید  برابر برنامه

 .رسد نظر می کودهای آلی و زیستی الزامی به

 اعتنایی شرکت خدمات حمایتی به کودهای آلی و زیستی بی

ای دو سال گذشته بین انجمن و شرکت خدمات  هرچند موافقتنامه: مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی ادامه داد رئیس هیأت

دلیل  قد شد و مقرر گردید در چارچوب آن توسعه استفاده از کودهای آلی و زیستی اجرایی شود، اما این موافقتنامه بهحمایتی منع

 .گاه به مرحله عملیاتی نرسید های فراوان این شرکت هیچ مشغله

ارت جهاد کشاورزی را به عنوان یک شرکت دولتی ناگزیر است تکالیف وز از آنجا که شرکت خدمات حمایتی به: علیزاده تصریح کرد

 .مرحله اجرا بگذارد، فراغت الزم برای اتخاذ سیستم و روشی که بتواند عرضه کودهای آلی و زیستی را تسهیل کند، فراهم نشد

 پشتیبانی مؤسسه آب و خاک از کودهای آلی و زیستی

ا تغییر مدیریت مؤسسه خاک و آب و همچنین ب: گرفته انجمن با مؤسسه آب و خاک خبر داد و یادآور شد وی از موافقتنامه صورت

 .برند عنوان یک انقالب نام می وجود آمد که فعاالن حوزه از آن به تغییر معاونت زراعت، تحول معناداری در حوزه تخصصی به

که با گذشت نامه کودها با همکاری انجمن آلی و زیستی تدوین شد  های اخیر معاونت زراعت، شیوه با سیاست: علیزاده تأکید کرد

بار  شود؛ از سوی دیگر، مقام عالی وزارت، شورای راهبردی کود را تعریف کرد و برای نخستین آل خود نزدیک می زمان به شکل ایده

 .ساز حضور رسمی پیدا کنند گیر و تصمیم اند در روزهای تصمیم بخش خصوصی و انجمن کودهای آلی و زیستی توانسته

 کنند ظرفیت فعالیت میدرصد  ۹۵ها با  کارخانه
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بر اساس برآوردهای : مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی با اشاره به وضعیت تولید کود در کشور اظهار داشت رئیس هیأت

کنند، چرا که  درصد ظرفیت خود فعالیت می 0۵هزار تن ظرفیت دارند با  0۵۵هایی که یک میلیون و  گرفته، اکنون کارخانه صورت

 .را برای عرضه محصوالت ندارد بازار کشش الزم

های  علت عرضه محصوالت غیراستاندارد، کشاورزان و فعاالن حوزه تولید نسبت به فرآورده از سوی دیگر به: وی همچنین گفت

های  همین مسائل باعث شده کارخانه. دهند کارگیری کودهای با فوندانسیون جدید احتیاط به خرج می اعتماد شده و در به کودی بی

 .ها وجود دارد درصدی به فعالیت ادامه دهند، در حالی که امکان توسعه فعالیت 0۵ولید کود با توان ت

 استان کشور ٠۹کارگیری کودهای آلی و زیستی در  به

شد گرفته، مقرر  بر اساس مذاکرات صورت: علیزاده از موافقتنامه این انجمن با معاونت فنی سازمان تعاون روستایی خبر داد و افزود

صورت پایلوت استفاده از کودهای آلی و زیستی مورد  صورت قطعی اسامی آنها مشخص است و در مزارعی به در شش استان که به

 .ارزیابی قرار گیرد

کارگیری کودهای آلی و زیستی قطعی شده، اما طی روزهای آینده هفت استان  هرچند شش استان برای به: وی خاطرنشان کرد

 .صورت پایلوت قرار خواهند گرفت کارگیری کودهای آلی و زیستی به به دیگر نیز در فهرست

 صادرات کودهای آلی و زیستی به سوئد، ترکیه و کشورهای آسیای میانه

بخشی از کودهای آلی و زیستی به  00تا  00از سال : مدیره انجمن کودهای آلی و زیستی با اشاره به صادرات ادامه داد رئیس هیأت

