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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
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 آب
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۹ : تاریخ

 کنند می مهاجرت کرمان پسته باغداران /کشورها برخی موفق تجربه /باشیم آبی  کم در کشاورزی فکر به باید
مورد  ۵یا  ۴به  ۳۱هایی که در تمام فصول سال آب دارند از  معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تعداد رودخانه

 .های زیرزمینی کاهش یابد میلیارد متر مکعب از برداشت ساالنه آب ۳۳ایم  در برنامه ششم پذیرفته: محدود شده است، گفت

، عباس کشاورز معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست مشترک خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

میزان : های آبیاری موضعی گفت های ستادی و استانی مرتبط با توسعه سامانه آب و خاک و مدیریت های زراعت، باغبانی، معاونت

 ۵5تا  ۴۵ها با بارندگی بین  آب به دالیل مختلفی از جمله تغییر اقلیم، کاهش یافته و رابطه روان ها آب های کشور حتی روان آب

 .درصد کاهش داشته است

درصد بیش از نرمال بارندگی داشت اما در این شرایط هم آب سرریز نشده و در حال حاضرحجم  ۵۵حوزه کرخه امسال : وی افزود

میلیارد متر مکعب  ۵.۵،بالغ بر 05ارد متر مکعب است در حالیکه حجم آب این حوزه در سال میلی ۴تا  ۱.۵آب در این حوزه بین 

 .بود

عالوه بر این حوزه در حوزه گرگان رود، سفید رود و هراز هم با مشکل مواجه هستیم و عامل اصلی آن را برخی : وی بیان داشت

 .کنند اعالم می... وزارت نیرو و برخی نیز تغییر اقلیم و 

 .اما اصل موضوع فشار بر طبیعت بیش از توان اکولوژی است: شاورز گفتک

گیران پروژه تعادل بخشی آب را به  های زیرزمینی یک تهدید جدی است و برای اولین بار در طول تاریخ تصمیم افت آب: وی گفت

 .اند عنوان یک پروژه اصلی روی میز دولت گذاشته

هایی که  های سال پر آب بود اما در حال حاضر تعداد رودخانه رودخانه کشور در تمام فصل ۳۱سال قبل  ۳۵تا : کشاورز بیان داشت

 .مورد محدود شده است ۵یا  ۴در تمام فصول سال آب دارند به 

های زیرزمینی کاهش یابد و  میلیارد متر مکعب از برداشت ساالنه آب ۳۳ایم تا  در برنامه ششم توسعه پذیرفته: وی بیان داشت

 .م این اقدام نیازمند کار مشترک وزارت نیرو، وزارت جهاد و دولت استانجا

مورد بود اما در حال حاضر تعداد  ۵5های بحرانی  تعداد دشت ۵5و  ۴5در دهه : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .مورد رسیده است ۱55ها به  این دشت

 .ی و حفظ فرهنگ باید تقاضای آب را مدیریت کنیمبنابراین برای بقاء سرزمین، کشاورز :کشاورز گفت

بنابراین برای توسعه کشت نباید جز در مناطق مرزی به : وی با بیان اینکه امکان گسترش و توسعه کشاورزی آبی وجود ندارد، گفت

کوتاه مدت برای  جاهای دیگر فکر کرد چرا که توسعه کشت در شرایط کنونی کشور با توجه به منابع آبی در اصل تخریب و سود

های پسته  به دلیل وضعیت منابع آب، صاحبان باغ: وی با اشاره به وضعیت منابع آبی در کرمان تصریح کرد.شود کشور محسوب می

سال اخیر  ۵میلیارد مترمکعب است در حالی که در  ۴4ظرفیت سدهای کشور : وی بیان داشت.کنند ها مهاجرت می به سایر استان

 .میلیارد متر مکعب نرسیده است 74ر سدها بیش از هیچ گاه حجم آب د

هایی نیز برای مقابله با آن پیدا کرده است،  دنیا در مقابل این موارد نه تنها تسلیم و نگران نبوده بلکه راه: کشاورز بیان داشت

 .بنابراین ما هم باید به دنبال شرایطی برای کشاورزی در این شرایط باشیم
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میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی ساالنه صد میلیون تن محصول  ۵۱مصر با : اشاره کرد و گفت وی به وضعیت کشور مصر

 .کند و هیچ وقت هم مشکلی ندارد کشاورزی تولید و صادر می

 به. پردازند با شرایط کم آبی به تولید محصوالت کشاورزی می( در شرایط غیر از جنگ)حتی کشور اردن و سوریه  :وی بیان داشت

 .متر مکعب هم باغ و زراعت داشته و کشور صادرکننده گندم بود ۴05طوری که کشور سوریه با سرانه آب 

ما نباید نگران این وضعیت باشیم بلکه نگرانی ما باید این باشد که شرایط کم آبی را : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .وجو کرد های بسیاری را جست توان راه حل درک کنیم چرا که در صورت درک وضعیت می

 .کشاورزی امروز و آینده کشور نیازمند تحول تکنولوژی توأم با سرمایه است: وی افزود

با توجه به وضعیت آب این ظرفیت وجود ندارد که در همه نقاط کشور برنج کشت شود زیرا کشت برنج در همه : وی بیان داشت

 .ایی نداردوری اقتصادی آب و امنیت غذ نقاط منطق بهره

االن زمان آگاه : اند بیان داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاستمداران کشور در خصوص وضعیت آب آگاه شده

 .سازی کشاورزان است تا با مصرف آب کمتر بیشتر تولید کنند

جدیدی است که این دیدگاه در دنیا شناخته هنر متخصصین تدبیر مسائل قبل از وقوع است و کشاورزی نیازمند دیدگاه : وی افزود

 .و آزمایش شده و از نظر علمی هم مشکلی ندارد اما برای اجرایی شدن نیازمند به کمک محققین است

 .شود باید منجر به کاهش مصرف آب شود هر رقم جدیدی که کشت می: وی گفت

سال  ۵زمینی ظرف  الت زراعی به غیر از گندم، جو و سیبمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با بیان اینکه کشت محصو

ای برای کشاورزی بپیچند تا  محققان باید صدها نسخه عملی برای منطقه: آینده باید به صورت نشاء کاری انجام شود، بیان داشت

 .کشاورزی تولید پایدار و اقتصادی داشته باشد

از شده، ضمن اینکه تمام تقویم کشت با توجه به وضعیت آبی کشور باید کشت نشائی ذرت در فارس و خراسان آغ: وی بیان داشت

عوض شده و اگرچه نحوه کشت در گذشته اشتباه نبوده، اما با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت آبی جدید باید تمامی شیوه کشت 

 .گذشته تغییر کند

منتقل شود و آبیاری بارانی به غیر از مناطقی که رطوبت  ها کشت سبزی و صیفی باید به گلخانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .باالست، در هیچ جای دیگر تجویز نشود

شوند و همچنین روی خاک را برای جلوگیری از ( موضعی)کشاورزان و باغداران باید تشویق به آبیاری میکرو : وی بیان داشت

 .تبخیر آب با پوشش مناسبی از مالچ بپوشانند

 .متر است استفاده از روش آبیاری میکرو نباید صورت گیرد میلی 7۵5در مناطقی که میزان بارندگی کمتر از  البته: وی افزود

های وزارت جهاد کشاورزی محسوب  وی با توجه به اینکه تولید کلزا و دانه های روغنی به عنوان یک محصول استراتژیک از اولویت

 4به صورت نشا انجام شود، چراکه در برخی از کشورها از جمله چین ساالنه کشت این محصول نیز باید : شود، اظهار داشت می

 .ایم شود، در حالی که ما هنوز اقدام جدی در این رابطه انجام نداده میلیون هکتار کلزای نشایی کاشته می

 .ولید را حفظ کنیمما هیچ نگرانی برای تامین امنیت قضایی کشور نداریم، اما باید با مدیریت صحیح آب ت: کشاورز گفت

۳۱6۵57۳۵555335=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 آب
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۹ :تاریخ 

 آب مکعب متر میلیارد ۰۴ غارت /جاری سال در آبیاری نوین سامانه به کشاورزی زمین هکتار هزار ۰۴۴ تجهیز

 غیرمجاز های چاه از
میلیارد مترمکعب آب از  75ساالنه : هزار حلقه چاه غیرمجاز گفت ۱55معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وجود 

 .شود های غیرمجاز غارت می چاه

علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست مشترک   ،فارسخبرگزاری  به گزارش خبرنگار اقتصادی

های آبیاری موضعی با بیان اینکه  های ستادی و استانی پیرامون توسعه سامانه ، باغبانی آب و خاک و مدیریت های زراعت معاونت

 .آبیاری با رویکرد روش آبیاری میکرو صرف شودهای  میلیارد تومان برای توسعه روش 7055بینی شده است تا  امسال پیش

هزار هکتار از اراضی  ۴55توان  شود و با این رقم می میلیون دالر آن از محل صندوق توسعه ملی تامین می ۵55: وی افزود

 .های نوین آبیاری تجهیز کرد کشاورزی را تا پایان سال به سامانه

با توافق وزارت نیرو و جلسات متعدد و : های غیرمجاز تصریح کرد امتداد چاهمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در خطوط 

 .های غیرمجاز در اولویت کار قرار دارد هایی که بین دو وزارتخانه صورت گرفته انسداد چاه هماهنگی

ارد متر مکعب آب غارت میلی 75ها ساالنه  هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که توسط این چاه ۱55: اکبری بیان داشت

 .شود می

این اقدام به : حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است، بیان داشت 455وی با بیان اینکه براساس اعالم وزارت نیرو سال گذشته 

 .تنهایی از عهده وزارت نیرو ساخته نیست و باید ما هم به آنها کمک کنیم

میلیارد تومان در این رابطه  455: هیز و نوسازی آبیاری مزارع تصریح کردهای تج اکبری در مورد بدهی به پیمانکاران برای طرح

دهیم و  بدهکار هستیم که امیدواریم تا تخصیص اعتبارات هرچه زودتر بدهی پرداخت شود، ولی با این وجود کار را ادامه می

 .دامیدواریم تا با تزریق منابع الزم به زودی بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شو

های نیازمند الگوی مناسب با شرایط  ها و چالش اکبری در ادامه با بیان اینکه کشور در چگونگی مصرف آب با توجه به محدودیت

را در ( میکرو)های نوین آبیاری به ویژه آبیاری موضعی  وزارت جهاد کشاورزی توسعه روش: اقلیمی جغرافیایی است اظهار داشت

 .دستور کار دارد

پارامترهای فنی و مهندسی و بعد از استفاده از روش میکرو استفاده از   های میکرو رعایت کلیه سیاست ما در توسعه روش: وی افزود

 .های کم فشار را در دستور کار داریم های آبیاری کالسیک، سیستم ماشین

زیادی با وزارت نیرو و همچنین های  گیری درمورد آن پیچیده است و چالش مناقشات آب جدی است و تصمیم: اکبری بیان داشت

گذاری پیرامون مسئله آب در وزارتخانه به دستور  درون خودمان وجود دارد که برای حل این مسائل شورای تخصصی و سیاست

 .وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است

وری در سه سطح از جمله  رهو خاک باید به  وری در آب برای افزایش بهره: معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .های آب ریز، در سطح مزرعه و در سطح گیاه را باال برد حوزه

های آبریز بخشی از آن مربوط به وزارت نیرو و بخشی نیز مربوط به وزارت جهاد  وری در حوزه برای افزایش بهره: وی بیان داشت

 .مین آب در زمان و مکان مورد تقاضا استریزی صحیح برای تا است که یکی از اقدامات در این راستا برنامه
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تعریف شود و همچنین در این ( متر میلی ۳5صفر تا )بنابراین باید الگویی متناسب با حجم آب و میزان بارندگی : اکبری بیان داشت

 .راستا الزم است، تا مدیریت تلفیقی منابع آبی مختلف در کشور تشکیل شود

های آبریز تعیین الگوی  وری در سطح حوزه یکی دیگر از اقدامات برای بهره: ی تصریح کردمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورز

 .ها است کشت در سطح حوزه و سطح دشت

های آبیاری  اجرای بهترین روش: وری در سطح مزرعه اشاره کرد و بیان داشت وی در ادامه به اقدامات الزم برای افزایش بهره

استفاده از پوششی برای جلوگیری )های فرعی و زهکشی مورد نیاز و استفاده از مالچ  اجرای شبکه متناسب با اقلیم و الگوی کشت،

 .آب است( از تبخیر

های برداشت از جمله  وری در سطح گیاه نیز بهبود ژنتیکی، بهبود جوانه زدن، تاریخ کشت و افزایش شاخص برای بهره: اکبری گفت

 .اقدامات موثر است

میلیارد  ۳۳۵: های آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت بخشی سفره ارت جهاد کشاورزی به اقداماتی برای تعادلمعاون آب و خاک وز

میلیارد مترمکعب آب، جبران آن ظرف  ۳۳جویی ساالنه  مترمکعب از ذخایر استراتژیک آب کشور مصرف شده که در صورت صرفه

 .انجامد سال به طول می ۳۵الی  ۳5مدت 

۳۱6۵57۳۵555۵3۴=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 آب
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۲۵: تاریخ

 شود می پیگیری نیرو وزارت در کشور های آبخوان از برداشت سازی متعادل

متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری : و آبفای وزارت نیرو گفت معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب

 می شود

رادیو گفت وگو با اشاره به اقدامات صورت گرفته در  "صبح و گفت وگو"معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در 

 .آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری می شودمتعادل سازی برداشت از : حوزه مدیریت آب اظهار کرد

مدیریت مصرف به مردم ارتباط دارد تا »: هدایت فهمی مدیریت آب را مسئله ای دوجانبه از سوی مردم و دولت عنوان کرد و گفت

 «.از آب استفاده بهتری نمایند

بخشی از وظایف »: اردهای جهانی دور کرده، ادامه دادوی با اشاره به اینکه مصرف و هدر رفت آب در شبکه ها، ایران را از استاند

 «[.وظیفه دیگری است]دولت این است که جلوی این هدر رفت را بگیرد و همچنین تفکیک شبکه های آب رسانی به آب بهداشتی 

های وزارت نیرو  نوسازی شبکه عرضه آب نیز در برنامه»: فهمی پیشرفت فاضالب شهری را از دیگر اقدامات مثبت برشمرد و افزود

قرار دارد و در بخش کشاورزی نیز، مدرن کردن شیوه های آبیاری، کاهش تبخیر و تعرق، تحویل حجمی آب به مشترکین مطابق 

 «.از دیگر اقدامات در حوزه آب مصرفیِ کشاورزی است]الگوی مصرف و تغییر الگوی کشت 

مهم ترین اولویتی که در وزارت »: ن شدن آن به منظور مصرف اظهار کردوی با اشاره به اخباری مبنی بر انتقال آب دریاها و شیری

نیرو دنبال می شود، به توجه در حوزه توان اکولوژیکی منابع پایه آب باز می گردد و مصوبه ای تصویب شد تا در کشور سطح 

 «.آبخوان زیر زمینی را به سوی تعادل باز گردانیم

نامه ریزی، محاسبه شده و همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط باید در حوزه این دستور میزان آبِ قابل بر»: فهمی ادامه داد

 «.کار حرکت کنند

همچنین در این گفت وگوی رادیویی کاوه مدنی، کارشناس منابع آب با بیان اینکه مشکالت موجود در کشور در دیگر نقاط دنیا از 

مدیریت منابع آب آسان نیست و چون توسط دولت صورت می گیرد و فاقد بازار »: جمله کالیفرنیا نیز وجود دارد، اظهار کرد

 «.پیش می رود[ مصرف کنندگان]اقتصادی است، به سمت عدم مسئولیت پذیریِ 

ما توجه نکرده ایم که سدها می توانند مشکالتی داشته »: وی در خصوص رویکرد فعلی وزارت نیرو در امر مدیریت منابع آب گفت

هم اینک نیز که در خصوص پیشرفت آب شیرین کن ها ذوق زده هستیم، توجه نمی کنیم که ممکن است چه مضراتی  باشند و

این باور ]وقتی منطقه ای به این انتقال وابسته می شود، ابتدا »: مدنی انتقال آب را موضوعی ثانویه دانست و افزود«.داشته باشند

 «.در آن منطقه ادامه داد[ عه روند انتقالغلط را ایجاد کرده ایم که می توان به توس

08D680۵8D%/۱57۳۳/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30211/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

7 
 

 آب
 آیانا - ۵۹۵۹فروردین  ۰۹: تاریخ

 به دار هدف و مطلوب رسانی اطالع /کنیم می دنبال را کشاورزی مصارف از مترمکعبی میلیارد ١١ کاهش

 زیرزمینی آب کیفی و کمّی وضعیت باره در کشاورزان

. هاي اخیر، تغییر الگوي بارش و نیز افزایش دما، منابع آب تجدیدشونده كشور كاهش یافته است ها طي سال در اثر كاهش بارش

میلیارد مترمكعب بود  ٧/۵۰١ش در بارش، دهد كه منابع آب تجدیدشونده كشور در دوره قبل از وقوع شكست فاح ها نشان مي بررسي

میلیارد مترمكعبي منابع آب تجدید  ۹٣خوب ببینید كاهش . است  میلیارد مترمكعب رسیده ٧/٨٨و در دوره پس از وقوع شكست به 

 شونده خود عین بحران نیست؟

ای که در حاشیه بزرگراه  تمان بلند مرتبهچیان، پیش از استقرار دولت یازدهم در پاستور در ساخ  حمیدرضا چیت/ اکبری زهرا علی  

مقام پیشنهاد پوشیدن ردای وزارت را از  با خداحافظی نامجو از وزارت نیرو بود که قائم. کند، حضور داشت نیایش خودنمایی می

اری متهم به ای که از سوی بسی رییس دولت یازدهم دریافت کرد و از آن روز تا امروز همچنان در باالترین اتاق ساختمان شیشه

 .شود، حضور دارد جویی در مصرف انرژی می عدم رعایت استانداردهای الزم برای صرفه

هر ساله . زنند دهد در مواقع بحرانی، بیش از آنکه مقامات این وزارتخانه عمل کنند، حرف می بررسی عملکرد وزارت نیرو نشان می 

ها بر قطع  زنی آید و گمانه به میان می... تر شدن احتمال قطع آب و قوی با از راه رسیدن نخستین موج گرما، سخن از کمبود آب و

جانبه بحران از سوی دولت  افتد، عبور بدون بحران یا تحمل همه بندی برق داللت دارد اما آنچه در نیمه دوم سال اتفاق می زمان

اه به راه در روزهای اوج مصرف آب، وقتی دمای ر. کمبود آب جدی است اما جامعه این مهم را همچنان در نیافته است. بوده است

کند و اتفاقا نه اهرمی مادی بازدارنده این  ها خودنمایی می های باز آب در حاشیه خیابان و کوچه کند، شلنگ هوا رکوردشکنی می

 .کشی ولهشوند با ابزارهایی مانند محرومیت از آب ل وضعیت است و نه اهرمی برای تنبیه آنها که پرمصرف شناخته می

ها  شوند و زمستان ها مشترکین خانگی برق اولویت وزارت نیرو می وقتی تابستان. این داستان در حوزه برق نیز تکرار شدنی است 

اند چندان جایگاهی در این میدان ندارند و  شود صنایع که مرغ عروسی و عزای مصرف انرژی مشترکین خانگی گاز، معلوم می

 میان در نیرو وزیر  .د با وضع موجود توسعه صنعتی و خیز برای رشد اقتصادی تا چه حد دشوار استشو اینجاست که معلوم می

 آنچه مکرر آمدهای و رفت در و داد پاسخ و گرفت را سواالت متن. بنشیند ما روی در رو نیافت فرصتی متعددش های مشغله

 .شد حاصل است رو پیش

ها و مشکالت انباشت شده در صنعت برق و  ماندگی  به خود گره زده خود صراحتا از عقبای که روز و شب مردم را  رییس وزارتخانه 

یابد تعبیرش از صنعت برق، با  های گروهی حضور می نه فقط اینجا که هر بار در جمع خبرنگاران رسانه. گوید بحران آب سخن می

 سال دو پس از که دارد کار دستور در را برق صنعت توسعه شرایطی در حاال ایران  .واژه مشکل گره خورده است و نیازهای انباشته

 را معادالتش توسعه ششم برنامه اجرای دوره در است درصدد حاال مثبت، اندک رشد و تثبیت سال دو و اقتصادی منفی رشد

تواند  صنعت برق می. تر شود شده بازار ایران باید بزرگ کوچک سهم و کنند رشد خواهند می ایران صنایع. کند تغییر دستخوش

مشروح . چیان در میان گذاشتیم جوابگوی توسعه صنعتی ایران باشد؟ این یکی از سواالت مهمی است که با حمیدرضا چیت

 :آید مصاحبه اعتماد با وی در پی می

************* 

ها نشانگر وجود بحرانی غیرقابل  ه صنعتی در نظر دارد که بررسیهای فراوانی را برای توسع ایران در شرایطی برنامه  

بینی شده خود در یك دهه گذشته عقب مانده و  های پیش وزارت نیرو از بسیاری از برنامه. انکار در صنعت برق است
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 ؟شود امکان تامین انرژی مورد نیاز احساس نمی حاال با این تفاسیر خطر توقف صنعتی ایران به واسطه عدم

های اخیر  در سال. تعهدات پیشین و تعهدات فعلی. من برای پاسخ به این سوال الزم است دو نکته را مورد توجه قرار دهم

طور که اشاره کردید نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی از  اما همان. توجهی در صنعت برق کشور انجام شده است های قابل فعالیت

برق برای توسعه تاسیسات مورد نیاز از سوی دیگر، صنعت برق را با مشکالت زیادی مواجه  یک سو و کاهش منابع مالی صنعت

عمده مشکالت در این حوزه به عدم توازن . حاال باید دید این مشکالت چیست تا راهی برای رفع آنها یافت شود. کرده است

گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی، عدم تخصیص  یمتگذاری، مکانیزم نامناسب ق برداری و سرمایه های بهره درآمدها با هزینه

،  ها و به تبع آن عدم امکان انتشار اوراق مشارکت و اخذ تسهیالت بانکی های انباشته به بانک صددرصدی درآمد عمومی، بدهی

   ها در واگذاریهای غیرمنطقی و غیرموجه  و اتخاذ روش ۴۴های اصل  ها، عدم اجرای صحیح سیاست تاخیر در اجرای پروژه

 .گردد برمی

های سنگین بر اقتصاد ملی و عدم امکان توسعه مناسب تاسیسات برق پا به پای رشد تقاضای  نتیجه این مشکالت تحمیل هزینه

گویم عدم توازن درآمدها با  حاال شاید شما بپرسید چه باید کرد؟ من تیتروار می. کنیم ما هم این خطر را احساس می. برق است

گذاری، مکانیزم نامناسب قیمت گذاری برق و محدودیت شدید منابع مالی، عدم تخصیص  برداری و سرمایه های بهره هزینه

ها و در نتیجه عدم امکان انتشار اوراق مشارکت و اخذ تسهیالت بانکی، عدم  های انباشته به بانک صددرصدی درآمد عمومی، بدهی

التفاوت قیمت تمام شده و فروش تکلیفی برق  برنامه پنجم و باالخره عدم پرداخت مابهقانون ( ۳۱۱)تحقق منابع درآمدی ماده 

کنیم تا بتوانیم همپای رشد تقاضا برق مصرفی را  مان را می ترین مشکالت ما است اما نهایت تالش مطابق مقررات مربوطه از مهم

طور که پیش از این نیز گفتم اجازه نخواهیم داد که  نهما. تامین کنیم و سعی ما بر این است که مشکالت مذکور را حل کنیم

کنیم با برطرف کردن مشکالت راه را برای زمینه ساز شدن توسعه باز  مشکالت صنعت آب و برق مانع توسعه شود، اتفاقا تالش می

المللی از آن بسیار یاد  بینای و  رو است اما این روزها در ادبیات توسعه هر چند صنعت برق ایران با مشکالت فراوانی روبه.کنیم

تواند  کنند که صادرات برق می عنوان مثال اگر از مشکالت داخلی صنعت برق بگذریم، بسیاری از کارشناسان تاکید می به. شود می

در چنین . تواند امنیت ایران را بیش از پیش تضمین کند سبب ساز نزدیکی بیشتر ایران و کشورهای منطقه شود و همین امر می

زند  هایی می گوید و اتفاقا وزارت نفت نیز در این میان حرف رایطی این تنها وزارت نیرو نیست که در حوزه صادرات برق سخن میش

نظر شما . یابد توانند برق ایران را تحویل بگیرند بازتاب فراوانی می که در کشورهای خریدار برق یا به عبارت دیگر مقاصدی که می

ضمن این تنها مشکل نیست، بحث بر سر اینکه صادرات برق بیشتر منفعت کشور را به دنبال دارد یا در این مورد چیست؟در 

 .هایی متضاد و متناقض صادرات گاز همچنان در محافل کارشناسی هر دو وزارتخانه داغ است، آن هم با جواب

های نیرو و نفت در خصوص  و ماموریت وزارتخانهیکی از مسائل مورد بحث در حوزه صادراتی کشور، ارایه تصویری روشن از رویکرد 

در سال . های اساسی مواجه هستیم ای از الزامات و پرسش صادرت برق با استفاده از گاز طبیعی است که در این زمینه با مجموعه

ز را برای تولید برق با ای کرد که بر اساس آن، وزارت نفت مسوولیت تامین گاز مورد نیا گذشته وزارت نفت اقدام به انتشار ابالغیه

هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد توافق برعهده خواهد گرفت و گاز مورد نیاز را به عنوان آورده شرکت ملی گاز ایران به 

های محوله  گذار تحویل خواهد داد و حال سوالی که مطرح است این است که آیا وزارت نفت با توجه به ماموریت عنوان سرمایه

در این بین شرکت ملی صادرات گاز ایران اخیرا از ! های مرتبط با وزارت نیرو یعنی صادرات برق گردد؟ ند وارد حیطه فعالیتتوا می

موضوع مذکور در . اند مذاکره و امضای توافقنامه اولیه شرکت مذکور با پنج شرکت برای تبدیل گاز به برق و صادرات آن خبر داده

شده است که تمامی امور مربوط به ساختگاه نیروگاه، مجوز احداث نیروگاه و شبکه انتقال ارتباطی  حالی از طرف وزارت نفت مطرح
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حتی در بعضی مواقع الزم . های حرارتی و توانیر در وزارت نیرو انجام شود و ترانزیت برق باید از طریق شرکت مادر تخصصی نیروگاه

های پیش آمده برای نیروگاه صادرکننده برق به جهت مسائل  یرات و حادثهاست شرکت توانیر از تداوم صادرات برق در زمان تعم

لذا آنچه . سیاسی و امنیتی پشتیبانی کند و این امر میسر نخواهد بود مگر اینکه مدیریت و ترانزیت برق در دست صنعت برق باشد

ل فنی مختلفی را به همراه دارد که در این بین مهم هست این است که موضوع صادرات برق جدای از مسائل اقتصادی، مسائ

تواند  مدیریت آن در شبکه برق کشور به خصوص در شبکه انتقال به عهده شرکت توانیر در وزارت نیرو است و وزارت نفت صرفا می

ت نفت رسد که وزار در این بین ضروری به نظر می. کند هایی را که قصد صادرات دارند تامین  سوخت و خوراک مورد نیاز نیروگاه

حال از طرف  به های متعدد تا کننده برق را مشخص کند که با وجود پیگیری های صادر موضوع نرخ سوخت گاز طبیعی برای نیروگاه

 .وزارت نفت نرخی اعالم نگردیده است

 ایران در حال حاضر با کدام کشورها ارتباط الکتریکی دارد؟  

شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق کشورمان در شرایط فعلی با کشورهای همجوار خود 

 .میلیارد کیلووات ساعت بوده است 3حدود  ۳۱6۱ارتباط الکتریکی دارد و خالص صادرات برق در سال 

. اند داشته نیز پیشنهاداتی درباره اتصال شبکه برق خود به ایران... شود برخی کشورهای دیگر نظیر روسیه و گفته می 

 ای است؟ این پیشنهادات در چه مرحله

در . هایی که در دستور کار قرار دارد ارتباطات الکتریکی برون مرزی در آینده نزدیک باز هم تقویت خواهد شد با توجه به برنامه

در . لعه و اقدام استحال حاضر ارتباط با کشورهای روسیه، تاجیکستان و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس در دست بررسی، مطا

 .طول برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نیز توسعه صادرات برق به کشورهای همجوار مورد توجه قرار دارد

وزارت تحت امر شما . توان در خصوص صنعت برق صحبت کرد اما نقبی به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران نزد نمی  

 چه تدابیری برای حل این مشکل در نظر دارید؟. پیمانکاران داردهای انباشته را به  یکی از بیشترین بدهی

اتفاقا هم پیمانکاران آب و . های مهم این وزارتخانه است بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی یکی از چالش. درست است

 ..دارند  هم پیمانکاران حوزه برق از ما طلب

 حجم این بدهی در حال حاضر چقدر است؟  

های وزارت نیرو پایین  دلیل افزایش بدهی. هزار میلیارد تومان رسیده است 7۵زان بدهی صنعت برق در حال حاضر به بیش از می

التفاوت قیمت  کنندگان و عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق و عدم پرداخت مابه بودن قیمت فروش برق به مصرف

های مختلفی برای پرداخت این بدهی در نظر گرفته شده که تهاتر یکی از این  انیزممک. تمام شده و فروش تکلیفی برق است

. تواند دنبال شود ها از راهکارهای پرداخت بدهی وزارت نیرو می ها و بدهی به شرکت تهاتر طلب وزارت نیرو از شرکت. هاست مکانیزم

 .رت نیرو بتواند به تعهدهای مالی خود عمل کندصکوک اجاره و اسناد خزانه اسالمی نیز از دیگر راهکارهاست تا وزا

این . هر چند این روزها گرمای هوا هنوز از راه نرسیده اما بحث بر سر بحران آب کم کم در حال داغ شدن است 

گویند بحران آب جدی است  هر چند می. اند که دیگر جامعه گوش شنوایی نسبت به آن ندارد ها آنقدر تکرار شده بحث

وضعیت منابع آبی در حال حاضر چگونه است؟ تصویری روشن از آن ارایه . کند این خطر را احساس نمیاما کسی 

   بفرمایید؟

های کشور  بحرانی که اتفاقا تمامی بخش. رو هستیم دهم تا معلوم شود در این حوزه چقدر با بحران روبه من آمار و اطالعاتی ارایه می

آینده نیز با بحران آب مواجه خواهیم بود، امری محتمل است و لذا باید برای رویارویی با این  های اینکه در سال. کند را تهدید می
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های اخیر، تغییر الگوی بارش و نیز افزایش دما، منابع آب  ها طی سال استحضار دارید که در اثر کاهش بارش. شرایط مهیا باشیم

که منابع آب تجدیدشونده کشور در دوره قبل از وقوع شکست  دهد ها نشان می بررسی. تجدیدشونده کشور کاهش یافته است

خوب . است  میلیارد مترمکعب رسیده 4/00میلیارد مترمکعب بود و در دوره پس از وقوع شکست به  4/۳7۴فاحش در بارش، 

 میلیارد مترمکعبی منابع آب تجدید شونده خود عین بحران نیست؟ ۱3ببینید کاهش 

 فرمایید، چه مدت است؟ ای که اشاره می دوره  

 .سال اخیر ۳۵طور میانگین طی  به

بفرمایید این کاهش چشمگیر چه تاثیری در بخش مقابل . رسد این آالرم را جامعه دریافت نکرده باشد به نظر می  

 یعنی در حوزه مصرف به دنبال داشت؟

 .نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته استبا وجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، میزان مصرف از منابع آب، . درست است

 ۳۱5جمیع این موارد بحران آب در کشور را تشدید کرده و سبب شده که متوسط درازمدت منابع آب تجدیدشونده کشور از 

ای  به گونهکشور باید   از طرفی میزان مصرف از منابع آب تجدیدشونده. میلیارد مترمکعب کاهش یابد ۳۳3میلیارد مترمکعب به 

متاسفانه وضعیت مصارف در . محیطی را تامین کرد های کشور و درنتیجه حقابه زیست ها و تاالب باشد که بتوان حق حیات رودخانه

 .محیط ایجاد کرده است ای است که مشکالتی را برای زیستِ  گونه حال حاضر به

 آب چیست؟ تان برای رفع بحران چه باید کرد؟ برنامه عملی وزارت تحت تصدی 

های اساسی وزارت نیرو برای مقابله با بحران آب، کاهش میزان مصرف آب است که در همین راستا نیز میزان آب  یکی از برنامه

های مطالعاتی کشور برای مصارف مختلف تعیین و ابالغ  ها و محدوده ریزی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه قابل برنامه

میلیارد مترمکعب از مصرف از این  ۳۳مونه برای رسیدن به پایداری نسبی در منابع آب زیرزمینی باید حدود به عنوان ن. شده است

بنابراین ارایه راهکارهای عملیاتی برای تحقق این میزان کاهش از مصرف، از جمله اقدامات . منابع در بخش کشاورزی کاسته شود

زیرپروژه  ۳۵بخشی منابع آب زیرزمینی با  به عنوان نمونه طرح احیا و تعادل. اهد بودهای آتی خو وزارت نیرو برای رویارویی با بحران

 آب  اکنون با تقویت اعتبارات این بخش در حال پیگیری و اقدام است که امیدواریم نتیجه آن منجر به توقف افت سطح هم

 .شود زیرزمینی

 ای تعریف شده است؟ در بخش آب شرب نیز برنامه 

دهی به تامین اعتبارات موردنیاز این بخش،  های آبرسانی و اولویت شرب نیز وزارت نیرو با تعریف و اجرای پروژه در بخش. بله

همین راستا و برای   در. پذیری باال تامین کند ها بخشیده و لذا آب شرب را با اطمینان درصدد است تا سرعت مناسبی به این پروژه

استان کشور مطالعات جامع  ۳4ی و اجرای تامین آب شرب و صنعت و معدن در گام اول، در ریز تهیه طرح مدون در زمینه برنامه

 .آب شرب و صنعت و معدن توسط وزارت نیرو آغاز شده است

کند اما جامعه چندان درك  بحران واقعی در بخش آب خودنمایی می. رسد اشکالی در این میان وجود دارد به نظر می  

واقعا عملی است؟ . میلیارد مترمکعب کاهش یابد ١١گویید باید مصرف آب کشاورزی   میمثال. درستی از آن ندارد

 شود که اصل موضوع را زیر سوال ببرد؟ هایی نمی اجرای این طرح منجر به نارضایتی

نه محصوالت با سازی در زمینه مصرف بهی به هر روی فرهنگ. هایی را برای اطالع جامعه از وضع موجود تعریف کنیم ما باید برنامه

دار به کشاورزان درخصوص  رسانی مطلوب و هدف توجه به میزان آب مجازی آنها و جلوگیری از هدررفت آنها و همچنین اطالع

وضعیت کمی و کیفی آب زیرزمینی، مخاطرات تهدیدکننده حیات آبخوان و نتایج تخریب آن بر زندگی کشاورزان در دستور کار 
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 ۳۳طور خاص کاهش  توسعه نیز فرصت مناسبی برای اقدام در مورد برخی از موضوعات است که به در ضمن برنامه ششم. داریم

های  های کالن برای مقابله با بحران آب در سال به هرحال برنامه. میلیارد مترمکعبی از مصارف در آن با جدیت دنبال خواهد شد

 :توان به شرح زیر برشمرد ود، میربط اجرایی ش های ذی آتی را که باید با همکاری کلیه دستگاه

های اقتصادی بر مبنای ظرفیت منابع آبی  درنظر گرفتن منابع آب به عنوان محور آمایش سرزمین در کشور و هدایت فعالیت -۳

 .گذاری است ها که نیازمند استعالم از وزارت نیرو قبل از اخذ سایر مجوزها و اقدام به سرمایه حوضه

 شده از تمام مصارف با رعایت مالحظات اجتماعی تمام اقتصادی آب و اخذ قیمتاصالح ساختار  -7

گیری در زمینه مدیریت منابع آب و تشکیل شوراهای هماهنگی مدیریت منابع  های آبریز برای تصمیم محور قرار گرفتن حوضه -۱

 حوضه   مدخالن در فرآیند مدیریت نفعان و ذی آب حوضه آبریز جهت مشارکت ذی

افزایش جمعیت در پهنه سرزمین متناسب با ظرفیت منابع آبی مناطق مختلف کشور و جلوگیری از بارگذاری بیشتر جمعیتی  -۴

 بر کالنشهرها در جهت امکان تامین پایدار آب شرب

یص های تشویقی و حمایتی و تخص های مختلف مصارف و اعمال سیاست روزرسانی الگوی بهینه مصرف در بخش تدوین و به -۵

 براساس الگوی مصرف بهینه

 شهرها  توجه ویژه به تامین آب روستاها در جهت حفظ ساختار روستایی کشور و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به -3

 تمرکز استقرار صنایع با مصرف باالی آب در سواحل جنوبی کشور به دلیل استفاده از منابع آب دریا برای تامین آب این صنایع -4

 های آبی محیطی پیکره های حساس و تعیین نیاز زیست بوم جه ویژه به تامین آب زیستتو -0

 وضع قوانین سختگیرانه و بازدارنده در زمینه جلوگیری از آلودگی منابع آب -6

 منطقه   حمایت از انجام کشت فراسرزمینی در جهت تامین امنیت غذایی به خصوص استفاده از پتانسیل کشورهای -۳5

وری آب به خصوص در بخش کشاورزی با استفاده از تمام سازوکارهای الزم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  ارتقای بهره -۳۳

 ...و

امنیتی در جهت حفظ منابع آب  -توجه ویژه به تجارت آب مجازی و واردات آب از این طریق با رعایت مالحظات سیاسی -۳7

 درون سرزمینی

 های آبریز ها و عدم توسعه سطح زیرکشت در حوضه مناطق مختلف کشور باتوجه به اولویت اصالح الگوی کشت -۳۱

های آبریز فالت مرکزی، دریاچه  های تحت تنش آبی به خصوص در حوضه کشت محصوالت پرمصرف آب در حوضه عدم -۳۴

 قوم ارومیه، قره

 به ایجاد اشتغال از این طریقبر مانند گردشگری و توجه  آب های اقتصادی غیر توسعه فعالیت -۳۵

های تصفیه فاضالب کالنشهرها و شهرهای ساحلی و روستاهای باالدست منابع تامین آب شرب با هدف  تکمیل سیستم -۳3

 جلوگیری از آلودگی منابع آب و استفاده از پساب حاصله برای جایگزینی در مواقع خشکسالی و توجه ویژه به بازچرخانی آب

 شده و جلوگیری از تبخیر های کنترل در محیط توسعه کشت -۳4

 برداران کشاورزی بران سطحی و زیرزمینی با حضور موثر و فعال بهره های آب ایجاد و حمایت از تشکل -۳0

های محلی آب  بران برای تقویت مدیریت های آب شده به تشکل تحویل حجمی آب براساس سند ملی الگوی بهینه مصرف بروز -۳6

 طور که گفتم اعتبارات الزم برای این امر و همانو تامین 

 سازی در زمینه مصرف بهینه محصوالت باتوجه به میزان آب مجازی آنها و جلوگیری از هدررفت آنها فرهنگ -75
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دار به کشاورزان درخصوص وضعیت کمّی و کیفی آب زیرزمینی، مخاطرات تهدیدکننده حیات  رسانی مطلوب و هدف اطالع -7۳

 ان و نتایج تخریب آن بر زندگی کشاورزانآبخو

 کنید؟ های آبی در کشور را چطور ارزیابی می وضعیت اجرای پروژه  

ما . تر بدهم تر شدن موضوع توضیحاتی دقیق الزم است برای روشن. ماندگی وزارت نیرو سوال پرسیدید پیش از این نیز درباره عقب

اتفاقا . های متعدد نیستیم که من بگویم در این حوزه وضعیت چگونه است بکهدیگر در وزارت نیرو به دنبل ساخت سدها و ش

های غیرموجه  ریزی، از ایجاد و تعدد سازه وزارت نیرو تالش دارد تا براساس آب قابل برنامه. وسواس زیادی در این بخش داریم

دنبال ساخت و سازهای گسترده  شده، به قبال تجربهبنابراین مسلما وزارت نیرو در این برهه زمان، همانند آنچه که . جلوگیری کند

 .ای معطوف است افزاری و غیرسازه نبوده و بیشتر به رویکردهای نرم

باید . تر شود ای پنجساله در حوزه آب انجام دهم تا وضعیت روشن های توسعه های برنامه بینی ای نیز در قبال پیش الزم است مقایسه

ها و افت شدید درآمدهای کشور، نتوانسته  ها، در برنامه پنجم توسعه به دلیل بروز تحریم دستگاهبگویم وزارت نیرو همچون سایر 

تر هستیم اما در یک نگاه کلی بررسی  های برنامه عقب بینی با این حال هر چند نسبت به پیش. بینی شده را محقق کند اهداف پیش

های بخش آب و آبفا در  دهد که تقریبا تمامی شاخص سعه نشان میهای چهارم و پنجم تو های مندرج در برنامه عملکرد شاخص

شده نسبت به   ، ولی مهم آن است که عملکرد ارایه(های ذاتا افزایشی شاخص)اند،  های چهارم و پنجم توسعه رشد داشته طول برنامه

های آبیاری و زهکشی  رد ساخت شبکهمثال در مو. داری است ها دارای تفاوت معنی شده، در برخی شاخص ای تعیین اهداف برنامه

البته با احتساب عملکرد سال )ها در برنامه چهارم توسعه  تفاوت بین عملکرد و برنامه محسوس است اما در مورد سایر شاخص

ه به برنام ۳۱06در اینجا باید توضیح بدهم که به دلیل اضافه شدن سال . ای است عملکرد نسبتا متناسب با اهداف برنامه( ۳۱06

ساله است و لذا تفاوت بین عملکرد و هدف ناچیز  3ساله و عملکرد  ۵چهارم و عدم وجود هدف برای این سال، در مجموع اهداف 

شده، در  گذاری انجام ، میزان عملکرد با هدف۳۱6۱و  ۳۱67های  های برنامه پنجم توسعه نیز به خصوص در سال در سال. است

 .اردها، تفاوت فاحشی د بسیاری از شاخص

شده و  تمام  ذکر این نکته حائز اهمیت است که عملکرد بخش آب و آبفا به دلیل ناچیز بودن تعرفه آب و تفاوت فاحش آب با قیمت

اعتبارات )شده، بسیار ناچیز است، وابستگی زیادی به منابع مالی دولتی  های انجام به دلیل آنکه درآمد این بخش در مقابل هزینه

از طرفی . دهد ترین تنش در تامین این منابع، میزان عملکرد افت محسوسی نشان می همین دلیل با کوچکدارد و به ( عمومی

های بخش  گذاری شده و اقتصادی نبودن قیمت آب، خود مانعی در جلب سرمایه بودن تعرفه آب نسبت به قیمت تمام پایین 

های  هرچند طی سال. دهد به منابع مالی دولتی را افزایش میخصوصی در این بخش بوده و همین امر بار دیگر وابستگی این بخش 

در بخش آب و فاضالب منعقد شده، اما عمال در حال حاضر ... متقابل و  ، بیعBOO ،BOT های های بسیاری با روش اخیر پروژه

که باز هم نوعی )تضمینی آب هم با مکانیزم خرید  اند که آن زدایی، آب تولیدی خود را وارد چرخه مصرف کرده تنها تاسیسات نمک

 .شود می   ، توسط دولت خریداری(اعتبارات عمومی است

های گذشته  های جدید، در سال های مندرج در پیوست بودجه و ناتمام ماندن تعداد زیادی از آنها و از طرفی تزریق طرح تعدد طرح

ها، در مواعد خود وارد مدار  تا تعداد زیادی از طرح یافته به این بخش شده و عمال سبب شده موجب ناکارآمدی اعتبارات تخصیص

های اخیر  المقدور طی سال شده حتی های آبرسانی حائز اهمیت بوده و لذا تالش این امر به خصوص در مورد طرح. برداری نشوند بهره

تری  یشتر و در محدوده وسیعها، آنهایی که اثرات مثبت ب بندی طرح همچنین با اولویت. از اضافه کردن طرح جدید جلوگیری شود

 .، در اولویت تخصیص اعتبارات قرار گیرند(ها تامین آب شرب مانند طرح)دارند 
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میلیون دالر از  ۵55هزارتن یا اختصاص  055ها فوالدی و تامین ورق موردنیاز آن به میزان  توان به فاینانس لوله در این راستا می

هایی از اقدامات انجام شده در راستای تسریع در  انی روستایی اشاره کرد که نمونهمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای آبرس

 .های آبرسانی و تامین آب شرب مناطق مختلف کشور است اجرای طرح

هایی از سوی برخی  سازی با واکنش برنامه وزارت نیرو برای بازنگری در تعهدات قبلی در خصوص سدسازی و نیروگاه 

ها در مواردی منفی و در مواردی مثبت است اما بهتر  رو شده است، این واکنش ن اقتصادی روبهکارشناسان و فعاال

است توضیح دهید موانع وزارتخانه در خصوص اجرایی کردن این تعهدات چه بوده و توقف عملیات برخی از این 

 ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟ پروژه

های آبریز ونیز  های متعدد سدسازی در کشور بدون توجه به وضعیت منابع آب حوضه روژهباید توجه داشت که باتوجه به تعریف پ

. ها وجود نخواهد داشت باتوجه به کاهش محسوس منابع آب سطحی، در حال حاضر عمال امکان ساخت بسیاری از این پروژه

های  آب قابل تامین و تخصیص برای طرح های آبریز، میزان بنابراین در گام اول باید در فرآیند بازنگری تخصیص آب حوضه

بنابراین . ها و صرف هزینه در آن جلوگیری کرد شده را تعیین و در صورت عدم امکان این امر، از ساخت این سدها و نیروگاه تعریف

مسلما . پرهیز کنندای به آب  ای نیز باید در این راه وزارت نیرو را همراهی کرده و از نگاه بخشی و منطقه مردم و مسووالن منطقه

تامین آب برای آحاد جامعه همواره دغدغه اصلی وزارت نیرو و مسووالن امر بوده و مخالفت با اجرایی کردن طرح، صرفا به دالیل 

بنابراین یکی از موانع وزارت نیرو در قبال تعهدات از قبل ایجاد شده، کاهش . ها خواهد بود علمی و منطقی حاکم بر رفتار حوضه

 .توان این واقعیت را نادیده گرفت نمی. های برقآبی است پذیری فعلی برای ساخت برخی سدها و نیروگاه آب و عدم توجیه منابع

گونه که قبال نیز  یکی دیگر از موانع وزارت نیرو در مورد تعهدات قابل اجرا و منطقی، مساله تامین اعتبارات الزم است که همان

در اغلب اوقات مجانی بودن آب، عمال توسعه این بخش وابسته به منابع مالی دولتی است و لذا  گفته شد، به دلیل پایین بودن و

 .نقصان در این منابع، عدم انجام تعهدات را سبب خواهد شد

 چیست؟  های جدید برنامه وزارت نیرو در حوزه ساخت نیروگاه  

از این ظرفیت حدود . هزار مگاوات رسیده است 4۱یش از در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی جمهوری اسالمی ایران به ب

درصد نیروگاه 3/5درصد نیروگاه برقآبی، 7/۳۵درصد نیروگاه سیکل ترکیبی، 7۵درصد نیروگاه گازی، ۱۵درصد نیروگاه بخاری، ۴/7۳

سال  ۳5های ایران در  گاهظرفیت نیرو. درصد باقیمانده شامل نیروگاه اتمی، منابع تجدیدپذیر و تولید پراکنده است4/7دیزلی و 

هزار مگاوات به  ۱3سال بیش از  ۳5دهد کشور توانسته است ظرف این  این عدد نشان می. هزار مگاوات بوده است ۱4قبل، حدود 

ایران رتبه اول ظرفیت نصب شده . سال ظرفیت نیروگاهی را دو برابر کند ۳5ظرفیت نیروگاهی اضافه کند و به عبارت دیگر ظرف 

 .نطقه خاورمیانه و رتبه چهاردهم در جهان را دارددر کل م

از این . ها را افزایش دهد مگاوات ظرفیت نیروگاه 73555در پنج سال آتی برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو در نظر دارد حدود 

هزار مگاوات به  7ز های گازی موجود به سیکل ترکیبی، بیش ا هزار مگاوات به تبدیل نیروگاه ۳3های آتی بیش از  ظرفیت طی سال

ذکر  الزم به. ها اختصاص یافته است هزار مگاوات به تجدیدپذیرها و مابقی به سایر انواع نیروگاه ۵های تولید پراکنده، حدود  نیروگاه

  گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی به روش ها با سرمایه است که سیاست وزارت نیرو در حال حاضر مبتنی بر احداث نیروگاه

B.O.O، 

 B.O.T شایان . کند های تامین مالی است و دولت به صورت تضمینی، برق تولیدی بخش خصوصی را خریداری می یا سایر روش

های  های گازی موجود و تبدیل آنها به نیروگاه سیکل ترکیبی و احداث نیروگاه ذکر است که با اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه
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های حرارتی  های قدیمی، تاثیر مثبتی در افزایش متوسط راندمان نیروگاه شسته کردن نیروگاهسیکل ترکیبی جدید همراه با بازن

 .های زیست محیطی خواهد داشت کشور و کاهش آالینده

 -آبی متعدد نیست  های برق گونه که قبال نیز عنوان شد، وزارت نیرو در دوره جدید، چندان به دنبال ساخت سدها و نیروگاه همان

های موجود و مدیریت  برداری بهینه از طرح المقدور با بهره بلکه تالش دارد تا حتی -یی که ضرورت احداث آنها تایید شودمگر آنها

الخصوص  سازی درزمینه مصرف بهینه آب و علی بخشی منابع آب زیرزمینی و فرهنگ آب و توجه به احیاء و تعادل بهینه منابع

ایحال در  علی. جانبه برقرار گردد، تامین کند ز جامعه را به نحوی که توسعه کشور نیز همهمدیریت تقاضا و مصرف آب، آب مورد نیا

سد دردست  7۵4سد در دست ساخت و  ۳۱۵حال حاضر و براساس اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، در حال حاضر 

های توسعه منابع  ی و بازنگری تخصیص آب طرحریز مطالعه در کشور تعریف شده است که البته باتوجه به میزان آب قابل برنامه

های سطحی عمال امکان تامین و تنظیم آب برای  آب آب، محتمال این اعداد تغییرات محسوسی خواهند کرد، چرا که با کاهش روان

 .کند آبی نیز صدق می های برق این امر در مورد نیروگاه. بسیاری از سدها وجود نخواهد داشت

 اجرایی ساخت چند سد مورد بازنگری قرار گرفته است؟در کل برنامه   

سد متوقف  ۴سد مورد بازنگری قرار گرفته، ساخت  76در حال حاضر از کل سدهای ملی که ردیف اجرایی دارند عملیات ساخت   

 .ه قرار داردسد نیز در دست مطالع ۴سد از میان سدهای دارای ردیف اجرایی فعال است و  6۳در کل . سد راکد است ۳۵شده و 

های توسعه منابع آب، جدول زیر وضعیت سدهای ملی دارای ردیف اجرایی را نشان  الزم به ذکر است که باتوجه به بازنگری طرح

 .سد فعال است 6۳دهد که از مجموع آنها تنها  می

گر، ساخت البته باتوجه به کاهش منابع آب سطحی و نیز عدم ساخت برخی از سدها و یا کاهش تخصیص برخی دی

 ./آبیاری و زهکشی نیز دچار تغییر شده و لذا سطح آن باید تاحدی که آب آن قابل تأمین باشد، کاهش یابد های شبکه

680D%/7640۱/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 آب
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٧: تاریخ

 دهد؟ نجات تشنگی از را جهان مردم تواند می ، آلومینیومی جزایر این

کرد که  این روش چنان خوب کار می. دهند کنند و میزان تبخیر آب را افزایش می این جزایر آلومینیومی مثل ذرات طال عمل می

تواند بین  ی آلومینیومی به طور میانگین می ورقهیک متر مربع . محققان توانستند آب شور را با سه برابر سرعت بیشتری خالص کنند

لیتر در ساعت آب شیرین تولید کند ٨تا  ۰  

، دو سوم 757۵تا سال . شود تر می طور وخیم یش از یک میلیارد نفر در جهان به آب شیرین دسترسی ندارند و این مشکل همین

های  بله با این مشکل، بعضی از جوامع ثروتمند در کارخانهبرای مقا. جمعیت جهان احتماال با بحران کم آبی مواجه خواهند شد

ها بسیار گران هستند،  اما این کارخانه. اند تا آب شور را به آب شیرین و آشامیدنی تبدیل کنند گذاری کرده زدایی آب سرمایه نمک

اند که با انرژی  ن تکنیکی طراحی کردهحاال محققا. آیند هایی بر نمی ی تاسیس چنین کارخانه به همین دلیل اکثر کشورها از عهده

های عادی هم  ی زیادی ندارد، طوری که حتی خانه این سیستم هزینه. کند زدایی می خورشیدی آب شور را در مقیاس کوچک نمک

توانند از آن استفاده کنند می . این . ی جدید بردند آنها در این سیستم در واقع از تکنولوژی قدیمی تقطیر خورشیدی یک استفاده

آب در معرض نور آفتاب تبخیر شده و سپس روی . کنند های تقطیر نور خورشید را به مخزنی از آب شور هدایت می دستگاه

. اما مشکل اصلی ظرفیت تولیدی این سیستم است. شود نشین می نمک هم ته. شود پالستیک یا شیشه به دام افتاده و متراکم می

این میزان آنقدر . شود کند، به همین دلیل میزان بسیار کمی از آب شیرین تولید می بخیر میخورشید آب را با سرعت بسیار کمی ت

.کم است که ارزش دردسرش را ندارد پوشانند، روی این  ای شناور روی آب می حاال محققان برای حل این مشکل، آب شور را با الیه

طال نور خورشید را به خوبی جذب . فلزی معموال از جنس طال هستند نقطه قرار دارد، این ذرات الیه ذرات فلزی نانو به صورت نقطه

یاب  اما طال و دیگر فلزهای کم. شود کند و این ذرات نانو انرژی خورشید را به مکان مشخصی هدایت کرده و آب تبخیر می می

قیمت هستند گران . در چین این سیستم « نانجینگ»، یک مهندس برق از دانشگاه «جیا ژو»حاال گروهی از محققان به سرپرستی 

در . ترین فلزهای روی زمین است ترین و ارزان آلومینیوم یکی از فراوان. اند ی خورشیدی را با آلومینیوم طراحی کرده کننده جذب

ا ام. تواند نور فرابنفش را به خوبی جذب کند و این تنها بخش کوچکی از طیف نوری خورشید است حالت عادی، آلومینیوم فقط می

 ۱55به قطر   هایی از سوراخ ی آلومینیوم ردیف اول آنها در ورقه. تر کردند ی جذب این فلز را گسترده تیم ژو در دو مرحله دامنه

کند و میزان جذب را افزایش  ها مانع از بازتاب نور از سطح آلومینیوم شده و آن را پراکنده می این سوراخ. نانومتر ایجاد کردند

ی نازکی  این آلومینیوم اضافه یک الیه. ی آلومینیوم اکسید را با آلومینیوم بخار شده اندود کردند همچنین ورقهمحققان . دهند می

ها در قالب جزایر کوچکی جمع شده و میزان جذب نور خورشید را  های آلومینیوم در سوراخ اما اتم. روی سطح ورقه تشکیل داد

.افزایش دادند این روش چنان خوب کار . دهند کنند و میزان تبخیر آب را افزایش می ات طال عمل میاین جزایر آلومینیومی مثل ذر

ی آلومینیومی به طور میانگین  یک متر مربع ورقه. کرد که محققان توانستند آب شور را با سه برابر سرعت بیشتری خالص کنند می

دهند که این آب خالص محتوی مقادیر بسیار  شان میها ن آزمایش. لیتر در ساعت آب شیرین تولید کند 0تا  7تواند بین  می

میزان نمک موجود در این آب از میزان تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی کمتر است. ناچیزی از نمک است . 

ها در حال حاضر  این تکنیک. سازی آب نخواهد شد های صنعتی شیرین ها جایگزین تکنیک البته این روش جدید به این زودی

های  اما در این مرحله، کارخانه. لیتر آب شیرین تولید کنند 3۵توانند در مقیاس بزرگی و با بازدهی خوبی در هر ساعت  می

ی آن برای  به همین دلیل هزینه. های فسیلی است زدایی به انرژی بسیار زیادی نیاز دارند که معموال منبع آن هم سوخت نمک
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دهد تا با  بنابراین، تکنیک جدید روشی را در اختیار خانوارها قرار می. نوارها زیاد استبسیاری از کشورهای در حال توسعه و خا

 .ی کمی خودشان آب شیرین تهیه کنند هزینه

0D%/۱5۱0۴/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 آب
 خبرنگاران جوان – ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

  است کار دستور در آب وری بهره

در سال جاری یک المپیاد ملی بهره وری در دستور کار است که موضوع بهره وری در :رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت

 .زیر بخش های مختلف از جمله آب را دنبال می کند

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگاراحمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشا

در سال جاری یک المپیاد ملی بهره وری در دستور کار است که موضوع : اشاره به بهره وری آب در بخش کشاورزی اظهار داشت

 .مختلف از جمله آب را دنبال می کندبهره وری در زیر بخش های 

 آبیاری نوین های سامانه هزینه صرف  را تومان میلیارد ۱55 و هزار الی 755 و هزار ساله هر کشاورزی جهاد وزارت : وی افزود

  .یابد افزایش آتی های سال در رقم این است قرار شده بینی پیش های برنامه طی و  کرده

همزمان با اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری می بایست سطح دانش : سطح دانش بهره وران بیان کردکبیری با اشاره به ارتقای 

 .بهره وران بخش، به کمک کارشناسان و مدیران حوزه افزایش یابد

زی بزرگترین طرح کشاور: وی با بیان اینکه عمده سرمایه گذاری های دولت در زمینه های زیر بنایی بخش کشاورزی است، گفت

 آن آبیاری های سیستم در الزم اصالحات است قرار که است اجرا دست در هکتار هزار ۵55 بر بالغ در منطقه خوزستان و ایالم 

 .شود انجام

بهره ورداران بخش باید نسبت به تغییر نگاه قبلی خود اقدام : رئیس سازمان نظام مهندسی با اشاره به تغییر نگاه بهره ورداران افزود

 .چرا که سال ها است که کشور دچار بحران اب شده استکنند 

دستگاه های کتولی وزارت جهاد و نیرو باید بخشی از هزینه های سخت افزاری را به خرید خدمات نرم افزاری : وی ادامه داد

رشته های مختلف هزار کارشناس در  ۳7تخصیص دهند و در این راستا سازمان نظام مهندسی این آمادگی را دارد که با بیش از 

 .آب، آبیاری و زه کشی به بهره وردان کمک کند

در واقع ارتقای بهره وری بخش با سوق دادن کشاورزی سنتی و معیشتی به دانش مهور، : کبیری با اشاره به بهره وری تولید گفت

می  محقق روز تکنولوژی و دانش خرید به دولت اعتبارات نخصیص تغییر عملیات کاشت و داشت ،بهبود عملیات خاک ورزی و 

  .شود
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 آب
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹چهارشنبه 

 کشور آبی چالش به نسبت کشاورزی وزیر معاون هشدار

 توان الزم برای مدیریت منابع آب کشور وجود : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم هشدارهایی در خصوص چالش آب کشور گفت

به گزارش خبرنگار ایسنا در البرز، عباس کشاورز در نشست مشترک معاونت های زراعت، باغبانی، آب و خاک و مدیریت های .دارد

در معاونت آب و خاک جهاد ( اردیبهشت ۳۵)انه های آبیاری موضعی که امروز چهارشنبه ستادی و استانی پیرامون توسعه سام

های کشور به دالیل متعدد از جمله تغییرات اقلیمی کاهش چشمگیری داشته  میزان روان آب: کشاورزی در البرز برگزار شد، گفت

زیادی کاهش یافته است و با وجود اینکه در برخی مناطق  ها از بارندگی تا حد در پنج سال اخیر اثرپذیری روان آب: وی افزود.است

 .های روان منطقه تغییر خاصی نداشته است درصد رشد بارندگی داشتیم اما حجم آب ۵5تا  ۴۵

درصد بیش از نرمال بود ولی سد  ۵۵ها در حوزه رودخانه کرخه  به عنوان مثال در سال جاری بارندگی: کشاورز خاطرنشان کرد

 .نکردکرخه سرریز 

میلیارد متر  ۱.۵میلیارد ذخیره آبی بود اما در حال حاضر این ذخیره به  ۵.۵سد کرخه دارای  05در دهه : این مسئول ادامه داد

 .ای دارد که به هورالعظیم بدهد های اخیر نه به آن اضافه شده است و نه سهمیه مکعب کاهش یافته و با وجود بارندگی

برخی تغییر اقلیم را مسبب اصلی چالش آبی کشور : های کشور با این مشکل مواجه هستند، افزود حوزهکشاورز با بیان اینکه تمام 

 .دانند اما به نظر من عامل اصلی این وضعیت فشار بیش از حد ما به طبیعت است می

 سال های اخیر این  رودخانه جریان داشت که در همه فصل ها جاری بود اما در ۳۱سال پیش در این کشور  ۳۵: وی اضافه کرد

 .عداد به پنج رودخانه رسیده است

میلیارد متر مکعب از برداشت آب  ۳۳در برنامه ششم توسعه توافق شده است تا : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

کنیم بلکه باید از حجم های زیرزمینی فشار وارد  توانیم به آب های زیرزمینی را کاهش دهیم؛ پس از این به بعد نه تنها نمی

 .ها بکاهیم برداشت

دشت بحرانی کشور بحرانی بود اما در حال حاضر  ۴5فقط  ۵5در دهه : های بحرانی کشور اشاره کرد وافزود کشاورز به آمار دشت

 .دشت کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد 356دشت از  ۱۱5

های قبل به این ظرفیت توجه نشد و این  در هیچ کدام از دولت: ر شدهای مرزی و مشترک اشاره و یادآو این مسئول به اهمیت آب

 .های مرزی و کنترل آن را مورد توجه قرار داده است دولت اولین دولتی است که اهمیت آب

امکان توسعه کشاورزی دیگر در کشور وجود ندارد؛ پس نباید ظرفیت جدیدی برای کشاورزی در کشور ایجاد کنیم و : وی افزود

 .های کشاورزی از این میزان بیشتر نشود ظب باشیم تا زمینموا

اگر تدابیر الزم برای مدیریت کشاورزی و منابع آب کشور اجرایی نشود همانند این است که برای تخریب کشور : کشاورز ادامه داد

 .ایم مسابقه گذاشته

ساخته شده است اما در پنج سال اخیر هیچگاه  میلیارد مترمکعب آب ۴0کل سدهای کشور برای ذخیره : این مسئول تصریح کرد

 .میلیارد متر مکعب آب پشت این سدها ذخیره نشده است 7۵بیش از 

دنیا در مقابل چنین وضعیتی تسلیم : معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه چالش آب کشور نباید باعث خودباختگی ما شود، افزود

 .تی سرانه آب کمتر از ما داشته اند ولی به کشاورزی خود امیدوار بوده اندنشده است و با وجود اینکه برخی از کشورها ح
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میلیارد آب برای کشاورزی  ۵۱مصر فقط : وی مصر را نمونه یک کشور کم آب ولی فعال در تولیدات کشاورزی عنوان کرد و گفت

 .گران باشیممیلیون تن کاال از این آب تولید می کند؛ پس ما نیز نباید ن ۳55دارد اما ساالنه 

نگرانی بزرگ این است که ما این : کشاورز بزرگترین نگرانی را نه از کمبود آب بلکه از عدم درک این شرایط دانست و عنوان کرد

 .شرایط را درک نکنیم و تدابیر الزم برای مقابله با آن را تدارک نبینیم

ژیک توام با سرمایه نیازمند است تا این مشکالت را پشت کشاورزی کشور امروز به یک تحول تکنولو: این مسئول خاطرنشان کرد

ما باید کشاورزان را آگاه کنیم تا کشاورزی با آب کمتر را سرلوحه کار خود قرار دهند و در خط مقدم : وی ادامه داد.سر بگذاریم

البته تولید ارقام : کید کرد وافزودمعاون وزیر کشاورزی بر اهمیت تولید ارقام جدید تا.این آگاه سازی نیز پژوهشگران قرار دارند

اگر این اقدامات صورت نگیرد در آینده مشکالت ما بیشتر : وی تصریح کرد.جدید هم باید با نگاه به مصرف آب کمتر صورت بگیرد

 .خواهد شد

کشت باید عوض  کل کشاورزی کشور در پنج سال آینده باید به صورت نشاکاری صورت بگیرد؛ تمام تقویم های: کشاورز اعالم کرد

 .ها تولید شود و نگرش به تولیدات کشاورزی به کل باید تغییر کند شود؛ سبزی و صیفی تا حد امکان باید در گلخانه

 .ای ندارند باید به وسیله آبیاری میکرو و با پوشش مالچ تولید شوند محصوالتی نیز که امکان تولید گلخانه: وی ادامه داد

آبیاری میکرو نسخه غیر قابل اجتناب است و : های آبیاری در کشاورزی کشور را گوشزد کرد وگفت روشکشاورز اهمیت اصالح 

 .ای تجویز نکنند کنیم که مسئوالن به هیچ وجه آبیاری بارانی را در هیچ منطقه توصیه می

ا آن در اختیار ما نمانده است؛ ای است که فرصت زیادی برای مقابله ب شرایط کم آبی در حال حاضر به گونه: وی خاطرنشان کرد

 .میلیمتر است حتی آبیاری میکرو هم تجویز نشود 7۵5بنابراین به نظر من در مناطقی از کشور که متوسط بارندگی زیر 

مزارع کشاورزان باید به ایستگاه : این مسئول با بیان اینکه کشاورزی کشور به یک اراده ملی برای اصالح نیازمند است گفت

 .تبدیل شود تحقیقاتی

ما در مقام سیاست گذاری در حوزه مدیریت منابع آب باید برخورد تندتری داشته باشیم؛ : معاون وزیر کشاورزی در پایان اعالم کرد

 .مدیران آب توان الزم را برای مدیریت این منابع ندارند و پدر کشور را در آورده اند؛ نباید اجازه تشدید اشتباهات گذشته را داد
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 آب
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۱پنجشنبه 

 رفت دست از کشور آب منابع از مترمکعب میلیارد ١١1

میلیارد مترمکعب از منابع آب استاتیک کشور را مصرف کرده  ۳۳۵تا کنون معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .سال زمان نیاز دارد ۳۵تا  ۳5جبران این حجم از آب در بهترین حالت به : ایم گفت

ی ها های زراعت، باغبانی، آب و خاک و مدیریت به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه البرز، علیمراد اکبری در نشست مشترک معاونت

های آبیاری موضعی که روز چهارشنبه در معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی در البرز  ستادی و استانی پیرامون توسعه سامانه

برداری از منابع کشور باید به طور کامل فراموش شود و سیاست گذاران، برنامه ریزان،  های قدیمی در بهره روش: برگزار شد، گفت

 .ان باید در این مسیر یاریگر باشندمشاوران، پیمانکاران و متخصص

سیاست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای توسعه روش های آبیاری میکرو با رعایت کلیه : اکبری افزود

 .پارامترهای فنی و مهندسی و استفاده از ماشین های آبیاری و سیستم های کم فشار و نهایتا سیستم های روباز قرار دارد

تصمیم گیری در این حوزه بسیار پیچیده شده است به : ادامه با بیان اینکه مناقشه آب در کشور جدی است خاطرنشان کردوی در 

همین دلیل یک شورای تخصصی در سطح وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است و تاکنون نیز تصمیمات خوبی اتخاذ کرده که 

 .مورد حمایت وزیر کشاورزی نیز قرار گرفته است

شاه بیت تمامی اقدامات ما مساله : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از اهمیت مدیریت منابع آب در کشور گفت و اعالم کرد

 .ای است به نام بهره وری و در این مسیر بهره وری آب نقش محوری دارد

گیاه صورت بگیرد تا پس از آن نتایج مورد  بهره وری باید در سه سطح حوزه های آب ریز، مزرعه و: اکبری در ادامه خاطرنشان کرد

 .نظر حاصل شود

از جمله اقداماتی که در این زمینه می توان انجام داد؛ برنامه : این مسوول به توضیح بهره وری در حوزه آب ریز پرداخت و گفت

آب و هوایی و مبارزه با توزیع ریزی برای تحویل سریع آب، اتخاذ بهترین شیوه برای پیش بینی میان مدت و کوتاه مدت تغییرات 

 .نامناسب فصلی آب است

میلیمتر حجم داشته اند؛ این میزان بارش در  ۳7تا  5سال گذشته بین  ۳5تحقیقات نشان می دهد بارندگی ها در : وی اضافه کرد

 .هر بار اگر مدیریت نشود از دسترس خارج می شود

ه در باغ نمی رسد؛ بنابراین اگر الگوی متناسب با این میزان بارندگی در کشور بارندگی های کنونی به محل توزیع ریش: اکبری افزود

 .شویم تعریف نکنیم با مشکل مواجه می

تواند از طریق اجرای بهترین روش آبیاری، الگوی کشت متناسب  بهره وری در سطح مزرعه نیز می: معاون وزیر کشاورزی ادامه داد

شی، بهترین روش کاشت، استفاده از مالچ، حداقل خاک ورزی، کشت نشایی و استفاده از با اقلیم، اجرای شبکه های فرعی زهک

 .دانش روز در مزرعه صورت بگیرد

بهبود ژنتیکی، بهبود : او با تاکید بر اهمیت بهره وری در سطح گیاه به عنوان سومین سطح بهره وری در کشاورزی کشور اعالم کرد

یش شاخص های برداشت، هرس کردن مناسب و استفاده از ارقام مقاوم از جمله این راه جوانه زدن، کنترل تاریخ کشت، افزا

 .هاست

هیچ کدام از این کارها به تنهایی و از عهده یک سازمان بر نمی آید و به یک کار گروهی و همفکری کشوری : وی در ادامه افزود

 .نیازمند است
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 ۳۳۵متاسفانه تا کنون : خشی سفره های آب زیرزمینی اشاره و تصریح کرداکبری در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تعادل ب

میلیارد متر مکعب از ذخایر آب استاتیک کشور را از دست داده ایم و این لزوم توجه به طرح تعادل بخشی به سفره های آب 

 .زیرزمینی را بیش از پیش گوشزد می کند

های زیرزمینی صرفه  میلیارد متر مکعب از آب ۳۳ن طرح بتوانیم ساالنه در مصرف اگر در ای: معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .سال آینده این حجم از آب های از دست رفته جبران خواهد شد ۳۵تا  ۳5جویی کنیم طی 

چاه  4555وزارت نیرو اعالم کرده است که در سال گذشته : وی به اهمیت انسداد چاه های غیر مجاز در کشور اشاره و تصریح کرد

غیر مجاز را مسدود کرده است؛ اگر این آمار درست باشد اگر چه کار بزرگی صورت نگرفته است ولی در هر حال تاثیر زیادی در 

 .مدیریت آب خواهد داشت

حمایت از نصب کنتورهای حجمی و واگذاری مدیریت شبکه ها به بخش خصوصی نیز باید در دستور کار : وی در پایان اعالم کرد

 .ار گیردقر
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 آب
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨شنبه 

 شود بیشتری توجه آب اقتصادی ارزش به باید

کشور بر لزوم اقتصادی شدن آب تاکید کرد و گفت که یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکل کمبود آب در 

 .وزارت جهاد کشاورزی باید از محصوالت استراتژیک حمایت کند تا آب در جهت محصوالت مورد نیاز کشور مصرف شود

؛ در دولت طرحی به نام تعادل بخشی دشت ها در دست دارد: وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا عنوان کرد محمدتقی توکلی در گفت

توانند به ذخایر آب  شود که می هایی تعریف شده که اگر اجرایی شود برداشت آب تا حدودی کنترل و محدود می این طرح پروژه

 .شود های غیرمجاز گرفته می زیرزمینی کمک کند، همچنین در این طرح جلوی استفاده از چاه

آب را باال ببرد آبیاری تحت فشار است؛ در این صورت هم بهره وری آب تواند راندمان  یکی دیگر از پروژه هایی که می: او ادامه داد

 .شود رود و هم جلوی برداشت های بی رویه و غیرمجاز گرفته می باال می

راه حل دیگر این است که به ارزش اقتصادی آب توجه بیشتری شود تا آب بیشتر در اختیار : این نماینده مجلس اضافه کرد

رار بگیرد، در بخش صنعت هم باید میزان مصرف آب را کم کرد و ارزش آن را باال برد، در غیر این صورت محصوالت استراتژیک ق

 .شود اگر با همین رویه پیش برویم آب های زیرزمینی مان با مشکل مواجه می

کشت بدهد، این   برنامه سازمان جهاد کشاورزی باید به کشاورزان: توکلی درباره نحوه مدیریت پهنه وسیع کشاورزی کشور نیز گفت

محصوالتی مثل برنج، گندم و جو . وزارت خانه باید از محصوالتی حمایت کند که برای کشور الزم و محصوالت استراتژیک است

ها یارانه  وزارت جهاد کشاورزی باید بقیه کشت ها را از حمایت خود خارج کند، به آن. تعریف شده که باید از این ها حمایت شود

ها بفروشد تا مصرف آب کنترل شود، کشاورزی همراه با بهره وری باشد و از منابع آبی در  آب را به قیمت تمام شده به آن ندهد و

 .جهت نیازهای کشور استفاده شود

مورد  اگر بخواهیم بگذاریم کشاورز در این: ریزی کند، گفت های زیر کشت برنامه که وزرات جهاد باید برای زمین او با تاکید بر این

مثال یک . کند  کند که گاها هم اشتباه می کند و کشت سال آینده اش را انتخاب می تصمیم بگیرد ، کشاورز به سال گذشته نگاه می

وزارت جهاد کشاورزی باید به این مسائل برنامه ریزی کند از سوی دیگر . سال کشت پیاز خوب است ، سال بعد همه پیاز می کارند

 .را تامین کند، آنرا به صورت حجمی در اختیار کشاورزان قرار بدهد و مدیریتش را در دست داشته باشد وزارت نیرو باید آب
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

 یافت افزایش درصد 89۴6 قبل فصل به نسبت ۴۰ تابستان در دامداری و باغداری زراعت، قیمت شاخص
برابر است با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال ( ۳۱65=۳55برمبنای )شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

درصد افزایش یافته  ۴.۳۱( تورم نقطه به نقطه)ل درصد و نسبت به فصل مشابه سال قب 3.60که نسبت به فصل قبل  7۱6.۴3

 .است

 -، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی مرکز آمار ایران از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

 .منتشر شد( ۳۱65=۳55برمبنای ) ۳۱6۴تابستان 

برابر است با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال ( ۳۱65=۳55برمبنای )شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی 

درصد افزایش یافته  ۴.۳۱( تورم نقطه به نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  3.60که نسبت به فصل قبل  7۱6.۴3

 .درصد است ۱.75برابر با ( نرخ تورم ساالنه)یر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل درصد تغی. است

 :های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح زیر است تغییرات شاخص بخش

درصد افزایش یافته  ۳5.۵۱است که نسبت به فصل قبل  7۵4.40برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « غالت»شاخص گروه  -

درصد  5.۳۱نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . است

 .باشد می

 یافته  درصد کاهش ۴.۵7است که نسبت به فصل قبل  7۴۱.6۵برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « سبزیجات»شاخص گروه  -

 را درصدی ۳7.60 کاهش( ساالنه تورم نرخ) قبل سال مشابه دوره به نسبت جاری فصل به منتهی فصل چهار تغییرات میزان. تاس

 .دهد می نشان

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  77۵.3۵برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « های آجیلی ها و میوه میوه»شاخص گروه  -

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . است درصد افزایش یافته 5.۴۵

 .باشد درصد می 0.30نیز برابر با 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳03.6۱برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « های روغنی ها و میوه دانه»شاخص گروه  -

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . ته استدرصد افزایش یاف ۵.03

 .باشد درصد می 7.44نیز برابر با 

است که نسبت به فصل مشابه سال  ۱06.۴0برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « ای ای و ادویه محصوالت نوشابه»شاخص گروه  -

نرخ تورم )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . ایش یافته استدرصد افز 73.4۱قبل 

 .باشد درصد می 7۴.۴۳نیز برابر با ( ساالنه

 3.۵6است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳۴۱.۱۵برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « توتون و تنباکو»شاخص گروه  -

کاهش ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . است درصد کاهش یافته

 .دهد درصدی را نشان می 5.63

http://www.farsnews.com/
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 77.۱4است که نسبت به فصل قبل  ۱55.04برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « بندی نشده مواد خام طبقه»شاخص گروه  -

نیز ( نرخ تورم ساالنه)زان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل می. درصد افزایش یافته است

 .باشد درصد می 77.5۴برابر با 

 7.35است که نسبت به فصل قبل  754.5۵برابر با  ۳۱6۴در فصل تابستان سال « حیوانات و محصوالت حیوانی»شاخص گروه  -

( نرخ تورم ساالنه)یرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میزان تغی. درصد افزایش یافته است

 .دهد می نشان را درصدی  ۳.40کاهش 

۳۱6۵577555۳566=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲: تاریخ

 شهریور تا آب بر تأکید با وری بهره جامع برنامه تکلیف تعیین /کشاورزی بخش برای درصدی 19١ وری بهره رشد

۴1 

 وری کشور که متشکل از هفت برنامه است و یکی از با توجه به اهمیت موضوع آب، تکلیف شده است که در برنامه جامع بهره

تدوین نهایی انجام شود و برای تصویب به هیأت وزیران برود ۵9های آن آب است، تا شهریورماه  برنامه . 

وری ایران امروز در مصاحبه ای مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان ملی بهره

دلیل  وری آب در کشور به بهره: تأکید بر مالحظات منابع آب کشور گفت وری در بخش کشاورزی با درباره وضعیت بهره( ایانا)

تشکیل   قدیمی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو منجر به آن شد که کارگروهی ویژه برای حل این اختالفات  اختالف نظرات

های دو نهاد فوق را به یکدیگر  ا دیدگاهوری تالش کرد ت طی یک سال و نیم گذشته کارگروه بهره: یزدی افزود رؤیا طباطبایی.شود

 .برنامه ملی را در نظر گرفت ۳7نزدیک کند و در کنار آن ستاد فرماندگی اقتصاد مقاومتی، 

وری نام گرفت که ذیل آن چهار  نخستین برنامه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، برنامه ملی ارتقاء بهره: وی خاطرنشان کرد

 .دهد وری نیروی کار، سرمایه، آب و انرژی را تشکیل می د که ارتقاء بهرهشده وجود دار طرح مصوب

ای مهم است که در نبود  در ذیل طرح آب، تعدادی پروژه مصوب شده، زیرا مسئله آب در کشور به اندازه: یزدی ادامه داد طباطبایی

ن ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب شد و هایی در کمیسیو پروژه: وی تصریح کرد.ماند ها مسکوت می آن بسیاری از فعالیت

 .های این پروژه است وری آب یکی از طرح منتظر ابالغ معاون اول رئیس جمهوری هستیم، زیرا برنامه ملی بهره

 وری کشور، تکلیف شده است که هفت برنامه تا شهریورماه سال در برنامه جامع بهره: وری ایران یادآور شد رئیس سازمان ملی بهره

 .ریزی کشور به هیأت وزیران برده شود و تصویب نهایی بگیرد جاری تدوین شود و توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه

وری آب در کارگروهی متشکل از بهترین اساتید دانشگاهی و متخصصان وزارت  یک برنامه ارتقاء بهره: یزدی تأکید کرد طباطبایی

های مطالعاتی تشکیل شده است تا کارهای مطالعاتی در این زمینه  وری آب و انجام فعالیت نیرو و جهاد کشاورزی برای ارتقاء بهره

برای کشورهای : وری آسیا است، اظهار داشت وی با اعالم اینکه ایران یکی از اعضای کشورهای عضو سازمان بهره.اختصاصی باشد

ای که ژاپن، اندونزی، هندوستان، کره جنوبی، تایوان و  گونه به عضو، موضوع آب چندان اهمیتی ندارد، زیرا بیشتر آنها پرآب هستند؛

دلیل دارا بودن  وری آسیایی است و به ترین کشور سازمان بهره ایران غربی: یزدی همچنین گفت طباطبایی.ویتنام مشکل آب ندارند

ها افزایش خواهد  ز تعداد این دورههایی اختصاصی با موضوع آب تاکنون برگزار شده است و در آینده نی مشکالت جدی آب، دوره

المللی ازجمله کشورهای اروپایی قرار است وارد تعامل جدیدی شویم و از  های بین با کمک سایر سازمان: وی در ادامه افزود.یافت

 .دانش متخصصان در زمینه آّب بهره بگیریم

 رسید  به بخش کشاورزی در دوره تحریم کمترین آسیب

بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت، : وری در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد وری ایران درباره عدد بهره بهرهرئیس سازمان ملی 

وری در این بخش شده، استفاده نادرست از  تنها عاملی که باعث پایین بودن بهره. در دوران تحریم کمتر آسیب دیده است

 .های باز است های آبیاری همچون غرقابی و کشت سیستم

 .های آبیاری به سمت تحت فشار حرکت کنیم باید به سمت تغییر شیوه: یزدی ادامه داد باییطباط

های آبیاری است و عالوه بر  ها و روش ها در کمیسیون ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تغییر سیستم یکی از پروژه: وی تصریح کرد

 .ه باید الگوی کشت با توجه به شرایط آب و هوایی تعریف شودای ک گونه های ممنوعه در کشور است؛ به آن، اجازه ندادن کشت
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زودی ابالغ خواهد شد، حرکت به  های اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی که به یکی دیگر از پروژه: یزدی یادآور شد طباطبایی

های  ها نسبت به محیط ا این محیطها انجام شود، زیر ای است، حتی باید تولید نهال نیز در گلخانه های گلخانه سمت کشت در محیط

 .نیاز به آب دارند دهم یک باز

شود، اما با وجود  ها انجام می در کشورهایی اروپایی و کشوری چون کانادا، درصد زیادی از کشت گیاهان در گلخانه: وی تأکید کرد

 .ها در محیط باز است کند، بیشتر کشت آبی در کشور ما بیداد می آنکه مشکل کم

 بینی کرد را پیش ۴۰وری در سال  ان ضریب بهرهتو نمی

 ۳۱65در سال : های گذشته اظهار داشت وری در بخش کشاورزی طی سال وری ایران درباره رشد بهره رئیس سازمان ملی بهره

 درصد رسید و در ۳۳.۵به  ۳۱6۳درصد بود، در حالی که این ضریب در سال  ۳.۵وری در بخش کشاورزی منفی  ضریب رشد بهره

هنوز منتشر نشده است  ۳۱6۴درصد رسیده، اما آمار سال  ۵.۳نیز این ضریب به  ۳۱6۱درصد رسید و در سال  0.4به  ۳۱67سال 

 .بینی خاصی در این باره داشت توان هنوز پیش و نمی

است و ی کمترین لطمه را دیده شده، خوشبتخانه بخش کشاورز های اعالم با وجود تحریم: یزدی همچنین گفت طباطبایی

 .های جدید آبیاری و الگوی کشت رعایت شود، خواهیم توانست به رشد مناسبی در این بخش دست پیدا کنیم سیستماگر

 .وری در بخش انرژی توسط وزارت نیرو در کارگروهی ویژه در حال بررسی است بهره: وی در ادامه افزود

های  وری تعیین شده است و دستورالعمل های اجرایی، متولی بهره هاز بین معاونان وزیر در دستگا: یزدی خاطرنشان کرد طباطبایی

 .دستگاه اجرایی کشور ابالغ شده است ۳4آن برای 

شود که رشد سه درصدی اقتصادی اتفاق افتاده است که از این میزان  می ۳۱6۱وری مربوط به سال  آخرین آمار بهره: وی ادامه داد

 .واصل شده است وری درصد آن از طریق ارتقاء بهره 7.۳

نخواهد بود که البته برای  6۱طور قطع به اندازه سال  به 6۴رشد اقتصادی در سال : وری ایران تصریح کرد رئیس سازمان ملی بهره

دلیل آن که دوره پسابرجام  به: یزدی یادآور شد طباطبایی.سال سنجیده شود 75تا  ۳5وری طی  اخذ بهترین نتیجه، الزم است بهره

را شاهد باشیم؛  6۵های جدید تحرکی در اقتصاد کشور در نیمه دوم سال  رود که با ورود تکنولوژی گذاریم، امید می ر میرا پشت س

بینی  درصد پیش ۱.7، ۳۱6۱وری نیروی کار در سال  بهره: وی تأکید کرد.وری ارتباط مستقیمی با ورود تکنولوژی دارد زیرا بهره

درصد بوده است؛ یعنی بیشتر درآمدهای کشور در این سال ناشی از نیروی کار  ۳.۴سرمایه  وری شده است، در حالی که رشد بهره

های مختلف در حال  وری نیروی کار، سرمایه و انرژی در کشور با اجرای پروژه ارتقاء بهره: یزدی اظهار داشت طباطبایی.بوده است

 .انجام است

 ماهوری و مصرف انرژی؛ ابتدای خرداد برگزاری روز بهره

های متنوعی در این راستا در  برنامه: وری و مصرف انرژی در ابتدای خردادماه سال جاری خبر داد و گفت وی از برگزاری روز بهره

وری در یکی از  ها بوده و عالوه بر آن زنگ بهره وری سبز با تکیه بر محیط زیست، یکی از این برنامه دستور کار است که بهره

 .آید تهران به صدا درمی های دخترانه دبیرستان

های  شود و دوره وری عام در کشور برگزار می طی دو روز آینده نیز دوره آموزشی سنجیدن بهره: یزدی در پایان افزود طباطبایی

 ./های اجرایی دیگر در دستور کار است دیگری نیز برای دستگاه

08D%/۱5۴۵7/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 روسیه غذایی بازار در ایران ویژه جایگاه /محور تولید اقتصاد ضرورت

صادرات و ارزآوری دیدگاه نظام اقتصادی کشور باید مبتنی بر تولید باشد تا در این راستا عالوه بر : مشاور عالی صنایع غذایی گفت

 . به اشتغالزایی نیز کمک کنند

تولید صنایع غذایی در : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بهروز فروتن مشاور عالی صنایع غذایی کشور در گفتگو با 

صادراتی روبه رو بودیم اما امیدواریم در دوران پسابرجام بتوانیم به بازار  شرایط خوبی به سر می برد هر چند سال گذشته با افت

 .هدف نزدیک شده و به کشورهای منطقه ای نیز صادرات داشته باشیم

بازه دوم صادرات بعد از کشورهای منطقه ای کشورهای اروپایی است چرا که ذائقه ی آنها همانند ذائقه جامعه ایران : وی افزود 

 .یدواریم بتوانیم در تامین مواد اولیه این کشورها نیز موفق عمل کنیماست و ام

به تازگی صنایع غذایی ایران در بازار روسیه جایگاه ویژه بدست آورده کشورهایی نظیر استرالیا و کشورهای :فروتن اظهار داشت

 . اروپایی و منطقه ای حریف واقعی برای ایران در این امر محسوب می شوند

امیدواریم همانند گذشته بتوانیم بازارآسیای شرقی،ژاپن ،کره ،استرالیا و سوئد : الی صنایع غذایی کشور در ادامه بیان کرد مشاور ع

دیدگاه اقتصادی کشور باید مبتنی بر تولید باشد ،دولتمردان باید نگاه مدیریتی به تولید : وی در پایان افزود.را نیزبدست اوریم

 . باشند تا در این راستا عالوه بر صادرات و ارزآوری به اشتغالزایی نیز کمک کنندصنایع غذایی داشته 

0D%/۵۵60۳۴۱/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 شیالت بخش در مثبت تجاری تراز/بازار در خارجی و داخلی چای نابرابر رقابت

زمزمه های خود کفایی محصوالت کشاورزی در کشور به دلیل شرایط مساعد آب و خاک ایران جهت پرورش محصوالت زراعی و 

 .باغی به گوش می رسد

وقتی حرف از اقتصاد مقاومتی زده می شود،در کنارش بحث خود کفایی خبرنگاران جوان؛اقتصادی باشگاه  به گزارش خبرنگار

محصوالت کشاورزی در کشور گل می کند چرا که ایران دارای شرایط مساعد آب و خاک جهت پرورش محصوالت زراعی و باغی 

 .است و در برخی موارد نویدهای خود کفایی نیز به گوش می رسد

وز بازار میوه و تره بار از محصوالت قاچاق خالی نشده، کما اینکه سال گذشته شاهد ورود بی حد و حصر میوه اما با این وجود هن

های قاچاق بودیم به طوریکه وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد این میوه ها از کجا می آید از آسمان یا مرزها، اگر از مرزها وارد می 

  شود مسئول مرزبانی چه کسی است؟

میلیون تن انواع و اقسام محصوالت باغی که کمتر کشوری از این موهبت الهی  ۳3س این گزارش با وجود تولید ساالنه بر اسا

اق اندیشیده شود چرا که قاچاق میوه یکی از معضالتی قاچ واردات از جلوگیری برای تمهیداتی تر سریع چه هر برخورداراست ،باید 

  .بخش کشاورزی شده استاست که طی چند سال گذشته گریبانگیر 

حال می خواهیم بدانیم واردات بی حد و اندازه محصوالت زراعی و باغی چه تاثیری در میزان صادرات محصوالت کشاورزی ما 

نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی رفتیم تا از وضعیت صادرات سال  رضا سید داشته اند که بر این اساس به سراغ 

 :مگذشته جویا شوی

تعریف چندانی نداشته، چرا که علی رغم مزیت  6۱در مقایسه با سال  6۴به گفته این مقام مسئول وضعیت صادرات میوه در سال 

 .درصدی صادرات بوده ایم 7۵های باالی تولید در برخی اقالم شاهد روند کاهشی 

بیش از یک میلیون تن مازاد تولید نسبت به  در اوایل سال گذشته مطرح کردیم که: وی با اشاره به صادرات سیب درختی گفت

مصرف داریم، اما متاسفانه به سبب مشکالت زیر ساختی برای آن تصمیمی گرفته نشد به طوریکه کلیه صادر کنندگان به سبب 

 .افزایش قیمت تمام شده آن چنان که باید و شاید در بازارهای هدف، صادرات قابل توجهی نداشتند

سال گذشته مجموع صادرات میوه و صیفی : میلیون دالر، بیان کرد 755کاهش صادرات میوه و صیفی به ارزش  نورانی با اشاره به

 ۴۳0میلیون و  ۱، 6۱میلیون ریال بوده و این در حالیست که سال  65هزار تن به ارزش ریالی یک میلیارد و  63۳میلیون و 7جات 

 .یلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده استم ۱۳5هزار تن میوه و صیفی به ارزش یک میلیارد و 

در سال زراعی جدید به جز دو استان که در اثر سرمازدگی با کاهش تولید مواجه شدند،سایر استان ها وضعیت : وی ادامه یادآور شد

 .خوبی دارند به طوریکه با برنامه ریزی در صادرات می توان حرفی برای گفتن داشت

وضعیت تولید میوه های تابستانه در : محصوالت کشاورزی با اشاره به وضعیت خوب میوه های تابستانه افزودرئیس اتحادیه ملی 

صورتی که آفات به باغات وارد نشود، مساعد است و امیدواریم با فراهم شدن زیر ساخت های الزم بتوانیم از حداکثر پتانسیل های 

 .ری دارد، استفاده کنیمحوزه کشاورزی که نقش موثری در اشتغال و ارزآو

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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با توجه به آنکه کشورمان در تولید محصوالت جالیزی و باغی : نورانی با اشاره به قاچاق میوه های وارداتی به کشور بیان داشت

دارای مزیت های نسبتا خوبی است ،می توان گفت که واردات کلیه میوه های خارجی به جز میوه های گرمسیری به میوه و تره بار 

 .وع استممن

اگر به جز میوه های گرمسیری در میادین میوه و تره بار، میوه های خارجی دیگر به چشم می خورد نباید فراموش : وی ادامه داد

 .کرد که آنها تنها از طریق قاچاق به کشور وارد شدند چرا که هیچ گونه مجوزی برای واردات آن داده نشده است

 نینیشخند چای خارجی به چای ایرا*** 

 در اما است فرد به منحصر های ویژگی دارای رنگ و طعم نظر از است،که دنیا در ارگانیگ چای تنها با توجه به آنکه چای ایرانی 

 . ان با حجم باالی واردات چای به کشور مواجه هستیمچایکار از الزم های حمایت نبود سبب به اخیر های سال

 تغییر با خواهند می تنها آورند می دست به چای واردات البته نا گفته نماند که واردکنندگان به سبب سودهای هنگفتی که از 

 .کنند خم را ملی تولید کمر خارجی، چای سوی و سمت به ها  ایرانی  ذائقه

چایکاران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه اما با این وجود چه بر سر چایکاران خواهد آمد؛ ایرج هوسمی رئیس اتحادیه 

هزار تن چای خشک در کشور به مصرف می رسد و این درحالیست که سال  ۳۱5الی  ۳7۵ساالنه حدود : خبرنگاران جوان، گفت

 .هزار تن چای خشک در کشور تولید شده است ۳6گذشته تنها 

هزار تنی چای به صورت قانونی و مابقی  ۳۳5در واقع بخشی از واردات : هزار تنی چای به کشور گفت ۳۳5وی با اشاره به واردات 

 .از طریق قاچاق به کشور وارد می شود و حال بهتر است که با حمایت از چایکاران میزان تولید چای ایرانی را افزایش دهیم

ود که به سبب بی اعتنایی به چایکاران و هزار تن رسیده ب 45الی  3۵به مرز  05سابقه تولید چای خشک تا دهه : هوسمی ادامه داد