 .ی سابق، ترکیه، آفریقا و همچنین کشورهای اروپایی نظیر سوئد صادر شدکشورهای شورو

علت مشکالتی که  به 0۴گرفته بیش از چهار میلیون دالر برآورد شده است، اما در سال  حجم صادرات صورت: علیزاده تصریح کرد

 .برای بازگشت پول وجود داشت، صادرات تقریباً متوقف شد

هرچند سوئیفت در ایران بازگشایی شده، اما برای افزایش فعالیت در حوزه : بازگشایی سوئیفت یادآور شدوی در پایان با اشاره به 

داری  هرچند تهدیدهای خزانه. الملل وارد قراردادهای اجرایی شود های مؤثر در بازارهای بین بازرگانی الزم است بانک مرکزی با بانک

الملل را برای پیوستن به قراردادهای تحت نظر سوئیفت، کند کرده  ل در حوزه بینهای نامی فعا آمریکا کمی روند پیوستن بانک

 ./است
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 خبرنگاران جوان - ۰۹۸۲فروردین  ۵۹: تاریخ

  کمک دامداران آمدکمک دامداران آمدکاهش قیمت نهاده ها به کاهش قیمت نهاده ها به 

کاهش اقالم خوراکی و نهاده های دام تاثیر بسزایی در جبران افزایش هزینه های دامدارن  :مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت

 .داشته است

با اشاره به کاهش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علیرضا عزیز اللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت و گو با خبرنگار 

در حال حاضربا کاهش اقالم خوراکی و نهاده های دام در بازارهای جهانی باید گفت که به طور : قیمت نهاده های دام اظهار داشت

 .د کاهش یافته استدرص ۰۵متوسط قیمت نهاده ها در مقایسه با سال گذشته 

 .تومان است 0۵۵تومان، سویا هزار و  00۵تومان، ذرت  10۵الی  11۵به گفته وی اکنون قیمت هر کیلو جو 

بخش تولید شیر  با توجه به آنکه قیمت نهاده های دامی بزرگترین هزینه : وی با اشاره به قیمت تمام شده شیر خام بیان داشت

درصد هزینه  ۴۵هزینه های تولید کاهش یافته اما به سبب آنکه سال گذشته  ری تا حدودی خام است ،باید گفت که در سال جا

 .ها رشد داشته ، اکنون این کاهش قیمت تنها توانسته بخشی از افزایش هزینه ها را جبران کند

تومان  ۴۴۵شیر خام هزار و  قیمت هر کیلو 00در سال : مدیر عامل اتحادیه دامداران با اشاره به قیمت تمام شده شیر خام افزود

 0۵تومان بوده است اما با توجه به تورم  ۰0۵مصوب شد و این درحالیست که قیمت تمام شده شیر خام برای دامداران هزار و 

 .تومان مناسب است ۴۴۵درصدی ، کاهش قیمت علوفه تنها توانسته تورم را پوشش دهد و به همین خاطر قیمت هزار و 

در حال حاضر متوسط نرخ شیر خام خریداری شده از دامداران : خ خرید شیر خام از سوی کارخانه های لبنی گفتوی با اشاره به نر

تومان زیر قیمت مصوب  9۴۵تومان است که این امر بیانگر این است که هر کیلو شیر خام  9۵۵توسط کارخانه های لبنی هزار و 

 .ارخانه ها حاضر به اجرای خرید شیر خام به نرخ مصوب نیستندخریداری می شود که در شرایط فعلی و کاهش تقاضا ک

در یک سال گذشته قیمت مواد کنستانتره کاهش یافته و تا حدودی به دامدار کمک کرده چرا که : عزیزاللهی در ادامه یادآور شد