نداشتن صرفه اقتصادی بخشی از باغات رها شد که خوشبختانه در سه سال اخیر با حمایت دولت یازدهم مجددا بخشی از باغات 

چایکاران از ی و کاهش واردات الزم است که میزان حمایت از کفای خود مرز به رسیدن برای که کرد فراموش نباید اما شد، احیا 

 .سوی دولت افزایش یابد

 نبود حمایت از دامدار، واردات را رقم زد*** 

با توجه به آنکه از چند سال گذشته تا کنون شاهد واردات گوشت قرمز برزیلی به کشور هستیم بهتر است که شرکت پشتیبانی امور 

گوشت حمایت همه جانبه از دامدارداشته باشد تا شاهد یت از تولید با توزیع نهاده های مدت دار و خرید حما راستای در دام 

 .جوالن واردات گوشت قرمز به کشور نباشیم

 توجه با : جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد

هزار تن آن در داخل تولید شده وتنها مابقی از طریق  055هزار تن گوشت قرمز در کشور، باید گفت که حدود  655نیاز ساالنه  به

 .واردات تامین می شود

در واقع با در اختیار گذاشتن سرمایه در گردش و خرید تضمینی از :وی با اشاره به تعطیلی واحدهای پرواربندی در کشور گفت

 .تولید به باالی یک میلیون تن خواهد رسیددامداران 

 صادرات محصوالت شیالت بر واردات چربید*** 
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اگرچه ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی ظرفیت و پتانسیل باالیی در تولید آبزیان دارد اما چند سالی است که واردات ماهیان تیال 

را بتوان در عدم استفاده از حداکثر پتانسیل های کشور دانست چرا که پیا بر سر تولیدات داخل سایه انداخته و شاید علت این امر 

 .هزارتن است 455مجموع صید وآبزی پروری کشور ما حدود 

در این راستا ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

 ۵۴میلیون دالر ارز برای واردات انواع آبزی از کشور خارج شد که از این رقم  ۳۵5الی  ۳۴5ود سال گذشته، حد: جوان؛ گفت

 .میلیون دالر صرف واردات ماهیان تیال پیا که ارزش غذایی چندانی ندارد شده است

دالری انواع آبزی به لیون می ۳۵5 واردات وجود با گذشته سال : وی با اشاره به تراز تجاری مثبت شیالت در بخش کشاورزی گفت

 . میلیون دالر به بازار های هدف صادرات داشته ایم ۱55کشور می توان گفت که نزدیک 

با وجود تنوع آب و خاک و کیفیت باالی محصوالت ایرانی، سال ها است که مرثیه تلخ واردات محصوالت خارجی برای تولید 

ثری از پتانسیل های کشور به جوالن واردات کاالهای رنگارنگ خاتمه کنندگان خوانده می شود اما بهتر است با استفاده حداک

 .دهیم

۳B08D%/۵۵64۴0۴/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲دوشنبه 

 شد منتشر صنعتی دامداری و باغداری زراعت، های بخش تورم

 .درصد بوده است 3.60نسبت به فصل قبل  ۳۱6۴کننده در بخش زارعت، باغداری و دامداری صنعتی در تابستان سال  تورم تولید

کننده زراعت، باغداری و  به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس اطالعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید

درصد و نسبت به فصل مشابه  3.60بوده است که نسبت به فصل قبل  7۱6.۴3برابر با  ۳۱6۴صنعتی در فصل تابستان دامداری 

 .درصد افزایش یافته است ۴.۳۱سال قبل 

 .درصد است ۱.75درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 

 ۳5.۵۱است که نسبت به فصل قبل  7۵4.40برابر با  ۳۱6۴ران شاخص گروه غالت در فصل تابستان براساس اطالعات مرکز آمار ای

درصد  5.۳۱میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با . درصد افزایش یافته است

 .است

. درصد کاهش یافته است ۴.۵7که نسبت به فصل قبل  است 7۴۱.6۵برابر با  ۳۱6۴شاخص گروه سبزیجات در فصل تابستان 

درصدی را نشان  ۳7.0میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، نرخ تورم ساالنه، کاهش 

 .دهد می

 5.۴۵ابه سال قبل است که نسبت به فصل مش 77۵.3۵برابر با  ۳۱6۴های آجیلی در فصل تابستان  ها و میوه شاخص گروه میوه

درصد  0.30درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳03.6۱برابر با  ۳۱6۴های روغنی در فصل تابستان  ها و میوه شاخص گروه دانه.است

 .درصد است 7.44میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مشابه سال قبل برابر با . اند درصد افزایش یافته ۵.03

است که نسبت به فصل مشابه  ۱06.۴0برابر با  ۳۱6۴ای در فصل تابستان سال  ای و ادویه همچنین شاخص گروه محصوالت نوشابه

هار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز میزان تغییرات چ. درصد افزایش یافته است 73.4۱سال قبل 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  ۳۴۱.۱۵، ۳۱6۴شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل تابستان .درصد است 7۴.۴۳برابر با 

 5.63قبل کاهش  میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال. درصد کاهش یافته است 3.۵6

 .دهد درصدی را نشان می

درصد  7.35است که نسبت به فصل قبل  754.5۵برابر با  ۳۱6۴شاخص گروه حیوانات و محصوالت حیوانی در فصل تابستان سال 

 ۳.40کاهش ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . افزایش یافته است

 .دهد درصدی را نشان می
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۵٨شنبه 

 بودجه و برنامه سازمان تصمیم انتظار در لبنی محصوالت صادراتی یارانه

ابتدای سال جاری بود که خبر تأیید چند شرکت معتبر لبنیاتی برای صادرات محصوالت مختلف به روسیه، منتشر  <صنایع غذایی

کردند؛ محمود  ها نسبت به قیمت باالی محصوالت لبنی ایران در این کشور، اظهار نگرانی می شد، اما آن زمان نیز خود شرکت

 .ای را به روی صادرکنندگان گشود دن یارانه صادراتی به این بخش، فصل تازهحجتی وزیر جهاد کشاورزی با مطرح کر

چهارشنبه هفته گذشته، درخواست پرداخت یارانه برای صادرات محصوالت لبنی به : دبیر انجمن صنایع لبنی با اعالم این خبر گفت

 .سازمان برنامه و بودجه ارسال شد روسیه، از طرف کارشناسان مرکز توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، تهیه و به

هدف اصلی حمایت : رضا باکری با اشاره به اینکه در جلسه مذکور محاسبات مختلف به تفکیک محصوالت گوناگون انجام شد، افزود

محاسبات از دامدار و خروج مازاد تولید یک میلیون تنی شیرخام از کشور بود؛ بر این اساس میزان یارانه برای انواع محصوالت با 

 .ها انجام گرفت و تمام آنها برای مسئوالن سازمان برنامه و بودجه فرستاده شد تا تصمیم نهایی را در این مورد بگیرند دقیق هزینه

توان به رقابت در بازار روسیه پرداخت، زیرا یک پاکت شیر استریل در ایران به قیمت دوهزار  های امروزی نمی به گفته وی، با قیمت

است، با ( تومان 755هزار و  سه)سنت  6۱رسد؛ این در حالی است که قیمت شیر استریل در روسیه،  ومان به فروش میت 055و 

 .تومان خواهد شد ۵75هزار و  های مختلف ارسال محصول، قیمت نهایی حداقل سه احتساب هزینه

عالوه بر . درصد است 7۵الت لبنی در نظر گرفته، ای که روسیه برای واردات محصو تعرفه: دبیر انجمن صنایع لبنی خاطرنشان کرد

درصد هزینه حمل و نقل تا مقصد است، بنابراین در  ۳5درصد نیز برای شبکه فروشگاهی باید در نظر گرفت؛ همچنین  7۵آن، 

 .کنند تومان ضرر می ۴55پس صادرکنندگان به ازای هرکیلوگرم شیر، حدود . شود درصد به قیمت محصول اضافه می 35مجموع، 

تومان  765هزار و  ها به قیمت یک تمام این محاسبات در صورتی درست خواهد بود که شیرخام از دامداری: باکری ادامه داد

 35شود؛ افزایش  تومان می 755بندی است که در مجموع، دوهزار و  تومان هم هزینه سربار و بسته 655زیرا . خریداری شود

 .کند زار روسیه غیرممکن میدرصدی این قیمت، رقابت را در با

رود، سازمان  در چنین شرایطی، بدون ارائه یارانه صادراتی، امکان صادرات وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می: وی در پایان تصریح کرد

 .تر اقدامات الزم را انجام دهد برنامه و بودجه در این راستا هرچه سریع
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 ابرها باروری برای میلیونی 1۴۴ پهپاد ساخت /بارورسازی عملیات دوره ١۴ در ها بارش درصدی ١۴ افزایش

ها کمک  تواند به افزایش بارش شود، موضوعی که می بارور کردن ابرها در اکثر کشورهای پیشرفته توسط مراکز تحقیقاتی انجام می

 .کند؛ همانطور که در ایران نیز چنین اتفاقی افتاده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز ملی باروری ابرها امروز در گفت

طور میانگین  دوره عملیاتی از طرف مرکز انجام شده که پنج تا شش روز بارش در هر دوره اتفاق افتاده و به ١۴تاکنون 

 .ها کمك کرده است درصد به افزایش بارش ١۴

ای برای  شرکت خصوصی، پهپاد ویژهبا همکاری یک : ساله مرکز باروری ابرها افزود ۳3زاده با اشاره به سابقه  محمدمهدی جوادیان

ها روی آن هستیم، این در حالی است که کشور آمریکا حداکثر سه ماه  باروری ابرها طراحی شده و اکنون در مراحل نصب سیستم

 .پیش به این فناوری دست یافته و تنها یک پرواز آزمایشی انجام داده است

میلیون تومان هزینه داشته و این سوای هزینه رادار سیار  ۵55برداری،  هرهساخت این پهپاد برای یک سال ب: وی خاطرنشان کرد

آمیز بودن چنین طرحی، مطمئناً  در صورت موفقیت. شود حداقل یک میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد است که برآورد می

 .است از مهرماه به ورطه آزمایش گذاشته شود ضمن اینکه این برنامه عملیاتی، قرار. پهپادهای بیشتری در آینده تولید خواهد شد

های زیادی دارد، اما این تکنولوژی  زاده، استفاده از پهپاد برای باروری ابرها هنوز در جهان ناشناخته است و بحث به گفته جوادیان

که هواپیماها چنین قابلیتی را  تر دسترسی داشته باشد، این در حالی است تواند به ابرهای پایین در افزایش راندمان مؤثر بوده و می

معموالً مأموریت این : ها را در پی دارد، تصریح کرد درصدی بارش ۳۵تا  ۳5وی با بیان اینکه عملیات باروری توانایی افزایش .ندارند

سازی  یمهای وحشتناک دارد، ممکن است گاهی برای عق مرکز، باال بردن میزان باران است، اما در برخی مناطق دنیا که سیالب

شود، چنین نیازی در داخل احساس  به هر حال چون بیشتر نواحی کشور تقریباً خشک قلمداد می. ابرها عملیاتی عکس انجام شود

 ./نشده است
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 بع طبیعیاقلیم و منا
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 شود لحاظ کشت الگوی در آینده، اقلیمی تغییرات

 .کارشناسان اقلیم معتقدند، مسئوالن کشور در تنظیم سند توسعه، نباید تغییرات اقلیمی را فراموش کنند

جای خالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا) وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران شناسی امروز در گفت رئیس پژوهشکده اقلیم

 .ساله، خالی است 7۵کند، در سند توسعه  ها ایجاد می تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر انحرافاتی که در برنامه

 متأسفانه این خالء در کشاورزی و: ترین اصل اقتصاد مقاومتی است، افزود نوخندان با اشاره به اینکه کشاورزی مهم مجید حبیبی

 .ها را به هم خواهد ریخت بینی تعیین الگوی کشت برای هر منطقه، بیشتر احساس شده و تمام پیش

سال گذشته آب و هوایی، الگوهای کشت را تعیین کرده و با تکیه بر  ۵5به گفته وی، مسئوالن کشاورزی کشور با توجه به تغییرات 

رات آینده نیز در مسیر کشاورزی لحاظ شده و برای هر منطقه الگوی کنند، این در حالی است که باید تغیی ریزی می آن برنامه

افتد؛ به عبارتی نگاه راننده در بیشتر مسیر، رو به جلوست و کمتر  درست مانند آنچه که در رانندگی اتفاق می. متفاوتی نوشته شود

ام مناطق ایران، یکسان نیست و هر ناحیه البته تغییرات برای تم: شناسی معتقد است رئیس پژوهشکده اقلیم.نگرد به آیینه می

توان نسخه واحدی برای مواجهه با تغییر اقلیم در کل کشور نوشت، بلکه  های مخصوص به خودش را دارد؛ بنابراین نمی دگرگونی

 .بینی کرد دهد، پیش صورت جداگانه بررسی و آینده آن را تا جایی که امکانات اجازه می باید هر منطقه را به

المللی، کشورها را ملزم به رعایت اصولی کرده است که در  تعهدات بین: ای خاطرنشان کرد بخشی با اشاره به گازهای گلخانه حبیبی

 .ای را کاهش دهند تا از این طریق از گرم شدن بیش از حد زمین بکاهند مسیر آن، تولید گازهای گلخانه

سازمان حفاظت محیط زیست، در راستای اجرایی : این جنبش شده، ادامه دادعضو  75۳۵وی با بیان اینکه ایران نیز از اواخر سال 

رسد از چند ماه آینده اجرای آنها  نظر می های بسیاری را در دستور کار دارد که به ای برنامه کردن عملیات کاهش گازهای گلخانه

ن و به هم خوردن سیستم طبیعی آب و هوایی ازجمله ها، باالرفتن دمای کره زمی نوخندان، تغییر رژیم بارش از نظر حبیبی.آغاز شود

 .توان به آن اشاره کرد ای، می ترین عوارضی است که در رابطه با انتشار گازهای گلخانه مهم

باشد، جدیت موضوع  "تر تر و نمناک تر، خشک آینده اقلیم گرم"وقتی شعار سازمان جهانی هواشناسی : وی در پایان تصریح کرد

ها و الگوهایی که برای هر منطقه  ها، پروژه ها، طرح تک برنامه ریزان کشاورزی در تک د؛ بنابراین الزم است که برنامهشو دوچندان می

زیرا بحث گازهای . وکار کشاورزان را تنظیم کنند کنند، تغییرات آینده آب و هوا را جدی گرفته و در بستر آن، کشت تعیین می

 ./ن به راحتی از کنار آن گذشتای نیست که بتوا ای، مساله گلخانه

08D%AA08D%/۱5۴4۱/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30473/%D8%AA%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

35 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 میلیارد 0۴ حدود به احیاء برای رومیها دریاچه /ارومیه دریاچه احیای برای راهکاری کشاورزی جایگزین تجارت

 دارد نیاز آینده سال ١۴ در آب مترمکعب

رسد امسال با یاری آسمان کمی میل به کاهش گذاشته است، این روزها شاهد  نظر می وضعیت ویژه دریاچه ارومیه و بحرانی که به

توقف توسعه سدسازی، رهاسازی آب بیشتر از سدها دهد تصمیمات درستی نظیر  ها نشان می احیای اما و اگری آن است، اما بررسی

 .و الیروبی مسیر اصلی رودها به دریاچه اثر مثبتی داشته است

رسد امسال با یاری آسمان کمی میل به کاهش گذاشته است، این روزها شاهد  نظر می وضعیت ویژه دریاچه ارومیه و بحرانی که به

دهد تصمیمات درستی نظیر توقف توسعه سدسازی، رهاسازی آب بیشتر از سدها  ن میها نشا احیای اما و اگری آن است، اما بررسی

تراژدی "و الیروبی مسیر اصلی رودها به دریاچه اثر مثبتی داشته است؛ هرچند به پدیده خشکسالی دریاچه ارومیه القابی نظیر 

وزه مدیریت دریاچه کالیفرنیا در آمریکا و آرال ها حاکی است در کنار تجارب شکست ح اتالق شده است، اما گزارش "منابع مشترک

 .در آسیای مرکزی، تجارب موفقی نیز در اروپای شرقی برای احیای دانوب، تقسیم آب رود سند بین پاکستان و هند نیز وجود دارد

دکتر مهدی ضرغامی،  ویژه چگونگی احیای دریاچه با کمک راهکارها و الگوهای جهانی با درباره اما و اگرهای دریاچه ارومیه به

 .ایم وگو نشسته محقق و استاد دانشگاه تبریز به گفت

 کنید؟ وضعیت دریاچه ارومیه را چگونه ارزیابی می

تراز آب دریاچه در حال حاضر در حدود سه متر زیر حداقل تراز مورد نیاز برای زنده ماندن قرار دارد؛ لذا برای احیای آن حداقل 

 .حدود سه میلیارد مترمکعب باید آب وارد دریاچه شودسال آینده هر سال  ۳5طی 

 گرفته چقدر در حل بحران و جلوگیری از مرگ دریاچه مؤثر بوده است؟ اقدامات صورت

محیطی ایجاد  های اخیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، متولیان آب، دانشگاهیان و فعاالن زیست یکی از اثرات مثبت اقدامات سال

ها  در واقع به کمک این تالش. بوده که این خود یک موفقیت بزرگ است "Water Diplomacy"ا ی "گفتمان آب"فضای 

عنوان یک هیأت علمی در دانشکده   برای بنده به. نگرش به آب از دید صرفاً ابزاری و مادی به یک دید جامع نزدیک شده است

همچنین برای یک محقق . های آبی مهم شده است مهندسی، اهمیت مسائل اجتماعی تصمیمات و تبعات زیست محیطی سیاست

این تالش برای . در دانشکده های اقتصاد و جامعه شناسی، تأثیر میانگذر روی کمیت و کیفیت آب دریاچه یک سوال شده است

ور صورت ثروت از قبیل صد های آینده به ای یک موفقیت مهم برای کشور است که آثار آن در سال افزایی دانش بین رشته هم

 .خدمات مهندسی بروز خواهد کرد

مدت نیز تصمیمات درستی مانند توقف توسعه سدسازی، رهاسازی آب بیشتر از سدها و الیروبی مسیرهای اصلی رودها به  در کوتاه

آبی که نسبت به سال ) 6۵در اثر بارندگی سال آبی  -که جای تشکر دارد  -در نتیجه این اقدامات. دریاچه اثر مثبتی داشته است

البته آمار دقیق . متر باعث افزایش تراز دریاچه شده است سانتی 05آب بیشتری به دریاچه وارد شده و حدود ( کمتر هم بوده 6۴

 .و مراجع دیگر درج شده است ستاد احیای دریاچه ارومیه این اعداد در سایت

 یرامون دریاچه وجود دارد؟ این مسئله چگونه مهار شده است؟تجربه مشابهی در کشورهای خارجی پ

های مختلف در طول زندگی بشر در  مسئله دریاچه ارومیه یک مسئله عمومی مدیریت منابع طبیعی است، این مسئله به صورت

 "تراژدی منابع مشترک" ای به نام رویه دچار عارضه خاطر توسعه بی منابع طبیعی اغلب به. جاهای مختلف دنیا اتفاق افتاده است

فرض بفرمایید که یک بسته شکالت روی میز پذیرایی برای مهمانی . کنم برای بیان ساده این مطلب یک مثال عرض می. شوند می

http://ulrp.sharif.ir/
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شود، هرکدام سعی  با توجه به رقابتی که بین آنها ایجاد می. کنند عصر گذاشته شده و چند تا بچه شلوغ هم در آن منزل بازی می

 .ماند آید چیزی باقی نمی حال برای مهمانی که عصر به منزل می. کرد که تعداد بیشتری را بخورندخواهند 

درباره دریاچه ارومیه، رقابت مشترک بین سه استان برای برداشت منابع آب، منابع بسیار کمی برای محیط زیست و دریاچه 

کار سختی است لذا کاهش برداشت آب توسط بخشهای مختلف  ها به ظرف پذیرایی همانطور که برگرداندن شکالت. واگذاشته است

در جاهای دیگر دنیا هم این مساله پیچیده وجود داشته و حتی بیشتر ! از جمله کشاورزی به نفع دریاچه نیز خیلی سخت می باشد

رنیا آمریکا و به نوعی مثالً مدیریت دریاچه چاد در آفریقای مرکزی، مدیریت دریاچه اونز در کالیف. اوقات شکست خورده است

منظور از تجربیات موفق بیشتر این است که . البته تجربیات موفقی هم در این زمینه بوده است. دریاچه آرال در آسیای مرکزی

توان  در مورد تجربیات موفق می. سعی شده حالت تخریبی اکوسیستم تشدید نشود، وگر نه احیای کامل به نوعی معنی ندارد

در اروپای شرقی، تجربه مدیریت دریاچه آب شیرین بین آمریکا و کانادا و تقسیم آب رود سند ( سرشاخه تیزا)نوب مدیریت رود دا

نوشته خانم  Governing the Commons خورده دیگری در کتاب تجربیات موفق و شکست. بین پاکستان و هند را نام برد

 .تشریح شده استخوبی  به( 75۳7برنده نوبل، متوفی )الینور استروم 

AA08D%/۱5۴۳۵/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 انتصابات
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۰۵سه شنبه 

 شد منصوب حالل و بهداشتی آرایشی، غذایی، صنایع استاندارد بر نظارت دفتر سرپرست

 .شد حالل و بهداشتی آرایشی، ، غذایی صنایع استاندارد بر نظارت دفتر سرپرست امینی غالمرضا -اقتصاد غذا  <غذاییصنایع 

 با را امینی غالمرضا ، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران با ابالغ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 صنایع استاندارد بر نظارت دفتر سرپرست عنوان به( غیرفلزی صنایع استاندارد اجرای بر نظارت دفتر مدیرکل) فعلی سمت حفظ

 .کرد منصوب حالل و بهداشتی آرایشی، غذایی،

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 بازار آرامش دوسویه؛ تنظیم

نمی تصور: منصور انصاری سردبیر ماهنامه دامپروران در شماره اخیر این ماهنامه نوشت

گفتگوه درگیر قد تمام دولت که ژنو مذاکرات اوج در و (۳۱6۴) گذشته سال آغازین درروزهای باشد کرده فراموش کسی شود

مصرف از حمایت بهانه به هارسانه از بعضی چگونه بود، قدرتجهانی 3 با ایهسته مذاکرات و ا

هز ۳7 کیلویی پرتقال و سیب از و کند تامین را مردم عید شب استپرتقال نتوانسته که گرفتند انتقاد باد به را دولت کنندگان،

تحلیل و هامقاله کردند،نمی کار هاروزنامه اکثر که درشرایطی و گفتند سخن تومانی هزار ده مرغ گوشت و تومانی ار

سایت و نوشتند هاگزارش و ها

 را کفایتی بی از نوع این آنها .ندارند را بازار تنظیم کفایت کشاورزی جهاد وزارت و دولت انداختندکه راه به غوغا خبری های

تهیه آتش» مگر تا دادند تسری سیاسی بهموضوعات داشتند آن از که تعریفی طبق

اجتناب هاینارسایی دیگر و اینموضوع البته که سازند فراهم سال پایان در مجلس انتخابات به پاتک برای «ای

گله آنها،هرچند و نداد اینتیجه دولت از مردم امیدی نا ایجاد در هیچکدام مملکت امور اداره ناپذیر

بهصندوق را خود آرای کشور آرامش برای و دادند ترجیح تبلیغاتی فضاهای این به را ملی منافع سو، هردو از مند

ب تنظیمبازار برای کشاورزی جهاد وزارت امسال که شد موجب آمد دولت بر که فشاری و تبلیغاتی جو آن تبعات اما ریختند ها

 .کند روی زیاده مرغ تخم و مرغ گوشت وهمچنین پرتقال و سیب سازی ذخیره و خرید در و احتیاط حد از یش

زمان و زمان هم توزیع کاال، فراوانی شدند،می سرکشی مداوم که هاییسردخانه جانبه،همه نظارت خوب، انبارداری

مطمئن و شده تنظیم بازاری چنان پائین، حتی و مناسب وقیمت وسیع، البته و بندیشده

حاشیه کهبازارهای ساخت، فراهم مردم برای وآرام 

رسیده دوران به حتیتازه .باشند داشته تاثیرگذار ومانوری تحرک مختلف کاالهای قیمت افزایش در نتوانستند هم لوکس و ای

می خرج مبالغه و راحتی به خودنمایی برای را بادآورده پولهای که هم ها

صنفی  واحدهای در قیمت جهش با زیرا سودبردند بازار تنظیم این از کنند،

بی نیز وارداتیقاچاق هایمیوه با موثر ولی محدود هرچند مقابله .نشدند مواجه «فروش ویژه»

سابقه وبی توجه قابل تاحدود کنندگانمصرف نفع به را عید شب بازار توانست کشاورزی جهاد وزارت حال، هر به و نبود تاثیر

 !کند تنظیم ای

تره و میوه بازار ۳7 از بیش به حداقل اسفند، 76 و 70 ،74 روزهای در سطور این نگارنده

شدنمی باالوپایین ها قیمت نبودند، صف در مردم .کند مشاهده را ایناقدام نتایج نزدیک از تا کرد مراجعه بار

حا کشاورزان و کشور کشاورزی برای قیمتی چه به موفقیت این که ایناست پرسش اما نداشت کاال خرید برای شتاب کسی و 

 دارد؟ سویه یک فقط بازار تنظیم آیا شد؟ صل

و پایه که را تولیدکنندگان سیاسی، واکنش یک به پاسخ جهت دارد حق خود وسیع امکانات و قدرتمند ابزارهای با دولت یعنی

می شمار به بازاری هر مایه

ح و باشد تومان ۴55 و هزار۵ تازه و گرم کشتار و تومان ۳55 و هزار ۵ کیلویی منجمد مرغ اینکه !بنشاند سیاه خاک به روند
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سودمنداس ملی منافع وبرای افتخار دولت برای نکنند، اعتنایی وارزان فراوان کاالی این خرید به هم جامعه پایین دهکهای تی

موضوعتنظ باید کشاورزی جهاد وزارت آیا است؟ «مقاومتی اقتصاد عمل و اقدام»درمسیر بازار تنظیم سویه یک اقدام این ت؟آیا

کرده خرید مباشر صورت به کشاورزی هایتشکل که پرتقالی و وسیب کند تلقی شده تمام را عید شب بازار یم

رسانه سایر از ترسویه دو و ترعمیق را کشاورزی مسائل لزوما که تخصصی نشریات ما سازد؟آیا رها خود بهحال را اند

کشا جهاد وزارت یا دولت تشویق و تحسین به باید است تولید از حمایت ما اصلی رسالت و شرحوظیفه و میبینیم عمومی های

مهندس است؟ دیده آسیب چقدر دیگر برداربهره هر یا مرغدار میان دراین که نگیریم را پیموضوع و کنیم اکتفا ورزی

برنامه سایر به نسبت که ،7 شبکه ماه فروردین هفدهم خبری گفتگویویژه برنامه در خود حجتی

کنن مصرف و تولیدکنندگان یعنی بازار تنظیم معادله سوی دو بر بهصراحت دارد، بیشتری بینندگان سیما و صدا رونق کم های

کنند برابرمصاحبه در را مضمون این با بحثی کشاورزی جهاد وزیر .ملزومدانست و الزم را دو این از حمایت و کرد تاکید دگان

می هدایت باایشان چالش برای فرمان اتاق از مرتب که سیما و صدا ه

بهره و تولیدکنندگان و داخل تولید بدون که آورد میان به شد

باغدا و نکنند واحدهایشان زدن آتش یا خودسوزی به اقدام مرغداران اینکه توصیف،برای این با حال .ندارد وجود مصرفی وران،

 کرد؟ باید چه باشد داشته را رو پیش سال هایتولیدنهاده خرید قدرت درختی سیب و مرکبات رِ

کیل یک واردات تعرفه کاهش اقدام دارد، اطالع پرتقال و وسیب مرغ گوشت مانده و ذخیره مازاد از خود کشاورزی جهاد وزارت

نمی و است برزمان اقدامی چنین زیرا کندنمی کفایت سیب نیم و کیلو یک صادرات مقابل در درصد ۵ به درصد 73 از وموز

ذخیره شدن خراب تواندجلوی

تامیننهاده تعهد ولی نیست، اقتصادی تامسون پرتقال در نیز کنسانتره به تبدیل موضوع.بگیرد را ها

می باغداران و کشاورزان برای تولید درفصل ها

مانده» بحران ولی تنظیمشده خوبی به عید شب مصرف بازار حال، هر به .باشد حل راه یک تواند

نمی که شد خواهد هاییرسانه تیتر زودی به «ذخیره ی

 مسائل و موضوعات .است راه در هم جمهوری ریاست دوم دور انتخابات و کنند هستدرک که آنگونه را دولت وضعیت خواهند

نمی اینمختصر در که هست زمینه این در زیادی

عا برگزاری بحرانموقت، این با مقابله منظور به و کشاورزی جهاد وزارت برای سرمقاله این نهایی پیشنهاد اما گنجد

رسانه و کارشناسان اندیشیهم نشست جل

 .کند حل را مشکل این که است بهراهکاری یابی دست برای طیف هر از ها

 .کارسازباشد است مانده باقی که هاییمیوه انواع و مرغ تخم مرغ، گوشت شیر، مصرف فرهنگ گسترش شاید

%/۱5۳56/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 داشت همراه به هایی واکنش خود با قاچاق های میوه مجدد عرضه

کشور می تواند آفات زیادی با خود به دنبال داشته باشد و از این سو با ورود میوه های قاچاق به : رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

 .واکنش های شدید سازمان حفظ نباتات همراه است

 ورود به اشاره با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد علی باغستانی میبدی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

 به ای قاچاق به سبب نداشتن شناسنامه، پیامد های منفی را به همراه داشت ه میوه: داشت اظهار کشور به قاچاق های میوه مجدد

 .شد دنبال و پیگیری نظارتی های دستگاه سوی از جدیت با موضوع این گذشته سال خاطر همین

میوه هایی که به صورت : قاچاق در اسفند ماه سال گذشته ضبط و امحا شد، گفتوی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از میوه های 

قاچاق به کشور وارد می شوند به سبب بقایای سموم ممکن است سالمتی افراد را به مخاطره بیندازد، از این سو طبق قانون حفظ 

 .رزمین اصلی برگردد و یا امحا شودنباتات هر محموله کشاورزی که بدون مجوز به کشور وارد می شود بایستی یا به س

ورود میوه های قاچاق به کشور می تواند آفات زیادی با خود به همراه داشته باشد و از طرفی به سبب آنکه : باغستانی ادامه داد

ن گفت که هزاران آفت وجود دارد و نمی توان تمامی آفات را کنترل و آزمایش کرد تا سالمت محصول را تایید یا رد کنیم می توا

  .در سال جاری نیز روند پیگیری و جدیت ضبط و امحای میوه های قاچاق ادامه دارد

عدم ورود آفات به : رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به تاثیر امحای میوه های قاچاق بر ورود غیر قانونی آنها به کشور بیان کرد

توان گفت از بعد جهاد کشاورزی نیز حفظ تعادل بازار را به دنبال دارد کشور مهم ترین دالیل امحای انها به شمار می رود و می 

 .چرا که اگر کمبودی در بازار داخل احساس شود وزارتخانه خود نسبت به واردات آن اقدام می نماید
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨شنبه 

 ها قیمت + مرغ و گوشت بازار در ثبات

های  دهد که قیمت انواع گوشت قرمز، گوشت مرغ و گوشت بوقلمون در مقایسه با هفته ها از بازار مواد پروتئینی نشان می بررسی

 .استاخیر تغییر محسوسی نداشته و با ثبات نسبی همراه بوده 

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، انواع اقالم گوشت قرمز و گوشت مرغ با شروع سال جدید و پس از تعطیالت نوروز با تغییر 

و نوسان چندانی همراه نشد و حتی برخی اقالم مانند گوشت مرغ با روند نزولی قیمت روبرو شد و همچنین شتاب افزایشی قیمت 

 .سال قبل آغاز شده بود متوقف شده و تا حدودی در جهت کاهش حرکت کردگوشت قرمز که در اواخر 

همچنین در میان . شود تومان فروخته می 3۵55های سطح شهر هر کیلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط  در حال حاضر در مغازه

تومان، بال مرغ  4۴55رغ کیلویی تومان، ران م 4055هزار تومان، سینه مرغ کیلویی  ۳۱دیگر اقالم گوشت مرغ، فیله مرغ کیلویی 

 .تومان قیمت دارد ۱755تومان و هر کیلوگرم گردن مرغ  0۱55کیلویی 

تومانی وزارت کشاورزی  4555تر از قیمت منطقی  اما در شرایطی که قیمت گوشت مرغ رو به کاهش بوده و طی امسال پایین

معتقد است که تنظیم بازار این محصول که هنوز دولتی است باید به بخش  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی است،

 .خصوصی واگذار شود و برای ایجاد تعادل تولید و بازار گوشت مرغ باید مشوق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود

همچنین گوشت . شود هزار تومان عرضه می ۱3های سطح شهر به طور متوسط  از سوی دیگر هر کیلوگرم گوشت راسته در مغازه

هزار تومان،  ۴5هزار تومان، گوشت گوسفندی ماهیچه کیلویی  ۴4هزار تومان، گوشت گوساله فیله کیلویی  ۱۴گوساله ران کیلویی 

. شود هزار تومان عرضه می ۱3لویی هزار تومان و گوشت چرخ کرده کی ۱۱هزار تومان، شقه با گردن کیلویی  ۴3گوشت استیکی 

 .شود هزار تومان فروخته می 7۱تومان و گوشت بوقلمون بدون استخوان کیلویی  ۱55هزار و  ۳7گوشت بوقلمون نیز کیلویی 

 :در جدول زیر قیمت انواع گوشت و مرغ آمده است

 (هر کیلوگرم) متوسط قیمت  انواع اقالم گوشت و مرغ

 هزار تومان ۱3 گوشت گوساله راسته

 هزار تومان ۱۴ گوشت گوساله ران

 هزار تومان ۴4 گوشت گوساله فیله

 هزار تومان ۴5 گوشت گوسفندی ماهیچه

 هزار تومان ۴3 گوشت استیکی

 هزار تومان ۱۱ شقه با گردن

 هزار تومان۱3 گوشت چرخ کرده

 تومان 3۵55 گوشت مرغ

 تومان 4۵55 مرغ کامل بسته بندی شده

http://isna.ir/fa/news/95021106244
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 تومان ۵55هزار و  ۱۵ گوسفندیمغز ران 

 هزار تومان ۳۱ فیله مرغ

 تومان 4055 سینه مرغ

 تومان 4۴55 ران مرغ

 تومان ۵55هزار و  ۳7 سینه جوجه کبابی

 تومان 0۱55 بال مرغ

 تومان ۱755 گردن مرغ

 تومان ۱55هزار و  ۳7 گوشت بوقلمون

 هزار تومان 7۱ بوقلمون بدون استخوان

 هزار تومان ۱۵ کله پاچه
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲دوشنبه 

 خوراکی کاالهای قیمت تحوالت آخرین

 بورس بانک، بیمه، -اقتصادی : سرویس 

 .هاست درصدی این گروه 6تغییرات قیمتی کاالهای اصلی خوراکی در هفته گذشته بیانگر نوسان صفر تا حدود 

به گزارش خبرنگار ایسنا، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران نشان می دهد که در هفته 

 .ر گروه لبنیات، حبوبات و چای نسبت به هفته ماقبل آن ثابت مانده استاردیبهشت ماه امسال، قیمتها د ۳4منتهی به 

این در حالی است که قیمت های این . درصد بیشترین کاهش قیمت را داشته است 0.3اما بین سایر گروه ها، سبزی های تازه با 

 .درصدی همراه بود ۵.۴ازه با ارزانی همچنین میوه های ت. درصد کاهش دارد 3.4گروه در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 

اردیبهشت نسبت به  ۳4ولی در مقابل گوشت مرغ در هفته منتهی به . تخم مرغ نیز حدود پنج درصد در هفته گذشته ارزان شد

ر تومان در ه ۵۵45این کاال با حدود . درصد گران شده است ۴.4تا  ۴.۵هفته ماقبل و همچنین هفته مشابه سال گذشته به ترتیب 

 .کیلو در سطح شهر فروش رفت

 ۱0تا  ۱3درصدی داشت و هر کیلو گوشت گوسفند و گوساله بین  ۳.7بنا بر این گزارش، در دوره مورد بررسی گوشت قرمز کاهش 

 .هزار تومان فروخته شده است

 ۱.۳ه مشابه سال قبل این کاال در هفته گذشته نسبت به هفت. درصد گران شد 5.۳برنج تغییر قیمت نامحسوسی داشت و در حد 

 .درصد گران شده است

 .درصد ارزان شد 5.۳و روغن نباتی  5.۱آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در هفته اخیر ، قند و شکر 

78A08D%/6۵5775۳7۴0۱/news/fa/ir.isna.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 آماده هند، ۰۴١2 ارگانیك المللی بین کنگره برای /ارگانیك کشاورزی از خود درصدی یك سهم پی در ایران

 شویم

 باید بلکه باشد، بیشتر فروش یا سود برای کذایی های شوق یا دیگر های¬گرایش به سمت ارگانیک نباید از ترس مضرات روش

 باید شود، می تولید مبانی این با که محصولی از استفاده برای مردم باشد، آن جامع معنی به طبیعت به اصولی و واقعی احترام خاطر به

کنند حمایت اند،¬با پرداخت قیمت بیشتر از کشاورزانی که این مسیر را برای تولید انتخاب کرده لزوم صورت در و و باشند شائق . 

ایم و در روزگاری که مردم به  خوریم که مزه طبیعی آنها را فراموش کرده های مانده با عطر و طعم غیرطبیعی می آنقدر میوه :شاره

از سویی با داغ . ایمگذاری مادی و معنوی کافی نداشتهاند، در کشاورزی ارگانیک سرمایهمصرف محصوالت ارگانیک روی آورده

نیز صرفاً برای فروش با قیمت باالی این محصوالت در این حوزه باز شده است و این امر را به  شدن بازار ارگانیک، پای متقلبان

ای که در این بازار آشفته باید حق داد که مردم نتوانند سره را از ناسره  گونه ای برای تولیدکنندگان مبدل کرده است؛ به دغدغه

یا باید کامالً از عرصه ارگانیک . معنا است دی نگاه کرد و اعتماد نسبی بیتشخیص دهند، عالوه بر اینکه در این بین باید صفر و ص

 .خارج شویم یا مصمم پیش رفته و بتوانیم اعتماد کامل به این محصوالت داشته باشیم

با بیان ( ایانا)وگویی تفصیلی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  محمدرضا رضاپناه، مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک در گفت

ای نیست که بتوان آن را با سایر کشورها بدون مالحظات معمول  گونه اینکه در حال حاضر شرایط تولید ارگانیک در کشور به

 .مقایسه کرد، سالمت، مراقبت، انصاف و اکولوژی را چهار اصل اساسی تولید محصوالت ارگانیک عنوان کرد

ن را ایجاد ساختاری مناسب برای تحقق و توسعه متوازن و پایدار در این عرصه ترین راه توسعه تولید ارگانیک و حفظ آ وی مهم

 .تواند ضامن پیشرفت قابل قبول برای کشور باشد رسد این ساختار مناسب می نظر می به: اعالم کرد و گفت

بر گسترش اقتصاد سبز با های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط رهبر معظم انقالب و تأکید ایشان  رضاپناه به ابالغ سیاست

مندان این حوزه باید  محققان، دانشمندان، کشاورزان و عالقه: رویکرد تولید محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک اشاره کرد و افزود

ده و از شود، آماده کنند تا بتوانند قاطعانه وارد صحنه ش المللی ارگانیک که در هند برگزار می به هر نحوی خود را برای کنگره بین

 .های مختلف، جلساتی داشته باشند ، خودشان در قالب تشکل۳۱63حق خود دفاع کنند و تا پاییز 

المللی فراهم کنیم، عالوه بر آنکه از تجارب  در صورتی که نتوانیم شرایط را برای حضور در این رویداد بین: وی خاطرنشان کرد

 .ایم ایم و درجا زده ایم، تنها در حرف مانده المللی استفاده نکرده بین

های کذایی  های دیگر یا مشوقگرایش به سمت ارگانیک نباید از ترس مضرات روش: مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک ادامه داد

های نخبگان بطور اصولی بروید و رشد کند، مردم برای سود و فروش بیشتر باشد، بلکه باید فرهنگ این کار از درون مردم و گروه

های تازه لذت ببرند و ارتباط دوسویه و نزدیک با زحمتکشان عرصه تولید آنها برقرار کنند، تشویق خرید سبزیجات و میوه باید از

خاک را با زباله آلوده نکنند تا کشاورز نیز خاک را معتاد به کود شیمیائی نکند . برکت بدهند تا برکت بگیرند. کنند تا تشویق شوند

 .با برکت به مردم برساندو محصول با برکت از خاک 

 هاست که در دنیا حل شده است گرانی محصوالت ارگانیك و عملکرد پایین آنها سال
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ها است که  شود، سال ها درباره گرانی محصوالت ارگانیک و عملکرد پایین آنها پرداخته می آنچه امروز در رسانه: رضاپناه تصریح کرد

ها برای حفظ محیط زیست و خرید محصوالت ارگانیک با قیمت بیشتر برای  د تفکیک زبالههایی مانن در دنیا حل شده و باید برنامه

 .تشویق کشاورزان را جایگزین اخبار تکراری در عملکرد کشاورزی ارگانیک و قیمت این محصوالت کرد

امروز باید بتوانیم به : یادآور شد های پیش رو فراهم شود، وی با بیان اینکه باید بار تحقیق و توسعه متوازن برای از بین بردن گره

کنیم کود دامی را از مزرعه بگیریم و به مزرعه بدهیم، تلفیق  مردم دنیا اعالم کنیم که پیغام جهانی شما را دریافت کردیم، سعی می

سایر کشورها  دنبال گواهی گرفتن از وری را افزایش دهیم و بهبیشتری در تولیدات گیاهی و دامی ایجاد کنیم، عملکرد و بهره

ایم که الزم است اعتماد بین متقاضی این محصوالت را با تولیدکننده معتقد آن  نباشیم، هزینه تولید را کاهش دهیم و متوجه شده

برای این اعتمادسازی طرفین باید از فعالیت فنی یکدیگر باخبر باشند و . برقرار کنیم، این مهم با گواهی تصنعی حاصل نمی شود

اعتماد و اعتقاد در این روش . برداری کنیمدر کل، از تجارب نیم قرن تکنیک و اعتمادسازی بهره. تشویق و تنظیم کنندیکدیگر را 

شود، بلکه در شوق مردم و مسئولین در ادامه استفاده از تجارب ملی برای تقویت نامه و استاندارد تأمین نشده و نمیصرفا با آئین

 .فته استخاک و کنترل بیولوژیک آفات نه

 ریزی مؤسسه تحقیقات ارگانیك برای ساماندهی اطالعات این عرصه پایه

برای ایجاد شرایط : ریزی مؤسسه تحقیقات ارگانیک برای ساماندهی اطالعات این عرصه را داد و تأکید کرد رضاپناه پیشنهاد پایه

های تکراری و کاهش عملکرد این محصوالت دوری  فمناسب، باید تعامل بیشتری بین محققان، اساتید و مردم ایجاد شود و از حر

کند و دارای کودهای بیولوژیک مجاز است نباید از کاهش  کنیم، کشوری که قریب یک قرن در کنترل بیولوژیک فعالیت می

 .محصول صحبت کند

میزان تقاضا : ان کرد و گفتمدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک راهکار تشویق کشاورزان برای تولید ارگانیک را افزایش تقاضا عنو

ای باال رود که مسئوالن، کشاورزان را مجاب به تولید ارگانیک کنند، مردم خود باید خواستار این محصوالت باشند و به  گونه باید به

 .ها باید خواستار تولیدات ارگانیک باشند سمت آن گام بردارند مثالً بیمارستان

 ه و ارائه استاندارد و گواهی نیستالزامات توسعه ارگانیك، برگزاری جلس

کننده است که  رضاپناه با بیان اینکه الزامات توسعه ارگانیک صرفاً برگزاری جلسه، ارائه استاندارد و گواهی نیست، بلکه این مصرف

تا زمانی که شوقی  ها نامه ها و تدوین مصوبات و آیین با تحت فشار قرار دادن مسئوالن از سوی رسانه: زند، افزود حرف نخست را می

 .بریم ایجاد نشود، راه به جایی نمی

در حال حاضر وزارت جهاد : اندازی مؤسسه تحقیقات ارگانیک را با مشارکت مردم و دولت اجرایی دانست و خاطرنشان کرد وی راه

مند به این حوزه باشند،  که عالقه( نفر 7۵)عضو هیأت علمی دارد، تنها با یک درصد این افراد  ۵55کشاورزی بیش از دوهزار و 

 .پیگیری کرد 65توان کار را آغاز کرد و سهم یک درصدی و حداقل کشاورزی ارگانیک را برابر برنامه راهبردی مصوب سال  می

زار اخیراً با: درصد تولیدات ارگانیک جهان هستند، ادامه داد 6۵رضاپناه با اشاره به اینکه آمریکا، اروپا و ژاپن بازار مصرف بیش از 

تواند نقش  میلیارد یوروئی در کشورهای حاشیه خلیج فارس برای محصوالت ارگانیک ایجاد شده است که ایران می 5.۱کوچک 

 .مند شود مهمی را در این بازار ایفا کند و از مزایای آن بهره

از اراضی کشاورزی را تحت کنترل  میلیون هکتار ۴5میلیارد یورو است که حدود  45تا  35کل بازار ارگانیک دنیا : وی تصریح کرد

 .شود میلیون هکتار از اراضی جنگلی و وحشی دنیا نیز محصوالتش در قالب ارگانیک مصرف می ۴5دارد و همچنین 

 ایران، در پی سهم یك درصدی خود از کشاورزی ارگانیك جهان
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هکتاری در عرصه  ۳۵با سهمی  7553ل و سپس از سا 7555کشور ما از سال : مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک یادآور شد

هزار هکتار که حدود  ۳7تا  ۳5با  75۳۴هزار هکتار نیز رسید، اما در سال  ۴5ارگانیک شروع به کار کرد و میزان سطح اراضی تا 

نوز ه( هزار هکتار ۴5جمعاً حدود )هزار هکتار از اراضی جنگلی  70شود و همچنین  دهم درصد اراضی کشاورزی را شامل می یک

 .المللی ارگانیک است دهنده مشارکت کم ما در نظام بین سهم یک درصدی خود را از دنیا ندارد که این نشان

تر داشته باشیم و با استفاده از کشاورزان توانمند و محققان و  المللی ارگانیک باید حضوری فعال در نظام بین: رضاپناه تأکید کرد

 .ود را افزایش دهیماساتید باتجربه بتوانیم سهم داخلی خ

که ( میلیون هکتار ۴5)و همین حدود از اراضی جنگلی ( میلیون هکتار ۴5)در دنیا یک درصد از اراضی کشاورزی : وی اظهار داشت

شوند، به کشت و کار ارگانیک اختصاص دارند؛ این در حالی است که محصوالت تراریخته  میلیون هکتار را شامل می 05در مجموع 

اند و این سیستم باید  هایی مجهز به خود اختصاص داده میلیون هکتار از اراضی را با دانشمندانی توانا و پژوهشکده ۳05در دنیا 

 .برای ارگانیک نیز تأمین شود

اخبار مثبت حاکی از گنجانده شدن گسترش تولید محصوالت ارگانیک در برنامه ششم است تا از قالب : رضاپناه همچنین گفت

توانند در عملیاتی کردن آن کمک قابل توجهی کنند، زمانی که اعتبار تخصیص داده شود و  ها می برسد و رسانه حرف به عمل

 .ها را مطابق اهداف پیش ببریم توانیم برنامه هزینه کنیم، می

رنامه ملی ارگانیک استفاده باید بتوانیم از سبک کشور هند با توجه به استفاده از آنها از یک سبک آمریکایی در ب: وی در ادامه افزود

کنیم و پیش از آنکه راهبری این امر در منطقه به کشور دیگری محول شود، با تقویت مشارکت های فنی خود و رفع مشکالت، 

 .ای حضوری مناسب داشته باشیمالمللی و منطقه بتوانیم در عرصه بین

 خوانی داشته باشد انتظارات باید با بودجه تخصیص داده شده هم

میلیون هکتار اراضی  05مدیر قطب علمی کشاورزی ارگانیک با تأکید بر اینکه باید بتوانیم سهم حداقل یک درصدی خود را در 

خاطرنشان . برابری نسبت به وضعیت فعلی باید ایجاد کنیم تا در حداقل ها قرار بگیریم 75ارگانیک جهان ایفا کنیم، یعنی رشد 

بندی  و ارگانیک مطرح شده بود، اما زمانی که تقسیم IPM های بیولوژیک، ط چند بحث توسعه روشدر برنامه پنجم، با اختال: کرد

درصد را به روش  7۵توان صفر درصد را به ارگانیک اختصاص داد و  گیرد، سهم ارگانیک نیز مشخص نیست، می دقیق صورت نمی

طلبد، به آن یک ریال اختصاص بدهند و با توجه به بودجه  را میدیگر یا برعکس، این تجربه نباید تکرار شود، ارگاینک بودجه خود 

 .شده پاسخ بخواهند داده تخصیص

برای جبران فاصله ما با دنیا باید سهم بگذاریم، سهمی برای دولت و سهمی برای مردم و اگر نتوانیم در کنگره : رضاپناه ادامه داد

بخشی در تولید  دهیم که توان نظم عمالً نشان می. لی داشته باشیمدر هند، حضوری منسجم و اصو 75۳4المللی ارگانیک  بین

 .صورت اثرگذار را داریم ارگانیک را نداریم این در حالی است که ما شایستگی اجرای کار به

ولت این ای زیبا و اثرگذار هستند که د دو بال تحقق و توسعه نیازمند یک سر مغزدار، چشم بینا و دنباله: وی در پایان تصریح کرد

 ./توانند تلقی شوندسر مغزدار است، رسانه چشم بینای آن و اعتبارات خون در گردش و در حال حرکت می

4A08D%/۱5۱60/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30398/%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

48 
 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 کنند می تغییر کشت های تقویم تمامی /آینده سال پنج طی زراعی محصوالت تمامی نشائی کشت

نظر من عامل اصلی این بحران،  داند، اما به وزارت نیرو تغییر اقلیمی و منابع طبیعی، احداث سدها را مقصر اصلی این معضل می

 .تقاضا و فشار به طبیعت بیش از توان اکولوژیکی است

های  ، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست مشترک معاونت(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

های آبیاری موضعی با بیان اینکه میزان  های ستادی و استانی مرتبط پیرامون توسعه سامانه زراعت، باغبانی، آب و مدیریت

یمی در سطح ملی کاهش چشمگیری پیدا کرده است و رابطه بارندگی با های کشور به دالیل متعددی و نه فقط تغییر اقل آب روان

ایم، اما این سد تاکنون  درصد معمول بارندگی داشته ۵۵در حوضه سد کرخه بیش از : اند، گفت ها از یکدیگر فاصله گرفته آب روان

 .میلیارد مترمکعب است ۵.۵این سد میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که ظرفیت  ۱.۵سرریز نکرده است و میزان آب فعلی آن 

نظر من عامل  داند، اما به وزارت نیرو تغییر اقلیمی و منابع طبیعی، احداث سدها را مقصر اصلی این معضل می: عباس کشاورز افزود

 .اصلی این بحران، تقاضا و فشار به طبیعت بیش از توان اکولوژیکی است

بخشی  بار تعادل گیران آب برای نخستین تصمیم: در کشاورزی کشور خاطرنشان کرد وی با اشاره به تهدید جدی افت آب زیرزمینی

 .عنوان پروژه اصلی روی میز دولت گذاشتند که شاهد نتایج مثبتی را دربر خواهد داشت را به

های  عنوان رودخانه بهرودخانه دائمی در کشور وجود داشت، اما امروز تنها کارون و ارس  ۳۱سال گذشته،  ۳۵تا : کشاورز ادامه داد

 .شود دائمی دیده می

های  میلیارد مترمکعب از آب ۳۳وی یکی از توافقات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دولت در برنامه ششم را کاهش برداشت 

د برداشت آن را های زیرزمینی وارد کرد، بلکه بای عالوه بر آنکه نباید فشاری بر آب: زیرزمینی در هر سال برشمرد و تصریح کرد

 .محدود کنیم

برای بقای سرزمین و کشاورزی، حفظ فرهنگ و پایداری اجتماعی باید تقاضای آب : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

های مرزی که در دولت جدید به آن پرداخته  را بیشتر مدیریت کنیم؛ چون فضایی برای توسعه منابع آبی نداریم، جز توجه به آب

 .شد

توانیم این حق  آسانی نمی ایم و به دنبال گرفتن حق خود افتاده تنها جایی که آب در آن موجود است و ما دیر به: کشاورز تأکید کرد

 .های مرزی است را چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ سیاسی بگیریم، آب

هر تدبیری که انجام : ق مرزی باشیم، اظهار داشتوی با بیان اینکه در سطح کالن نباید به فکر زمین برای کشاورزی غیر از مناط

 .شود، نباید زمین کشاورزی افزایش یابد می

در : دنبال مقصر باشیم، گفت ایم و نباید امروز به کشاورز با اشاره به اینکه سهواً یا عمداً، با دانایی یا نادانی به این چالش دچار شده

 .میلیارد مترمکعب آب نبوده است 74میلیارد مترمکعبی بیش از  ۴0شده با ظرفیت  پنج سال گذشته در سدهای احداث

وی با اشاره به اینکه دنیا در مقابل این بحران تسلیم نشده است و بسیاری از کشورها با آب سرانه کمتر از ما به کشاورزی ادامه 

حل  از عدم درک این مسئله است، چون راه شود، اما نگرانی من در حال حاضر نگرانی بابت کمبود آب احساس نمی: دهند، افزود می

 .برای گذر از این چالش فراوان است و تنها نیازمند درک آن هستیم

: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی امروز کشور نیازمند یک تحول و تکنولوژی است، خاطرنشان کرد

 .وری اقتصادی آب و منطق غذایی نیست ریم و این موضوع دارای منطق بهرهعنوان مثال ما ظرفیتی برای تولید برنج ندا به
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های  خوشبختانه طی سال. برای رسیدن به منافع ملی، با یکدیگر همکاری کنیم و کشاورزان را آگاهی کنیم: کشاورز ادامه داد

 .تنداند و متوجه بحران حال حاضر هس های پیش رو را قبول کرده مداران چالش گذشته، سیاست

کشاورزی کشور نیازمند یک : وی با بیان اینکه نسخه ما برای کشاورزی امروز کشور، کشاورزی با آب کمتر است، تصریح کرد

شده است که تنها باید به آن ورود پیدا کنیم و نخستین گام مؤثر ورود محققان به عرصه عمل  شده و آزمایش دیدگاه جدید شناخته

 .است

ای و موردی را به کشاورزان ارائه دهند و آنها را آگاه کنند که چه  قان باید صدها نسخه عملی، منطقهمحق: کشاورز یادآور شد

 .محصولی را بکارند که هم تولید اقتصادی داشته و هم پایدار باشد

گیاه عالوه بر  زمینی باید طی پنج سال آینده کشت نشائی شوند تا تمامی محصوالت زراعی غیر از گندم، جو و سیب: وی تأکید کرد

 .تر و با عملکرد بهتر باشد اینکه دیرتر وارد زمین شود، سالم

نگرش به تولید باید : های کشت را باید تغییر دهیم، اظهار داشت معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه تمامی تقویم

لخانه کشت کند، باید بتواند کشت نشائی را با آبیاری هرکس به هر دلیلی نتوانست محصوالت سبزی و صیفی را در گ. تر باشد دقیق

 .پاشی انجام دهد میکرو و مالچ

راحتی  با توجه به اینکه این رویکرد جهانی است، به: کشاورز با اشاره به اینکه تغییرات در ابتدا سخت و نامأنوس خواهند بود، گفت

کار را به ثمر رساند و محققان و کارشناسان باید مشکالت، توان  رخ خواهد داد، با مدیریت، دانش و تکنولوژی گذشته نمی

 .ها را رفع کند و شروع به کار کنند ها و نارسایی محدودیت

آید، باید به  ای است که فرصت زیادی نداریم و هر کس که کاری از دستش برمی گونه شرایط چالش کمی آب به: وی همچنین افزود

 .این محدودیت زمانی توجه کند

هیچ نگرانی برای تأمین و تقویت امنیت غذایی نداریم و تنها باید توانایی کشاورزان جدی گرفته : در پایان خاطرنشان کرد کشاورز

 ./شود

DA%/۱5۱47/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 در سوم کشور به ایرانی محصوالت صادرات /ایران دارویی گیاهان و لبنی محصوالت به هلند مندی عالقه

 هلندی هیأت کار دستور

در دومین نشست وزرای کشاورزی ایران و هلند، بر صادرات میوه و محصوالت باکیفیت ایرانی همچون گیاهان دارویی، لبنیات، 

ائل مربوط به آب و خاک تأکید شد و عالوه بر آن صادرات محصوالت ایرانی از طریق هلند به سایر محصوالت شیالتی و مس

های مشترک کشور هلند قرار گرفت کشورها موضوع مورد بحث در کمیته . 

ست وزرای های کشاورزی ایران و هلند، دومین نش ، در راستای توسعه همکاری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کشاورزی این دو کشور در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

های تحقیقاتی و آموزشی باید  مسئله همکاری: مابین تأکید کرد و گفت های فی وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار بر زمینه همکاری

هلند در زمینه مسائل مربوط به آب و خاک و در دستور کار جدی قرار گیرد و عالوه بر آن، از تجارب سازنده و ارزشمند کشور 

 .تجهیز زمین استفاده خواهیم کرد

شود، در دستور کار جدی قرار دارد و عالوه بر آن، سه نمونه  ها مربوط می مسائلی که به توسعه گل و گلخانه: محمود حجتی افزود

 .ی است که مورد توجه این وزارتخانه قرار داردهای هلندی در ایران در حال فعالیت است، از اقدامات فعالیت که توسط شرکت

های  با حضور شرکت: ها برشمرد و خاطرنشان کرد وی همکاری در سازمان عمران جهاد کشاورزی استان کرمان را یکی از این پروژه

ایی آن شروع هکتار گلخانه در استان کرمان در حال انجام است و طی چند روز آینده عملیات اجر 4۵5هلندی در سطحی معادل 

های ایرانی و هلندی در زمینه  گذاری مشترک شرکت آباد وجود دارد که با سرمایه پروژه دیگری در خرم: حجتی ادامه داد.شود می

ای در حال کار است و عالوه بر آن در منطقه آزاد ارس در جلفا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان  ایجاد مجتمع گلخانه

 .ها در حال انجام است هزار هکتاری ایجاد گلخانه هلندی، فاز نخست طرح یکشرقی و شرکت 

آینده روشنی پیش روی روابط بخش کشاورزی بین ایران و هلند متصور هستم و همکاری در زمینه تجارت بین دو : وی تصریح کرد

میلیون نفری اطراف ایران و بازار مناسبی  ۱55با توجه به جمعیت : وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد.کشور بسیار حائز اهمیت است

 .ها همکاری کند الملل در داخل و خارج کشور با ایرانی که وجود دارد، موقعیتی است که کشور هلند بتواند درباره تجارت بین

ت و این الملل اس های نخست در سطح بین ایران در تولید محصوالتی چون پسته، زعفران و خرما دارای رتبه: حجتی تأکید کرد

 .توانیم به کشور شما صادر و از آن طریق راهی بازارهای دیگر کنیم محصوالت قابل عرضه به بازارهای جهانی است که می

باخبر هستیم که کشور هلند در تولید برخی مراحل گل و تولید پیاز یا نشاء در سایر کشورها فعالیت و سپس به : وی اظهار داشت

کنیم که  بینی می جه به وجود متخصصان برجسته ایرانی و اقلیم و موقعیت جغرافیایی کشور ما، پیشکنند و با تو هلند صادر می

 .های مشترک بیشتری برقرار کنیم بتوانیم بین تولیدکنندگان ایران و هلند، همکاری

 .یابد ها با سایر کشورها گسترش شود که همکاری بینی می دوره پس از برجام رسیده و پیش: حجتی همچنین گفت

 4۵5های مدرن وجود دارد و پروژه  ها در توسعه گلخانه در مناطق مختلف کشور، جای پای هلندی: وی درباره پروژه کرمان افزود

 .هکتاری کرمان نیز در حال انعقاد قرارداد است

ای که با  گونه سترشی داریم، بهای رو به گ های توسعه پروری نیز برنامه در زمینه شیالت و آبزی: وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

حال حاضر نیز  اجرای طرحی که از یک سال گذشته آغاز شده، طی بلندمدت خواهیم توانست به عدد یک میلیون تن برسیم و در
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های واقع در خلیج فارس و دریای عمان  میلیون تن آبزی در قفس 755مدت نیز تولید  به این رقم تولید دست یافته ایم ودر میان

 .بل تصور استقا

شد و مرکز  قبل از تحریم، میگوی ایرانی به اروپا صادر می: حجتی ایران را یکی از صادرکنندگان بزرگ میگو برشمرد و ادامه داد

 .صادرات آن نیز کشور اسپانیا بود

قرار دارد که  HACCP ها، غذا، تولید الرو و فراوری تحت استاندارد تمامی زنجیره تولید میگو ازقبیل نهاده: وی تصریح کرد

 .امیدواریم پس از برجام با کمک تولیدکنندگان ایرانی بتوانیم تولید را توسعه دهیم

متأسفانه بعد از فروپاشی : حجتی ایران را یکی از کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده خاویار به اروپا عنوان کرد و یادآور شد

خاویاری دریای خزر به صفر نزدیک شد، اما پنج کشور حاشیه دریای خزر با همکاری رویه، ذخایر  اتحاد شوروی، بر اثر صید بی

گذاری سنگینی را در سواحل  که وابسته به سازمان جهانی محیط زیست است، برداشت را متوقف کردند؛ بنابراین سرمایه "سایتس"

سال پیش آغاز  ۳7ال پیشرفت است و طرحی که ایم که سال به سال در ح دریای خزر درباره پرورش ماهی خاویاری انجام داده

های هلندی در زمینه فرآوری،  گذاری شرکت شده، در سال جاری به تولید خاویار رسیده است؛ بنابراین آمادگی داریم با سرمایه

 .برندسازی و صادرات آبزیان ازجمله میگو، ماهیان خاویاری و سایر آبزیان همکاری کنیم

ای آمریکایی هم پس از حل و فصل مسائل مربوطه در حال رایزنی هستیم تا مذاکراتی در این زمینه انجام ه با طرف: وی تأکید کرد

 .دهیم

در زمینه مواد ژنتیکی آماده همکاری هستیم و عالوه بر آن مسائل مربوط به قارچ و تولید آن با : وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

هزار تن در ایران ایجاد شده است، توقع داریم که  ۳۴5ها با ظرفیت  وسط هلندیترین واحد بستر کشت ت توجه به آنکه بزرگ

 .وجود آید های مناسبی در بخش گیاهان دارویی نیز به ظرفیت

شود؛  بندی و صادر می ای بسته صورت خام و فله نوع گیاه دارویی در ایران وجود دارد که به ۴۵5یک هزار و : حجتی همچنین گفت

شده و استحصال مواد مؤثره و سپس ایجاد برند برای  صورت فرآوری انیم از گیاهانی همچون زعفران، عناب و زرشک بهتو بنابراین می

 .تواند شکل گیرد های مشترکی می صادرات استفاده کنیم و در این زمینه همکاری

های  الم، زیرا در این بخش ظرفیتاز تشریک مساعی کشور شما برای آموزش اعضای هیأت علمی ایران خوشح: وی در ادامه افزود

 .ای وجود دارد العاده همکاری فوق

امیدوارم با همکاری همدیگر، برندسازی و بازاریابی محصوالت صادراتی ایران را حمایت کنیم و این کار : حجتی خاطرنشان کرد

 .بر عهده خواهد داشتهای منعقدشده را  مشترک را به پیش ببریم و کارگروه مشترکی نیز مسئولیت پیگیری تفاهم

 ها وجود فرصت مناسب برای تولید گل در ایران از نظر هلندی

کشور ما دومین صادرکننده : وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند در این دیدار بخش کشاورزی در هلند را رقابتی برشمرد و گفت

 .در هلند بسیار شناخته شده است محصوالت کشاورزی در جهان است و تولید محصوالت بر اساس اصالح مصرف آب،

کننده  های کشاورزی در ایران، مراحل پس از تولید محصوالت کشاورزی تا رسیدن به دست مصرف یکی از نگرانی: هنگ کامپ افزود

 .است که در این باره پیشنهاداتی داریم

ان بررسی بیشتر برای صادرات این محصوالت های ایرانی کیفیت باالیی دارند و امک محصوالت کشاورزی و میوه: وی خاطرنشان کرد

 .به اروپا، هلند و سایر کشورها وجود دارد

مند به همکاری دوجانبه در زمینه محصوالت لبنی هستیم، زیرا تولید محصوالت لبنی ایرانی از کیفیت خوبی  عالقه: کامپ ادامه داد

 .برخوردار است
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عنوان بهترین کشور تولیدکننده گل در  تولید گل در ایران وجود دارد و هلند بههای بسیار مناسبی در زمینه  فرصت: وی تصریح کرد

 .مند به همکاری در این زمینه است جهان، عالقه

توانند اقدامات  های دولت می های ایرانی و هلندی با حمایت معتقدیم که شرکت: وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند یادآور شد

 .نامه همکاری برسیم در این راستا امیدواریم که به یک تفاهممشترکی را انجام دهند و 

 .صورت بلندمدت به امضا برسانیم نامه همکاری به امیدواریم در کمیته مشترک ایران و هلند تفاهم: کامپ تأکید کرد

ن در راستای صادرات برقراری ارتباط تجاری با ایرا: وی درباره همکاری ایران و هلند برای صادرات به کشور سوم اظهار داشت

کنیم تا جواب  شود، مطرح می محصوالت به کشورهای دیگر برای ما عادی نیست، اما در یک کمیته مشترک که فردا برگزار می

 .مسئوالن را داشته باشیم

گذاران زیادی در  سرمایههای شیالتی برای هلند بسیار بااهمیت است، زیرا  فعالیت: کامپ این مدل همکاری را جالب خواند و گفت

کنند و همکاری مشترک برای فرآوری،  های هلندی و دانمارکی داریم که در این زمینه فعالیت می پروری و کشتی بخش آبزی

 .برندسازی و صادرات را در کمیته مشترک مطرح خواهیم کرد

شود و برای کشور ما  وسط کشور هلند توزیع میها ت درصد از بذر سبزیجات و دانه 35حدود : وی درباره بخش سبزی و صیفی افزود

توانیم در این  ایم و تولید باکیفیت را مدنظر داریم و می منابع ژنتیک گیاهی حائز اهمیت است که در این راستا بانکی تشکیل داده

 ./های مشترک داشته باشیم زمینه همکاری

D68B08D%/۱5۴73/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 در سوم کشور به ایرانی محصوالت صادرات /ایران دارویی گیاهان و لبنی محصوالت به هلند مندی عالقه

 هلندی هیأت کار دستور

ایران و هلند، بر صادرات میوه و محصوالت باکیفیت ایرانی همچون گیاهان دارویی، لبنیات،  در دومین نشست وزرای کشاورزی

محصوالت شیالتی و مسائل مربوط به آب و خاک تأکید شد و عالوه بر آن صادرات محصوالت ایرانی از طریق هلند به سایر 

های مشترک کشور هلند قرار گرفت کشورها موضوع مورد بحث در کمیته . 

های کشاورزی ایران و هلند، دومین نشست وزرای  ، در راستای توسعه همکاری(ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

 .کشاورزی این دو کشور در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد

های تحقیقاتی و آموزشی باید  ریمسئله همکا: مابین تأکید کرد و گفت های فی وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار بر زمینه همکاری

در دستور کار جدی قرار گیرد و عالوه بر آن، از تجارب سازنده و ارزشمند کشور هلند در زمینه مسائل مربوط به آب و خاک و 

 .تجهیز زمین استفاده خواهیم کرد

قرار دارد و عالوه بر آن، سه نمونه  شود، در دستور کار جدی ها مربوط می مسائلی که به توسعه گل و گلخانه: محمود حجتی افزود

 .های هلندی در ایران در حال فعالیت است، از اقداماتی است که مورد توجه این وزارتخانه قرار دارد فعالیت که توسط شرکت

های  با حضور شرکت: ها برشمرد و خاطرنشان کرد وی همکاری در سازمان عمران جهاد کشاورزی استان کرمان را یکی از این پروژه

هکتار گلخانه در استان کرمان در حال انجام است و طی چند روز آینده عملیات اجرایی آن شروع  4۵5هلندی در سطحی معادل 

های ایرانی و هلندی در زمینه  گذاری مشترک شرکت آباد وجود دارد که با سرمایه پروژه دیگری در خرم: حجتی ادامه داد.شود می

ال کار است و عالوه بر آن در منطقه آزاد ارس در جلفا با همکاری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ای در ح ایجاد مجتمع گلخانه

 .ها در حال انجام است هزار هکتاری ایجاد گلخانه شرقی و شرکت هلندی، فاز نخست طرح یک

کاری در زمینه تجارت بین دو آینده روشنی پیش روی روابط بخش کشاورزی بین ایران و هلند متصور هستم و هم: وی تصریح کرد

میلیون نفری اطراف ایران و بازار مناسبی  ۱55با توجه به جمعیت : وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد.کشور بسیار حائز اهمیت است

 .ها همکاری کند الملل در داخل و خارج کشور با ایرانی که وجود دارد، موقعیتی است که کشور هلند بتواند درباره تجارت بین

الملل است و این  های نخست در سطح بین ایران در تولید محصوالتی چون پسته، زعفران و خرما دارای رتبه: حجتی تأکید کرد

 .توانیم به کشور شما صادر و از آن طریق راهی بازارهای دیگر کنیم محصوالت قابل عرضه به بازارهای جهانی است که می

ند در تولید برخی مراحل گل و تولید پیاز یا نشاء در سایر کشورها فعالیت و سپس به باخبر هستیم که کشور هل: وی اظهار داشت

کنیم که  بینی می کنند و با توجه به وجود متخصصان برجسته ایرانی و اقلیم و موقعیت جغرافیایی کشور ما، پیش هلند صادر می

 .رقرار کنیمهای مشترک بیشتری ب بتوانیم بین تولیدکنندگان ایران و هلند، همکاری

 .ها با سایر کشورها گسترش یابد شود که همکاری بینی می دوره پس از برجام رسیده و پیش: حجتی همچنین گفت

 4۵5های مدرن وجود دارد و پروژه  ها در توسعه گلخانه در مناطق مختلف کشور، جای پای هلندی: وی درباره پروژه کرمان افزود

 .رارداد استهکتاری کرمان نیز در حال انعقاد ق

ای که با  گونه ای رو به گسترشی داریم، به های توسعه پروری نیز برنامه در زمینه شیالت و آبزی: وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

حال حاضر نیز  اجرای طرحی که از یک سال گذشته آغاز شده، طی بلندمدت خواهیم توانست به عدد یک میلیون تن برسیم و در
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های واقع در خلیج فارس و دریای عمان  میلیون تن آبزی در قفس 755مدت نیز تولید  تولید دست یافته ایم ودر میانبه این رقم 

 .قابل تصور است

شد و مرکز  قبل از تحریم، میگوی ایرانی به اروپا صادر می: حجتی ایران را یکی از صادرکنندگان بزرگ میگو برشمرد و ادامه داد

 .سپانیا بودصادرات آن نیز کشور ا

قرار دارد که  HACCP ها، غذا، تولید الرو و فراوری تحت استاندارد تمامی زنجیره تولید میگو ازقبیل نهاده: وی تصریح کرد

 .امیدواریم پس از برجام با کمک تولیدکنندگان ایرانی بتوانیم تولید را توسعه دهیم

متأسفانه بعد از فروپاشی : نده خاویار به اروپا عنوان کرد و یادآور شدحجتی ایران را یکی از کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکن

رویه، ذخایر خاویاری دریای خزر به صفر نزدیک شد، اما پنج کشور حاشیه دریای خزر با همکاری  اتحاد شوروی، بر اثر صید بی

گذاری سنگینی را در سواحل  راین سرمایهکه وابسته به سازمان جهانی محیط زیست است، برداشت را متوقف کردند؛ بناب "سایتس"

سال پیش آغاز  ۳7ایم که سال به سال در حال پیشرفت است و طرحی که  دریای خزر درباره پرورش ماهی خاویاری انجام داده

ری، های هلندی در زمینه فرآو گذاری شرکت شده، در سال جاری به تولید خاویار رسیده است؛ بنابراین آمادگی داریم با سرمایه

 .برندسازی و صادرات آبزیان ازجمله میگو، ماهیان خاویاری و سایر آبزیان همکاری کنیم

های آمریکایی هم پس از حل و فصل مسائل مربوطه در حال رایزنی هستیم تا مذاکراتی در این زمینه انجام  با طرف: وی تأکید کرد

 .دهیم

آماده همکاری هستیم و عالوه بر آن مسائل مربوط به قارچ و تولید آن با  در زمینه مواد ژنتیکی: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

هزار تن در ایران ایجاد شده است، توقع داریم که  ۳۴5ها با ظرفیت  ترین واحد بستر کشت توسط هلندی توجه به آنکه بزرگ

 .وجود آید های مناسبی در بخش گیاهان دارویی نیز به ظرفیت

شود؛  بندی و صادر می ای بسته صورت خام و فله نوع گیاه دارویی در ایران وجود دارد که به ۴۵5ر و یک هزا: حجتی همچنین گفت

شده و استحصال مواد مؤثره و سپس ایجاد برند برای  صورت فرآوری توانیم از گیاهانی همچون زعفران، عناب و زرشک به بنابراین می

 .تواند شکل گیرد مشترکی میهای  صادرات استفاده کنیم و در این زمینه همکاری

های  از تشریک مساعی کشور شما برای آموزش اعضای هیأت علمی ایران خوشحالم، زیرا در این بخش ظرفیت: وی در ادامه افزود

 .ای وجود دارد العاده همکاری فوق

ن را حمایت کنیم و این کار امیدوارم با همکاری همدیگر، برندسازی و بازاریابی محصوالت صادراتی ایرا: حجتی خاطرنشان کرد

 .های منعقدشده را بر عهده خواهد داشت مشترک را به پیش ببریم و کارگروه مشترکی نیز مسئولیت پیگیری تفاهم

 ها وجود فرصت مناسب برای تولید گل در ایران از نظر هلندی

کشور ما دومین صادرکننده : رقابتی برشمرد و گفتوزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند در این دیدار بخش کشاورزی در هلند را 

 .محصوالت کشاورزی در جهان است و تولید محصوالت بر اساس اصالح مصرف آب، در هلند بسیار شناخته شده است

کننده  های کشاورزی در ایران، مراحل پس از تولید محصوالت کشاورزی تا رسیدن به دست مصرف یکی از نگرانی: هنگ کامپ افزود

 .است که در این باره پیشنهاداتی داریم

های ایرانی کیفیت باالیی دارند و امکان بررسی بیشتر برای صادرات این محصوالت  محصوالت کشاورزی و میوه: وی خاطرنشان کرد

 .به اروپا، هلند و سایر کشورها وجود دارد

هستیم، زیرا تولید محصوالت لبنی ایرانی از کیفیت خوبی  مند به همکاری دوجانبه در زمینه محصوالت لبنی عالقه: کامپ ادامه داد

 .برخوردار است
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عنوان بهترین کشور تولیدکننده گل در  های بسیار مناسبی در زمینه تولید گل در ایران وجود دارد و هلند به فرصت: وی تصریح کرد

 .مند به همکاری در این زمینه است جهان، عالقه

توانند اقدامات  های دولت می های ایرانی و هلندی با حمایت معتقدیم که شرکت: ی هلند یادآور شدوزیر اقتصاد، انرژی و کشاورز

 .نامه همکاری برسیم مشترکی را انجام دهند و در این راستا امیدواریم که به یک تفاهم

 .به امضا برسانیم صورت بلندمدت نامه همکاری به امیدواریم در کمیته مشترک ایران و هلند تفاهم: کامپ تأکید کرد

برقراری ارتباط تجاری با ایران در راستای صادرات : وی درباره همکاری ایران و هلند برای صادرات به کشور سوم اظهار داشت

کنیم تا جواب  شود، مطرح می محصوالت به کشورهای دیگر برای ما عادی نیست، اما در یک کمیته مشترک که فردا برگزار می

 .باشیم مسئوالن را داشته

گذاران زیادی در  های شیالتی برای هلند بسیار بااهمیت است، زیرا سرمایه فعالیت: کامپ این مدل همکاری را جالب خواند و گفت

کنند و همکاری مشترک برای فرآوری،  های هلندی و دانمارکی داریم که در این زمینه فعالیت می پروری و کشتی بخش آبزی

 .کمیته مشترک مطرح خواهیم کردبرندسازی و صادرات را در 

شود و برای کشور ما  ها توسط کشور هلند توزیع می درصد از بذر سبزیجات و دانه 35حدود : وی درباره بخش سبزی و صیفی افزود

در این توانیم  ایم و تولید باکیفیت را مدنظر داریم و می منابع ژنتیک گیاهی حائز اهمیت است که در این راستا بانکی تشکیل داده

 ./های مشترک داشته باشیم زمینه همکاری
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 همتای با کشاورزی جهاد وزیر /تهران در امروز جهان؛ کشاورزی محصوالت صادرکننده دومین نفره 1۴ هیأت

 کند می دیدار تهران در خود هلندی

نفره از کشور هلند که عمده آن فعاالن کشاورزی و صنایع مربوطه هستند، صبح امروز در دیدارهای چندجانبه در وزارت  9۲هیأتی 

کنند های اقتصادی را در فاز اجرایی تازه آغاز می مهنا های اقتصادی تفاهم جهاد کشاورزی و اتاق ایران، توسعه همکاری . 

 .کند وزیر جهاد کشاورزی با وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند تا دقایقی دیگر در تهران دیدار می

تصاد، ، در دیدار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران با هنک کامپ وزیر اق(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پیشین بحث و  ها و توافقات دو کشور در نشست های توسعه همکاری انرژی و کشاورزی هلند و هیأت اقتصادی همراه، درباره راه

 .شود تبادل نظر می

های مشترک ایران و  گذاری های مختلف کشاورزی و توجه ویژه به انتقال تکنولوژی و سرمایه همراهی بخش خصوصی فعال در زمینه

 .ترین موضوعات نشست وزرای کشاورزی دو کشور است های کشاورزی ازجمله مهم د در اجرای طرحهلن

های  نامه همکاری شود، پیش از این در سفر آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند به تهران، تفاهم یادآور می

ورزی دو کشور امضا و فروم اقتصادی ایران و هلند نیز با کشاورزی ایران و هلند توسط محمود حجتی و هنک کامپ وزرای کشا

 .حضور نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار شده است

 0.۱بنا بر این گزارش و بر اساس آخرین اطالعات روز خبرنگار ما از مستندات وزارت کشاورزی آن کشور، محصوالت گل و گیاه با 

 ۴.6میلیارد یورو و میوه با  3.7میلیارد یورو، سبزیجات با  4.7مرغ با  لبنیات و تخم میلیارد یورو، 4.4میلیارد یورو، گوشت با 

 .اند میالدی بوده 75۳۵میلیارد یورو و پنج محصول برتر صادراتی کشور هلند در سال 

ورزی این میزان صادرات محصوالت کشا. های گذشته رکورد صادرات محصوالت کشاورزی خود را افزایش داد هلند همانند سال

میلیون یورو تقریباً یک  455، (میالدی 75۳۴)میلیارد یورو بوده است که نسبت به سال قبل  07، بیش از 75۳۵کشور در سال 

 .درصد افزایش داشته است

 .شود چهارم محصوالت کشاورزی هلند به آلمان صادر می ترین شریک تجاری هلند است و یک در اتحادیه اروپا، آلمان همچنان مهم

 .دهد میلیارد دالر است را تشکیل می ۴۱0درصد از کل صادرات هلند که  ۳0.0صادرات محصوالت کشاورزی هلند 

میلیارد یورو،فرانسه  0.۱میلیارد یورو، انگلیس با  0.۵میلیارد یورو، بلژیک با  75.6هلند بیشترین صادرات را به کشورهای آلمان با 

 .ارد یورو داردمیلی ۱.۱میلیارد یورو و ایتالیا  3.6

 3.7میلیارد یورو، سبزیجات با  4.7مرغ با  میلیارد یورو، لبنیات و تخم 4.4میلیارد یورو، گوشت با  0.۱همچنین گل و گیاه با 

 .اند میالدی بوده 75۳۵میلیارد یورو و پنج محصول برتر صادراتی این کشور در سال  ۴.6میلیارد یورو و میوه با 

 ./ترین صادرکننده محصوالت کشاورزی در جهان است س از ایاالت متحده آمریکا بزرگگفتنی است، این کشور پ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 المللی بین بازار به دام امور پشتیبانی شرکت ورود از طیور ملی انجمن استقبال

ای  های سنتی گذشته کاربردی ندارد؛ بنابراین باید فکر تازه ویژه مرغ، دیگر با روش کنترل و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی به

 .برای آن اندیشید

از تصمیم جدید : گفتبا اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن ملی طیور امروز در گفت

 .کنیم شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود به بازار صادراتی گوشت مرغ، به شدت استقبال می

اکنون بهترین راهکار برای کاستن فشار بازار، اوج گرفتن : فرد با اشاره به انباشتگی موجود در بازار مرغ کشور افزود سعید اصغری

ق بیفتد، مسلماً مرغداران به خصوص واحدهای کوچک رونق گرفته و دیگر رو به تعطیلی اگر این اتفا. منحنی صادرات است

 65هزار تن گوشت مرغ با هماهنگی اتحادیه مربوطه از کشور صادر شد و  4۳وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود .نخواهند رفت

دست نگه داشت و شرکت پشتیبانی هم الزم است در این امر بنابراین باید این بازار را در : درصد آن به عراق رفت، خاطرنشان کرد

دار به کشورهایی مانند عراق که  مرغ نطفه روزه و تخم به گفته دبیر انجمن ملی طیور، البته صادرات جوجه یک.به صنعت یاری رساند

ه کشورهای همسایه شمالی ایران پتانسیل تولید ندارند، توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ به همین دلیل بهتر است این دو محصول ب

شرکت پشتیبانی امور دام کشور با در اختیار داشتن سردخانه و انبار و همچنین برخورداری از : فرد معتقد است اصغری.ارسال شود

بته به تواند در امر صادرات به شدت موفق بوده و بار بزرگی را از دوش بازار آشفته مرغ داخلی بردارد، ال های دولتی، می حمایت

شرطی که این صادرات استمرار داشته و هر ساله بخش قابل توجهی از تولید داخل را به کشورهای مختلف صادر کند؛ با ورود این 

 .توان به بازارهای دیگری مانند یمن و سوریه نیز چشم داشت شرکت، می

های  ل، بدون هماهنگی با اتحادیه و تشکلتا به حال، شرکت پشتیبانی با خرید و توزیع مرغ در بازار داخ: وی تصریح کرد

المللی، اتفاقات خوبی در تولید مرغ  کرد، اما اکنون با ورود این نهاد به بازارهای بین زیرمجموعه، بازار را با مشکالت فراوانی همراه می

 .و گشایش بازار خواهد افتاد

اعالم کرده بود که از ابتدای سال ( اینجا )وگو با ایانا  در گفتالزم به ذکر است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این 

 ./خرد جاری، خرید مرغ برای توزیع در بازار داخل متوقف شده و این شرکت صرفاً با هدف صادرات، از مرغداران مرغ می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 عشایری مناطق در خورشیدی انرژی از استفاده توسعه برای ایران با جنوبی کره همکاری

ایران با چند تن از اعضای هیات تجاری کره جنوبی در سازمان دیدار کردرییس سازمان امور عشایر  . 

 .رییس سازمان امور عشایر ایران با چند تن از اعضای هیات تجاری کره جنوبی در سازمان دیدار کرد 

فعاالن اقتصادی کره جنوبی با رسانی سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی قندالی در دیدار با تعدادی از  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

الزمه قدردانی از این : که عشایر ایران نقشی مهم و حیاتی در اقتصاد، فرهنگ و تولید و امنیت کشور دارند، اظهار داشت بیان این

 .ها و نامالیمات آنهاست جامعه موثر و مولد، ارائه خدمات مناسب و مورد نیاز این جامعه و کاهش سختی

توسعه : مان امور عشایر را ارائه خدمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه عشایری عنوان کرد و افزودوی هدف اصلی ساز

های سازمان امور عشایر در راستای ارتقای شاخص های  استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری از مهمترین برنامه

 .برخورداری عشایر است

رژی خورشیدی در مناطق عشایری، ضمن حفاظت از محیط زیست و کمک به پایداری منابع استفاده از ان: قندالی اضافه کرد

 .طبیعی، برای مصارف روشنایی، حمام، رادیو و تلویزیون و شارژ موبایل برای عشایر نیز قابل استفاده است

های مختلف  وزارت نیرو و شرکت های زیادی برای هماهنگی با به همین منظور در چند سال اخیر مذاکرات و تالش: وی تصریح کرد

های خورشیدی قابل حمل و متناسب با شرایط زندگی عشایر فراهم شود و به نتایجی  انجام گرفته است تا امکان واگذاری پنل

 .خوبی هم رسیده ایم

باید به نحوی باشند ها  این پنل: های خورشیدی موردنیاز مناطق عشایری نیز گفت های پنل رییس سازمان امور عشایر درباره ویژگی

که در عین فراهم کردن انرژی کافی، دارای استحکام مناسب در شرایط نامساعد طبیعی بوده و به سهولت قابل نگهداری و تعمیر 

 .باشند، حمل آن آسان باشد و قیمت و خدمات پس از فروش آن نیز مناسب باشد

های مختلف انرژی خورشیدی را  یی از تولیدات خود در زمینه سیستمدر ادامه این دیدار، اعضای هیات تجاری کره جنوبی نمونه ها

 .ها و کاربردهای آن پرداختند عرضه کرده و به تشریح ویژگی

های مناسب خورشیدی برای استفاده در مناطق عشایری و فراگیر  همچنین بر گسترش همکاری در زمینه تولید و عرضه سیستم

 ./کردن آن در میان عشایر تاکید شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 ها ایرانی تغذیه نظام اصالح در زنان نقش /دارد وجود سلبی رویکرد زنان به نسبت ایران در

نفر از بانوان شاغل و به همت دفتر امور زنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی در سازمان  ۵۵۲دوره آموزشی تغذیه سالم با حضور 

 .حفظ نباتات کشور برگزار شد

نفر از بانوان شاغل و به همت دفتر امور زنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی در سازمان  ۳۳5دوره آموزشی تغذیه سالم با حضور 

 .باتات کشور برگزار شدحفظ ن

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این دوره آموزشی، محمد علی باغستانی در سخنانی کوتاه با 

زنان شاغل در سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم درگیر : اشاره به دو مولفه غذای کافی و سالم در تعریف امنیت غذایی گفت

 .ولید محصول و تغذیه سالم هستندت

بیشتر اعضای شبکه های پیش آگاهی و مراقبت را زنان تشکیل می دهند و به نوعی در تولید محصول سالم نقش آفرینی : وی افزود

ن درصد افراد، بانوا ۴5تا  ۱5در تولیدات گلخانه ای نیز : باغستانی در زمینه کشت های گلخانه ای است، اظهار داشت.می کنند

 .هستند که ارتباطات خوبی با شبکه های پیش آگاهی در بخش دولتی و خصوصی دارند

در این دوره آموزشی فروغ السادات بنی هاشم، مشاور وزیر در امور زنان و رییس کمیسیون امور زنان شاغل وزارت جهاد کشاورزی 

ی های زنان شاغل در حوزه های فردی، اجتماعی، سازمانی، وظیفه اصلی کمیسیون امور بانوان وزارتخانه، توسعه توانمند: اعالم کرد

 .حرفه ای و خانوادگی است و دوره های آموزشی با هدف افزایش توانمندی ها و رفع نیازهای زنان برگزار می شود

زنان و  وی با بیان این که سیاست های کمیسیون های بانوان شاغل در تمام دستگاه های دولتی تابع سیاست های معاونت امور

بر اساس ابالغیه این معاونت، یکی از حوزه های فعالیت ما در زمینه توسعه توانمندی های : خانواده ریاست جمهوری است، گفت

 .مخاطبان بخش کشاورزی است که شامل زنان روستایی و زنان فعال در حوزه کشاورزی می شود

 .ها نیازمند توسعه ظرفیت های زنان شاغل است مدیریت موقعیت ها و انجام بهینه مسوولیت: بنی هاشم افزود

زنان بیش از تمام اعضای خانواده نگران سالمت فرزندان و سایر اعضای خانواده هستند و : وی در مورد تغذیه سالم اذعان داشت

 .مبحث آموزشی دوره تغذیه بر اساس نیاز سنجی انتخاب شده است

ان این که به لحاظ تاریخی، یک رویکرد سلبی نسبت به جایگاه زنان در جامعه وجود مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان با بی

این رویکرد گاه با رنگ و بوی دینی مطرح می شود و از این رو در مورد جایگاه زنان به لحاظ سازمانی، : دارد، خاطر نشان کرد

 .خانوادگی و فردی باید باز اندیشی و باز سازی صورت گیرد

درصد موارد به  65خطاب قرآن در : ی در مورد جایگاه زنان در جامعه را مغایر با ادبیات دینی و قرآنی خواند و گفتوی، نگاه سلب

 .انسان است و همه آحاد جامعه به عنوان انسان تلقی می شوند

ش های مناسب دانست و بنی هاشم در همین حال بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی را ناشی از نگاه ابزاری به زنان و نبود آموز

اگر نگاه ابزاری از زنان برداشته و نگاه عدالت طلبی و تساوی خواهانه ترویج شود، دیگر نیازی به برخوردها و استفاده از : تاکید کرد

رف، سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری برای رفع ناهنجاری ها نیست و زنان نیز نیازی نخواهند داشت که از راه های غیر متعا

در این دوره آموزشی عزیزاله کمال زاده مشاور تغذیه برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، رژیم غلط غذایی را .خود را ثابت کنند

 .از دالیل عمده بروز و افزایش بیماری هایی مانند دیابت، کبد چرب و سرطان در ایران عنوان کرد

ر ، غذای سرخ شده و شور در ایران بیش از حد نرمال و استاندارد های جهانی مصرف زیاد مواد نشاسته ای، چربی، شک: وی افزود
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کمال زاده تعادل، تناسب در تغذیه و مصرف متنوع سبزیجات، میوه ها و پروتیین ها را از توصیه های تغذیه سالم عنوان و بر .است

 ./از پوکی استخوان تاکید کرد برای جلوگیری D کاهش مصرف گوشت قرمز و در عین حال بر مصرف مناسب ویتامین
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 ها تعرفه کامل فایل + شد اعالم ۴1 سال در غیردولتی بخش کشاورزی مهندسی فنی خدمات تعرفه

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعرفه های خدمات فنی و مهندسی  ۰ماده  ۹در راستای اجرای مفاد تبصره 

اعالم شد ۵۹۵۹کشاورزی بخش غیردولتی در سال  . 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تعرفه های خدمات  ۰ماده  0مفاد تبصره  در راستای اجرای

 .اعالم شد ١0۴1فنی و مهندسی کشاورزی بخش غیردولتی در سال 

زیر بخش آموزش، ترویج  6به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، این تعرفه ها در 

و تحقیقات کشاورزی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، حفظ نباتات، شیالت، تولیدات دامی، تولیدات امور باغی، تولیدات امور زراعی، 

مکانیزاسیون و صدور، تمدید و بهره برداری واحدهای تولیدی و خدماتی در اردیبهشت ماه سال جاری توسط سازمان نظام 

 .اورزی و منابع طبیعی کشور جهت اجرا به سازمان استان ها اعالم شدمهندسی کش

بنا براین گزارش، سازمان با تشکیل کمیته ای دائمی با حضور نمایندگان موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و 

مرکز نوسازی و تحول اداری، نظام  توسعه روستایی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان تحقیقات اموزش و ترویج کشاورزی،

صنفی کشاورزی و مجمع ملی خبرگان کشاورزی، و با هماهنگی انجام گرفته با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

استان ها و همچنین نمایندگان تام االختیار سازمان ها و معاونت های تخصصی وزارت جهادکشاورزی اقدام به تدوین مجموعه 

 .نمود” ه های خدمات فنی مهندسی کشاورزی بخش غیردولتیتعرف"

غیردولتی ( اشخاص حقیقی و حقوقی)براین اساس، این تعرفه ها با هدف ایجاد وحدت رویه و تعیین مبنا و معیاری برای فعاالن 

 .ینداین بخش است تا بتوانند به استناد آن در ازای ارائه خدمات خود حق الزحمه مشخص شده را دریافت نما

کمیته دائمی تدوین تعرفه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ها آماده دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات 

 ./همه متخصصان و فعاالن بخش کشاورزی است

%AA08D%/۱5۴۳4/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30417/%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

62 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٧: تاریخ

 کشاورزی رونق برای فرصتی فراسرزمینی کشت

دشت کشور، نیمی از آن به مرحله بحرانی رسیده ،  356با توجه به آنکه از :عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 .برای حل این بحران باشدکشت فرا سرزمینی می تواند جایگزینی موثر 

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عباس پاپی زاده عضوکمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

دشت کشور، نیمی از آن به مرحله بحرانی رسیده و دیگر نمی توان از آنها  356با توجه به آنکه از : کشت فرا سرزمینی اظهار داشت