 .ل می شدنداگر قرار بود همانند سال های گذشته روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، دامپروری ها تعطی
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۸۲/۱۰/۹۱ : تاریخ

  نگرانی کشاورزان پاکستانی از عدم خریداری گندم توسط دولت نگرانی کشاورزان پاکستانی از عدم خریداری گندم توسط دولت 
ریزی دولت برای خرید محصول، آنها  مناطق ایالت سند، کشاورزان آماده فروش گندم هستند اما به دلیل عدم برنامهدر بیشتر 

  .داران بخش خصوصی مراجعه کنند داران و زمین مجبورند به سرمایه

و بیشتر مناطق ایالت سند آماده فروش گندم « بدین»در شهرستان  آباد، کشاورزان در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

داران در بخش خصوصی  داران و زمین هستند اما به دلیل عدم برنامه ریزی دولت برای خرید محصول آنها مجبورند به سرمایه

، با اینکه محصول گندم آماده برداشت است اما از برپایی مراکز دولتی خرید گندم خبری دیلی پاکستانبه گزارش .مراجعه کنند

 .تر از قیمت واقعی است کنند که پایین داران بخش خصوصی نیز نرخ دلخواه خود را برای خرید گندم پیشنهاد می نیست و سرمایه

 .کند م شدن ماه جاری میالدی اقدام به خرید گندم از کشاورزان میوزرات کشاورزی پاکستان اعالم کرده تا قبل از تما

گذاران بخش خصوصی تمام محصول آنها را به قیمت  کشاورزان معتقدند تا زمانی که دولت برای خرید گندم وارد عمل شود سرمایه

 .پایین خریداری خواهند کرد

 .سال تولید گندم در پاکستان افزایش خواهد داشتسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی اعالم کرد ام

طبق آمار سازمان . میلیون تن گندم در سال یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده گندم در جهان است 9۴٫9پاکستان با تولید 

 .خواربار و کشاورزی ملل متحد، در بین کشورهای تولید کننده گندم پاکستان در رتبه هفتم قرار دارد
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۰۹۸۲فروردین  ۵۲: تاریخ

  میلیون تن می رسدمیلیون تن می رسد  1۰1٠1۰1٠به به   1۵٠۰1۵٠۰میزان تولیدات جهانی غالت در سال میزان تولیدات جهانی غالت در سال : : فائوفائو

میلیون تن  9۰90به رقم  9۵01پیش بینی کرد، میزان تولیدات جهانی غالت در سال ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

درصد پایین تر از تولید سال گذشته محاسبه شده و سومین رکورد باالی جهانی در این خصوص به شمار می  ۵.9برسد که تنها 

میلیون  9۰90به رقم  9۵01پیش بینی کرد، میزان تولیدات جهانی غالت در سال ( فائو)متحد سازمان خواربار و کشاورزی ملل رود

درصد پایین تر از تولید سال گذشته محاسبه شده و سومین رکورد باالی جهانی در این خصوص به شمار می  ۵.9تن برسد که تنها 

 00/9۵01میلیون تنی تولید جهانی گندم برای سال زراعی  9۵به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، افت  .رود

میلیون تن باعث شد تا این سازمان بین المللی در گمانه زنی های  009.0و رسیدن آن به رقم تخمینی  9۵0۰در مقایسه با سال 

  .خود در خصوص میزان تولیدات جهانی غالت با کاهشی جزئی تجدید نظر کند

تولیدات جهانی غالت فائو برای سال زراعی پیش رو، ناشی از افت کاشت گندم در فدارسیون روسیه و تجدید نظر در پیش بینی 

  .اوکراین بر اثر خشکی هوا در این کشورها ارزیابی شده است

ن میلیو 0000این در حالی است که گمانه زنی فائو نشان می دهد، تولید دانه های درشت غالت برای سال زراعی پیش رو به رقم 

چرا که گمان می رود، امسال تولید قابل . خواهد بود 9۵0۰میلیون تن بیشتر از سال  00تن خواهد رسید که این میزان حدود 