 .باشد استفاده کرد، کشت فرا سرزمینی می تواند جایگزینی موثر برای حل این بحران 

نی در کشور های آفریقا و آسیای مرکزی برای کشت برخی محصوالتی کشت فرا سرزمینی توسط سرمایه گذاران ایرا: وی افزود

 .همچون غالت و دانه های روغنی دنبال می شود چرا که این رویکرد هزینه های کمتری در مقایسه با واردات دارد

روز در بخش  اگر تکنولوژی: پاسخ به این سوال که کشت فرا سرزمینی وابستگی ایجاد می کند یا خیر؟ گفت در پاپی زاده 

کشاورزی فراهم شود، دیگر نیازی به کشت فرا سرزمینی نداریم اما اکنون به سبب کشاورزی سنتی و محدودیت منابع آبی این نیاز 

 . در کشور احساس شده و می توان گفت که این امر یک حرکت روبه جلو است

با توجه به اجرای دو برنامه در خصوص خودکفایی دانه : عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به واردات برخی محصوالت بیان داشت

درصد دانه های روغنی وارداتی است و حال با این وجود می توان گفت که کشت فرا سرزمینی ایده  6۵های روغنی ، اکنون 

 .جدیدی است که در صورت اجرایی شدنش ارزش افزوده نصیب کشور خواهد شد

%/۵۵6۱4۴5/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۰۵سه شنبه 

 کشاورزی ای روزنامه تریبون حفظ در جهادکشاورزی وزارت وظایف

ساعت و دقیقه به مدد گسترش  دنیای پرشتاب رسانه از روز و. روز در حال گسترش است رسانی تخصصی روزبه عرصه اطالع

ها و اخبار به اقصی نقاط دنیا مخابره  های مجازی، به لحظه و ثانیه رسیده است، به طوری که طی چند ثانیه مهم ترین عکس شبکه

رسانی هستیم و این توسعه اخیراً نیز از سطح  در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز هرساله شاهد رشد دامنه اطالع .شود می

به عنوان « سبزینه»های اقتصادی پا را فراتر نهاده و شاهد انتشار روزنامه  رسانی تخصصی و صفحات روزنامه های اطالع یگاهپا

  .زیست تاریخ مطبوعات کشور هستیم نخستین روزنامه کشاورزی و محیط

نگاران قدیمی تخصصی بخش های مهندس محمدرضا جمشیدی از خبر برای اطالع از چگونگی انتشار این روزنامه، پای صحبت

  :آید ایم که ماحصل آن در ادامه می کشاورزی و سردبیر این روزنامه نشسته

 رسانی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را تشریح کنید؟ عنوان نخستین پرسش، لطفاً سیر تکاملی اطالع به

گاه روزنامه اطالعات  وگوهای گاه و بی شاورزی به گفترسانی اخبار حوزه ک اطالع ۳۱05توانم ادعا کنم که پیش از سال  به جرأت می

در آن زمان . شد ها ختم می الی اخبار صفحات اقتصادی روزنامه با متولیان وزارت کشاورزی سابق و اخبار برداشت محصوالت در البه

تلویزیونی گاهی به مباحث  های رادیویی و های جهادکشاورزی روابط عمومی فعال نداشتند و برخی برنامه تقریباً غالب معاونت

  .پرداختند کشاورزی و روستایی می

اندازی یک صفحه روزانه با عنوان  به پیشنهاد بنده اعتماد و با پیشنهاد راه« ابرار اقتصادی»سردبیر وقت روزنامه  ۳۱05اما در سال 

اندازی هفتگی موافقت شد  ر بود که ابتدا با راهالبته این پیشنهاد آنقدر غیرقابل باو. موافقت کرد "کشاورزی و صنایع غذایی "صفحه 

  .اش شد غذایی، باعث صدور مجوز انتشار روزانه و پس از آن به فاصله تنها دو هفته کیفیت قابل قبول صفحه کشاورزی و صنایع

یعنی موضوعی وجود خارجی نداشت و تولید اخبار هم به شکل فعلی « ایرنا»های فعلی جز  در آن مقطع هیچکدام از خبرگزاری

  .شد های ترویج منتقل می صرفاً اخبار برداشت محصوالت و یا شبکه. نبود

شد، اما در مجموع انتشار روزانه یک صفحه کشاورزی کار دشواری  از سوی روابط عمومی وزارتخانه هم گاهی اخباری ارسال می

شک در ادامه راه  ممکن شد و بی... مانی جمشیدی و  نیا، علیرضا صفاخو، کاری که از آغازین روزها با کمک فرشته حاتمی .بود

  . جسارت همکارانم ستودنی و عامل توفیقات بعدی بود

دلیل عدم حمایت وزارت  اندازی شد، اما به روزنامه اقتصادی هم، صفحات مشابه کشاورزی راه ۵دلیل موفقیت این صفحه در  بعدها به

  .ه تعطیلی کشیده شدیکی ب خصوص در دولت دهم یکی جهادکشاورزی به

طور حتم انتشار یك روزنامه  گویید، به اندازی روزانه صفحه کشاورزی و صنایع غذایی سخن می وقتی از مصایب راه

  .تر خواهد بود تخصصی در این حوزه بسیار سخت

تردید کار انتشار  بی است، اما ۳۱05بسیار متفاوت تر از سال  6۵با وجود آن که شرایط تهیه خبر و گزارش کشاورزی در سال 

  .خواهد که متولیان جهادکشاورزی باید قدر آن را بدانند زدنی می روزنامه کشاورزی آن هم توسط بخش خصوصی جسارت مثال

نامه با شکل و شمایل  پس از انتشار نخستین هفته ۳۱04غذایی، در سال  عنوان بنیانگذار صفحه روزانه کشاورزی و صنایع به

 با اما افتادیم، کشاورزی روزنامه نخستین انتشار فکر به با مدیریت برادرم،« دنیای سبز»نام  کشاورزی و صنایع غذایی بهای  روزنامه

روزنامه تخصصی، جسارت پای نهادن در این مسیر را نیافتیم تا  یک انتشار آور سرسام های هزینه دلیل به الزم تجربه بودن دارا وجود
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زیست صاحب تریبونی  ام مهندس بابک کالنی که دل شیر دارد، بخش کشاورزی و محیط کار فرهیختهکه به همت دوست و هم این

 .تاریخی شده است که باید قدرش را بدانند

 اید؟ بیشتر روی چه مباحثی تمرکز کرده« سبزینه»در 

ایم و البته  ه روزانه شروع کردهصفح 0زیست پایه مطالب این روزنامه است که ابتدا کار را با  طبیعی است که کشاورزی و محیط

  .تدریج تعداد صفحات تخصصی را بیشتر کنیم صفحه افزایش داده و به ۳7زودی به  بنای آن داریم که تعداد صفحات را به

سزای  عنوان رکن اساسی ترسیم کرده است، توجه به نقش به عنوان سیاستگزار اصلی این روزنامه به آن چیزی که مهندس کالنی به

  .کشاورزی در مقوله امنیت غذایی و سالمت جامعه است

بتواند در ترویج تولید و مصرف غذای سالم از بستر کشاورزی ایفای نقش کند، نه « سبزینه»همانطور که این اعتقاد وجود دارد اگر 

تر از درمان است،  تر و معقول هکم هزین« پیشگیری»که همیشه  تنها این روزنامه به آرمانش دست خواهد یافت، بلکه با توجه به این

های مولد تولیدی نظیر کشاورزی  عنوان یک رسالت ملی به بخش آور درمان به های سرسام تری خواهیم داشت و هزینه جامعه سالم

زیست و مسایل پیرامونی اش هم بسیار حایز اهمیت است که این روزنامه دست  البته امروز توجه به محیط .سوق داده خواهد شد

  .ای را پر کند روی آن نیز گذاشته است و در نظر دارد این خالء رسانه

ای مستدام  های الزم، انتشار چنین روزنامه ها معتقدند با توجه به ماهیت خاص بخش کشاورزی و عدم حمایت برخی

 نخواهد بود، در این رابطه چه نظری دارید؟

راهش ادامه  با قدرت به« سبزینه»که از مهندس کالنی سراغ دارم مطمئن هستم  اصالً موافق با شما نیستم، چرا که با عزم و توانایی

نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی نیز از ابتدا این حرکت را تحسین کرد و حتی  البته مهندس رمضان .خواهد داد

د که اگر بخش کشاورزی نیاز به تریبونی در سطح نیز حاضر شد، اما باید قبول کر« سبزینه»همزمان با روز افتتاح رسمی در دفتر 

روزنامه دارد و هدف این وزارتخانه همانطور که در نخستین روزهای فعالیت مجدد مهندس حجتی در دولت یازدهم عنوان شد، 

ای  ظیفهبدون تردید حمایت از این رسانه روزانه که با عشق و سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده، و. ایجاد جامعه کشاورزی است

های مسؤول به وظایف خود در قبال چنین حرکت ملی آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که  در واقع اگر ارگان .سنگین خواهد بود

اند،  اند عمل نکنند، نه تنها چراغ یک چنین حرکت بزرگی را خاموش کرده رهبر معظم انقالب به اقتصاد بدون نفت نیز تأکید کرده

  .دنبالش بوده محروم خواهند کرد ها به از تریبونی که سالبلکه بخش کشاورزی را 

امیدوارم جهادکشاورزی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مبادرت به انتشار یک روزنامه تخصصی برای خود کرده است، با 

  .ای کشور روشن نگاه دارد را همیشه در عرصه رسانه« سبزینه»حمایت خود چراغ 

dd۳5۴e5۵6۱۴b۴5e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۵۹/۲۰/۵٧ :تاریخ 

 صندوق از گذاران بیمه تومانی میلیارد ۰۴۴ طلب /گیرند می غرامت صندوق از کشاورز گذاران بیمه درصد 6۴
های وارد شده به کشاورزان در سال زراعی  میلیارد تومان از غرامت بابت خسارت ۴55هنوز : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت

 .پرداخت نشده است 6۴-6۱

میلیون هکتار از اراضی زراعی  ۱.۵بیش از   :، گفتخبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی نژاد در گفت محمدابراهیم حسن

 .شود هزار هکتار از سطح باغات کشور بیمه می ۵75کشاورزی تحت پوشش بیمه کشاورزی است و ساالنه حدود 

توان گفت که در هیچ کدام از کشورهای منطقه حتی ترکیه چنین سطحی زیر  به جرأت می: دوق بیمه کشاورزی افزودمقام صن قائم

 .پوشش بیمه کشاورزی وجود ندارد

توان ادعا کرد که  وی در پاسخ به این سوال که وسعت کشاورزی در کشورهای منطقه قابل قیاس با ایران نیست، پس چگونه می

ایران از نظر سطح پوشش بیمه در رتبه سوم و چهارم   :اورزی ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است، گفتسطح پوشش بیمه کش

 .حتی در مقایسه با کشورهای اروپایی قرار دارد دنیا، 

 گذرد، اما از نظر سطوحی که توسط بیمه سال از قدمت بیمه کشاورزی در ایران نمی ۱5اگرچه بیش از : نژاد بیان داشت حسن

 .شود، ایران جزء کشورهای رده اول دنیا قرار دارد پوشش داده می

میلیون قطعه  0۵5ساالنه حدود : درصد صنعت طیور کشور بیمه است، گفت 05مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه  قائم

 .شود طیور در کشور بیمه می

 .درصد از بخش تحت پوشش بیمه کشاورزی است ۴5( غبانیام، طیور، زراعت و باد) در مجموع در بخش کشاورزی: وی تصریح کرد

کل زراعت   :درصد اراضی باغی تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دارد، گفت 74درصد اراضی زراعی و  ۱۴نژاد با بیان اینکه  حسن

 .پذیر نباشد ها کشاورزی و کشت بیمه کشور قابلیت بیمه ندارد و ممکن است در بعضی بخش

به عنوان مثال با توجه به محدودیت : پذیر نیست، اظهار داشت بیمه کشاورزی در مورد اراضی زراعی که بیمه مقام صندوق قائم

جویی در مصرف آب، شالیزارهای این مناطق مشمول بیمه کشاورزی  های غیرشمالی در راستای صرفه کشت برنج در استان

 .شود نمی

 .پذیری ندارد یسک در آن باالست، قابلیت بیمههمچنین مناطق پرخطر و اراضی که ضریب ر: وی افزود

درصد از کل اراضی مشمول  0۵درصد از اراضی زراعی کشور قابلیت بیمه ندارد و فقط  ۳۵در مجموع حدود : نژاد بیان داشت حسن

 .بیمه است

بیمه رضایت ندارند و  مقام صندوق بیمه کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا کشاورزان از پرداخت غرامت توسط صندوق قائم

سازی شود، تا انتظارات کشاورزان  باید در این زمینه فرهنگ : چرا تمایل کشاورزان برای بیمه محصوالت کشاورزی زیاد نیست، گفت

 .تر باشد از صندوق بیمه منطقی

ه سمت سود و انتفاع درصد حمایتی و غیر سود ده است و نگاه این صندوق ب ۳55صندوق بیمه کشاورزی یک صندوق : وی افزود

 .نیست

ریال به  ۵تا  ۴سال گذشته به ازای هر یک ریالی که به عنوان حق بیمه از کشاورزان اخذ شده بین  ۵طی : نژاد گفت حسن

 .گذاران غرامت پرداخت شده است بیمه

http://www.farsnews.com/
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د از دولت دریافت درص 4۵درصد حق بیمه از کشاورزان و  7۵به طور متوسط : مقام صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد قائم

شود، به آن  گذار دریافت می ای که از بیمه ها چندین برابر حق بیمه شود، بنابراین طبیعی است که بابت غرامت ناشی از خسارت می

 .شود پرداخت می

از : ، افزودگیرند ساالنه از صندوق غرامت می کنند،  درصد از کشاورزانی که محصول خود را بیمه می 05وی با بیان اینکه بیش از 

 .گیرند هزار کشاورز از صندوق غرامت می ۱۵5گذار در سال حدود یک میلیون و  میلیون بیمه 7.۵

 اگر بنابراین کند، می دریافت غرامت خسارت، وقوع صورت در صندوق به خود پرداختی سهم به توجه با گذار  بیمه: افزود نژاد حسن

گذار یکی باید سهم پرداختی خود را به صندوق بیمه  شود؛ از بین کشاورز و بیمه ی به کشاورزان پرداختبیشتر غرامت باشد قرار

 .کشاورزی افزایش دهد

پذیر نیست و در بیشتر مواقع هم  درصد است، امکان 4۵مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه افزایش حق بیمه دولت که  قائم

 .اردتوان افزایش پرداخت حق بیمه توسط کشاورزی وجود ند

کند و در صورتی که میزان  ای است که از کشاورز دریافت می گذار بر اساس میزان حق بیمه تعهد صندوق به بیمه: نژاد گفت حسن

 .یابد تعرفه افزایش یابد تعهد هم افزایش می

ایه کشاورز برای شود و هدف صندوق هم آن است که بعد از خسارت سرم رقم غرامت بر اساس هزینه تولید محاسبه می :وی افزود

 .ادامه فعالیت به آن بازگردانده شود

بنابراین در صورتی که کشاورز بر اساس تناژ تولیدی قصد دریافت غرامت را دارد، باید از سهم خود حق بیمه : نژاد تصریح کرد حسن

 .بیشتری به صندوق بپردازد

میلیارد تومان به  ۱۵در آنفلوانزای اخیر پرندگان در قم : گفت تر است،  وی با بیان اینکه پرداخت غرامت در بخش دام و طیور واقعی

 .مرغداران بیمه شده خسارت دیده غرامت پرداخت شد

  :تر است، تصریح کرد های فروخته شده سال زراعی جاری به کشاورزان واقعی مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه بیمه قائم

 ۴55، به ترتیب به 6۴هزار تومان بود که در سال  055و گندم آبی  7۵5هر هکتار گندم دیم در گذشته تعهد صندوق بابت غرامت 

 .میلیون تومان افزایش یافته است 7هزار و 

 .خطر در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه است 75۴رسته و  ۳۵۱حدود : وی افزود

میزان : گفت ای وجود دارد، ندم و برنج شرایط بیمه ویژهنژاد در پاسخ به این سوال که آیا برای محصوالت استراتژیک مانند گ حسن

درصد حق بیمه گندم توسط  05به عنوان مثال . پرداختی دولت بابت حق بیمه یک محصول بر اساس اهمیت آن متفاوت است

 .شود دولت پرداخت می

 .یابد درصد افزایش می 35کشاورز به درصد کاهش و سهم  ۴5در برخی از محصوالت هم حق بیمه پرداختی دولت به : وی افزود

 7۵و  4۵به طور متوسط سهم دولت و کشاورز بابت پرداخت حق بیمه به ترتیب : مقام صندوق بیمه کشاورزی بیان داشت قائم

 .درصد است

 .پذیری دارد، تحت پوشش بیمه است زارهای کشور که قابلیت بیمه درصد از گندم ۴5: وی گفت

 در تأخیر دلیل به تاکنون 00 سال از: گفت و کرد اشاره ها غرامت پرداخت در تأخیر علت و صندوق شکالتم به ادامه در نژاد حسن

 .کنیم تأمین کشاورزی بانک از استقراض با را کشاورزان به غرامت پرداخت ایم، بوده ناچار صندوق به دولت بیمه حق پرداخت
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 شده پرداخت کامل طور به 6۴ سال از غیر صندوق بیمه به کشاورزان بهن اینکه تعهدات بیا با قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی

 .است مقروض کشاورزان به غرامت پرداخت بابت کشاورزی بانک به توجهی قابل مبلغ بیمه صندوق: گفت است،

که در سال  شود، به طوری تأخیر پرداخت حق بیمه دولت به صندوق منجر به تأخیر در پرداخت غرامت کشاورزان می: وی افزود

های وارد  میلیارد تومان غرامت خسارت ۴55میلیارد تومان به کشاورزان غرامت پرداخت شد، اما هنوز  035حدود  6۱-6۴زراعی 

 .شده به کشاورزان پرداخت نشده است

۳۱6۵57۳3555760=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 کاال ثبت شماره پیامك با کشاورزان به کود مشخصات اعالم /امروز تا کودی برندفرمول 0۴۴۴ ثبت

شود ها و محصوالت در کشور مصرف می مورد نیاز برآوردشده برای استاندر حال حاضر تنها نیمی از میزان کود  . 

با بیان ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

ر در این برآورد را سطح زیر کشت، عملکرد شود، عوامل تأثیرگذا اینکه نیاز کودی کشور در هر سال از سوی این مؤسسه برآورد می

 .ای خاک و گیاه و وضعیت کمبود عناصر غذایی اعالم کرد مورد نیاز، نتایج تجزیه

ترین روش مورد استفاده در دنیا است،  محور که دقیق برآورد میزان کود مورد نیاز کشور بر اساس مدل گیاه: کامبیز بازرگان گفت

 .میلیون تن کود برآورد شده است ۴.۵ر صورت گرفته و نیاز کودی کشو

کنیم و این خطر بزرگی در  میلیون تن کود مصرف نمی 7.۵آمارها حاکی از آن است که ما در کشور بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .تولید غذا در آینده کشور است

کنیم، اما کود الزم  محصول برداشت میهای کشور از عناصر غذایی خالی شده است، هرساله  در حال حاضر خاک: بازرگان ادامه داد

 .دهیم مورد نیاز را به خاک نمی

ها با میزان برآوردشده بررسی شود که چرا در حال حاضر  باید فاصله چشمگیر بین مصرف کود در سطح استان: وی تصریح کرد

 .شود نصف میزان برآوردشده کود مصرف می

های متعددی دارد که  این فاصله میان برآورد میزان مصرف، علت: ی افزودرئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورز

سازی مصرف بهینه کود در کشور به معنی مصرف کود از نوع صحیح، در جای صحیح، به روش صحیح و در زمان صحیح  فرهنگ

 .ترین دلیل این اختالف است مهم

ای در  گونه در خرید و مصرف کود شده است، کیفیت کودها بوده؛ به یکی از عواملی که باعث دلسردی کشاورزان: بازرگان یادآور شد

نامه ثبت  کردند که عاری از عناصر مورد نیاز بود، اما خوشبختانه با ابالغ آیین برداران کودهایی را خریداری می های گذشته بهره سال

 .مواد کودی در سال گذشته، کیفیت کودها ارتقاء پیدا کرد

برداران نیز  بهره: برندفرمول کودی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب و ارائه شماره ثبتی آنها خبر داد و تأکید کردهزار  وی از ثبت سه

 .کننده کود تقاضای ارائه گواهی و شماره ثبت را داشته باشند باید زمان خرید کود به این شماره ثبت توجه کنند و از عرضه

شده  مشخصات کود خریداری ۱5553۴3۴7۴ند با ارسال شماره ثبت کود به شماره پیامک توان برداران می بهره: بازرگان اظهار داشت

توانند با این  برداران می همچنین بهره. را مشاهده کنند و در صورت نامعتبر بودن شماره ثبت نیز از این مسئله اطالع پیدا کنند

 .شده اطمینان حاصل کنند روش از اصالت و سالمت کود خریداری

های آینده  پایان با بیان اینکه همچنان برای رسیدن به بهترین کیفیت و کنترل کیفی بهینه در تالش هستیم، از برنامهوی در 

های فسفاته داخلی، تولید  مؤسسه تحقیقات خاک و آب به تأمین کود مورد نیاز از منابع داخلی، تأمین کودهای فسفره از خاک

آن، شناخت و پایش خاک برای جلوگیری از آلودگی خاک و تأمین امنیت مواد غذایی، کودهای بیولوژیک داخلی و کاهش واردات 

 ./افزایش ماده آلی خاک اشاره کرد

D%AB08D%/۱5۱۵0/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 تحفقیقات و نوآوری ها
 اناآی - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 نیست GMO نژادی، اصالح محصوالت /نژادگران اصالح رنگ خوش و طعم خوش های دستپخت

فرنگی سبز و سیاه، خیار  های اصالح نژاد پا به عرصه کشاورزی گذاشت، دیگر مشاهده بادنجان سفید، گوجه از زمانی که فعالیت

نکته آنکه فرهنگ استفاده از برخی محصوالت برای مردم برایمان عجیب و غیرقابل باور نیست؛ اما ... مینی، هندوانه توزرد و

ساز شود ای دیگر نیز همچنان هراس دارند که نکند محصول تولیدشده برایشان مشکل جاافتاده و عده . 

 :مژگان ستار -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

فرنگی سبز و سیاه، خیار  بادنجان سفید، گوجههای اصالح نژاد پا به عرصه کشاورزی گذاشت دیگر مشاهده  از زمانی که فعالیت

برایمان عجیب و غیرقابل باور نیست، اما نکته آنکه فرهنگ استفاده از برخی محصوالت برای مردم جاافتاده ... مینی، هندوانه توزرد و

 .ساز شود ای دیگر نیز همچنان هراس دارند که نکند محصول تولیدشده برایشان مشکل و عده

: گوید میایانا دهد و به خبرنگار تحقیقات علوم باغبانی از ورود بذرهای مختلف سبزی و صیفی به کشور خبر میرئیس مؤسسه 

ز تحت تأثیر کنند تا ضمن تنوع، بازار محصوالت فوق را نی ها اقدام به واردات ارقام متنوعی از بذور سبزی و صیفی می برخی شرکت

دهد، اما این  های اصالح نژادی این روزها، اجازه تولید محصوالت مختلف رنگی را می فعالیت: افزاید داراب حسنی می.قرار دهند

 .کند ای وارد نمی محصوالت به سالمتی لطمه

ای تاکنون بادنجان سفید را شاید  دهکنند، اما ع تعجب نمی... های قرمز، نارنجی، سبز، زرد و دلمه مردم کشورمان دیگر با دیدن فلفل

 .تجربه نکرده باشند

 میلیون تن سبزی و صیفی در کشور ۰2تولید 

میلیون تن است و  74سبزی و صیفی تولیدی کشور معادل : تأسیس سبزی و صیفی همچنین معتقد است رئیس پژوهشکده تازه

 .محققان کشورمان استهای اصالح نژادی یکی از اهداف  بخشی با استفاده از فعالیت تنوع

های بومی تولیدشده در کشورمان رنگ سبزی داشت،  بار بادنجان چون برای نخستین: کند محسن خدادادی خاطرنشان می

"eggplant" نام گرفت و سفید بودن رنگ این محصول دلیلی بر تراریخته بودن آن نیست. 

نظارت مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال اقدام به واردات انواع  های واردکننده بذور سبزی و صیفی تحت شرکت: دهد وی ادامه می

 .شود کنند که پس از طی مراحل قرنطینه به چرخه تولید وارد می مختلف بذور می

نفر  70از این پس پژوهشکده سبزی و صیفی مسئولیت مستقیم محصوالت مختلف سبزی و صیفی را با : کند خدادادی تصریح می

 .دار خواهد بود مالحظات مسائل تولید و پس از برداشت عهدهعضو هیأت علمی و با 

 تولیدکننده بذور سبزیجات رنگی، بیخ گوش تهران

شود، وارداتی است یا توسط محققان داخلی کشورمان تولید شده باشد، جای  ها دیده می اینکه محصوالتی با چهره متفاوت در مغازه

کند که هشت سالی است  ها فعالیت می حالی است که شرکتی در همین نزدیکیاین در . پرسش خیلی از افراد جامعه شده است

فرنگی از انواع خارجی  ترین تولیدکننده نشاء توت نخستین واحد تولیدکننده بذر هیبرید سبزی و صیفی است و عالوه بر آن بزرگ

ها تحقیق  که حاصل سال) "دانژه"هیبرید  خورشیدی نیز است و تولید بذرهای ۳۱07دار نمونه کشوری در سال  در کشور و گلخانه

شده از نظر ژنتیکی برای باروری و مقاومت باال، متناسب با اقلیم خاورمیانه  و توسعه در تولید نخستین بذر هیبرید ایران و مهندسی

 .را در کارنامه دارد( است

http://www.iana.ir/fa/print/IANA.IR
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ها مدل بادنجان در کشور  بیش از ده: گوید درباره تنوع رنگی و ظاهری محصوالت سبزی و صیفی می "هامون  "مدیرعامل شرکت 

شکل و با رنگ  تولید شده است که برخی از آنها به شکل سیلندری خیلی کشیده با رنگ میوه بنفش تیره، سیلندری سفید، بیضی

شکی و شکل با رنگ میوه مشکی، بیضی با رنگ مشکی براق، سیلندری با رنگ میوه بنفش مایل به م راه، گالبی بنفش راه -سفید 

 .سیلندری با رنگ میوه سفید هستند

 فرنگی با گوشت بنفش در راه بازار گوجه

شکل  فرنگی زیتونی ای که گوجه گونه فرنگی نیز تنوع باالیی وجود دارد، به در محصول گوجه: شود حمید امیرسیدی به ایانا یادآور می

های  تازگی محققان با انجام فعالیت تولید انبوه رسیده و بهرنگ به  شکل با رنگ قرمز خوش مرغی با رنگ میوه قرمز روشن، تخم

فرنگی و گل میمون است و ظاهری سیاه با  رنگی را در دست تولید دارند که ترکیبی شده از گوجه فرنگی سیاه اصالح ژنتیکی گوجه

قلب، کبد و عروق دارد که امید است دلیل باال بودن آنتی سیانون، ضدسرطان بوده و تأثیر خوبی بر عملکرد  داخلی بنفش دارد و به

 .تا دو سال دیگر وارد بازار شود

سال است که بذر بادنجان سفید نیز تحت بررسی قرار گرفته و با مصرف روغن کمتر برای سرخ کردن،  ۳5حدود : کند وی تأکید می

 .برای مصارف کنسروسازی کاربرد داشته و با پوست قابل مصرف است

های  ایران بهترین جای دنیا برای تولید بذور انواع سبزی و صیفی است و با گسترش فعالیت: افزاید می "هامون"مدیرعامل شرکت 

شود، برای تولید داخل هزینه  اصالح نژادی خواهیم توانست بخش عمده از ارزی که بابت واردات بذور سبزی و صیفی مصرف می

خوری و اندازه  مینی که آن هم ماندگاری باالیی داشته و مصرف تازه تا دو سال آینده خیار: کند امیرسیدی خاطرنشان می.کنیم

 .شود کوچکی دارد، به بازار وارد می

 .توانند با تأکید بر دانش داخلی و خارجی محصوالت خوب و باکیفیتی تولید کنند محققان ما می: دهد وی ادامه می

بذر در کشاورزی : شود کند و یادآور می یگر تولیدات این شرکت عنوان میرا از د... ها، هندوانه و امیرسیدی تولید انواع خیار، ملون

 ./توان ارزش افزوده برای کشور ایجاد کرد ای دارد و با تنوع آن می جایگاه ویژه

AF08D%/۱5۴4۴/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 تخم مرغ
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : ریختا

 شد تن هزار 222 ایران در خوراکی مرغ تخم تولید
 .هزار تن است 444های پرورش مرغ تخمگذار  تولید تخم مرغ خوراکی در مرغداری: مرکز آمار ایران گفت

 .کرد منتشر را ۳۱6۴ -تخمگذار مرغ پرورش های مرغداری سرشماری نتایج ایران آمار مرکز خبرگزاری فارس به گزارش

 .توسط مرکز آمار ایران انجام شد ۳۱6۴های مرداد و شهریور سال  های صنعتی کشور در ماه ی آمارگیری از مرغدار

های پرورش مرغ تخمگذار به روش تمام شماری و مرغداری های پرورش مرغ گوشتی به روش  آمارگیری مذکور از مرغداری

نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به  ۱۳۴0گیری در سطح کشور اجرا شد، در این آمارگیری از وجود  مونهن

 .عمل آمد

مرغداری پرورش مرغ تخمگذار در سطح کشور وجود داشته است که از  ۳۴57تعداد  ۳۱6۴براساس نتایج این آمارگیری در سال 

 .است بوده فعال غیر( واحد737) بقیه و فعال واحد ۳۳۴5 تعداد،  این

مرغداری تخمگذار در کشور بوده است که از این  ۳۱۵5شامل  ۳۱6۳این ارقام در ارتباط با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال 

 .غیرفعال بوده است( واحد 7۳4)مرغداری فعال و مابقی  ۳۳۱۱تعداد 

هزار تن گزارش شده است که نسبت به  444های پرورش مرغ تخمگذار  در مرغداری ۳۱6۱مقدار تولید تخم مرغ در سال 

 .افزایش یافته است( درصد ۱6)هزار تن  7۳6حدود  ۳۱6۳آمارگیری انجام شده در سال 

نفر  6۱۳۵نفر بوده است که از این تعداد  ۳53۵7، ۳۱6۱های پرورش مرغ تخمگذار در سال  تعداد کارکنان شاغل در مرغداری

، در ۳۱6۳براساس نتایج آمارگیری . داده است نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق تشکیل می ۳۱۱4زد و حقوق و شاغالن با م

نفر شاغالن بدون  ۳۳۵۴نفر از شاغالن را شاغالن با مزد و حقوق و  0۱7۴باشد که  نفر می 6۴40تعداد کارکنان شاغل  ۳۱65سال

 .اند مزد و حقوق بوده

که در مقایسه با نتایج حاصل از . میلیون قطعه بوده است 43ی سیستم قفس برای تولید تخم مرغ، های دارا ضمناً ظرفیت سالن

 .هفت درصد افزایش داشته است ۳۱6۳اجرای آمارگیری در سال 

۳۱6۵577555۳۳6۱=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۵۹۵۹فروردین  ۵٧: تاریخ

 نیست ممکن روسیه به صادرات /رفت دست از افغانستان در ایران مرغ تخم بازار درصد

نگرانی نمایندگان بخش خصوصی را مرغ در حال حاضر به مرز بحران رسیده و شرایطی بر آن حاکم است که  صادرات تخم

 .برانگیخته است

درباره وضعیت صادرات ( ایانا)دار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مرغ شناسنامه دبیر انجمن صنفی تخم

 .دادیماز دست  6۱درصد بازار افغانستان را نسبت به سال  35متأسفانه در سال گذشته بیش از : مرغ گفت تخم

توان روی صادرات  وقتی قیمت محصوالت تولید داخل، قدرت رقابت با نوع خارجی را نداشته باشد، نمی: فرزاد طالکش افزود

 .حسابی باز کرد؛ به همین دلیل هند و پاکستان با ورود به این بازار، جای ایران را گرفتند

شعار سیاسی شبیه است تا واقعیتی عملی، زیرا برای ارسال هر  داستان صادرات به روسیه نیز بیشتر به یک: وی خاطرنشان کرد

تومان به ازای هر کیلوگرم از این محصول  655شود؛ به عبارتی  مرغ اضافه می هزار دالر به قیمت اصلی تخم کانتینر حداقل شش

 .به این کشور ممکن نیستعنوان یارانه جبران نشود، صادرات  اگر این مبلغ از طرف دولت به. افزایش قیمت خواهیم داشت

دار ایران، در حال حاضر تمام امیدها به عراق است؛ زیرا با توجه به وضعیت بحرانی  مرغ شناسنامه به گفته دبیر انجمن صنفی تخم

ترکیه، فرصتی برای ایران فراهم شده تا از این موقعیت استفاده کند، اما نبود امنیت در این کشور و تشکیالت متزلزل آن، بر 

 .مرغ، همچنان ادامه داشته باشد شود سیر نزولی صادرات تخم بینی می ها و تجار افزوده است؛ بنابراین پیش های تولیدکننده نگرانی

ای رسیده که  های اخیر به اندازه مرغ در کشورهایی مانند ترکمنستان و تاجیکستان نیز در ماه تولید تخم: طالکش ادامه داد

شان باشند و دیگر نیازی به محصوالت ایران ندارند؛ این در حالی است که مسئوالن ایران در رسیدن  داخلیتوانند پاسخگوی نیاز  می

 .افتاد مرغ در این کشورها کمک شایانی انجام دادند و شاید اگر این همیاری نبود، چنین اتفاقی نمی به خودکفایی تولید تخم

درصد از  00مرغ صادراتی، حدود  هزار تن تخم 65از : سال گذشته تصریح کردمرغ در  هزار تنی تخم 6۵5وی با اشاره به تولید 

 ./درصد به افغانستان و دو درصد به عمان و ترکمنستان صادر شده است ۳5سهم صادرات این محصول به عراق، 

0D%-763۴3/35/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 شد آغاز گیالن در زمینی بادام کشت /ایران به زمینی بادام صادرات برای هند و عراق ترکیه، چین، رقابت

هزار تن  ۵۲۲حاکی از تولید ها  بینی هکتار فراتر رفته و پیش ٨۲۲زمینی در گیالن از دوهزار و  در حالی که سطح زیر کشت بادام

رسد رقابت چین، ترکیه، عراق، هند و امارات  نظر می زمینی است، بازارهای داخلی مملو از محصول وارداتی است و به پیله تر بادام

 .متحده عربی برای واردات بادام زمینی به ایران باال گرفته است

فصل : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  وگو مدیره اتاق بازرگانی گیالن امروز در گفت عضو هیأت

 .شود ماه آغاز شده و از اواخر شهریورماه نیز برداشت آن آغاز می زمینی در استان گیالن از ابتدای اردیبهشت کشت بادام

 ۳55رسد بیش از  نظر می فراتر رفته است و به هکتار 055زمینی در گیالن از دوهزار و  سطح زیر کشت بادام: غالمعلی قربانی افزود

 .هزار تن پیله تر بادام از این اراضی برداشت شود

شود  کش و لوازم آرایشی استفاده می زمینی در صنعت رنگ، الک، الکل، روغن، چرم، جالدهنده، حشره از بادام: وی خاطرنشان کرد

 .رود خوری به فروش می صورت خام استان گیالن بهزمینی تولید  علت عدم وجود صنایع تبدیلی، بادام که به

 رسد های وارداتی ترکیه به نام آستانه به فروش می بادام

درصد  05زمینی استان گیالن و  درصد تولید بادام 65در حالی که آستانه اشرفیه : مدیره اتاق بازرگانی گیالن ادامه داد عضو هیأت

های وارداتی از ترکیه به نام  هزار کشاورز در این استان بادام است، اما در مظلومیت پنجزمینی کشور را به خود اختصاص داده  بادام

 .رسد آستانه به فروش می

های گذشته به حدی بازار را اشباع کرده است که کشاورزانی که معیشت خود را از  زمینی طی سال واردات بادام: قربانی تصریح کرد

 .عنوان یکی از مشاغل اقتصادی معرفی کنند ولید بادام زمینی را بهگذراندند، نتوانستند ت این طریق می

 درصد بادام زمینی کشور وارداتی است ۴۴

دهد،  های منتشره و اسنادی که از چگونگی مجوز واردات بادام زمینی و شرایط قرنطینه آن خبر می بر اساس گزارش: وی یادآور شد

 .شود حاضر کشور را وارداتی شامل می زمینی و تخمه آفتابگردان حال درصد بادام 65

زمینی از چین، هندوستان، ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، سوئیس و هلند در مرکز گمرک وجود  واردات بادام: قربانی تأکید کرد

زار دالر وارد ه 67۱زمینی به ارزش شش میلیون و  تن بادام 735هزار و  دهد که در چند ماه گذشته پنج ها نشان می دارد و بررسی

 ./کشور شده است
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

 ندارم برفکی تب به مبتال های دام خرید از اطالعی /برفکی تب بیماری شیوع عامل 0
محدودیت در تأمین : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عوامل شیوع بیماری تب برفکی گفت

 .برفکی است های جدید و کوچ عشایر عوامل اصلی شیوع بیماری تب واکسن، ورود سویه

 در خبرگزاری فارس با خبرنگار اقتصادیوگو  زاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت  قاسم رضائیان

اری بومی است که علیرغم تالش سازمان دامپزشکی کشور بیم یک بیماری این: گفت کشور در برفکی تب بیماری وضعیت با رابطه

 .کردهای کشور شیوع پیدا  این بیماری در برخی استان 6۴برای کنترل آن در سال 

 به منجر زمان آن در که 06 سال معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به دالیل شیوع مجدد این بیماری بعد از

 و گذشته سال در برفکی تب واکسن تأمین در محدودیت :راس دام شده بود، اشاره کرد و افزود هزار ۴5 از بیش شدن تلف

 شیوع در تأثیرگذار عوامل مهمترین از( کشور به عربستان و ترکیه کشورهای جمله از) بیماری این جدید های سویه ورود همچنین

 .است بوده کشور دامی جمعیت در بیماری مجدد

های جنوبی و غربی کشور مشاهده شده است، اظهار  برفکی در استان زاده با بیان اینکه بیشترین جمعیت درگیر دام به تب رضائیان

 .است بوده مذکور های استان در بیماری این تلفات افزایش در کننده کمک عوامل از عشایر کوچ :داشت

های  های آذربایجان غربی و شرقی هم از جمله استان معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه استان

ها شده و به دنبال انجام  مین و تحویل این استاندر هفته اخیر دو محموله واکسن تأ: درگیر بیماری تب برفکی بوده است، گفت

 .های مذکور کاهش یافته است در استان  واکسیناسیون، شدت بیماری

 امیدواری اردیبهشت ماه، اظهار 77های کشور علیه بیماری تب برفکی از  رضائیان زاده با اشاره به آغاز واکسیناسیون سراسری دام

 .یابیم دست بیماری کنترل در خوبی نتایج به دامداران همکاری با کرد،

برفکی از محل تولیدات  بخشی از واکسن تب: شود، تصریح کرد وی در پاسخ به این سؤال که واکسن مورد نیاز چگونه تأمین می

 .شود داخل و بخشی هم از طریق واردات تأمین می

ریق واکسن تولید داخل و جمعیت گاو و جمعیت گوسفندی از ط: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .شوند های وارداتی واکسینه می گوساله هم از طریق واکسن

شود، ولی هزینه واکسن در جمعیت گاو و گوساله باید  ن انجام میرایگا کامال گوسفندی جمعیت واکسیناسیون: گفت رضائیان زاده

 .توسط دامدار پرداخت شود

برفکی نداریم و برای فازهای آینده  اکنون مشکلی برای تأمین واکسن تب: ها در سال، گفت ون دامفاز واکسیناسی ۱وی با اشاره به 

 .بینی شده است واکسیناسیون هم واکسن مورد نیاز پیش

 .انجامد روز به طول می ۴۵تا  ۴5روز دیگر آغاز و به مدت  7فاز اول واکسیناسیون سراسری از : رضائیان زاده تصریح کرد

های سبک و سنگین ناشی از بیماری تب برفکی  اشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در مورد میزان تلفات داممعاون بهد

 .است داشته ادامه تلفات هم امسال و شد تلف بیماری اثر بر بزغاله و بره هزار ۳۱ حدود 6۴ سال :اشاره نکرد و گفت
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 دالیل به سودجو ای عده برفکی  وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده در استان آذربایجان غربی و مناطق درگیر با بیماری تب

 نشده، دریافت گزارشی ن مورد تاکنونای در: گفت چیست، موضوع این دلیل کنند، می بیمار های دام خرید به مبادرت نامعلوم

 .کنم نظر  اظهار توانم نمی بنابراین

های درگیر با بیماری ممکن است، بعد از ابتال  بیماری تب برفکی قابل سرایت به انسان نیست، ضمن اینکه تعدادی از دام: وی افزود

 .بهبود یابند

های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان در حال حاضر مشکلی در رابطه با بیماری تب  رضائیان زاده با بیان اینکه استان

دامداران در صورت مشاهده بیماری باید دام سالم و بیمار را از یکدیگر جدا کنند و همچنین با آغاز : فکی ندارند، بیان داشتبر

 .های واکسیناسیون داشته باشند واکسیناسیون سراسری همکاری الزم را با اکیپ

گیری از شیوع بیماری پیشنهاد به تاخیر انداختن ها برای جلو در برخی استان: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت

هایشان با  کوچ عشایر به مسئولین مربوطه ارائه شده، ضمن اینکه ممکن است با این اقدام عشایر برای تأمین علوفه مورد نیاز دام

 .مشکل مواجه شوند
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 تولیدات دام و طیور

 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ : تاریخ

 زودتر سال 1 و کمتر هزینه داخلی؛ ژنومیك مواد با دام نژاد  اصالح
: شود، گفت نژاد ژنتیک دام به زودی برگزار می  های دامی جاهد با بیان اینکه چهارمین همایش اصالح مدیرعامل شرکت نهاده

 .شود سال زودتر انجام می ۵نژاد با استحصال مواد ژنومیک دامی در کشور با هزینه کمتر و   اصالح

 اصالح اینکه بیان با خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی های دامی جاهد در گفت حمید ورناصری مدیرعامل شرکت نهاده

اصالح نژاد به معنای به وجود آمدن نژادی است که بتوان تولید : وری تولید است، گفت هبهر در مؤثر عوامل از یکی دام ژنتیک

شود و هم دامدار سود بیشتری  خوداتکایی کشور در زمینه تولیدات مواد دامی بیشتر میبا این کار هم . بیشتری از آن به دست آورد

 .خواهد داشت

المللی علیه  ها بین و در دوران تحریم 67های دامی جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اواخر سال  وی با بیان اینکه شرکت نهاده

ی جوان در کشور و استحصال مواد ژنتیک، به این تکنولوژی  ا پرورش این گاوهاایران، گاوهای ژنومیک را از آمریکا وارد کرد و ب

 .در دنیا تجاری سازی شد، دست یافته است 7556مدرن که سال 

شد، اما در  های باال به کشور وارد می در گذشته مواد ژنومیک با صرف هزینه: مدیرعامل شرکت نهادهای دامی جاهد بیان داشت

شود و نه تنها مدت  ای بسیار کمتر در کشور از گاوها استحصال می های ژنومیک، این ماده با هزینه کردن گاوحال حاضر با وارد 

 .زمان اصالح نژاد کمتر شده است، بلکه کیفیت و سرعت کار هم افزایش یافته است

 نهادینه و غذایی امنیت موجب م،دا ژنتیکی پیشرفت» عنوان وی در ادامه به برگزاری چهارمین همایش اصالح نژاد ژنتیک دام با

ان، کنندگ تولید متخصصان، حضور با خرداد ۵ در روزه یک همایش این: گفت و کرد اشاره «است کشور در مقاومتی اقتصاد شدن

 .شود کننده مواد ژنتیکی از کشورهای مختلف دنیا برگزار می های تولید دامداران و مرغداران داخلی و بزرگترین شرکت

در همایش : ها برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی حضور خواهند داشت، تصریح کرد با بیان اینکه در این همایشورناصری 

 .شود های موجود در دنیا در حوزه ژنتیک و اصالح نژاد به صورت کامال تجاری ارائه می مذکور آخرین تکنولوژی

فرانسه، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا و آمریکا از بزرگترین کشورهای کشورهای : های دامی جاهد بیان داشت مدیرعامل شرکت نهاده

روند که ایران با کشورهای مذکور در زمینه تولید مواد ژنتیک دامی و  فعال در حوزه تولید مواد ژنتیک دامی به شمار می

 .های مربوط به آن در ارتباط است تکنولوژی

روز دنیا که   کنندگان و دامداران در این همایش با تکنولوژی تولید: کرد و تصریح کردوی به یکی از دستاوردهای این همایش اشاره 

 .شوند موثر است، آشنا می  وری و کاهش هزینه در افزایش بهره

تبادل تجارب و انتقال تکنولوژی به ارتقاء اطالعات فنی و تکنیکی در این حوزه در جهت ارتقاء صنعت بسیار کمک : ورناصری گفت

 .ندک می

هایی  در روش: های قبلی گفت های دامی جاهد در مورد برتری روش ژنومیک در اصالح نژاد نسبت به روش مدیرعامل شرکت نهاده

شد، اما در روش ژنومیک از بدو  سال زمان صرف می ۵شد، برای رسیدن به نتیجه  هایی در گذشته به کار گرفته می سنتی و روش

 .رسیدتوان به نتیجه  تولد گوساله می

در : توان حرکت اصالح نژاد را آغاز کرد، بیان داشت سال زودتر از قبل می ۵های کمتر  وی با بیان اینکه در روش ژنومیک با هزینه

 .های ژنتیکی مدنظر را دارد، به دست آورد توان نتیجه را در مورد اینکه دام تولیدی ارزش این روش از همان بدو تولد گوساله می
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۹۵۹فروردین  ۰۹: تاریخ

 اتحادیه حواله با جوجه فروش /کنند نمی رعایت را ریزی جوجه سهمیه ها استان برخی

یکی از این . ای کنترل کرد گونه توان با راهکارهایی متفاوت، میزان آن را به کشور بر کسی پوشیده نیست، اما میتولید مازاد مرغ در 

کنند ها آن را رعایت نمی ها حاکی است برخی استان بندی برای هر استان است که شنیده راهکارها سهمیه . 

با اعالم این خبر ( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی امروز در گفتگو 

 .ترین مشکلی است که باید حل شود ها در نظر گرفته شده، بزرگ ریزی در استان ای که برای جوجه رعایت نکردن سهمیه: گفت

شرکت : رضوی است، افزودهایی که این سهمیه را رعایت نکرده، خراسان  سیداحمد دلقندی با اشاره به اینکه یکی از استان

بنابراین در مواقعی که امکان صادرات محصول وجود داشته . تواند در تمام مراحل وارد شده و اقدام به خرید مرغ کند پشتیبانی نمی

 .صورت محدود کند؛ آن هم به و قرار نیست وارد بازار داخلی شود، از مرغداران خرید می

های دیگر  هزار تن مرغ از مرغداران خریداری شد که یا به استان سال گذشته حدود هشتعنوان مثال، در  به: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد عنوان کمک به نیازمندان در سبد کاال قرار می البته مقداری هم به. رفت و یا برای تهیه کنسرو مصرف شد

برخی مرغداران بیش از ظرفیت اسمی : دامه داددلقندی با بیان اینکه در حال حاضر تولید و کیفیت از شرایط مطلوبی برخوردارند، ا

 .البته وجود واحدهای بدون مجوز هم در این میان بودن تأثیر نیست. کنند ریزی می یا بیشتر از چهار دوره اقدام به جوجه

راسان مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی خ های وی در حالی است که یکی از کارشناسان طیور که پیش از این رئیس هیأت صحبت

 .اند ریزی را رعایت کرده و از سهمیه اعالم شده تخطی نکرده رضوی بود، معتقد است که تمام مرغداران استان، شرایط جوجه

تا شش میلیون و  ۴55هزار قطعه بوده که حدود شش میلیون و  ۳55سهمیه استان شش میلیون و : ساسان سروری تصریح کرد

 .شود هزار قطعه تخمین زده می 755ه، اما تولید کل استان، هفت میلیون و ریزی انجام گرفت هزار قطعه جوجه 455

ریزی باالتر از نیاز، دخیل  تنها واحدهای بدون مجوز هستند که در افزایش تولید و جوجه: وی در توضیح این اختالف یادآور شد

 .کنند استان، بدون پروانه فعالیت میدرصد واحدهای ۱5طوری که  آورند؛ به بوده و مشکالتی را برای بازار به وجود می

ها دستور  به گفته سروری، از طرف اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی سراسر کشور به سازمان دامپزشکی پیشنهاد شده تا به کارخانه

تاحدودی  با این عمل،. ای فروخته نشود های استانی، به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی، جوجه دهد که بدون ارائه حواله از اتحادیه

 .توان بر کنترل میزان تولید مرغ در کشور نظارت داشت می

 ./تر اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئوالن دامپزشکی کشور هرچه سریع
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٧جمعه 

 دولت میز روی لبنی صنایع و دامداران چالش حل طرح

کنندگان و تولیدکنندگان، مشکالت بین صنایع  به گفته مدیر کل نظارت بر محصوالت کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرف

مشکالت دامداران، صنایع لبنی به دلیل نداشتن فروش کافی، با رکود مواجه هستند که لبنی و دامداران ساختاری بوده و علیرغم 

ریزی موظف شدند طرحی جامع تهیه کنند و این موضوع در  برای حل این معضل، وزارت کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه

 .دستور کار دولت قرار گرفته است

برای حل مشکالت ساختاری موجود بین صنایع لبنی و دامداران، وزارت : اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا، علیرضا رستمی در گفت

 .ریزی موظف شدند طرح جامعی را تهیه کنند که این موضوع در دستور کار دولت است  جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه

 .رفی کیفیت شیر در نظر گرفته می شودبه گفته وی، در این طرح مشکالتی مثل باال بودن هزینه، تولید سنتی و از ط

گیرند و براساس مصوبه دولت در سال  لبنیات پرمصرف مثل ماست، شیر یا پنیر جزو کاالهای اولویت اول قرار می: رستمی افزود

زان گذشته، همه کارخانه های لبنی موظف بودند از اول دی سال گذشته نسبت به افزایش قیمت فرآورده های لبنی پرمصرف به می

تومانی قیمت خرید فعلی هر کیلوگرم ۳55و از طرفی نسبت به افزایش  ۳۱6۱حداکثر شش درصد نسبت به قیمت مصوب سال 

 .شیر خام از دامداران اقدام کنند

های مصوبی که داشتیم و  اتفاقی که در حال حاضر بین دامدار و صنایع لبنی افتاده این است که براساس قیمت: رستمی ادامه داد

های تولیدی که تمکین  قیمت مجاز که براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار از قبل تعیین شده بود، پرونده تعزیراتی واحد  زایشاف

نکردند توسط سه معاون وزیر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از پرونده ها به تعزیرات ارسال شد و مابقی نیز در حال 

 .ارسال است

کنند  ان تاکید می دامدار: کنندگان گفت کنندگان و تولید ت بر محصوالت کشاورزی و غذایی سازمان حمایت مصرفمدیر کل نظار

کنند که  از طرفی صنایع لبنی نیز عنوان می. که قیمت تمام شده شیر باالتر از نرخی است که در حال حاضر به فروش می رسانند

بفروشند که بتوانند شیر را با قیمت بیشتری خریداری کنند، ولی سازمان حمایت با  قادر نیستند محصوالت خود را با قیمت باالتری

های خود ولی قیمت خرید شیرخام را از دامدار، افزایش ندادند برخورد کرد، چون این موضوع  رغم باالبردن قیمت صنایعی که علی

 .شود به نوعی تخلف محسوب می
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۹ : تاریخ

 قیمت کاهش /قزاقستان در کلزا و گندم فراسرزمینی کشت آغاز /یابد می کاهش برنج و گندم کشت زیر سطح

 بانکی سود کاهش شرط به محصول
برای برخی محصوالت کشاورزی مانند گندم و برنج برنامه کاهش سطح زیر کشت و افزایش : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .عملکرد در واحد سطح آنها در دستور کار وزارت کشاورزی است

های  معاون وزیر کشاورزی امروز در حاشیه نشست مشترک معاونت، عباس کشاورز خبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

کاهش سطح زیر کشت : های نوین آبیاری در جمع خبرنگاران، گفت ستادی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در مورد توسعه سامانه

 .محصوالت برنج، گندم و چغندر و افزایش عملکرد تولید در دستورکار وزارت جهاد است

سال : دهد، گفت های غیرشمالی انجام نمی گونه حمایتی از کشت برنج در استان ینکه وزارت جهاد کشاورزی هیچوی با بیان ا

 .های غیرشمالی کاهش یافت درصد از سطح زیر کشت برنج در استان ۱۵گذشته 

 .به پاییزه است همچنین برنامه وزارت جهاد برای کاهش مصرف آب، انتقال کشت چغندر قند از بهاره: کشاورز تصریح کرد

های وزارت جهاد است که با  کاهش سطح زیرکشت گندم و افزایش عملکرد آن جزء برنامه: معاون وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد

هزار هکتار  655هزار هکتار سطح زیرکشت این محصول به یک میلیون و  355میلیون و  7شده، امیدواریم از  های انجام برنامه

 .برسیم

کاران ثبات قیمت این محصول در  زمینی یکی از مشکالت سیب: زمینی اظهار داشت مورد ساماندهی بازار محصول سیب کشاورز در

 .سال گذشته بوده که عواملی مختلفی ازجمله نوسان تولید و همچنین عدم پایداری در صادرات بر آن تأثیرگذار است 7

ریزی برای تولید میزان مشخصی از این  کشور است که هر ساله برنامه زمینی منطقه جیرفت و کهنوج قطب تولید سیب: وی افزود

شود که همین موضوع منجر به  اوقات موجب کاهش تولید و یا افزایش آن می شود، اما عوامل جوی گاهی محصول در آنجا انجام می

 .شود نوسان قیمت و در نتیجه ضربه اقتصادی به کشاورز می

عالوه بر تأثیر مسائل جوی بر میزان تولید این محصول، عدم صادرات پایدار نیز موجب : ریح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی، تص

شود که برای حل این مسئله سال گذشته از صادرکنندگان این محصول در اردبیل خواستیم تا  ایجاد مشکالتی برای کشاورزان می

 .عقد کنندزمینی قرارداد من برای صادرات پایدار با کشورهای متقاضی سیب

های دولت متقاضی منجر به قطع صادرات ناگهانی  شود و اتخاذ سیاست عقد قرارداد منجر به صادرات پایدار می: کشاورز بیان داشت

 .شود و ضربه به کشاورز نمی

ین است که توصیه ما به صادرکنندگان این محصول ا: زمینی در اردبیل اظهار داشت وی بااشاره به تجربه موفق صادرات موفق سیب

 .زمینی صورت گیرد در همدان و اصفهان نیز اقدامی مشابه به استان اردبیل برای صادرات سیب

  بنابراین سیاست: زمینی دومین غذای مردم کشور بعد از برنج است، افزود معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه سیب

 .های صادراتی برای آن است و تعیین مشوقوزارت جهاد کشاورزی حمایت از صادرات این محصول 

 وقت هر :یابد، گفت کشاورز در پاسخ به این سوال که چرا قیمت جهانی غالت کاهش یافته، اما در ایران قیمت آنها کاهش نمی

 .یابد رزی ازجمله غالت نیز کاهش میکشاو محصوالت قیمت یابد، کاهش بانکی تسهیالت کارمزد

http://www.farsnews.com/
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دهند و بنابراین وقتی قیمت تسهیالت بانکی در ایران در مقایسه با سایر کشورها،  تولیدکنندگان از تورم، هزینه میهمه : وی افزود

 .توان انتظار داشت که قیمت تولید متناسب با دنیا کاهش یابد باالست، نمی

های کشور از جمله  ر برخی از استانسیل اخیر د: معاون وزیر جهاد کشاورزی، بابیان اینکه به واردات گندم نیاز نداریم، گفت

 .خوزستان به تولید گندم آسیب نرساند

شوند و از آنجا که مزارع  روز آب در مزارع بماند، مزارع دچار خسارت نمی ۳۵در صورت وقوع سیل، حتی اگر تا : کشاورز بیان داشت

 .گندم در مرحله بستن دانه گندم قرار داشت، به محصول خسارتی وارد نشد

 .کشت کلزا که در استان خوزستان انجام شده، بر اثر سیل خسارت ندید  :مچنین بیان داشتوی ه

هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به زیر کشت کلزا رفته است،  ۳۳معاون زارعت وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه حدود 

 .کشت نشاء کلزا در برخی مناطق کشور انجام شده است: گفت

سال گذشته که صنعت قند و  65میلیون تن شکر در سال زراعی جاری تولید شد و این میزان تولید در  ۳.۵: یان داشتکشاورز ب

 .نظیر بوده است سابقه و بی شکر در کشور فعال است، بی

ه، کشت گندم و با توافقاتی که با این کشور انجام شد: وی با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی در قزاقستان آغاز شده است، گفت

 .کلزا در قزاقستان انجام شده است

همچنین مذاکراتی با اوکراین و روسیه به صورت شفاهی برای کشت فراسرزمینی انجام شده : معاون وزیر جهاد کشاورزی، افزود

 .است
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 کنند می تغییر کشت های تقویم تمامی /آینده سال پنج طی زراعی محصوالت تمامی نشائی کشت

نظر من عامل اصلی این بحران،  به داند، اما وزارت نیرو تغییر اقلیمی و منابع طبیعی، احداث سدها را مقصر اصلی این معضل می

 .تقاضا و فشار به طبیعت بیش از توان اکولوژیکی است

های  ، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در نشست مشترک معاونت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آبیاری موضعی با بیان اینکه میزان  توسعه سامانههای ستادی و استانی مرتبط پیرامون  زراعت، باغبانی، آب و مدیریت

های کشور به دالیل متعددی و نه فقط تغییر اقلیمی در سطح ملی کاهش چشمگیری پیدا کرده است و رابطه بارندگی با  آب روان

ایم، اما این سد تاکنون  درصد معمول بارندگی داشته ۵۵در حوضه سد کرخه بیش از : اند، گفت ها از یکدیگر فاصله گرفته آب روان

 .میلیارد مترمکعب است ۵.۵میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که ظرفیت این سد  ۱.۵سرریز نکرده است و میزان آب فعلی آن 

نظر من عامل  داند، اما به وزارت نیرو تغییر اقلیمی و منابع طبیعی، احداث سدها را مقصر اصلی این معضل می: عباس کشاورز افزود

 .این بحران، تقاضا و فشار به طبیعت بیش از توان اکولوژیکی است اصلی

بخشی  بار تعادل گیران آب برای نخستین تصمیم: وی با اشاره به تهدید جدی افت آب زیرزمینی در کشاورزی کشور خاطرنشان کرد

 .عنوان پروژه اصلی روی میز دولت گذاشتند که شاهد نتایج مثبتی را دربر خواهد داشت را به

های  عنوان رودخانه رودخانه دائمی در کشور وجود داشت، اما امروز تنها کارون و ارس به ۳۱سال گذشته،  ۳۵تا : کشاورز ادامه داد

 .شود دائمی دیده می

های  میلیارد مترمکعب از آب ۳۳وی یکی از توافقات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و دولت در برنامه ششم را کاهش برداشت 

های زیرزمینی وارد کرد، بلکه باید برداشت آن را  عالوه بر آنکه نباید فشاری بر آب: رزمینی در هر سال برشمرد و تصریح کردزی

 .محدود کنیم

برای بقای سرزمین و کشاورزی، حفظ فرهنگ و پایداری اجتماعی باید تقاضای آب : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

های مرزی که در دولت جدید به آن پرداخته  کنیم؛ چون فضایی برای توسعه منابع آبی نداریم، جز توجه به آبرا بیشتر مدیریت 

 .شد

توانیم این حق  آسانی نمی ایم و به دنبال گرفتن حق خود افتاده تنها جایی که آب در آن موجود است و ما دیر به: کشاورز تأکید کرد

 .های مرزی است اسی بگیریم، آبرا چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ سی

هر تدبیری که انجام : وی با بیان اینکه در سطح کالن نباید به فکر زمین برای کشاورزی غیر از مناطق مرزی باشیم، اظهار داشت

 .شود، نباید زمین کشاورزی افزایش یابد می

در : دنبال مقصر باشیم، گفت ایم و نباید امروز به ش دچار شدهکشاورز با اشاره به اینکه سهواً یا عمداً، با دانایی یا نادانی به این چال

 .میلیارد مترمکعب آب نبوده است 74میلیارد مترمکعبی بیش از  ۴0شده با ظرفیت  پنج سال گذشته در سدهای احداث

از ما به کشاورزی ادامه وی با اشاره به اینکه دنیا در مقابل این بحران تسلیم نشده است و بسیاری از کشورها با آب سرانه کمتر 

حل  شود، اما نگرانی من از عدم درک این مسئله است، چون راه در حال حاضر نگرانی بابت کمبود آب احساس نمی: دهند، افزود می

 .برای گذر از این چالش فراوان است و تنها نیازمند درک آن هستیم

: امروز کشور نیازمند یک تحول و تکنولوژی است، خاطرنشان کردمعاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کشاورزی 

 .وری اقتصادی آب و منطق غذایی نیست عنوان مثال ما ظرفیتی برای تولید برنج نداریم و این موضوع دارای منطق بهره به
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های  خوشبختانه طی سال .برای رسیدن به منافع ملی، با یکدیگر همکاری کنیم و کشاورزان را آگاهی کنیم: کشاورز ادامه داد

 .اند و متوجه بحران حال حاضر هستند های پیش رو را قبول کرده مداران چالش گذشته، سیاست

کشاورزی کشور نیازمند یک : وی با بیان اینکه نسخه ما برای کشاورزی امروز کشور، کشاورزی با آب کمتر است، تصریح کرد

تنها باید به آن ورود پیدا کنیم و نخستین گام مؤثر ورود محققان به عرصه عمل  شده است که شده و آزمایش دیدگاه جدید شناخته

 .است

ای و موردی را به کشاورزان ارائه دهند و آنها را آگاه کنند که چه  محققان باید صدها نسخه عملی، منطقه: کشاورز یادآور شد

 .محصولی را بکارند که هم تولید اقتصادی داشته و هم پایدار باشد

زمینی باید طی پنج سال آینده کشت نشائی شوند تا گیاه عالوه بر  تمامی محصوالت زراعی غیر از گندم، جو و سیب: ی تأکید کردو

 .تر و با عملکرد بهتر باشد اینکه دیرتر وارد زمین شود، سالم

نگرش به تولید باید : م، اظهار داشتهای کشت را باید تغییر دهی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه تمامی تقویم

هرکس به هر دلیلی نتوانست محصوالت سبزی و صیفی را در گلخانه کشت کند، باید بتواند کشت نشائی را با آبیاری . تر باشد دقیق

 .پاشی انجام دهد میکرو و مالچ

راحتی  وجه به اینکه این رویکرد جهانی است، بهبا ت: کشاورز با اشاره به اینکه تغییرات در ابتدا سخت و نامأنوس خواهند بود، گفت

توان کار را به ثمر رساند و محققان و کارشناسان باید مشکالت،  رخ خواهد داد، با مدیریت، دانش و تکنولوژی گذشته نمی

 .ها را رفع کند و شروع به کار کنند ها و نارسایی محدودیت

آید، باید به  ست که فرصت زیادی نداریم و هر کس که کاری از دستش برمیای ا گونه شرایط چالش کمی آب به: وی همچنین افزود

 .این محدودیت زمانی توجه کند

هیچ نگرانی برای تأمین و تقویت امنیت غذایی نداریم و تنها باید توانایی کشاورزان جدی گرفته : کشاورز در پایان خاطرنشان کرد

 ./شود
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 هلند و ایران کشاورزی علمی اطالعات تبادل /۰۴١2 ژانویه در روسیه به لرستان از صیفی و سبزی صادرات

به کشور روسیه  ۰۲۵٧که در پروژه مشترک بین ایران و هلند در استان لرستان در حال تولید است، ژانویه محصول سبزی و صیفی 

شود صادر می . 

های کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و هلند،  ، در راستای توسعه همکاری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای که در استان لرستان و  در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، دو پروژه دومین نشست وزرای کشاورزی این دو کشور

: گذاران هلندی در حال اجرا است، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در این باره گفت آذربایجان شرقی با شرکت سرمایه

 ۵5مپروری، فرآوری، گردشگری و پروژه هایی همچون دا این مجتمع کشت و صنعت به نام فجر صفای لرستان است و فعالیت

 .ها را دربر دارد هکتاری توسعه گلخانه

ها و  گذاری توسط هلندی درصد سرمایه ۱5هکتار عملیات اجرایی در حال فعالیت است که  ۳5در فاز نخست، : عبدالرضا بازدار افزود

 .شود ها آغاز می درصد توسط ایرانی 45

نخستین محصول تولیدی که شامل سبزی و  75۳4د در این فضا از هلند وارد شده و در ژانویه های موجو تکنولوژی: وی ادامه داد

 .شود صیفی است، به کشور روسیه صادر می

های این گلخانه از کشور هلند وارد شده و با توجه به موقعیت خاص لرستان، بازدید از این استان قابل  سازه: بازدار خاطرنشان کرد

 .توصیه است

 های هوشمند در ایران ها در ایجاد گلخانه گذاری هلندی سرمایه

این پروژه : ها در این استان اظهار داشت در ادامه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره پروژه مشترک با هلندی

رسد و پیشرفت  برداری می بهرههکتار آن تا تیرماه سال جاری به  ۳۱هکتار آغاز شده که در فاز نخست  ۵5ای نیز در سطح  گلخانه

 .درصد داشته است 6۵فیزیکی باالیی در حد 

صورت کنترل هوشمند هدایت  متر ایجاد شده و کل مجموعه به 4.۵ای و با ارتفاع  این گلخانه از نوع شیشه: کریم مهری تصریح کرد

 .رود که هیأت هلندی از آن بازدید کنند شود و امید می می

 مسائل مربوط به مدیریت آب قابل انتقال به ایران استها در  تجارب هلندی

های ایرانی و هلندی روابط خوبی با  شرکت: مسئول بخش باغداری وزارت کشاورزی و جنگلداری هلند نیز در این نشست گفت

لیتر آب در کشور هلند فرنگی در هر مترمربع با استفاده از پنج  کیلوگرم گوجه ۳55یکدیگر داشتند و ظرفیت باالیی در زمینه تولید 

های  توانیم همکاری با توجه به آنکه مسئله آب برای ایران اهمیت دارد، در زمینه نحوه مدیریت آب می: هرمنز یادآور شد.وجود دارد

های هلندی خواهان آن هستند که از مرحله تولدی تا تحویل محصول به مشتری  شرکت: وی تأکید کرد.ای داشته باشیم گسترده

 .کنند همکاری

در زمینه مقابله با چالش موجود درباره حیف و میل شدن : مسئول بخش باغداری وزارت کشاورزی و جنگلداری هلند افزود

 .های خوبی توسط محققان هلندی به انجام رسیده است محصوالت کشاورزی نیز برنامه

ایران برای تولید چه محصوالتی مناسب است تا امیدواریم در کارگروهی مشترک مشخص شود که هر منطقه از : هرمنز ادامه داد

 .کنیم ای را بررسی بتوانیم در این زمینه همکاری کنیم و روابط دوجانبه
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های خوبی را  تواند همکاری ترین صادرکننده محصوالت کشاورزی به کشورهای اروپایی است که می هلند بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .شدبرای صادرات محصوالت ایرانی داشته با

شده  های انجام گفتنی است، در این مراسم، در هیأت همراه هلند یکی از اساتید دانشگاه تایوان حضور داشت که درباره پژوهش

درباره آب در دانشگاه واخنینگن سخن گفت و از کارشناسان ایرانی دعوت کرد که برای تبادل اطالعات علمی به محققان این 

 ./ه کننددانشگاه بپیوندند و تبادل تجرب
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 چای
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ : تاریخ

 کشور در چای امیدبخش های کلنی پیش معرفی
 .در کشور خبر داد 63های امیدبخش گیاه چای تا سال  کلنی رئیس مرکز تحقیقات چای از معرفی پیش

های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم  وگو با خبرنگار فارس در الهیجان با اشاره به ابالغ سیاست رضا آزادی امروز در گفت

 .کند گذاری بر تولید ملی را برجسته می اقتصاد مقاومتی ارزش: رهبری اظهار کرد

در حوزه تحقیقات چای : رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزودوی حمایت از تولید ملی را از رهنمودهای مقام معظم 

 .کنیم موضوع اقتصاد مقاومتی را پیگیری می

گیاه چای : ترین نوشیدنی پس از آب در کشور است، تصریح کرد رئیس مرکز تحقیقات چای با بیان اینکه چای به عنوان رایج

 .رسد متر می ۳0همیشه سبز است و ارتفاع این درختچه تا 

ای و  های چای در اراضی جلگه درصد از باغ ۱5: های گیالن و مازندران خواند و بیان کرد آزادی، منطقه کشت گیاه چای را استان

 .شود دار وجود دارد و به عنوان گیاه پوششی محسوب می درصد در اراضی شیب 45

میلیون نفری کشور  05کیلوگرم است و جمعیت  ۳.۴ی در ایران مصرف سرانه چا: های حوزه چای اشاره کرد و افزود وی به چالش

 .هزار تن واردات چای داریم 05کند، اما تولید چای داخلی در بازار بسیار کم است و  هزار تن چای مصرف می ۳۳5ساالنه 

 چای محصول توسعه: کرد خاطرنشان کشور، در کاال این مصرف و واردات بر دولت نظارت بر کیدٔ  رئیس مرکز تحقیقات چای با تا

 .دارد اهمیت ما برای بازار به عرضه و تولید برای

شود و یکی  تولید چای ارگانیک بسیار با اهمیت محسوب می: آزادی، تنوع در محصول چای را بسیار حائز اهمیت خواند و یادآور شد

 .حصول استای در تولید ارگانیک واقعی را دارد، این م از بهترین گیاهانی که شرایط پایه

های چای  سال گذشته باغ 45: های چای از مشکالت چای با کیفیت است، اظهار کرد وی با اشاره به اینکه کاشت و قدیمی بودن باغ

 .های چای داریم کنی و جایگزینی بوته ایجاد شده و فکرهایی برای ریشه

 وارد السلطنه کاشف توسط چای گذشته سال ۳۳۵: افزود و کرد کیدٔ  های چای تا سازی باغ رئیس مرکز تحقیقات چای بر جوان

های چای آغاز شده  شود، بنابراین تحقیقات کاربردی نوسازی باغ سال تخمین زده می 45تا  35 بین چای های باغ عمر و شده کشور

 .است

های جدید  یگزینی بوتهجا: کنی و جایگزینی چای رسیدیم، تصریح کرد سال به اثبات نظریه ریشه 6آزادی با بیان اینکه در مدت 

 .هاست که در این زمینه حرکت کنند شود و وظیفه حاکمیتی دولت موجب ارتقای درآمد چایکاران می

 63تا پایان سال : های جایگزین در مرکز تحقیقات چای خبر داد و بیان کرد ساله برای تولید بوته 75تا  ۳۵های  وی از اجرای طرح

 .شود معه کشاورزی کشور معرفی میهای امیدبخش چای به جا کلنی پیش

کاهش زیر کشت و : های چای عنوان کرد و گفت رئیس مرکز تحقیقات چای، اجرا نکردن صحیح عملیات بهزراعی را از مشکالت باغ

 .شود ها از دیگر مشکالت تولید چای محسوب می شدن باغ  کوچک

۳۱6۵57۳655577۵=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 چای
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵شنبه  سه

 چای تضمینی خرید نرخ درصدی 6 کاهش از الهوتی انتقاد

 .درصد کاهش یافته است ۳5به  ۳0نرخ خرید تضمینی چای از : نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم، گفت

قیمت : ریزی، گفت خبرنگار پارلمانی ایسنا، مهرداد الهوتی در تذکر شفاهی خطاب به رییس سازمان مدیریت و برنامهبه گزارش 

پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی . گوید رییس سازمان چای از بالتکلیفی در این زمینه سخن می. تضمینی چای هنوز ابالغ نشده است

ها حکایت از کاهش  درصد کاهش داد و حاال شنیده ۳۴شورای اقتصاد این نرخ را به درصد قیمت بود اما کمیته ماقبل  ۳0افزایش 

 ۵5سالی . شود؟ و چرا چای خارجی باید وارد شود چرا کشاورزان در بالتکلیفی نگهداشته می. دهد درصد خبر می ۳5این عدد به 

 .ایم شد اما برای هند و چین اشتغال ایجاد کرده هزار تن چای در کشور تولید می

 ۳55در استان گیالن بالغ بر . میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آب شرب کمک شد ۵55: وی در تذکری به وزیر نیرو، گفت

مردم از شما . شود شمال کشور آب آشامیدنی نداشته باشد؟ روند کار آن طور که باید، نیست مگر می. روستا آب آشامیدنی ندارند

 .له هرچه سریعتر رسیدگی شودانتظار دارند به این مسئ

حتما دولت و وزارت جهادکشاورزی باید به : فرد در پاسخ به این تذکر گفت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی حجت

امیدوارم . ای شود مسئله حمایت از کشت داخلی به ویژه در بخش چای که انصافا منبع درآمد جدی برای کشاورزان است توجه ویژه

 .وجه قرار بگیردمورد ت
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 حبوبات 
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۱پنجشنبه 

 جهان در حبوبات تن میلیون 8۴ تولید

 .میلیون تن است 35میزان تولید حبوبات در جهان، : کشور گفترئیس موسسه اصالح بذر و تهیه نهال 

بخش کشاورزی : به گزارش خبرنگار ایسنا در لرستان، گودرز نجفیان روز چهارشنبه در ششمین همایش ملی حبوبات، بیان کرد

 .حروم واقع شده و باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد

تواند کانون همگرایی  ششمین همایش می: مانند زنجیره به هم متصل هستند، افزودوی با بیان اینکه در کشاورزی تمام محصوالت 

 .ها با هم باشد های کاربردی و سایر بخش برای پژوهش

دهنده اهمیت آن به عنوان منبع  شود که نشان میلیون تن حبوبات تولید می 35در حال حاضر در جهان حدود : نجفیان ادامه داد

 .اسیدهای آمینه در رژیم غذایی مردم استغذایی، تولید کالری و 

دهد و با نامگذاری  یک محصول را مورد توجه قرار می FAO هر سال: رئیس موسسه اصالح بذر و تهیه نهال کشور خاطرنشان کرد

 .امسال به عنوان سال حبوبات توجه متخصصان و محققین کشاورزی را به این محصوالت جلب کرده است

 نخود –االیام در ایران تناوب زراعی گندم  از قدیم: ها از جمله نخود است، افزود ران خاستگاه ژنتیکی بعضی گونهوی با بیان اینکه ای

 .شد یم گندم عملکرد افزایش باعث ایرانی نخود خوب های پتانسیل و هوایی و آب شرایط به توجه با که گرفت می صورت

این موضوع . های متمادی کاهش یافته است به علت کشت مستمر آن در سالمتاسفانه در حال حاضر عملکرد گندم : نجفیان گفت

 .های بیشتری از حبوبات شود در همین راستا باید حمایت. آوری خاک بوده است به علت پایین آمدن عملکرد و محصول

 .را بر روی عملکرد دارد تأثیر نبود، چراکه آب بیشترین تأثیر همچنین مسائلی که برای آب اتفاق افتاده بی: او یادآور شد

 .شود ها می ها باعث ایجاد توفان فکری در پژوهش برگزاری این همایش: ها اظهار کرد وی با اشاره به برگزاری همایش

 5.۵در بودجه تولید ناخالص ملی سهم پژوهش از : های دولتی است، بیان کرد نجفیان با بیان اینکه بخش کشاورزی نیازمند حمایت

 .و سهم قابل توجهی برای پژوهش دیده شده است به یک رسیده

های غربی است و اگر در یک سال حبوبات  عمده کشت در استان: گودرز نجفیان در حاشیه ششمین همایش ملی حبوبات هم افزود

 .کنند بکارند باز سریعا اقدام به کشت گندم می

را به نام حبوبات  75۳3ی همین سازمان خوار و بار جهانی سال ای در بین محصوالت دارند برا حبوبات جایگاه ویژه: وی اظهار کرد

 .نامگذاری کرده است

هزار  055در حال حاضر سطح زیر کشت حبوبات در کشور حدود : رئیس موسسه تحقیقات بذر و تهیه نهال کشور تصریح کرد

 .است هزار هکتار نیز رسیده 755هکتار است و این درحالیست که در گذشته به یک میلیون و 

میلیون هکتار سطح زیر کشت داریم که تقریبا دو  3.۵تا  3ترین آنها گندم است حدود  همچنین غالت که عمده: نجفیان اضافه کرد

 .شوند سوم آن به صورت دیم کشت می

مصرف آب را وری  ایم بهره در این موسسه برروی عملکرد محصوالتی از جمله گندم و جو کار شده است و سعی کرده: وی بیان کرد

 .باال ببریم

از عوامل : رئیس موسسه تحقیقات بذر و تهیه نهال کشور با اشاره به دلیل کاهش سطح زیرکشت حبوبات در کشور، خاطرنشان کرد

 .شود این کاهش بحث محدودیت آب است و این مورد بی تاثیر نیست چراکه بیشتر این محصوالت به صورت دیم کشت می
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ها که ما تولید مازاد داشتیم  اقتصادی و بازار این محصوالت بر تولید آنها بی تاثیر نبوده چراکه در برخی سالمسائل : نجفیان افزود

خریدند که این مسئله باعث کاهش رغبت آنها به کشت  شد و یا با قیمت بسیار پایین آن را می محصول کشاورزان خریداری نمی

 .گندم شده استاین محصوالت و جایگزینی آن با غالت از جمله 

های مدرن تغییر  های آبیاری داریم و باید آبیاری سنتی به روش های آبی نیاز به اصالح روش همچنین در بحث زراعت: وی گفت

گونه گندم بدون گلوتنی تولید نشده است و این محصول  در دنیا هیچ: رئیس موسسه تحقیقات بذر و تهیه نهال کشور بیان کرد.یابد

 .های بدون پروتئین است دم بدون گلوتن وجود دارد گندم نیست بلکه فابوپایروم است که یکی از گرامینهکه به عنوان گن

شود که بیماران سریاکی واکنش کمتری به آنها نشان  های با سطح گلوتن پایین کار می در حال حاضر روی گندم: نجفیان گفت

 .نین تحقیقاتی در کشور تا به حال انجام نشده استدهند اما گندمی دیده نشده که بدون پروتئین باشد و یا چ

D68008D%AA08D%/6۵57۳356۵04/news/fa/ir.isna.www//:http 
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 خرما 
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨شنبه 

 شد مشتری هم آمریکا /خرما صادرات پشتی الك افزایش

 کشاورزی و دامپروری -اقتصادی : سرویس 

ترین محصوالت ایران بوده که صادرات آن از نظر وزنی و ارزشی تنها حدود دو درصد نسبت  خرما در سال گذشته یکی از پرمشتری

افزایش چشمگیری پیدا کرده و  افزایش پیدا کرده است و ما تعداد مشتریان این محصول نسبت به سال های قبل ۳۱6۱به سال 

 .آمریکا هم به جمع مشتریان خرمای ایرانی پیوسته است

هزار تن انواع خرمای ایرانی از جمله استعمران، پیاروم، مضافتی، زاهدی، کبکاب و غیره  ۳4۳به گزارش خبرنگار ایسنا، سال گذشته 

درصد  7.0درصد و از نظر ارزشی  7.7که از نظر وزنی  کشور مختلف صادر شد 44هزار دالر به  ۵55میلیون و  7۱7به ارزش 

 .افزایش یافته است ۳۱6۱نسبت به سال 

بالروس، یوگسالوی، لتونی، پاکستان، چین، ژاپن، گرجستان، آذربایجان، آفریقای جنوبی، آلبانی، آلمان، اتریش، اتیوپی، ارمنستان، 

هزار  ۳۴تن به ارزش  ۳7)ستان، امارات، انگلستان، اندونزی، اوکراین، آمریکا ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکی، اسلوونی، افغان

، ایتالیا، ایرلند، بحرین، بلژیک، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، تاجیکستان، تایلند، تایوان، ترکیه، ترکمنستان، جمهوری چک، (دالر

سوئد، سوئیس، سومالی، شیلی، صربستان، عراق، عمان، روسیه،  سوریه، کره جنوبی، مولداوی، دانمارک، رومانی، سریالنکا، سنگاپور،

فرانسه، فنالند، فیجی، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کرواسی، کنیا، کویت، لبنان، لهستان، لیتوانی، مالتا، مالزی، 

رمای ایرانی در سال گذشته بودند که تعدد و مجارستان، مصر، موریس، نروژ، نیوزیلند، هلند، هند، ویتنام و یونان همه مشتریان خ

دارد، چراکه  ۵+۳تنوع آنها در قاره های مختلف نشان از افزایش مشتریان خرمای ایرانی پس از توافق هسته ای ایران با کشورهای 

امارات شود تا پیش از این ایران برای صادرات محصوالت خود مجبور بود تا دست به دامان کشورهای واسطه ای مانند ترکیه و 

 .بتواند از طریق آنها و با صادرات مجدد این محصوالت درآمد ارزی برای خود کسب کند

هزار دالر انواع خرمای  ۳۴تن به ارزش  ۳7تر اینکه سال گذشته آمریکا هم به جمع مشتریان خرمای ایرانی بازگشت و حدود  جالب

 .ایرانی را خریداری کرد

دالر رسید که  ۳.۱صادراتی طی سال گذشته با افزایش حدود شش درصدی مواجه شد و به کیلویی  قیمت خرمای ایرانی در بازار

 .این وضعیت نشان می دهد که بازار صادراتی خرما از نظر ارزشی طی سال های گذشته با روند تقریبا پایداری همراه بوده است

خلی و خارجی خرمای ایرانی همه تالش خود را به کار گرفت گرچه وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته برای افزایش مشتریان دا

اما افزایش حدود دو درصدی صادرات خرما نسبت به سال گذشته نمی تواند چندان امیدوارکننده باشد و به نظر می رسد تیره و تار 

 .ستشدن رابطه ایران با برخی کشورهای عربی مانند عربستان و کویت در این بازار بی تاثیر نبوده ا

D48A08D%/6۵57۳0۳5۵7۴/news/fa/ir.isna.www//:http 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ : تاریخ

 برداشت فصل آغاز از کشاورزان نیاز بر مازاد گندم تن میلیون ١9۰ تضمینی خرید
میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از آغاز فصل برداشت تا کنون  ۳.7دولتی از خرید تضمینی مدیر عامل شرکت بازرگانی 

 .خبرداد

تی ایران وضعیت ذخایر ، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولوزارت جهاد کشاورزی از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

 .میلیون تن گندم در کشور تولید شود ۳۱شود، امسال حدود  پیش بینی می: استراتژیک کاالیی را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت

ماه ذخیره  ۵در حال حاضر برای بیش از : قنبری، وضعیت ذخایر استراتژیک کاالیی را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت

ماه آینده کافی است، بنابراین هیچ مشکلی در زمینه  ۱، ضمن اینکه ذخایر برنج، روغن و قند و شکر برای بیش از گندم داریم

 .ذخایر و تأمین این کاالها وجود ندارد

استان کشور شامل  0این خرید در : هزارتن اعالم و اضافه کرد 755وی، میزان خرید تضمینی گندم را حدود یک میلیون و 

 .های ایالم، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان انجام شده است استان

هزارتن خرید رتبه اول را در این زمینه دارد، ادامه  46۵مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه استان خوزستان با 

هزارتن  65هزارتن، کرمان با  6۱هزارتن، ایالم با  ۳55های فارس با  عد از خوزستان، بیشترین میزان خرید به ترتیب در استانب: داد

 .هزارتن انجام شده است 0۴و بوشهر با 

اری شود، میلیون تن گندم از کشاورزان خرید 6.۵تا  6شود امسال حدود  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی می

های بهاره اگرچه عملیات خرید را مقداری کندتر کرد اما تاثیری بر میزان تولید گندم  خوشبختانه سیالب و سرما زدگی: افزود

 .نداشت و خسارتی در این زمینه ایجاد نشد

کشور تولید شود،  میلیون تن گندم در ۳۱قنبری با اشاره به اینکه پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که امسال حدود 

 ۳5هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که  ۳۱تاکنون بیش از : خرید تضمینی کلزا را نیز مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد

 .تن آن در استان خوزستان بوده است 4۵هزار و 

درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز  هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شود، ۳55شود امسال  وی با بیان اینکه پیش بینی می

 .تمامی طلب کلزاکاران به آنان پرداخت شده است درصد مطالبات گندمکاران و45تاکنون بالغ بر : گفت

۳۱6۵57۳۱55535۴=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=b13ff1fa-a40a-4f18-9057-2d1bee034aef
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950213000604


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

15 
 

 

 خشکسالی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

16 
 

 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 در کشور تولیدی ذرت درصد 0۰ /تضمینی قیمت التفاوت مابه پرداخت انتظار در خوزستانی کاران ذرت

 خوزستان

شده  اما آن بخش از بهای محصول فروختهقدم بودند،  کاران خوزستانی برای تحویل محصول خود در بورس پیش با وجود آنکه ذرت

ای از ابهام است کرد، سود محصولشان بوده که همچنان پرداختش در هاله التفاوت پرداخت می که باید دولت بابت مابه . 

خرید درباره ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفت

هزار تن محصول ذرت در قالب بورس عرضه شد و توانست بخش  735در استان خوزستان بیش از : تضمینی ذرت خوزستان گفت

 .اعظمی از بار سنگین دولت را که هرساله در پرداخت خرید تضمینی وجود داشت، سبک کند

التفاوت قیمت تضمینی با خرید محصول در بورس  که مابهای که در این بین وجود دارد، آن است  اما مسئله: نژاد افزود محمد قاسمی

تومان بهای هر کیلوگرم ذرت توسط دولت  635کاال که در تعهد دولت بود، هنوز باقی مانده است که البته اگر قرار بود همه 

 .شد، کشاورزان این مقدار از بهای محصول خود را نیز نداشتند پرداخت می

ها وارد چرخه قیمت تضمینی شوند، سازمان بورس خودش  ر سال جاری که قرار است تمامی استانالزم است د: وی خاطرنشان کرد

طاقتی آنها ممکن است آستانه صبرشان را کاهش  اند و کم را آماده کند، زیرا کشاورزان بیشتر مناطق کشور از سیل اخیر آزرده شده

شود و عرضه این محصول در بورس در سال گذشته  ستان تولید میدرصد ذرت کشور در استان خوز ۱7: نژاد ادامه داد قاسمی.دهد

درصد بهای واقعی محصول خود را دریافت کنند، اما دولت نیز باید  45کاران منطقه بود که بتوانند  کمک بزرگی به ذرت

 .تر پرداخت کند التفاوت محصول آنها را هرچه سریع های الزم را داشته باشد و بهای مابه مساعدت

 ها برای حضور موفق جو و ذرت در بورس ت زیرساختتقوی

سازی و اعتماد کشاورزان را دو عامل موفقیت عرضه ذرت و جوی  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان فرهنگ

و سایر ها  الزم است تشکیالت موجود در بورس کاال، انبارهای استان: تولیدشده در کشور در بورس کاال دانست و تصریح کرد

 .ها بیشتر تقویت شود تا نتیجه بهتری از این نوع خرید گرفته شود بخش

هزار تن است، اما بیشتر خودمصرفی است و قرار است امسال بخشی از  ۳۵5تولید جو در استان خوزستان بیش از : وی یادآور شد

سازی و سپس در بورس کاال وارد شود و  ادهعنوان واسط کشاورزان و بورس خریداری، آم آن توسط شرکت پشتیبانی امور دام به

های کشور نیز درباره محصول جو چنین تصمیمی دارند و بخش دیگری مستقیم توسط کشاورزان تحویل بورس  بقیه استان

اشت محصول تر این مسئله را تا قبل از برد ها نباید از یاد برده شود و الزم است دولت هرچه سریع التفاوت شود، اما نکته آنکه مابه می

 .حل کند

 میلیون تومان از دولت طلبکارم ۰۴

محصول ذرتی که : برداران منطقه اندیمشک خبر داد و گفت وگو با ایانا از وضعیت نامناسب بهره کشاورز خوزستانی نیز در گفت

آنکه مبلغ آن بعد از چند روز تومان فروختیم و با وجود  3۴5تا  3۳5تومانی بود، به بورس کاال با قیمت  635دارای قیمت تضمینی 

 .ایم التفاوتی که دولت باید پرداخت کند را دریافت نکرده پرداخت شد، اما هنوز مابه

اند و از آنجا که بیشتر آنها فاقد  عنوان محصول دوم، گندم را در اراضی خود کشت کرده کاران به ذرت: میالد جعفرنیا افزود

های مورد نیاز را  تند به محصول گندم خود خوب رسیدگی کرده و سم، کود و سایر نهادههای الزم هستند، امسال نتوانس سرمایه



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

17 
 

رود هرچه  شویم و نیازمند ادوات برداشت هستیم و امید می به برداشت محصول گندم نزدیک می: وی خاطرنشان کرد.دریافت کنند

 .ذشته را تسویه کنیمهای گ التفاوت را پرداخت کند تا بتوانیم بدهی تر دولت مبلغ مابه سریع

میلیون تومان از دولت طلبکار است و امیدوار است  75تن از محصول خود را تحویل بورس کاال داده است، حدود  45جعفرنیا که 

 .های دولت پرداخت کند که بتواند بخشی از قرض خود را با مساعدت

رشته مهندسی زراعی تحصیل کرده است و همچنان  گفتنی است، این کشاورز شمال استان خوزستان دارای مدرک لیسانس و در

ها بتواند خرید  ها و کارتی است که قرار بود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای دریافت نهاده التفاوت منتظر دریافت مابه

 ./کند
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۹۵۲اسفند  ۰۲: تاریخ

 تفکیکی جدول + کنجاله و خام روغن دانه، واردات خصوص در گمرك ماهه ١١ آمار به نگاهی

صنعت روغنکشی باعث کاهش  نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه ۵١ماهه سال  ۵۵نگاهی به آمار 

 شدید واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود

 ۳5:76ساعت  ۳۱6۴اسفند ماه  7۴دو شنبه 

 ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله ۵۵نگاهی به آمار 
 جدول تفکیکی+ صنعت روغنکشی جان بگیرد تراز تجاری کشاورزی بهبود می یابد 

 اولیه ماده عنوان به روغنی های دانه واردات افزایش دهد می نشان  6۴ سال ماهه ۳۳ آمار به نگاهی –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .شود می کشاورزی تجاری تراز بهبود نتیجه در و  عت روغنکشی باعث کاهش شدید واردات کنجاله و روغن خامصن

و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که  6۴ماهه سال  ۳۳، آمار «فود پرس»غذا  به گزارش پایگاه خبری اقتصاد

 .تن کاهش یافته است ۴07هزار و  673درصد کاهش به رقم  ۳6با  6۴واردات روغن خام در سال 

 .است رسیده تن 6۳۳ و هزار ۴۳0 و میلیون یک رقم به کاهش درصد ۱۵  واردات کنجاله نیز از با

تن افزایش یافته  357هزار و  34۵درصد افزایش به رقم یک میلیون و  ۵3۵این در حالی است که واردات دانه های روغنی به 

 .است

بنابر این گزارش می توان نتیجه گرفت در صورت ادامه روند کنونی مبنی بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای واردات 

امل کنجاله و روغن خام می توان امیدوار بود عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده حاصل از محصوالت نهایی صنعت روغنکشی ش

 .فرآیند روغنکشی، تراز تجاری بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز به شدت بهبود یابد

روغنکشی باعث کاهش نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت  6۴ماهه سال  ۳۳نگاهی به آمار 

 .شدید واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود

و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی  6۴ماهه سال  ۳۳، آمار «فود پرس»به گزارش ایانا به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .تن کاهش یافته است ۴07هزار و  673صد کاهش به رقم در ۳6با  6۴از آن است که واردات روغن خام در سال 

 .تن رسیده است 6۳۳هزار و  ۴۳0درصد کاهش به رقم یک میلیون و  ۱۵واردات کنجاله نیز از با 

تن افزایش یافته  357هزار و  34۵درصد افزایش به رقم یک میلیون و  ۵3۵این در حالی است که واردات دانه های روغنی به 

 .است

ین گزارش می توان نتیجه گرفت در صورت ادامه روند کنونی مبنی بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای واردات بنابر ا

محصوالت نهایی صنعت روغنکشی شامل کنجاله و روغن خام می توان امیدوار بود عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده حاصل از 

 زی و مواد غذایی نیز به شدت بهبود یابدفرآیند روغنکشی، تراز تجاری بخش کشاور

68038D%/76۱60/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 آیانا - ۵۹۵۲اسفند  ۵۵: تاریخ

 واردات ای تعرفه نظام اصالح خواستار ها کش روغن /شد کشیده کشور کشی روغن کارخانجات تعطیلی سوت

 روغنی های دانه و روغن کنجاله،

کشی ایران با صدور اطالعیه ای که بیش از حال و هوای تحول مثبت حال و روزی حاکی از تعطیلی  انجمن صنفی صنایع روغن

 .دارد، خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات دانه های روغنی و کنجاله و همچنین روغن خام شد

در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با واردات : شی ایران اعالم کردک انجمن صنفی صنایع روغن

 .قطعی است ١0۴1کشی در سال  کنجاله و روغن خام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات روغن