  .مالحظه ذرت تا حدودی باعث کمرنگ شدن افت تولیدات جو و سورگوم در گوشه و کنار جهان شود

میلیون تن خواهد رسید که این رشد از بهبود  0۵0۴ایش به درصد افز 0.0بر اساس این گزارش، میزان تولید ذرت در جهان با 

در همین زمان پیش بینی می شود . تولید آن در اتحادیه اروپا و گسترش اراضی تحت کشت در ایاالت متحده آمریکا حکایت دارد

و کاهش شدیدی را تجربه تولید ذرت در جنوب آفریقا و برزیل در پی خشکسالی و وخامت بیشتر اوضاع جوی به دلیل پدیده ال نین

فائو همچنین پیش بینی می کند که تولید جهانی برنج در سال زراعی پیش در پی عادی شدن وضعیت جوی در شمال شرق  .کند

چراکه در مدت دو فصل زراعی گذشته باران های نامنظم تاثیر نامطلوبی را بر تولید برنج در این منطقه تحمیل . آسیا بهبود یابد

با این وجود میزان تولید جهانی برنج در مدت پیش بینی شده به رغم قیمت های نه چندان جذاب برای کشاروزان، با . کرده بود

  .میلیون تن توسط فائو تخمین زده شده است ۴0۰یک درصد رشد در مقایسه با سال گذشته به میزان 

درصدی به  0.۴برای دومین فصل متوالی با کاهشی  00/9۵01از سوی دیگر گمان می رود، حجم تجارت بین المللی غالت در سال 

این افت در بازار ناشی از وجود ذخایر فراوان در انبارها و رشد مالیم تقاضا در بسیاری از کشورهای وارد . میلیون تن برسد 01۰

جهان برای سال زراعی غالت در ( مصرف)گفتنی است، بر اساس پیش بینی اولیه فائو میزان بهره برداری  .کننده گزارش شده است

  .میلیون تن می رسد 9۰۴0به آهنگ رشدی مالیم با حدود یک درصد افزایش به رقم  00/9۵01

از آنجایی که پیش بینی می شود، میزان بهره برداری از غالت بیشتر از تولیدات آن در جهان باشد، استفاده از ذخایر برای جبران 

به طوری که نخستین پیش بینی فائو در خصوص وضعیت ذخایر غالت در سال . خواهد بودخالء ناشی از این روند گریز ناپذیر 

درصد در این سال کاهش خواهد یافت و به  0.0نشان می دهد که موجودی انبارها به میزان ساالنه  9۵00زراعی منتهی به سال 

درصد نزدیک می شود که به مراتب  90به  این در حالی است که نسبت ذخیره به مصرف همچنان. میلیون تن می رسد 100رقم 

 .گزارش شده بود وضعیت بهتری دارد 9۵۵8/9۵۵0درصد که در فصل زراعی  9۵.۰از کاهش تاریخی رسیدن به رقم 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس ۰۹۸1فروردین ماه  ۵1چهار شنبه 

  درصدی قیمت شکردرصدی قیمت شکر٠۰۲٠٠۰۲٠درصدی لبنیات و افزایش درصدی لبنیات و افزایش   ۸۲1۸۲1کاهش کاهش 

بازارهای بین المللی شاهد نوسان قیمت مواد غذایی بودند که : در گزارشی اعالم کرد ( فائو)سازمان خواروبار جهانی  <مواد غذایی

 رسید و ازسوی دیگر  9۵۵0( شهریور -خرداد)درصدی به پایین ترین میزان خود از ماه ژوئن  8.9شاخص بهای لبنیات با کاهش 

 .درصد رشد داشت 00.0یمت شکر 

( فائو)افزایش قیمت شکر و روغن پالم در بازارهای جهانی موجب شد که شاخص بهای مواد غذایی سازمان خواربار ملل متحد  