اطالعیه ای که بیش از خورشیدی با صدور  ۳۱6۴در واپسین روزهای سال  کشی ایران انجمن صنفی صنایع روغن به گزارش ایانا،

 ۴،3کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه : حال و هوای تحول مثبت، حال و روز حاکی از تحولی رو به تعطیلی دارد، اعالم کرد

میلیون تن دانه روغنی یکی از بزرگ ترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که می تواند نقش کلیدی را در 

کاهش ارزبری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود زایی،  اشتغال

تراز تجاری بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از 

 .جمله اقتصاد مقاومتی ایفا نماید

کشی ایران برای نیل به این اهداف، پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای  انجمن صنفی صنایع روغن: اطالعیه آمده است در ادامه این

واردات کنجاله، روغن خام و دانه های روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخیر جلسات متعددی را با مقامات عالی کشور از 

د که متاسفانه با وجود دستورات و پیگیری آن مقام مسئول و مکاتبات و جلسات متعدد جمله معاون اول رییس جمهوری برگزار کر

کارشناسی با وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این روزها 

 .سوی دولتمردان به گوش نمی رسد خبرهای خوشی در مورد اصالح نظام تعرفه ای به نفع تولید و صنعت از

رسد میان تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارتخانه ها، در بر همان  در این نامه انجمن صنایع روغن کش آمده است، به نظر می

سال گذشته می چرخد و تصمیمات غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد کننده محصوالت  0پاشنه 

 .کشی را به چالش کشیده است ، ادامه حیات صنعت روغن(کنجاله و روغن خام) نهایی

 75درصدی کنجاله،  ۳۵بنا بر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه 

گر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و دی ۳۱6۵درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  ۵درصدی روغن خام و 

کشی، اخراج کارگران و وابستگی بیشتر  باید همانند دوران زمامداری دولت های نهم و دهم شاهد تعطیلی کامل کارخانجات روغن

 .در کشور باشیم( کنجاله و روغن خام)به واردات محصوالت نهایی 

درصد است و طبق نظر کارشناسان، برای تامین نیاز روغن  ۳5 کمتر از ضریب خودکفایی ایران در تولید روغن و دانه روغنی

خوراکی بهتر است به جای واردات روغن خام و کنجاله خوراک دام، دانه روغنی وارد شود، تا با فرآوری در داخل، هم اشتغال ایجاد 

 .شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام تهیه شود

%/76۱70/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 !بخورید ویتامینه نباتی روغن پس این از

دخترانه و  های پسرانه و در دبیرستان D مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از توزیع ویتامین <مواد غذایی

 .در سال جای خبر داد D و A سازی روغن با ویتامین غنی

با توجه به اینکه در حال : گفت 6۵های جدید اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت در سال  دکتر زهرا عبداللهی درباره جزییات برنامه 

ها است، یکی از  ری چون، دیابت و سرطانهای غیرواگی ترین ریسک فاکتورهای بیماری حاضر تغذیه و الگوی غذایی یکی از مهم

 .های ما نیز بحث اصالح الگوی مصرف غذایی است اولویت

نمک و چربی و اقدامات فرهنگی،   مان بر روی اصالح الگوی مصرف، کاهش مصرف قند، بنابراین ما در اهداف کالن: وی افزود

جهت کاهش میزان مصرف قند، نمک و . کنیم اقدامات کار میهای آموزش همگانی برای انجام این  گیری از بسیج آموزشی و بهره

 .چربی همکاری با صنایع غذایی و سازمان ملی استاندارد، بازنگری در استانداردهای محصوالت غذایی، در دستور کار است

مردم باشند را از محور در بازار، به طوریکه در دسترس  در عین حال بحث ارائه محصوالت غذایی سالمت: وی همچنین اظهار کرد

 .ایم مان در سال جدید قرار داده های اولویت

 ویتامین؛ امسال ۰سازی روغن با  غنی

هزار واحدی  ۵5و توزیع مگادوز  D یاری ویتامین ها، از توسعه برنامه مکمل عبداللهی با اشاره به برنامه پیشگیری و کنترل ریزمغذی

و همچنین از طریق شبکه بهداشتی و درمانی کشور برای زنان میانسال و سالمندان  های دخترانه و پسرانه در دبیرستان D ویتامین

 .در سال جاری خبر داد

را امسال در  D و A سازی روغن با ویتامین و غنی D سازی آرد با ویتامین در عین حال برنامه غنی: وی همچنین اظهار کرد

 .را کنترل کنیم D و A های یتامینهایمان داریم تا بتوانیم از این طریق، کمبود و برنامه

f43cf3a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روغن  

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a6cf76f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

919 
 

 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۰۰چهار شنبه 

 نباتی روغن قیمت درباره بهداشت وزارت نظر

سازمان غذا و دارو نسبت به درخواست انجمن روغن نباتی مبنی بر کاهش تعرفه واردات این محصول رییس  <صنایع غذایی

رسان مالیات اخذ شود تا قیمت آنها افزایش و مصرفشان کاهش  ما معتقدیم که باید از کاالهای آسیب: واکنش نشان داد و گفت

 که معتقدیم ما: گفت کشور، در نباتی روغن تعرفه کاهش به سبتن نباتی روغن انجمن درخواست درباره دکتر رسول دیناروند.یابد

 .یابد افزایش دیگر کاالهای به نسبت آنها قیمت تا شود اخذ مالیات رسان آسیب کاالهای از باید

روغن نباتی درباره : شود که مردم به میزان کمتری از آنها استفاده کنند، افزود وی با بیان اینکه افزایش قیمت این کاالها باعث می

 .نیز بحث کاهش قیمت وجود ندارد و قرار نیست که قیمت روغن نباتی کاهش پیدا کند

ما در سازمان غذا و دارو با : دیناروند با بیان اینکه انجمن روغن نباتی به دنبال کاهش تعرفه واردات این کاال هستند، ادامه داد

ای که از سوی  تعرفه واردات روغن نباتی کاهش یابد و باید همان تعرفه یعنی ما موافق نیستیم که. چنین اقدامی موافق نیستیم

 .دولت برای این کاال مصوب شده، اخذ شود

های وزارت بهداشت نیست و به همین دلیل ما با  تسهیل واردات کاالها جزو سیاست: رییس سازمان غذا و دارو همچنین تاکید کرد

 .ای که مصوب دولت است، باید به عنوان تعرفه روغن نباتی اخذ شود ر نتیجه تعرفهکاهش تعرفه روغن نباتی موافق نیستیم و د
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٧: تاریخ

 رسید ثبات به زعفران قیمت /دالالن های خانه در زعفران تن ۰۴۴ احتکار

 .روز گذشته قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده است 75از :نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت

با اشاره به وضعیت قیمت  گاران جوان؛اقتصادی باشگاه خبرن غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

روز گذشته قیمت زعفران در بازار به ثبات نسبی رسیده، به طوریکه اکنون هر کیلو طالی سرخ حداقل  75از : زعفران اظهار داشت

 .میلیون تومان است 4و حداکثر  ۴۵5میلیون و  ۵

استان کشور بدون برنامه به تولید  7۱جایی رسیده که قیمت وسوسه انگیز زعفران به : وی با اشاره به حباب کاذب قیمت گفت

 . زعفران مشغول هستند و از طرفی جوالن بی حد و حصر دالالن در بازار نیز به حباب کاذب قیمت بیش از پیش دامن زده است

ند و فشارهایی از باب با توجه به آنکه دالالن بازار محصول را در دست خود گرفت: میری با اشاره به آهنگ کند صادرات بیان کرد

از مشتریان خود را به سبب قیمتهای کاذب از دست داده اند اما نباید  برخی صادرکنندگان قیمت به صادر کنندگان وارد می کنند، 

 .فراموش کرد که ادامه این روند منجر به از دست رفتن بازارهای هدف می شود

تن بوده، که  ۱۳5وزارت جهاد کشاورزی، مجموع تولید زعفران سال گذشته براساس آمار : ائب رئیس شوای ملی زعفران ادامه داد

 755 اینکه وجود تن دیگر در داخل به مصرف رسیده است و حال با  ۵5تن زعفران به بازارهای هدف صادر و  ۵5طبق آمار گمرگ 

 .است شده دپو دالالن های خانه در مقدار این که گفت توان می شود نمی مشاهده بازار در زعفران تن

 سیر صعودی صادرات طالی سرخ به آمریکا*** 

اکنون در بازار : گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این راستا علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

 .ود که با ادامه این روند بازار صادراتی از رکود خارج شود و جانی دوباره بگیردزعفران ثبات نسبی برقرار است و پیش بینی می ش

هزار تومان است، اما می  455میلیون و  3الی  455میلیون و  ۵در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران بسته به کیفیت : وی افزود

 .اردتوان گفت که هنوز هم حداقل یک میلیون تومان با قیمت واقعی خود فاصله د

 ها قیمت شدن متعادل با مطمئنا با توجه به حباب کاذب قیمت ها، صادرات روند کندی را طی می کند اما : حسینی ادامه داد

 .بود خواهیم هدف های بازار به محصول صادرات  در جهش شاهد

سال گذشته بازگشته چرا که به طور  0صادرات زعفران به آمریکا به روال : وی با اشاره به صادرات زعفران به آمریکا بیان داشت

کیلو زعفران به آمریکا صادر می شود و گفتنی است که با اجرای برجام سیر صادرات به آمریکا  ۳۵5الی  ۳55متوسط هر ماه 

 .صعودی شده است

A08D48A%0D%/۵۵6۱3۵۴/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 ندارم برفکی تب به مبتال های دام خرید از اطالعی /برفکی تب بیماری شیوع عامل 0
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محدودیت در تأمین : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به عوامل شیوع بیماری تب برفکی گفت

 .برفکی است های جدید و کوچ عشایر عوامل اصلی شیوع بیماری تب واکسن، ورود سویه

 در خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی زاده معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در گفت  قاسم رضائیان

اری بومی است که علیرغم تالش سازمان دامپزشکی کشور بیم یک بیماری این: گفت کشور در برفکی تب بیماری وضعیت با رابطه

 .های کشور شیوع پیدا کرد این بیماری در برخی استان 6۴برای کنترل آن در سال 

 به منجر زمان آن در که 06 سال معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور به دالیل شیوع مجدد این بیماری بعد از

 و گذشته سال در برفکی تب واکسن تأمین در محدودیت :راس دام شده بود، اشاره کرد و افزود هزار ۴5 از بیش شدن تلف

 شیوع در تأثیرگذار عوامل مهمترین از( کشور به عربستان و ترکیه کشورهای جمله از) بیماری این جدید های سویه ورود همچنین

 .است بوده کشور دامی جمعیت در بیماری مجدد

های جنوبی و غربی کشور مشاهده شده است، اظهار  برفکی در استان زاده با بیان اینکه بیشترین جمعیت درگیر دام به تب رضائیان

 .است بوده مذکور های استان در بیماری این تلفات افزایش در کننده کمک عوامل از عشایر کوچ :داشت

های  های آذربایجان غربی و شرقی هم از جمله استان پزشکی کشور با بیان اینکه استانمعاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دام

ها شده و به دنبال انجام  در هفته اخیر دو محموله واکسن تأمین و تحویل این استان: درگیر بیماری تب برفکی بوده است، گفت

 .های مذکور کاهش یافته است در استان  واکسیناسیون، شدت بیماری

 امیدواری اردیبهشت ماه، اظهار 77های کشور علیه بیماری تب برفکی از  یان زاده با اشاره به آغاز واکسیناسیون سراسری دامرضائ

 .یابیم دست بیماری کنترل در خوبی نتایج به دامداران همکاری با کرد،

برفکی از محل تولیدات  از واکسن تب بخشی: شود، تصریح کرد وی در پاسخ به این سؤال که واکسن مورد نیاز چگونه تأمین می

 .شود داخل و بخشی هم از طریق واردات تأمین می

جمعیت گوسفندی از طریق واکسن تولید داخل و جمعیت گاو و : معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .شوند های وارداتی واکسینه می گوساله هم از طریق واکسن

شود، ولی هزینه واکسن در جمعیت گاو و گوساله باید  ن انجام میرایگا کامال گوسفندی جمعیت یناسیونواکس: گفت رضائیان زاده

 .توسط دامدار پرداخت شود

برفکی نداریم و برای فازهای آینده  اکنون مشکلی برای تأمین واکسن تب: ها در سال، گفت فاز واکسیناسیون دام ۱وی با اشاره به 

 .بینی شده است ورد نیاز پیشواکسیناسیون هم واکسن م

 .انجامد روز به طول می ۴۵تا  ۴5روز دیگر آغاز و به مدت  7فاز اول واکسیناسیون سراسری از : رضائیان زاده تصریح کرد

های سبک و سنگین ناشی از بیماری تب برفکی  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در مورد میزان تلفات دام

 .است داشته ادامه تلفات هم امسال و شد تلف بیماری اثر بر بزغاله و بره هزار ۳۱ حدود 6۴ سال :و گفت اشاره نکرد

 دالیل به سودجو ای عده برفکی  وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده در استان آذربایجان غربی و مناطق درگیر با بیماری تب

 نشده، دریافت گزارشی ن مورد تاکنونای در: گفت چیست، موضوع این دلیل کنند، می بیمار های دام خرید به مبادرت نامعلوم

 .کنم نظر  اظهار توانم نمی بنابراین

های درگیر با بیماری ممکن است، بعد از ابتال  بیماری تب برفکی قابل سرایت به انسان نیست، ضمن اینکه تعدادی از دام: وی افزود

 .بهبود یابند

http://www.farsnews.com/
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های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان در حال حاضر مشکلی در رابطه با بیماری تب  بیان اینکه استان رضائیان زاده با

دامداران در صورت مشاهده بیماری باید دام سالم و بیمار را از یکدیگر جدا کنند و همچنین با آغاز : برفکی ندارند، بیان داشت

 .های واکسیناسیون داشته باشند کیپواکسیناسیون سراسری همکاری الزم را با ا

ها برای جلوگیری از شیوع بیماری پیشنهاد به تاخیر انداختن  در برخی استان: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت

هایشان با  کوچ عشایر به مسئولین مربوطه ارائه شده، ضمن اینکه ممکن است با این اقدام عشایر برای تأمین علوفه مورد نیاز دام

 .مشکل مواجه شوند
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 سالمت
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ :تاریخ 

 نیست پذیر امکان کنونی روند با زیتون مگس آفت کنترل
های زیتون و کمبود اعتبارات، کنترل آفت مگس زیتون با روند  با توجه به وضعیت باغ: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتمشاور 

 .پذیر نخواهد بود کنونی امکان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950219001450
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استانداران زنجان، قزوین و گیالن که ستین نشست مشترک نخ در رودی ملک رمضانی محمد قزوین، از خبرگزاری فارس به گزارش

های مهم در کشور محسوب  کشاورزی یکی از بخش: صبح امروز در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد

 .شود و تولید زیتون در این راستا قابل توجه است می

وسعه این محصول در جهان به صورت خطی در حال افزایش ت: میلیون باغ زیتون وجود دارد، افزود ۳۳وی با بیان اینکه در دنیا 

 .دهنده میزان استقبال مردم جهان از زیتون است بوده و این آمار نشان

و  07با واردات غیرقانونی به کشور ایران آمد و در سال  05آفت مگس زیتون در اوایل دهه : مجری طرح زیتون در کشور ادامه داد

 .همراه داشت خسارات قابل توجهی را به 67

های زیتون و کمبود اعتبارات کنترل آفت مگس زیتون با روند کنونی  با توجه به وضعیت باغ: رودی اضافه کرد رمضانی ملک

 .پذیر نخواهد بود امکان

در را اصالح کنیم،  زیتون موجود های باغ تا است شده موجب کافی اعتبارات نبود: شد یادآور مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی

 .ها در شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مناسبی قرار دارند حالی که این باغ

باغدار زیتون با باالی پنج تن تولید در کشور  ۳75خیز کشور  های زیتون به غیر از استان: مجری طرح زیتون در کشور تصریح کرد

 .وجود دارد

 است مشکالتی از محصول بودن غیراقتصادی و کم محصول برداشت ٬هزینه انتقال آب و تأمین آن: رودی اضافه کرد رمضانی ملک

 .دارد دخالت زیتون مگس آفت کنترل در که

خیز هر استان از ملزومات علمی برای  شناخت سازوکار و ارقام محصول در مناطق زیتون: مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اصالح باغات است

۳۱6۵57۳6555۵76=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۵: تاریخ

 برفکی تب کالبدشکافی

این بیماری تا قبل از  شود؛ یک دوره طوفانی ها منتشر می برفکی و میزان تلفات آن در رسانه این روزها خبرهای متفاوتی از آمار تب

طبق آخرین آمارها . رو ساخت های زیادی روبه های کشور حمله کرد و واحدهای تولیدی چندین استان را با خسارت عید به دامداری

دلیل شیوع این بیماری در سال گذشته تلف و دامداران بسیاری از این بابت داغدار شدند هزار رأس دام به ۵۹بیش از  ... 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950219000529
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 :وحید زندی فخر -( ایانا)شاورزی ایران خبرگزاری ک

شود؛ یک دوره طوفانی این بیماری تا قبل از  ها منتشر می برفکی و میزان تلفات آن در رسانه این روزها خبرهای متفاوتی از آمار تب

طبق آخرین آمارها  .رو ساخت های زیادی روبه های کشور حمله کرد و واحدهای تولیدی چندین استان را با خسارت عید به دامداری

 .دلیل شیوع این بیماری در سال گذشته تلف و دامداران بسیاری از این بابت داغدار شدند هزار رأس دام به ۳۱بیش از 

طوری که سازمان  ها بلند شد، به ها و شهرستان برفکی از برخی استان اما بعد از عید و در چند روز اخیر، دوباره سروصدای تب

 .های خطرناک را ممنوع و برای واکسیناسیون مجدد، نیروها را بسیج کرد مرور دام در مرز استان دامپزشکی، عبور و

کار به جایی رسید که اتحادیه سراسری دامداران ایران برای کمک به کنترل این بیماری، واردات چهار میلیون دز واکسن را در 

 .ا جبران کردای از کمبودها ر درستور کار قرار داد و با این عمل، گوشه

های غربی کشور هنوز درگیر بیماری هستند، به سراغ مسئوالن دولتی و خصوصی آنها رفتیم  به هر ترتیب از آنجا که بیشتر استان

 .تا با کالبدشکافی دقیق نسبت به وضعیت موجود در این مناطق، اطالعات کسب کنیم

 آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی معتقد است که مشکلی از بابت این بیماری در این استان وجود ندارد، هرچند مدیرعامل اتحادیه دامداران استان 

های منتشر شده از این شهرستان، گویای اوضاع  عکس. اما شهرستان اهر، به محلی برای وحشت بیشتر دامداران تبدیل شده است

از نظر این نماینده بخش خصوصی، از آنجا . ا بگیرندها ر وخیم آن منطقه است که به گفته ایوب امیری، قرار است جلوی کوچ دام

بنابراین تلفات منطقه اهر نیز که . کند، کمتر در حوزه دام سبک ورود کرده است که اتحادیه بیشتر در زمینه دام سنگین فعالیت می

 .بیشتر از نوع سبک بوده، چندان ارتباطی با اتحادیه ندارد

های مختلف در  روز پیش واکسیناسیون دام 75تان آذربایجان شرقی در حالی است که از سخنان مدیرعامل اتحادیه دامداران اس

ضمن اینکه قرار است از این پس برای واکسن و تزریق آن، از . استان شروع شده و اقدامات الزم در این خصوص صورت گرفته است

 .دامدار هزینه دریافت شود

 آذربایجان غربی

به عبارتی مدیرعامل اتحادیه . کند مشترکی است که استان آذربایجان شرقی را به غربی متصل میاین موضوع درست، همان نقطه 

 ۵55هزار و  هزار تومان برای واکسن و حدود یک اکنون باید به ازای هر رأس دام سنگین، سه: گوید استان آذربایجان غربی نیز می

هزار دز واکسن، تحویل دامپزشکی داده و قرار  ۳55ت که اتحادیه تومان هم دستمزد واکسیناتور پرداخت شود، این در حالی اس

 .کوبی در استان شروع شود مایه( اردیبهشت 75)است از فردا 

شد، اما امسال وضعیت متفاوتی پیش  های گذشته به صورت رایگان توزیع می برفکی در سال به گفته محمود معروفی، واکسن تب

اند و شاید به این راحتی زیر  های فراوانی شده ه است؛ دامدارانی که اغلب آنها متحمل خسارتروی دامداران دام سنگین قرار گرفت

 .برفکی را سرعت ببخشد تواند شیوع تب این مسئله، خود معضلی است که می. بار پرداخت پول برای واکسن نروند

تر فکری برای کنترل این  شده و باید هرچه سریعرأس تلف  ۴55هزار رأس دام سنگین استان، بیش از  ۴55از : افزاید معروفی می

 .بیماری کرد

اعتقاد وی بر این است که بیشتر بروز این بیماری از طرف کردستان و مرزهای آلوده عراق به کشور وارد شده و استان آذربایجان 

 .غربی را نیز درگیر کرده است

 کردستان
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ها  زیرا کردستانی. غربی، درست مخالف اظهار نظر دامداران کردستان استسخنان مدیرعامل اتحادیه دامداران استان آذربایجان 

برفکی به  ویژه در منطقه بوکان و عبور و مرور دام در این نواحی، ویروس تب دلیل وجود بازارهای بزرگ فروش دام به معتقدند که به

 .کردستان نیز نفوذ کرده و به دامداران این استان خسارت زده است

درصد رسیده و اکنون نیز وضعیت هنوز  75گویند که تلفات حاصل از این بیماری در کردستان، حداقل به  این استان میدامداران 

 .رأس دام سبک تلف شد 05طوری که در یکی از روستاهای آن، ظرف دو روز، حدود  به حالت عادی برنگشته است، به

ی خوبی برای کنترل قاچاق در مرزهای استان اندیشیده شده بود، اما این ا از نظر این فعاالن، قبل از عید مبعث تدابیر قرنطینه

 .کند موضوع بیش از دو هفته به طول نینجامید و امروز دوباره وفور قاچاق در مرزهای کردستان خودنمایی می

 ایالم

پدیده قاچاق در آن بسیار کم : کند داند و اظهار می اتفاقاً مدیرکل دامپزشکی استان ایالم تلفات دامی استان را بسیار جزئی می

 .است؛ بنابراین کنترل بیماری صورت گرفته و مشکلی از این بابت در استان وجود ندارد

به گفته وهاب . ای نشدن آمار تلفات دام از طرف مسئوالن دولتی، مبحثی بود که از طرف این مقام مسئول با ایانا مطرح شد رسانه

ها در استان را اعالم کنند؛ این در حالی است که  ان، مسووالن نباید آماری از تلف شدن دامپیرانی، طبق دستور ریاست سازم

 .ها تهیه و به سازمان ارسال شده است برفکی در همه استان های مفصل و دقیقی از میزان بروز تب گزارش

زیرا اکثر آنها زیر بار این . ار اشتباهی استگرفتن پول از دامداران به ازای هر رأس واکسیناسیون دام، کار بسی: گوید پیرانی می

کنیم که در استان ایالم، از منابع خود استفاده کرده تا از جیب  ویژه دامداران سنتی؛ بنابراین ما سعی می موضوع نخواهند رفت؛ به

 .دامدار، پولی خارج نشود

دو میلیون رأس دام سنگین و : کند شود، تأکید می ز میبرفکی آغا کوبی تب اردیبهشت، فاز نخست مایه 7۵وی با اشاره به اینکه از 

 .ایم ها را در مراحل قبلی واکسن زده هزار رأس دام سبک در این استان وجود دارد که تاکنون بیش از دو میلیون رأس از این دام 35

 خوزستان

برفکی تلف  دلیل شیوع تب ن استان بههای ای در این زمینه رئیس نظام صنفی استان خوزستان معتقد است که حداقل یک دهم دام

 .وجود آمد شده که بیشتر آنها دام سبک بوده است؛ یعنی درست همان مشکلی که برای شهرستان اهر به

به . داند ترین دلیل حمله این ویروس را کمبود واکسن در زمان مناسب، یعنی مهر یا آبان سال گذشته می محمدهاشمی، بزرگ

برفکی از استان خوزستان رخت بر  البته هنوز سایه سنگین تب. تواند عاملی برای تشدید بیماری باشد میهمین دلیل اکنون واکسن 

 .ها همچنان ادامه دارد نبسته و خسارت

این در حالی است که معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خوزستان شش روز قبل گفته بود که از بحران تب برفکی خارج 

 .آغاز فاز بعدی این ویروس وجود دارد که باید اقدامات پیشگیرانه انجام شودشدیم، اما احتمال 

 نتیجه

کنند، ورود و خروج دام توسط عشایر را عامل اصلی  برفکی دست و پنجه نرم می هایی که هنوز با بیماری تب تقریباً بیشتر استان

رسد، اقدامات  نظر می یدی را درگیر کرده است؛ بنابراین بهشیوع این بیماری دانسته و معتقدند که این ترددها واحدهای ثابت تول

برفکی در کشور کمک کرده تا دامداران،  تواند به کنترل و مهار تب ای در مرحله نخست و پیشگیرانه در مرحله دوم، می قرنطینه

وگو با ایانا به  خصوصی، در گفت خشاندرکاران ب گذشته از اینها بسیاری از دامداران و دست. بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند

پس الزم است . این نکته اشاره کردند که تزریق واکسن از طرف دامپزشکی، زمانی صورت گرفت که دیگر بیماری شیوع یافته بود
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رای سازی رازی، تدابیر الزم را تا قبل از اپیدمی شدن این بیماری، بیندیشند تا ب که سازمان دامپزشکی با همکاری موسسه سرم

 ./های دامداران نباشیم های آینده، شاهد خسارت سال

6A%DA%/۱5۴7۵/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالمت
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲: تاریخ

 همکاری واکسیناتورها با دامداران /برفکی تب کسترش اصلی عامل جدید های سوش ورود و واکسن کمبود

 کنند

 .سازمان دامپزشکی کشور درباره تب برفکی و رهکارهای مهار انتشار آن در نواحی غربی کشور اعالم موضع کرد

http://www.iana.ir/fa/news/30425/%DA%A9
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اینکه دو با اشاره به ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی امروز در گفت

این دو عامل عبارتند از، پوشش ناکافی ایمنی در : اتفاق مهم در سال گذشته باعث ورود ویروس تب برفکی به ایران شد، گفت

های جدید این  وجود آمد و دیگری مشاهده سویه هایی که در تأمین و تولید واکسن به دلیل محدودیت های کشور به جمعیت دام

 .نظیر ترکیه و عربستان که نمونه آن هم در ایران دیده شدبیماری در کشورهای همسایه 

زاده، بروز این دو مورد و همزمانی آن با کوچ عشایر در مناطق غربی کشور، اوضاع را وخیم کرد؛ البته این  به گفته قاسم رضائیان

 .ورده استهای کشور وارد آ های کمتری به واحدها و دام خسارت 06گیری سال  درگیری در مقایسه با همه

شود که نخستین فاز  برنامه کنترل بیماری تب برفکی از طرف سازمان دامپزشکی کشور در سه فاز پیگیری می: وی خاطرنشان کرد

بینی  های مورد نیاز پیش روز به طول خواهد انجامید؛ بنابراین واکسن ۴5آغاز شده که هر فاز حدود ( ماه اردیبهشت 75)آن از امروز 

 .نیز در حال تولید آن هستند که امیدوارم این تولیدات به موقع بتواند ما را در اجرای برنامه یاری دهد و منابع داخلی

ماه شیوع آن به اوج  های بیماری از آذرماه سال گذشته شروع به رشد کرد و در اسفند و فروردین کانون: زاده معتقد است رضائیان

درصدی در مناطق مختلف کشور  05ها و پوشش حداقل  کی برای واکسیناسیون دامخود رسید، اما با تدابیری که سازمان دامپزش

 .رود که کنترل و مهار بیماری با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد اندیشیده، امید می

پیش از فاز نخست : وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی همکاری دامداران با توجه به پرداخت هزینه برای واکسن، ادامه داد

های فراوانی که به  ها چهار دوره سالمت را تجربه کرده بودند، اما اکنون با خسارت سال گذشته بیماری در کشور نبود و دام

های گوسفندی  دهندگان تحمیل شده، قطعاً همکاری الزم را با مسئوالن سازمانی خواهند داشت؛ البته بیماری بیشتر کانون پرورش

 .های سبک، رایگان خواهد بود، اما برای جمعیت گاو و گوساله پرداخت هزینه اجباری است دامرا درگیر کرده که واکسن برای 

عمل آورده تا در  معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی از دامداران خواست تا با مأموران واکسیناسیون همکاری الزم را به

 .دامپزشکی کمک کنند کنترل بیماری، نقش مؤثری داشته و از این طریق، به سازمان

دلیل تداوم  به: هزار رأس بره و بزغاله به واسطه این بیماری تلف شدند، تصریح کرد ۳۱زاده با بیان اینکه سال گذشته حدود  رضائیان

ه کوچ عشایر، تب برفکی ادامه یافت و هنوز از آمار تلفات سال جدید اطالعی در دست نیست، اما به محض دریافت آمار و ارقام، ب

 .شود رسانی می عموم مردم اطالع

به گفته وی، کشورهای همسایه ایران، ساختار منظمی برای کنترل و پایش بیماری ندارند؛ وجود چنین مناطق مرزی، ریسک بروز 

ا بیماری تب برفکی در کشور را افزایش خواهد داد، ضمن اینکه بیماری نامبرده، بومی کشور محسوب شده و هر چند سال یک بار ب

 .کند های زیادی به دامداران وارد می های خود، موج جدیدی را ایجاد کرده و خسارت تغییر سویه

هزار رأس گاو و گوساله و  655حدود دو میلیون و  6۴ماه تا آخر اسفندماه  از دی: زاده درباره آمار واکسیناسیون یادآور شد رضائیان

میلیون  ۳5.۵هزار گاو و  4۱5اند، البته از ابتدای سال تاکنون نیز  ر گرفتهمیلیون رأس گوسفند و بز تحت واکسیناسیون قرا 7۴

های کانون بیماری،  های سازمان در راستای پوشش واکسیناسیون در شعاع گوسفند واکسن زده شده که با توجه به عملکرد تیم

 .رو شده است پیشرفت تب برفکی با موانع بسیاری روبه

هایی مانند خراسان جنوبی،  استان: های کشور درگیر بیماری نیستند، اظهار داشت نکه تمام استانوی در پایان با اشاره به ای

 ./شوند جیرفت، سیستان و بلوچستان و کرمان جزو مناطق پاک کشور محسوب می

%DA%/۱5۴۴4/news/fa/ir.iana.www//:http 

 

http://www.iana.ir/fa/news/30447/%DA%25
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 سالمت

 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۰۲دو شنبه 

 کند می سحرخیزتان که هایی خوراکی

 .برخی از مواد غذایی وجود دارند که خاصیت آنها در شاداب ماندن روزانه بیشتر از قهوه است <غذا و تغذیه
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هم در هنگام صبح هنگام دچار احساس خواب آلودگی می برای خیلی از افراد پیش آمده که با وجود استراحت کامل شبانه، باز 

شوند و نوشیدن قهوه را برای رفع این حالت انتخاب می کنند و این در حالی است که نمی دانند قهوه شاید این وضعیت را بدتر 

 .کند بخصوص اگر همراه با شیرین کننده های مصنوعی استفاده شود

در عوض برخی از مواد . نند قهوه شیرین فرد را در تمام طول روز بی انرژی خواهد کرددر واقع انتخاب مواد غذایی نادرست ما

 .غذایی وجود دارند که خاصیت آنها در شاداب ماندن روزانه بیشتر از قهوه است

ه و با این ماده غذایی حاوی کربوهیدرات های پیچید. یک خوراکی مناسب برای مبارزه با خستگی بلغور جو دوسر است :بلغور جو

به .کیفیت است که در بدن به عنوان گلیکوژن ذخیره شده و به عنوان سوخت برای مغز و ماهیچه ها در طول روز استفاده می شود

است که به تقویت سطوح انرژی کمک می  ۳عالوه، بلغور جو شامل مواد مغذی مهم مانند پروتئین، منیزیم، فسفر و ویتامین ب 

 .کند

سیب همراه با آب و عسل نه تنها یک درمان سنتی محسوب می شود و برای حفظ سالمت عمومی  مخلوط سرکه :سرکه سیب

 .بدن مفید است، بلکه اسیدآمینه ها و پتاسیم موجود در این سرکه منجر به رفع خواب آلودگی و خستگی هنگام صبح می گردد

به افزایش هوشیاری هنگام صبح و رفع خستگی شبانه برای تقویت مغز است که می تواند  ۱حاوی اسیدهای چرب امگا  :تخم چیا

البته مزایای تخم چیا به همینجا محدود نمی شود و مصرف آن منجر به هیدراته ماندن و جذب و هضم سریع تر مواد . کمک کند

 .غذایی و تبدیل غذا به انرژی می گردد

حتی کم آبی خفیف در بدن می تواند احساس . استمصرف آب ساده ترین راه برای کمک به بیدار شدن بهتر هنگام صبح : آب

خواهید از  اگر می. در واقع بسیاری از ما هنگام بیدار شدن از صبح دچار درجاتی از کم آبی بدن هستیم. ناهوشیاری را بیشتر کند

کند و برخورداری از  این کار به دستگاه گوارش کمک می . نوشید، بیشتر بهره ببرید، کمی لیمو به آب اضافه کنید آبی که می 

 .شود  ترین نکته در باال نگه داشتن سطح انرژی محسوب می دستگاه گوارشی قوی، مهم 

این . شوند و در دسترس قرار دارند بخش محسوب می  های سبز تیره از جمله مواد غذایی انرژی  های دارای برگ  سبزی  :نعناع

اگر زمانی برای تهیه یک ظرف بزرگ ساالد ندارید، چند . ها هستند  اکسیدان ی ها، مواد معدنی و آنت ها سرشار از ویتامین  سبزی 

 .کن هم بزنید یا آب بگیرید و آن را بنوشید سبزی را با مخلوط 

ای که در آن  توانید انرژی مورد نیاز برای بدن و مغز را از طریق یک صبحانه کامل به دست آورید؛ صبحانه  شما می  :تخم مرغ

تخم مرغ در این میان گزینه . چربی وجود داشته باشد؛ زیرا پروتئین و چربی برای تامین انرژی بدن ضروری هستندپروتئین و 

تری انرژی داشته باشید، کمی هم کربوهیدرات به صبحانه خود اضافه کنید و از  خواهید مدت طوالنی  مناسبی است و اگر می 

 .صبحانه بپرهیزیدمصرف مواد غذایی شیرین و فرآوری شده در وعده 

a۵۴6c0۴f5aa=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 سالمت
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۵۵ک شنبه 

 هفته یك در وزن کیلو 2 کاهش برای ترفندی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=aa0f84c549a
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ای مطلوب داشته  کاری به بدن برساند تا نتیجه مواد مغذی و در عین حال کمکاهش وزن موثر باید اصولی باشد،  <غذا و تغذیه

 .باشد

. رژیمی مغذی، خوش طعم و سالم که بتواند روزانه یک کیلو گرم وزن شما را کاهش دهد بهترین گزینه برای تناسب اندام است

به همین دلیل . رف کالری بیشتری سوزانده شودشود که کالری کمتری وارد بدن شده و از آن ط کاهش وزن زمانی موثر انجام می

 .شود های بدنی نیز بسیار توصیه می کالری، انجام فعالیت عالوه بر پیروی از برنامه غذایی سالم و کم

آسای آن بر سالمتی و کاهش  روز میل کنید تا از اثرهای معجزه 4بهتر است خودتان در خانه ترکیبی را تهیه کنید و به مدت 

 .ذت ببریدوزنتان ل

 :مواد مورد نیاز

 یک لیتر آب

 خوری آب لیمو ارگانیک و تازه قاشق سوپ 7

 خوری دارچین یک قاشق چای

 یک قاشق غذاخوری عسل ارگانیک

 خوری سرکه سیب قاشق سوپ 7

 :طرز تهیه

خوری از این  قاشق چای هر صبح یک. ای تمیز بریزید و در یخچال قرار دهید همه این مواد را با یکدیگر ترکیب کرده و در شیشه

با انجام این کار عالوه بر کاهش وزن یک . لیوان به بدن خود برسانید 4ترکیب را میل کنید و در طول روز مقدار آب کافی حدود 

 .شود زدایی می کیلو گرم در هر روز، از بدنتان سم

۴ea7fb4c0e۱۵6=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 !دارد خاصیت بیشتر اش زده یخ که ای میوه

شان آگاهی  زده برای سالمتی آسا بلوبری یخ فواید بلوبری بر کسی پوشیده نیست اما بیشتر افراد از خواص معجزه <غذا و تغذیه

 .ندارند

تر است زیرا طی فرآیند فریز شدن  تر و مغذی زده سالم اکسیدان، فیبر و مواد مغذی است اما بلوبری یخ بلوبری سرشار از آنتی

 .شود برابر می 7آنتوسیانین موجود در آن 

. کند مه میها بی ای ضد تورم و ضد سرطان است که مصرف غذاهای حاوی آن بدن را در برابر بسیاری بیماری آنتوسیانین ماده

کند و از بروز نفخ،  های مفید با تقویت سیستم گوارش هضم غذا را تسهیل می اکسیدان بلوبری به علت سرشار بودن از فیبر و آنتی

 .دهد کند، همچنین خطر ابتال به سرطان معده را به طور چشمگیری کاهش می سوء هاضمه و سوزش سر دل جلوگیری می

یابد و بلوبری به علت خواص ضد پیری بهترین گزینه  ها در بدن افزایش می ی از مشکالت و بیماریبا افزایش سن ابتال به بسیار

این میوه علمکرد شناختی مغز را تقویت و از بروز بیماری آلزایمر و دمانس به ویژه در زنان . برای تضمین سالمتی محسوب می شود

 .کند میانسال پیشگیری می

 قلب، سالمت افزایش ترین خواص آن  شمار است اما مهم ر تضمین سالمتی عمومی بدن بیفواید مصرف بلوبری فریزشده د

 به ابتال خطر کاهش بدن، های شریان و کرونل عروق تقویت دیابت، از پیشگیری خون، فشار تنظیم قلبی، های حمله از پیشگیری

 .است بدن عصبی سیستم عملکرد افزایش و عقلی زوال
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 دهند ترجیح آبکش به را کته برنج ها دیابتی

بیماران : مقایسه با برنج آبکش شده قند کمتری دارد، اظهار کردیک کارشناس تغذیه با بیان اینکه برنج کته در  <غذا و تغذیه

 .دیابتی برنج کته را به آبکش ترجیح دهند

، تمام تالش پزشکان را از بین  توجهی به تغذیه که بی تا جایی دارد اساسی نقش دیابت کنترل در تغذیه نوع: کرد تصریح ای آرزو کاوه

این روش بسیار : افراد دیابتی بر این باورند که غذایشان باید از افراد خانواده جدا باشد، تاکید کردوی با اشاره به اینکه بیشتر .برد می

 .توانند هر نوع غذایی بخورند، اما مقدار و نحوه مصرف آن مهم است نادرست است؛ چرا که افراد دیابتی می

همچنین رژیم غذایی در این . ، مصرف کربوهیدرات استتنها چیزی که در بیماران دیابتی باید کنترل شود: ای یادآور شد کاوه

 .بیماران هرگز به معنای نخوردن غذا نیست بلکه به معنای کنترل میزان مواد غذایی است

کاهش مصرف : این کارشناس تغذیه با تاکید بر اینکه بیماران دیابتی باید مصرف سبزیجات تازه را افزایش دهند، تصریح کرد

برخی تصور . کند های اشباع و کلسترول به بهبود وضعیت بیماران کمک می خرما، کشمش، قند، شکر و چربی قندهای ساده مانند

کنند خرما و کشمش فاقد قند است، اما باید بدانند این مواد غذایی هم حاوی قند بوده و موجب افزایش میزان قند خون  می

برند، به  این نکته که کدام مواد غذایی به چه میزان قند خون را باال میدر بیماران دیابتی دانستن : ای عنوان کرد کاوه.شوند می

دار دارای قند کمتری بوده و مصرف  ، نان سنگک سبوس به عنوان مثال در میان انواع نان. کند کنترل قندخون آنها کمک شایانی می

برنج نیز در محدوده غذایی نان و : دانست و گفت وی مصرف حبوبات را برای بیماران دیابتی مفید.شود آن برای بیماران توصیه می

میزان مصرف برنج : این کارشناس تغذیه در ادامه گفت.دهند ها تشکیل می گیرد و قسمت عمده آن را کربوهیدرات غالت جای می

برنج کته در در افراد دیابتی باید کنترل شود و نکته دیگری که حائز اهمیت است، نحوه مصرف مواد غذایی بوده؛ به طوریکه 

کرده ماکارانی نسبت به  دم: ای در خصوص مصرف ماکارانی اظهار کرد کاوه.مقایسه با برنج آبکش شده دارای قند کمتری است

ای بوده و نشاسته قندی است  زمینی جزو سبزیجات نشاسته همچنین سیب. مصرف آبکش شده آن از قند کمتری برخوردار است

البته زمان مصرف آن : ای با بیان اینکه مصرف دارچین در کاهش قندخون موثر است، گفت وهکا.شود که در گیاهان ذخیره می

عالوه بر نقش مهم تغذیه در . همچنین در مورد نحوه و میزان مصرف دارچین باید با پزشک معالج مشورت کنید. بسیار مهم است

بیماران دیابتی باید . کاهش و کنترل وزن و قندخون غافل شدروی در  بیماران دیابتی، نباید از فواید فعالیت بدنی منظم و پیاده

 .پز مصرف کرده، وزن خود را کنترل کنند و مصرف غذاهای دریایی را فراموش نکنند غذاها را به صورت آب

ند که مصرف باید توجه داشته باش: وی با تاکید براینکه بیماران باید روزانه به طور متوسط دو واحد میوه مصرف کنند، تصریح کرد

 .رسان است بیش از دو واحد میوه نیز زیان
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 اوتیسم مبتال کودکان در ای تغذیه های نباید و ها باید

گندم و محصوالت تهیه شده از آن باید حذف و یا به شدت محدود شود و بهتر است کودک مبتال به اوتیسم گندم را  <تغذیهغذا و 

 .در هر شکلی از آن دریافت نکند

 .می باشند که بهتر است نوع بدون گلوتن آن ها مصرف شود... انواع نان، شیرینی، بیسکویت، کلوچه، پاستا و : این محصوالت شامل

 .لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر، بستنی و خامه باید حذف و یا محدود شده و یا از نوع بدون کازئین آن ها مصرف گردد

 :از این غذاها پرهیز کنید

بهترین غذاها آن هایی هستند که توسط .اجتناب از مصرف غذاهای حاوی شکر، فسفات و سایر مواد افزودنی توصیه می شود

 .ده باشندکارخانه ها تهیه نش

از جمله این محرک ها می توان به تمامی غذاهای آماده، کنسروها، . بسیاری از غذاها در وخیم تر کردن این بیماری نقش دارند

چاشنی ها، رنگ های مصنوعی، ادویه جات، فلفل قرمز، شکالت، شکر و هر آنچه دارای شکر و یا حتی شیرین کننده های مصنوعی 

 .رنده ها می باشد، اشاره نمودو افزودنی ها و نگه دا

می باشد و بهتر ... شکر و تمام محصوالت تهیه شده با آن باید به شدت محدود شوند که شامل انواع نوشیدنی ها، شیرینی جات و

 .است شکر در هیچ شکلی مصرف نشود و به جای آن عسل جایگزین گردد

 .نزدیک باشد و غذا باید تازه باشد به طور کلی غذای کودک اوتیستیک باید به شکل طبیعی آن  -

میوه ها و سبزی ها منبع خوب ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها هستند و دارای  :میوه ها و سبزیجات تازه  -

این مواد غذایی بهتر است به . آنزیمی می باشند که مسئول سم زدایی در بدن است که کودکان اوتیستیک فاقد آن می باشند

 .(مانند ساالد و یا تکه های خرد شده میوه یا سبزی به عنوان میان وعده)خام و تازه مصرف شوند  صورت

بهتر است قسمت اعظم غذای کودک را انواع گوشت قرمز، مرغ، ماهی و تخم مرغ تشکیل دهد و  :انواع گوشت قرمز و سفید -

 .دباز هم تاکید این است که بهتر است تازه باشد و در خانه طبخ شو

همچنین آب همراه با لیمو و . آب به شکل معدنی و تصفیه شده برای جلوگیری از یبوست به مقدار زیاد توصیه می شود :آب -

 .عسل بهترین نوشیدنی برای کودکتان می باشد

کدو و دانه ، بادام، کلم بروکلی، آرد جوی دو سر، عدس، تخم (tofu) اسفناج، پنیر سویا :مواد غذایی سرشار از منیزیم  -

 .آفتابگردان

۴f4bcf4۵۵35=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 .های منتهی به دریا در بندر آستارا استحصال شد کیلوگرم تخم ماهی از مولد ماهیان سفید در رودخانه۳۳5

ه دریای خزر در منطقه ب منتهی رودخانه دو به سفید مولد ماهیان مهاجرت پایان با همزمان آستارا، از خبرگزاری فارس به گزارش

کیلوگرم تخم ماهی سفید از این نوع ماهیان استحصال شد و تکثیر نیمه مصنوعی  ۳۳5آغاز شده،  6۴اسفند سال  ۳۵آستارا که از 

 .این گونه ارزشمند صورت گرفته است

ماهی مولد سفید در   تحصال تخموگو با خبرنگار فارس در آستارا با اشاره به اس رئیس اداره شیالت آستارا امروز در گفت

های استحصال شده در مراکز تکثیر در مرکز گیالن برای تبدیل به الرو در استخرهای  تخم: های این شهرستان اظهار کرد رودخانه

 .شوند پرورش ماهی رهاسازی می

۳۱6۵57۳۵555746=nn?php.newstext/com.newsfars.www//:http 
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 فارس - ۵۹/۲۰/۵٨ :تاریخ 

 ۴1 سال در آبزیان نقل و حمل و نگهداری تجهیز، سیستم ارتقای برای تومان میلیارد ١١۴ برآورد

http://www.farsnews.com/
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میلیارد تومان برای ارتقای سیستم تجهیز و  ۳۳5: مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران گفت

 .برآورد نیاز شده است 6۵نگهداری و حمل و نقل محصوالت آبزیان در سال 

صوالت مح صادرات توسعه: گفت گلشاهی عیسی کشاورزی، جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

شیالتی به خصوص به بازار روسیه نیاز به سرمایه گذاری بر روی تجهیزات نگهداری و سردسازی و حمل و نقل دارد تا این 

 .محصوالت با کیفیت مناسب به بازار هدف برسد

تم تجهیز و میلیارد تومان برای ارتقای سیس ۳۳5: مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران افزود

 .برآورد نیاز شده است 6۵نگهداری و حمل و نقل محصوالت آبزیان در سال 

 از یکی: داشت اظهار و داد خبر جاری سال در شیالتی محصوالت مخصوص بزرگ سردخانه سه تجهیز و اندازی راه از گلشاهی

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز باشد ۵5سه سردخانه د این ایجا برای کنیم می بینی پیش و شود می اندازی راه تهران در ها سردخانه

نیاز کشور برای : مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار سازمان شیالت ایران در مورد حمل و نقل آبزیان نیز گفت

 .دستگاه خودرو می باشد ۴5تامین  6۵دستگاه خودرو است و برآورد ما برای سال  ۳75حمل و نقل آبزیان، 

تامین اعتبار برای خرید این : ی تامین خودرو برای حمل و نقل محصوالت آبزی را پشتیبان تولید دانست و خاطر نشان کردو

 .دستگاه خودرو، تامین اعتبار کنیم ۴5خودروها میسر شده و ما می توانیم برای 

با رعایت : از صید عنوان و تصریح کرد گلشاهی مهمترین بخش ضایعات آبزیان را مربوط به شیوه های نگهداری و سردسازی پس

 .تومان برای سردسازی باید هزینه کرد 7۱5اصول نگهداری به طور متوسط به ازای هر کیلوگرم آبزی، 

: وی در ادامه با بیان این که تجهیز و نوسازی صنایع شیالتی در دستور کار سازمان شیالت ایران قرار گرفته است، اعالم کرد

واحدهای صنایع شیالتی در مناطقی که پتانسیل تولید وجود دارد و یا با توسعه پرورش ماهی در قفس روبرو گسترش فیزیکی 

 .هستند، انجام می گیرد

در سایر مناطق، نوسازی و بهسازی صنایع شیالت در دستور کار قرار گرفته به طوری که سیستم های صنایع : گلشاهی افزود

 .شیالت، به روز می شوند

یان این که افزایش حجم تولید و توسعه پرورش ماهی در قفس به صنایع جانبی مانند، بسته بندی، صنایع خوراک و غیره وی با ب

 .بستگی دارد، بر تشکیل و توسعه حلقه های پشتیبانی تاکید کرد

ت از طریق صندوق توسعه برای زنجیره پرورش ماهی در قفس و صنایع وابسته به آن، اعتبارا: گلشاهی در باره اعتبارات نیز گفت

 .ملی تامین می شود و محدودیتی در آن وجود ندارد

واحد مکانیزه و فرآوری آبزیان ایجاد شود که چهار واحد آن به صورت ساخت واحد جدید و  ۳۳در سال جاری : وی پیش بینی کرد

 .هفت واحد به صورت تجهیز واحدهای موجود خواهد بود

آوری و توسعه بازار سازمان شیالت، فرآوری آبزیان را از اولویت های این سازمان دانست و اذعان مدیر کل دفتر بهبود کیفیت، فر

 .تنوع بخشی به محصوالت شیالتی بر اساس قابلیت تجاری سازی محصوالت انجام می گیرد: داشت

صورت کنسروی و غیر کنسروی به این محصوالت به : مورد عنوان و خاطر نشان کرد ۱۴وی تعداد محصوالت بازار پسند شیالتی را 

 .بازار عرضه می شوند

درصد قیمت تولید درج شده در کنسروهای شیالتی  7۵: گلشاهی در مورد باال بودن قیمت محصوالت کنسروی شیالتی، اعالم کرد

ده، در هر مرحله به فروشگاه های زنجیره ای تعلق می گیرد در حالی که طبق مقررات سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنن

http://www.farsnews.com/
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درصد قیمت مصرف محصوالت کنسروی و غیر کنسروی در  ۳۵درصد باید اختالف قیمت وجود داشته باشد و در این صورت  ۳7

 .فروشگاه ها کاهش می یابد

 وی خواستار ساماندهی قیمت های تحمیلی به صنایع فرآوری آبزیان از سوی فروشگاه های زنجیره ای به منظور جلوگیری از ضرر

 .و زیان مصرف کننده شد

۳۱6۵57۳05550۳۳=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http 
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 آیانا - ۵۹۵۹ اردیبهشت ۰۲: تاریخ
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 نیستند صیادان اقتصادی هدف ماهیان سفره /گرفت قوت قشم ماهیان سفره خاص بیماری احتمال

ها برای وجود بیماری  از آنجا که فرضیه صید ترال و آلودگی آب در منطقه قشم توسط محققان پژوهشکده مطرود است، بررسی

شده، در حال انجام است ماهی تلف عدد سفره ۵9۲خاص بین  . 