 .وجود کاهش قیمت لبنیات به میزان یک درصد در مقایسه با ماه قبل، رشد کند با 0۰فروردین  09تا  0۴اسفند  00برای 

به شمار می آید و با این  9۵01واحد رسید که باالترین رقم در سال  0۰0به  0۴رقم متوسط شاخص مزبور در ماه اسفند سال 

 .تر استدرصد در مقایسه با سال قبل پائین  09وجود شاخص بهای مواد غذایی فائو به میزان 

شاخص یاد شده که براساس شاخص وزن تجاری، بازارهای بین المللی مواد غذایی را رصد می کند به پنج گروه کاالی اصلی شامل 

 .حبوبات، سبزیجات، روغن ها ، لبنیات، گوشت و شکر تقسیم می شود

ی از فراوانی عرضه، آهستگی رشد اقتصاد برپایه این گزارش، افت قابل مالحظه قیمت مواد غذایی در سال گذشته بطور عمده ناش

به میزان اندکی کاهش یافت که ( مارس)شاخص کلیدی قیمت حبوبات فائو در ماه اسفند .جهانی و تقویت ارزش دالر آمریکا بود

 نشانه افت قیمت این محصول به صورت ممتد در فاصله پنج ماه گذشته بود و این رویداد موجب شد تا بررسیها برای یک چشم

درصد در  00.0برپایه این گزارش، شاخص قیمت شکر فائو در ماه مارس به میزان .انداز عرضه مطلوب در فصل جدید تقویت شود

 .به این سو محسوب می شود 9۵0۴( آبان )افزایش یافت که باالترین رقم از ماه نوامبر ( بهمن)مقایسه با ماه فوریه 

تولید در برداشت سال جاری است و افزایش قیمت یاد شده را می توان در این رشد قیمت نشان دهنده بیشتر شدن کسری 

شاخص قیمت بهای روغن های گیاهی فائو به میزان قابل .باالرفتن مصرف شکر خام توسط برزیل برای تولید اتانول ارزیابی کرد

یسه با ماه فوریه در پی گران شدن درصد در مقا 1.0توجهی در ماه مارس رشد داشت، به گونه ای که رقم این شاخص به میزان 

رشد قیمت روغن پالم از طوالنی تر شدن زمان خشکی هوا در مالزی و اندونزی که .قیمت جهانی روغن پالم افزایش نشان می دهد

د تولیدکنندگان اصلی این نوع روغن در جهان به شمار می روند، ناشی می شود ، با این وجود قیمت روغن سویا همچنان ثابت مان

درصد شاخص بهای لبنیات نیز نشان داد که  8.9برابر این گزارش،کاهش .در حالی که قیمت روغن آفتابگردان و کلزا کاهش داشت

رسیده و این سیر نزولی از افت قیمت کره و پنیر در بازارهای جهان ناشی شده  9۵۵0به پائین ترین میزان خود از ماه ژوئن 

نشان می دهدکه قیمت این محصول طی ماه مارس در مقایسه با ماه قبل همچنان ثابت  همچنین شاخص بهای گوشت فائو.است

 .ماند

المللی است که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد و این  های بین از سازمان( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو 

اداره برای  0۵فائو از طریق شبکه جهانی با افزون بر .کشور عضو سازمان ملل متحد تاسیس شد ۴۴توسط  00۴۰سازمان در سال 

گسترش و مدرن سازی کشاورزی، جنگلداری، شیالت و تامین غذای مناسب برای همگان، به کشورهای در حال توسعه کمک 

دنیا و هدف این سازمان، ارتقای سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف .کند می

مبارزه با سوء تغذیه با ارائه اطالعات الزم به کشورهای مختلف از دیگر اهداف فائو است که بازدهی .ایجاد امنیت غذایی است

 .کشاورزی و سطح تغذیه در جهان را افزایش داده است و مقر آن در شهر رم پایتخت ایتالیا واقع است
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