درباره مرگ ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  گفترئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان امروز در 

شده به این پژوهشکده ارسال شده و محققان  های آب و جانداران تلف نمونه: مشکوک سفره ماهیان در منطقه ناز جزیره قشم گفت

 .در حال بررسی علت آن هستند

اند و فرضیه  ماهیان فوق در تورهای صیادی گرفتار نشده که سفرههای اولیه نشان از آن دارد  بررسی: محمدصدیق مرتضوی افزود

 .شود گیر افتادن آنها در تورهای ترال تکذیب می

های پودر ماهی تبدیل شوند، زیرا  توانستند به کارخانه شدند، می ماهیان در تور صیادان گرفتار می اگر این سفره: وی خاطرنشان کرد

 .توانند برای تهیه خوراک آبزیان مورد استفاده قرار گیرند اشته و میماهیان ارزش غذایی مناسبی د سفره

 .شده به اثبات نرسیده است های گرفته دالیلی مبنی بر آلودگی آب در منطقه فوق نیز با نمونه: مرتضوی ادامه داد

فرضیه احتمال بیماری : ردماهیان جزیره قشم گزارش نشده است، تصریح ک وی با اعالم اینکه هنوز دلیل علمی برای مرگ سفره

 .شود های الزم انجام می رسانی ماهیان در حال بررسی است و پس از مشخص شدن نتیجه نهایی، اطالع خاصی بین سفره

 ماهیان مناسب ارزیابی شده است ذخایر دریایی برای صید و تجارت سفره

ها را فقط از منابع رسمی و  حوزه فوق خواست تا نقل قول معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت نیز در این باره از فعاالن

 .های مختلفی که اذهان عمومی را متشنج کند، منتشر نکنند قانونی انجام دهند و فرضیه

عنوان پتانسیل  توانند به عنوان صید در سازمان شیالت مدنظر نبودند، اما می ماهیان تاکنون به سفره: اصغر مجاهدی یادآور شد علی

 .استفاده قرار گیرند مورد

تواند برای صادرات و  ماهیان ذخایر مناسبی در کشور دارند که می های تحقیقاتی، سفره بر اساس گزارش مؤسسه: وی تأکید کرد

 .تبدیل شدن به پودر ماهی مورد استفاده قرار گیرد

ماهیان نداشتند؛  دی برای صید سفرهتاکنون صیادان هدف اقتصا: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت اظهار داشت

 .گیرد بنابراین تور و وسیله صید آنها نیز هنوز در کشور مورد استفاده قرار نمی

دانند، باید گفت فصل صید ترال در این  ماهیان می ای که صیادان را مقصر مرگ مشکوک این سفره به عده: مجاهدی همچنین افزود

 .آن در منطقه فوق، میگویی وجود ندارد که صیادان بخواهند در آن تور ترال پهن کنند زمان به اتمام رسیده است و عالوه بر

 .گونه از ماهیان مورد استفاده قرار گیرد تواند برای صید این تور ماهیان گوشتی و استخوانی نیز نمی: وی در ادامه گفت

و سمی داشته؛ بنابراین صید و رهاسازی آنها در منطقه های تیز  ماهیان تیغ صیادان آگاه هستند که سفره: مجاهدی خاطرنشان کرد

 .شود فوق تکذیب می

 ./عدد برآورد شده است ۳۵5تا  ۳55جزیره قشم  "ناز"شده در منطقه  ماهیان تلف تعداد سفره: وی در پایان تصریح کرد

D48A08D%/۱5۴۴3/wsne/fa/ir.iana.www//:http 
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 خارجی و داخلی فعاالن حضور با ایران میگوی همایش

شنبه، ششم خردادماه سال جاری در محل سازمان  های خارجی مرتبط در روز پنج با حضور شرکت ۰۲۵٣همایش میگوی ایران 

شود شیالت ایران برگزار می . 

های خارجی و جلب  روزه، سعی در جذب همکاری بیشتر شرکت ، در این نشست یک(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرگزاری 

این نشست محملی برای جذب و جلب همکاری . ها و سازمان های داخلی مرتبط با موضوع خواهد شد خانه حمایت سفارت

 .ن خواهند بودربط بوده و همه صنوف میگوی ایران حامی و پشتیبان آ های خارجی ذی شرکت

آوری و  نفر از فعاالن صنعت میگوی ایران شامل صادر و واردکنندگان، کارشناسان، تولیدکنندگان غذا، عمل ۳۱5همچنین حدود 

 .صنایع مرتبط با میگوپروری خواهند بود

ت، خدمات گذاری، مشارک های مختلف میگوی ایران اعم از سرمایه های خارجی در زمینه الزم به ذکر است، جذب شرکت

های فوق با تولیدکنندگان میگوی  ها شامل مولد، غذا، تجهیزات، برقراری ارتباط مستقیم شرکت کارشناسی، بازاریابی، تأمین نهاده

 ./ترین اهداف این همایش است ایران از مهم

6D%/۱5۴۳0/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 است؟ مضر تیالپیا مصرف آیا

یزد درباره ماهی تیالپیا و وضعیت و شرایط پرورش این ماهی در  -نسرین مشائی رئیس مرکز ملی تحقیقات ماهیان آب شور داخلی 

شده، مفید یا مضر بودن مصرف  های مطرح مهاجم بودن و نگرانیوگویی به بیان تمامی جوانب تولید، مصرف،  ایران و جهان در گفت

خوانیم تیالپیا پرداخته است که می : 

یزد درباره ماهی تیالپیا و وضعیت و شرایط پرورش  -نسرین مشائی رئیس مرکز ملی تحقیقات ماهیان آب شور داخلی 

شده،  های مطرح مصرف، مهاجم بودن و نگرانی وگویی به بیان تمامی جوانب تولید، این ماهی در ایران و جهان در گفت

 :خوانیم مفید یا مضر بودن مصرف تیالپیا پرداخته است که می

******** 

 طور خالصه معرفی کنید؟ ماهی تیالپیا را به

وجود گونه است؛ هرچند  355هزار و  و دارای بیش از یک (Cichlidae) تیالپیا نام عمومی ماهیان متعلق به خانواده سیچلیده

های مختلف یک خانواده و حتی  های گونه شود که آنها در یک خانواده قرار گیرند، اما ویژگی صفات مشترک بین موجودات باعث می

باید توجه داشت که تیالپیا نام عمومی اعضاء این خانواده بزرگ است و برای شناخت و . یک جنس کامالً متمایز و متفاوت هستند

های  عنوان مثال گونه به. های زیستی هرگونه که خاص آن گونه است توجه کرد ی تیالپیا باید به ویژگیها معرفی هریک از گونه

های تیالپیا از گذشته  برخی گونه. کنند شور و شوردریایی زندگی می های شیرین، لب های مختلف آب مختلف تیالپیا در اکوسیستم

اند و برخی از تیالپیاها جزو ماهیان زینتی محسوب  پروران بوده القه آبزیبدلیل سازگاری با شرایط پرورشی و رشد مناسب مورد ع

 .شوند می

های پرورشی ماهیان تیالپیا رشد سریع، مقاومت باال در برابر طیف وسیعی از شرایط زیست محیطی، نیاز غذایی  ترین شاخصه مهم

پذیری و بازار  سبت به دیگر ماهیان پرورشی معمولی، تراکمهای ویروسی، باکتریایی و انگلی ن کم، مقاومت زیادی در برابر بیماری

ها اهمیت زیادی برای تولید ماهی در سیستم  هریک از این ویژگی. مصرف بسیار خوب در اغلب کشورهای جهان و نیز ایران است

 .پروری را متأثر کرده است پروری دارد و پاسخگوی مشکالتی است که امروزه صنعت آبزی آبزی

 لید تیالپیا در جهان و ایران چگونه است؟وضعیت تو

میالدی تولید این  75۳۴تیالپیا پس از کپورها دومین ماهی پرورشی جهان است و طبق آمار سازمان خواروبار جهانی فائو، در سال 

شد درصد ر ۳7های اخیر شش تا  پروری تیالپیا طی سال صنعت آبزی. ماهی در جهان به حدود پنج میلیون تن رسیده است

 .این ماهی بخش مهمی از اقتصاد شیالتی برخی کشورها را به خود اختصاص داده است. اقتصادی داشته است

ترین  عنوان بزرگ آسیا به. شود کشور جهان تولید می ۳۱۵اکنون تیالپیا در  طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی فائو، هم

ترین تولیدکننده تیالپیا در جهان  چین بزرگ. به خود اختصاص داده استدرصد تولید جهانی را  05تولیدکننده تیالپیا در جهان 

کشورهای آسیایی بیشتر تولیدات خود را به آمریکا و ژاپن صادر . شود درصد از کل تولید در این کشور حاصل می ۵5بوده و 

رات متحده عربی، کویت، عمان، روسیه و های اخیر پرورش تیالپیا درکشورهای همسایه ایران ازجمله عربستان، اما در دهه. کنند می

شود و از بازارپسندی مطلوبی برخوردار  صورت فیله منجمد وارد می در کشور ما تیالپیا به. عراق نیز آغاز شده و در حال توسعه است

دالر ارز از کشور ها میلیون  هزار تن فیله منجمد وارد کشور شده که معادل خروج ده 6بیش از  75۳۵طبق آمار فائو در سال . است

تصریح شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید  75۳۴در سال ( فائو)در گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد . است
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عیناً آمده است ایران بازار بالقوه خوبی  75۳۴ماهی تیالپیا دارد، اما به این صنعت ورود پیدا نکرده است؛ در گزارش فائو در سال 

 .درصد افزایش داشته است ۳4۳به مقدار  75۳۱ادرات فیله تیالپیای چینی است و واردات آن به ایران نسبت به سال برای ص

هایی از آن به مرکز تحقیقات  های مربوط و ورود نمونه با اخذ مجوزهای الزم از دستگاه ۳۱04های تیالپیا از سال  در ایران پژوهش

 .واقع در حومه شهرستان بافق یزد آغاز شده است( ؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشوروابسته به م)های شور  ملی آبزیان آب

 شود؟ گفته می "ماهی سبز"چرا به تیالپیا 

ای ماهیان تیالپیا در مقایسه با دیگر ماهیان پرورشی  های تغذیه های زیستی ماهی تیالپیا، برخی ویژگی در مباحث مربوط به ویژگی

ها عمدتاً عبارتند از اینکه ماهی تیالپیا  این ویژگی. ست بوده که باعث شده آن را ماهی سبز بنامندتر با حفظ محیط زی مناسب

تیالپیا بیشتر . بوتیک بسیار کمتری دارد ها در مقایسه با دیگر ابزیان پرورشی نیاز به دارو و آنتی دلیل مقاومت در برابر بیماری به

خوار محسوب  صیاد ماهری نیست و ماهی. کند ها تغذیه می طور مؤثری از پالنکتون به شود؛ زیرا عنوان فیلترکننده شناخته می به

 -های سبز  تیالپیاهای پرورشی از جلبک. ها دارد گونه نیل نسبت به گونه موزامبیک توانایی بیشتری در تغذیه از جلبک. شود نمی

نکته بسیار مهم . زند ا بستر استخر را به اندازه کپور برهم نمیهنگام غذادهی تیالپی. کنند های سبز استفاده می آبی بیشتر از جلبک

درصد تعیین شده، تولید و پرورش این ماهی نسبت به  ۱5تا  7۵دلیل نیاز پروتیینی کم که در مرحله پرواری در استخر  اینکه به

برداری از دریا  پروتئینی یعنی کاهش بهره کاهش نیاز به منابع)اغلب دیگر آبزیان پرورشی کمترین نیاز به منابع پروتئینی را دارد 

ها شناور رایج  سلولی تولید تیالپیا با آب سبز و با استفاده از تک(. جهت تولید پودر ماهی یا تولید ماهی بدون اتکا به صید و صیادی

 .است و پساب تأسیسات تولید تیالپیا کمتر از آبزیان دیگر است

 شده برای تیالپیا چه نظری دارید؟ حهای مطر درباره مهاجم بودن و نگرانی

های مختلف یک  های گونه شود که آنها در یک خانواده قرار گیرند، اما ویژگی هرچند وجود صفات مشترک بین موجودات باعث می

ماهیان گونه دارد که برخی از آنها از  355هزار و  خانواده تیالپیا یک. خانواده و حتی یک جنس کامالً متمایز و متفاوت هستند

ارزش تولیدی تجاری دارند و برخی فاقد ارزش شیالتی بوده و مهاجم و مزاحم ( چهار گونه)شوند، برخی  زینتی محسوب می

 .شوند محسوب می

، مهاجم بودن یک گونه به شرایط مختلفی بستگی دارد و الزاماً یک گونه در هر "های مهاجم کاررفته برای گونه تعابیر به"درباره 

های مرکزی شرایطی برای  های داخلی و استان آید؛ کمااینکه در برخی مناطق مانند منطقه وسیع آب اجم به حساب نمیشرایطی مه

های آبزیان بومی نبوده و امکان توسعه و تکثیر و توزیع در سطح  تهاجم وجود نخواهد داشت، زیرا در بیشتر این مناطق گونه

 .اکوسیستم وجود ندارد

براساس تعاریف موجود در پایگاه مذکور بر اساس  "(IUCN)فهرست "های مهاجم  اه تخصصی گونهثبت یک گونه در پایگ

 .جایی توسط انسان و پیوند خوردن به منطقه جدید انجام شده است جابه

ین های مختلف را در هم های بسیار آشنا در زمینه توان اسامی گونه می "(IUCN)فهرست "های مهاجم  با تأملی در فهرست گونه

: آبی ازقبیل های گرم های پرورشی ایران و جهان شامل گونه ترین گونه پروری مهم عنوان مثال در حوزه آبزی به. فهرست مشاهد کرد

در . اند و غیربومی هستند ها نیز به ایران وارد شده که اتفاقاً تمامی این گونه... خوار، سرگنده و کپور معمولی، فیتوفاگ، کپور علف

های وارداتی و غیربومی ایران است که اتفاقاً کل تولید سردآبی در کشور  کمان و سالمون از گونه آالی رنگین بی نیز قزلماهیان سردآ

ها نیز اگر  در سایر حوزه. ها در فهرست مذکور قرار دارند در حالی که تمامی این گونه. کمان است آالی رنگین متعلق به قزل

گاو، گوسفند، مرغ، ( IUCN)های مهاجم ارائه شده توسط  شود که در فهرست گونه ده میوجویی مختصر انجام دهیم مشاه جست
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رسد که استفاده از این  نظر می پس به. عنوان گونه مهاجم نام برده شده است شود و از آنها نیز به اسب، حتی االغ نیز دیده می

های زندگی بشر و نیازهای طبیعی ازجمله تأمین غذا  اقعیتها و توسعه تولید منطبق با و های معرفی گونه گیری فهرست در تصمیم

ها در نظر گرفت و برای هر اقلیم نیاز است که  توان یک نسخه واحد برای تمامی اقلیم های بومی نیز نمی درباره تهاجم به گونه.نیست

تولید و پرورش آن پرداخت پاک کردن ای صورت بگیرد و اینکه صرفاً گفته شود یک گونه مهاجم است و نباید به  ارزیابی جداگانه

توان تولید داخلی را در زمینه پرورش آبزیان و تأمین  مسئله است؛ در حالی که با در نظر گرفتن سازوکارهای الزم، می صورت

اکنون  فت همهای طبیعی و دریاهای کشور، باید گ جایی مولدان و یا ورود تیالپیا به آب درباره نگرانی از جابه.پروتئین بهبود بخشید

 .آستاراخان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آن جمله هستند. شود کشور این فعالیت انجام می ۳۱۵در 

های تیالپیا در کشورهای  با توجه به شیوع و تنوع گونه. شوند های تیالپیای زیلی و موزامبیک تیالپیاهای مهاجم خوانده می گونه

شود وارد منابع آبی کشور شده است؛ در حال  پروری نداشته و مزاحم و آفت محسوب می بزیهمسایه، تیالپیا زیلی که ارزش آ

گونه . کنند حاضر بسیاری از منابع آبی جنوب غرب کشور مملو از این ماهیان بوده در حدی که برخی بومیان اقدام به صید آنها می

رسد  نظر می به. شود راحتی عرضه می به -باً سراسر کشورتقری-های ماهیان آکواریومی  تیالپیای موزامبیک نیز در فروشگاه

محیطی بیشتر باید متمایل به این دو گونه مهاجم باشد، تا گونه پرورشی نیل که قابل کنترل بوده و پرورش  های زیست حساسیت

 .شده عملی است جنس آن در شرایط کنترل های تک نمونه

 آیا مصرف تیالپیا مضر است؟

طور ویژه در تیالپیا وابستگی  ثابت نیست و به( همانند دیگر موجودات پرورشی)ژه اسیدهای چرب آبزیان پرورشی وی ترکیب فیله به

توان به ترکیب  در تیالپیا همانند دیگر آبزیان پرورشی با استفاده از جیره غذایی مناسب می. مستقیم به تغذیه و شرایط محیط دارد

برعکس، فیله تیالپیا وجه (. ولید هر محصول دامی در شرایط نامطلوب وجود داردهرچند امکان ت)مطلوب محصول دست یافت 

میزان . تمایزی با دیگر ماهیان دارد و آن این است که منبعی غنی از کارتنوئیدها است که اثر مهمی در سالمت انسان دارد

نقش اسیدهای چرب غیراشباع و . ار را دارداستانداردهای الزم برای مصرف انسان بسیار مطلوب بوده کلیه ترکیبات مورد انتظ

. شوند این ترکیبات مفید عمدتاً با مصرف محصوالت آبزیان تأمین می. مصرف آن در سالمت بدن انسان کامالً شناخته شده است

ت ویژه در مورد ترکیب اسیدهای چرب و اثر آن بر سالمت، آنچه که اهمی. است 3و امگا ۱تیالپیا منبع غنی اسیدهای چرب امگا

. کننده است هرچند مقدار و نحوه مصرف افراد و جوامع نیز در این مورد تعیین. است 3به امگا ۱دارد نسبت اسیدهای چرب امگا

ویژه آبزیان پرورشی ثابت نیست و وابستگی مستقیم به تغذیه و شرایط محیط  مقدار اسیدهای چرب غیراشباع ضروری در آبزیان به

توان به ترکیب مطلوب محصول دست  الپیا همانند دیگر آبزیان پرورشی با استفاده از جیره غذایی مناسب میترتیب در تی بدین. دارد

 .شود بدیهی است استفاده از خوراک نامرغوب و غیراستاندارد برای تولید پروتئین حیوانی منجربه تولید محصول باکیفیت نمی. یافت

در محصول نهایی به یک مشکل اساسی برای تولید و مصرف محصوالت پروتئینی  ها و بقایای داروها بیوتیک امروزه مصرف آنتی

ها، سالمت فیله تیالپیای پرورشی از نظر عدم کاربرد و نبودن  با توجه به مقاومت تیالپیا در برابر بیماری. حیوانی تبدیل شده است

 .های دارویی و شیمیایی برای مصرف انسانی بسیار قابل توجه است باقیمانده

 .ای دارد گیرانه ای سخت ترین واردکننده تیالپیا در جهان آمریکا است که استانداردهای تغذیه بزرگ

متولی بررسی و تضمین سالمت و بهداشت محصوالت غذایی در کشور، ارگان هایی مانند سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت 

 ./هستند و در این زمینه دقت نظر الزم را دارند

7A08D%/۱5۴53/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 میگو تولیدکنندگان جان بالی گردش در سرمایه کمبود

سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش بینی می شود که با توجه به کمبود :مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .میزان تولید همانند سال گذشته باشد

با اشاره  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

میلیون دالربه بازارهای  ۵3تن میگو با ارزش ریالی  455هزار و  ۳7سال گذشته درمجموع : تولید میگو اظهار داشتبه وضعیت 

 .هدف صادر شده است

هزار تنی میگو پیش بینی شده بود که  75شته تولید گذ سال: گفت میگو پرورش مزارع در سفید لکه بیماری شیوع وی با اشاره به 

 .درصد تولید از بین رفت ۵5بیماری  متاسفانه به سبب شیوع

 ،عدم بازاریابی کمبود نقدینگی ، انحصاری بودن صادرات به روسیه، : قاسمی با اشاره به مشکالت پیش روی تولید کنندگان افزود

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از مشکالت عمده پیش روی تولید کنندگان به  سوی از کنندگان تولید کامل خسارت پرداخت

 .شمار می رود

بیماری لکه سفید همچنان در مزارع وجود دارد و باید مهار شود که متاسفانه : وی با اشاره به بیماری لکه سفید در مزارع بیان کرد

 .ید کنندگان این ضعف مرتفع شودما دراین زمینه ضعف داریم و بایستی با آموزش اصولی به تول

با توجه به کمبود سرمایه در گردش تولید : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان با اشاره به پیش بینی تولید یادآورشد

 .کنندگان پیش بینی می شود که میزان تولید همانند سال گذشته باشد

68A%DA%/۵۵0675۵/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۱ : تاریخ

 شکر و قند کارخانجات به دولت بدهی پرداخت برای خام شکر تن هزار 1۴۴ واردات
بر اساس تقاضای کارخانجات قند و شکر مقرر شد برای تأمین بخشی از نیاز : های قند و شکر گفت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .هزار تن شکر خام وارد شود و از محل درآمد واردات آن بخشی از بدهی دولت به کارخانجات پرداخت شود ۵55کشور 

بر اساس : گفت هزار تن شکر خام، ۵55، با اشاره به مجوز واردات خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی بهمن دانایی در گفت

 .هزار تن شکر موجود است 34۳ها تا اول اردیبهشت ماه امسال  آخرین اطالعات از موجودی شکر در انبارهای کارخانه

هزار تن شکر سفید از محل تولید  ۳۱5تا اواسط اردیبهشت ماه هم حدود : افزودهای قند و شکر،  دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد هزار تن می 055شود و در مجموع موجودی شکر کشور به  چغندر پاییزه و نیشکر به موجودی انبارهای شکر اضافه می

 .اتژیک متعلق به شرکت بازرگانی دولتی استهزار تن از این شکر به عنوان ذخیره استر ۳35ناگفته نماند که   :دانایی اظهار داشت

 .هزار تن کاهش یافته است ۳35هزار تن بود که این مقدار به  ۳05تا چند سال قبل مصرف ماهانه شکر در کشور حدود : وی گفت

  :گفت  ست،میلیون تن رسیده ا 7های قند و شکر با بیان اینکه مصرف شکر سفید در کشور به کمتر از  دبیر انجمن صنفی کارخانه

هزار تن بود،بنابراین با توجه به موجودی  755میلیون و  7این در حالی است که تا دو سال گذشته مصرف ساالنه شکر در کشور 

 .شکر نیاز مصرفی کشور تا پایان تیرماه تأمین است

کر مورد نیاز مرداد و شهریور امسال بنا بنابراین برای تأمین ش: دانایی با اشاره به آغاز برداشت چغندر از نیمه دوم سال تصریح کرد

هزار تن شکر خام وارد شود و مقدمات خرید و ورود آن  ۵55های قند و شکر مقرر شده تا  به درخواست انجمن صنفی کارخانه

 .فراهم شده است

ه در پرداخت بخشی از وی در پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی هدف از واردات شکر خام را به منظور تأمین مواد اولی

التفاوت قیمت شکر خام و قیمت فروش شکر استحصالی  ، از دولت ناشی از مابه(چغندری و نیشکری)مطالبات کارخانجات قند 

قیمت تمام شده تولید شکر سفید برای کارخانجات قند : شود، گفت عنوان کرده است، این امر چگونه با واردات شکر خام محقق می

 .تومان است 7۳55درصدی  ۳5اردات شکر خام با در نظر گرفتن سود و شکر از محل و

بنابر این از آنجا که قیمت مصوب هر کیلو شکر درب کارخانه برای عرضه : های قند و شکر بیان داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

دی از تولید شکر سفید با درص ۳5تومان مصوب شده، کارخانجات قند و شکر در صورت واردات شکر عالوه بر کسب سود  7۱55

 .تومان هم سود حاصل کنند 755توانند  فروش آن می

کنند و در نهایت هم سود  با این اقدام کارخانجات به صورت مستقیم برای واردات شکر زیر نظر انجمن اقدام می  :دانایی بیان داشت

 .شود تولید و فروش آن به عاید کارخانجات می

اختیار تقسیم : هزار تن وارد نشود، گفت ۵55چه تضمینی برای این مسئله وجود دارد که بیش از  وی در پاسخ به این سوال که

ها  ساله کارخانه ۱های قند و شکر واگذار کرده و بر اساس تولید  میزان واردات توسط کارخانجات با دولت به انجمن صنفی کارخانه

 .کند انه ثبت سفارش میانجمن سهم هر کارخانه را برای واردات مشخص و سپس کارخ

پس از آن کل اسناد واردات شکر و ثبت سفارش آن به سازمان حمایت : های قند و شکر، تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .گیرند شود و کارخانجات پس از اخذ مجوز مربوطه اجازه واردات از گمرک را می تحویل داده می

http://www.farsnews.com/
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درصد  ۳5شود به غیر از  یق سود حاصل از فروش شکر وارداتی مشخص نیست اما برآورد میالبته هنوز به طور دق :دانایی بیان داشت

میلیارد  ۳55هزار تن شکر و کسب درآمد حدود ۵55تومان سود حاصل شود که در صورت واردات  775تا  ۳05عنوان شده بین 

 .شود تومانی از این محل بخشی از بدهی دولت به کارخانجات قند و شکر تسویه می

 .سابقه بوده است های اخیر بی میلیون تن گذشته است و این میزان تولید در سال ۳.۵تولید شکر از مرز : وی افزود

تومان مصوب شد که بر این اساس مقرر شد  7۵۱5قیمت خرید شکر از کارخانجات توسط دولت در سال گذشته : وی بیان داشت

 .تومانی را از دولت دریافت کنند 7۱5التفاوت  نند و ما بهتومان عرضه ک 7۱55تا کارخانجات شکر را با قیمت 

 7۳55تومان مصوب شد که در آن زمان نیز مقرر شد تا شکر با قیمت  7۱55، 6۱همچنین قیمت شکر در سال : دانایی ادامه داد

 .تومانی آن از دولت دریافت شود 755التفاوت  ها عرضه شود و مابه تومان توسط کارخانه

و  6۱های  التفاوت فروش شکر در سال های قند و شکر بابت مابه کارخانه: های قند و شکر، تصریح کرد صنفی کارخانهدبیر انجمن 

 .میلیارد تومان از دولت طلب دارند 7۵5و  735به ترتیب  6۴

ر را به کارخانجات التفاوت فروش شک میلیارد تومان دولت در دو سال گذشته مابه ۵55در مجموع بیش از  :دانایی خاطر نشان کرد

 .نداده است

التفاوت واردات برنج به صنایع قند و شکر  میلیارد تومان مقرر شد تا از محل درآمد مابه 05در اواخر سال گذشته مبلغ : وی افزود

 .پرداخت شود که این موضوع نیز محقق نشد و مبلغ تخصیصی در جای دیگر هزینه شد

میلیارد تومان چغندر در سال زراعی جاری از کشاورزان  ۳۵55: ت قند و شکر اظهار داشتوی در مورد طلب کشاورزان از کارخانجا

 .میلیارد تومان از این مبلغ به آنها پرداخت نشده است 7۵۵خریداری شد که هنوز 

 پرداخت مطالبات کشاورزان تا پایان خرداد*

 .کشاورزان تا پایان خرداد به آنها پرداخت شودامیدواریم مطالبات : های قند و شکر گفت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .هزار تن شکر خام هفته گذشته وارد کشور شده است 34در این راستا نخستین کشتی با ظرفیت حدود : وی همچنین بیان داشت

اردات شکر به گزارش فارس، مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تداوم ممنوعیت و

سفید در راستای اقتصاد مقاومتی عنوان کرده است که به منظور تأمین مواد اولیه و پرداخت بخشی از مطالبات کارخانجات قند 

 ۵55التفاوت قیمت شکر خام و قیمت فروش شکر استحصالی، صدور مجوز واردات حدود  چغندری و نیشکری دولت ناشی از مابه

اند، در  های چغندر قند و نیشکری که چغندر و نیشکر کشاورزان را خریداری کرده واد اولیه کارخانههزار تن شکر خام به عنوان م

 .دست اقدام است
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 شد صادر دولتی های شیرخشك درصد 1۴ از بیش

با وجود انتقادهای بسیار در اجرای طرح خرید تضمینی شیرخام، اما سازمان تعاونی روستایی ایران در این طرح ورود کرد و تا 

ای نبود که قیمت آن را  ها به اندازه ی شده از دامداریهرچند مقدار خریدار. آوری کند حدودی توانست شیرخام مازاد را از بازار جمع

 .افزایش دهد

تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان تعاونی روستایی ایران امروز در گفت

 .صادر شده است اند، هایی که از کانال خریدتضمینی شیرخام تولید شده درصد شیرخشک ۵5بیش از 

: های مختلف کشور خریداری شده است، افزود هزار تن شیرخام از دامداری 755حسین صفایی با اشاره به اینکه تا امروز بیش از 

ماه آن هم تنها در استان اصفهان، این خرید صورت گرفت  البته در حال حاضر خرید تضمینی متوقف شده، اما استثنائاً در فروردین

 .هزار تن از این محصول از دامداران خریداری شد ۳۵تا  ۳۴ماه، که طی یک 

ماه، خرید تضمینی  به گفته وی، از آنجا که استان اصفهان، تولیدکننده نخست شیرخام در کشور است، اگر در طول فروردین

ها  شدند، ضمن اینکه بیشتر کارخانه رو می ای روبه گرفت، مطمئناً دامداران بومی با مشکالت عدیده شیرخام از این استان انجام نمی

 .در زمان گفته شده به حالت نیمه تعطیل بودند

های صنایع لبنی،  های دولتی در کارخانه رئیس سازمان تعاونی روستایی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر صحت نشت شیرخشک

ای ارسال شده که در تولید شیرخشک نوزاد از  کارخانه اگر هم این اتفاق افتاده باشد، این محصول تنها به دو یا سه: خاطرنشان کرد

 ./ها نرفته است های دولتی به قصد تولید شیر به کارخانه بنابراین به هیچ وجه شیرخشک. آنها استفاده شده است
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲: تاریخ

 رسید دامداران استخوان به کارد /کیلوگرم هر در تومان ١۴۴۴ زیر به شیرخام قیمت افت

شود روز از قیمت شیرخام در بازار کاسته می طوری که روزبه هنوز بعد از گذشت سه سال، مشکل دامداران پابرجاست؛ به . 

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفترئیس هیات مدیره 

هزار  کنند که میانگین آن زیر یک تومان خریداری می 755هزار و  تا یک 455ها شیرخام را از دامدار بین  اکنون کارخانه هم: گفت

 .تومان خواهد بود

سه سال است که دامداران : شاره به اینکه ادامه چنین وضعیتی دیگر برای دامداران قابل تحمل نیست، افزودحسین نعمتی با ا

زنند، اما گوش شنوایی وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این مدت، قیمت شیرخام به جای افزایش، با کاهش  مشکل خود را فریاد می

که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر است، نبض بازار و قیمت شیرخام  چند کارخانه بزرگ: وی خاطرنشان کرد.همراه بوده است

انداز شده و  ها، عوارض منفی آن در تمام کشور طنین را در دست دارند؛ بنابراین به محض کاهش خرید در یکی از این کارخانه

در ابتدای امر باید جلوی واردات شیرخشک را به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران، دولت .شکند ها را می نرخ

گذشته از اینها باید با تبلیغات گسترده، سرانه . رو کرده است بگیرد، زیرا این موضوع خرید شیرخام از دامداران را با مشکل روبه

دولت و تبدیل آن به مصرف را افزایش داده و مردم را برای خوردن شیر و لبنیات، ترغیب کند؛ البته خرید مازاد شیرخام توسط 

ناگفته . ها قرار دارد های پایین جامعه، راهکار دیگری است که پیش پای دولتی ها و توزیع این محصوالت بین دهک دیگر فرآورده

 .تواند بخشی از مشکالت را از میان راه بردارد نماند که صادرات نیز اگر به مقدار کافی باشد، می

دلیل متراکم بودن واحدها  به: ن طرح کاهش تولید شیرخام توسط برخی دامداران اجرا شده، ادامه داداکنو نعمتی با بیان اینکه از هم

های تولیدی خود را به  گیری کامل، زمان زیادی خواهد برد، اما بعضی از دامداران حتی دام در سطح کشور، این موضوع تا نتیجه

 .اند کشتارگاه فرستاده

شود، دولت منابع قابل توجهی را در اختیار متولیان  وقتی صحبت از گندم و خرید تضمینی آن می چطور: وی در پایان اظهار داشت

تر اقدام عملی برای حل مشکل انجام دهد،  افتد؟ به هر ترتیب، دولت باید هر چه سریع دهد، اما برای شیر چنین اتفاقی نمی قرار می

 /.رو خواهد شد وگرنه دامداری کشور با معضلی جدی روبه
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 بودجه و برنامه سازمان تصمیم انتظار در لبنی محصوالت صادراتی یارانه

شرکت معتبر لبنیاتی برای صادرات محصوالت مختلف به روسیه، منتشر شد، اما آن زمان ابتدای سال جاری بود که خبر تأیید چند 

کردند؛ محمود حجتی وزیر جهاد  ها نسبت به قیمت باالی محصوالت لبنی ایران در این کشور، اظهار نگرانی می نیز خود شرکت

ی صادرکنندگان گشودای را به رو کشاورزی با مطرح کردن یارانه صادراتی به این بخش، فصل تازه . 

چهارشنبه هفته : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنایع لبنی امروز در گفت

گذشته، درخواست پرداخت یارانه برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه، از طرف کارشناسان مرکز توسعه صادرات وزارت جهاد 

 .تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شدکشاورزی، 

هدف اصلی حمایت : رضا باکری با اشاره به اینکه در جلسه مذکور محاسبات مختلف به تفکیک محصوالت گوناگون انجام شد، افزود

صوالت با محاسبات از دامدار و خروج مازاد تولید یک میلیون تنی شیرخام از کشور بود؛ بر این اساس میزان یارانه برای انواع مح

 .ها انجام گرفت و تمام آنها برای مسئوالن سازمان برنامه و بودجه فرستاده شد تا تصمیم نهایی را در این مورد بگیرند دقیق هزینه

ر توان به رقابت در بازار روسیه پرداخت، زیرا یک پاکت شیر استریل در ایران به قیمت دوهزا های امروزی نمی به گفته وی، با قیمت

است، با ( تومان 755هزار و  سه)سنت  6۱رسد؛ این در حالی است که قیمت شیر استریل در روسیه،  تومان به فروش می 055و 

 .تومان خواهد شد ۵75هزار و  های مختلف ارسال محصول، قیمت نهایی حداقل سه احتساب هزینه

عالوه بر . درصد است 7۵ردات محصوالت لبنی در نظر گرفته، ای که روسیه برای وا تعرفه: دبیر انجمن صنایع لبنی خاطرنشان کرد

درصد هزینه حمل و نقل تا مقصد است، بنابراین در  ۳5درصد نیز برای شبکه فروشگاهی باید در نظر گرفت؛ همچنین  7۵آن، 

 .کنند ان ضرر میتوم ۴55پس صادرکنندگان به ازای هرکیلوگرم شیر، حدود . شود درصد به قیمت محصول اضافه می 35مجموع، 

تومان  765هزار و  ها به قیمت یک تمام این محاسبات در صورتی درست خواهد بود که شیرخام از دامداری: باکری ادامه داد

 35شود؛ افزایش  تومان می 755بندی است که در مجموع، دوهزار و  تومان هم هزینه سربار و بسته 655زیرا . خریداری شود

 .کند را در بازار روسیه غیرممکن می درصدی این قیمت، رقابت

رود، سازمان  در چنین شرایطی، بدون ارائه یارانه صادراتی، امکان صادرات وجود ندارد؛ بنابراین انتظار می: وی در پایان تصریح کرد

 ./تر اقدامات الزم را انجام دهد برنامه و بودجه در این راستا هرچه سریع
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 صادرات و واردات
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

 المللی بین بازارهای تقاضای مطابق بندی بسته /شد ممنوع کشاورزی محصوالت ای فله صادرات
کشاورزی در راستای کاهش ضایعات و تطابق با تقاضای ای کاالهای  صادرات فله: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .المللی ممنوع شد بازارهای بین

 است، شده ممنوع ای فله صورت به  میوه صادرات اینکه بیان با خبرگزاری فارس وگو با خبرنگار اقتصادی سیدرضا نورانی در گفت

 ایران، کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه کشاورزی، جهاد وزارت تصمیم با ای فله های میوه صادرات ممنوعیت تصمیم اتخاذ: گفت

 .است گرفته صورت گمرک و تجارت توسعه سازمان

در : ای وجود نداشت، گفت رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه نظارت کافی بر روی صادرات محصوالت فله

 .شد درصد محصول طی فرآیند بارگیری، حمل و نقل از مبدا تا مقصد به ضایعات تبدیل می ۱5ای  صادرات فله

شدیم و  ای در بازار هدف دچار کاهش قیمت می همچنین به دلیل عدم نظارت کافی بر صادرات محصوالت فله: وی بیان داشت

  . شد می عرضه واقعی غیر بخشی از محصوالت به قیمت

 به کشاورزی محصوالت صادرات از تا شده مقرر صادراتی بازارهای حفظ و راین در راستای صادرات پایداربناب: نورانی بیان داشت

 .شود ممانعت سردخانه فاقد های لنج طریق از و ای فله صورت

شد  میای صادر  هندوانه و خربزه از جمله محصوالتی است که به صورت فله: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد

 .پذیر است بندی امکان که در حال حاضر صادرات آنها فقط به صورت بسته

عالوه بر این اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی اعالم کرده تا از این پس صادرات محصوالت کشاورزی در : وی بیان داشت

 .ای صورت گیرد المللی و منطقه ارهای بینبندی زیاد نباشد و مطابق عرف در باز تر صادر شود و تنوع بسته های یکنواخت بندی بسته

 از تا شده مقرر و کرده اعالم بندی مشخصی رقم کاال بسته 77بنابراین اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی برای : نورانی بیان داشت

  .شود اعالم گمرکات به ها بندی بسته انواع و موضوع این تجارت توسعه سازمان طریق

شود تا در آینده نزدیک  برای تطابق با شرایط جدید فرصت انطباق به صادرکنندگان داده می در این راستا و: وی افزود

 .تر شود های محصوالت کشاورزی یکنواخت بندی بسته
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 صادرات و واردات
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ : تاریخ

 ازای به موز واردات پیشنهاد بررسی /یافت کاهش بار دومین برای کشاورزی محصوالت صادرات پایه قیمت

 کشاورزی کاالی صادرات
مسئوالن  ای با حضور اعضای اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی و در جلسه: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت

 .شود گیری می دار تصمیم  های هسته وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات موز به ازای ارزش کاالیی، صادرات سبزیجات و میوه

 اظهار سیب صادرات ازای به موز واردات شدن مشروط مورد در خبرگزاری فارس اقتصادی خبرنگار با وگو گفت در سیدرضا نورانی

نی تولید سیب درختی در فراوا به توجه با ایران، کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه توسط 6۴ سال تابستان پیشنهاد این: داشت

 .کشور به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد

 تالش علیرغم: افزود کشور به موز دالر میلیون 455 ساالنه واردات به اشاره با رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران

جرایی شد که به دلیل نامناسب ا و ابالغ امسال آن مصوبه گذشته، سال دوم نیمه در موضوع این شدن اجرایی بر مبنی اتحادیه،

 .شد موز قیمت افزایش به منجر بودن زمان ابالغ و اجرا

زمان مناسب یعنی نیمه دوم سال گذشته اجرا اگر مصوبه مشروط شدن واردات موز به ازای صادرات سیب در : وی بیان داشت

 .گرفت شد، بلکه صادرات سیب هم به دلیل قرار داشتن در فصل، تولید و برداشت رونق می شد، نه تنها موز گران نمی می

 با را حصولم این واردکنندگان و نبود فراهم اما از زمان ابالغ مصوبه در ابتدای سال جاری، شرایط صادرات سیب: نورانی بیان داشت

 .شد بازار در موز قمیت افزایش به منجر اتفاق همین که کردند وارد درصد 73 جدید تعرفه

ای در هفته جاری پیرامون تعرفه واردات موز در  رئیس هیئت مدیره صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در ادامه از برگزاری جلسه

 پیشنهاد: گفت محصوالت کشاورزی و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خبرداد وقبال صادرات سیب با حضور اعضای اتحادیه ملی 

 .و سبزیجات انجام شود  ش کاالیی صادرات میوهارز ازای در کشور به موز واردات که است این اتحادیه

ایطی فراهم شود، تا بنابراین اتحادیه پیشنهاد داده است که شر: رئیس هیئت مدیره صادرکنندگان و واردکنندگان میوه بیان داشت

 .دار، یک کیلو موز وارد شود کیلو سبزیجات یا یک کیلو میوه هسته ۵به ازای صادرات 

های پایانی سال گذشته  در ماه: وی همچنین از پایین آمدن قیمت پایه صادراتی محصوالت کشاورزی در سال جاری خبرداد و گفت

المللی کاهش یافت و امسال هم با توافق  پذیری در بازارهای بین رقابت قیمت برخی محصوالت صادراتی کشاورزی برای حفظ قدرت

ای  پذیری در بازارهای منطقه با گمرک مقرر شد تا با توجه به کاهش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی و فراهم آمدن قدرت رقابت

 .ها کاهش یابد قیمت

 .درصد کاهش یافته است ۱5تا  75ر سال جدید براین اساس قیمت پایه صادراتی محصوالت کشاورزی د: نورانی گفت

 بود داده خبر این از پیش جمال مدرسی مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی: افزاید این گزارش می

 .شد تعیین درصد پنج درختی سیب صادرات قبال در موز واردات تعرفه داخلی، تولید از حمایت منظور به و پسابرجام شرایط در که

اساس  با توجه به گسترش تعامل و همکاری بین المللی در فضای پسابرجام و با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی، بر: وی افزود

که به تصویب دولت رسیده، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات یک  ۳۱6۵قانون مقررات صادرات و واردات سال 

 .زای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی تولید داخلی معادل پنج درصد تعیین شده استکیلوگرم موز در ا

http://www.farsnews.com/
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 ۳۱6۵ سال ابتدای از که مصوبه این براساس: کرد تصریح  مدیرکل دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

 .است شده تعیین درصد 73 عادی شرایط در موز کیلو هر واردات تعرفه االجراست، الزم
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲: تاریخ

 با تعارض در دامپزشکی، سازمان طوالنی قرنطینه !/روزه ۰١ ایران کند، می صادر روزه یك را هایش دام برزیل،

 است مقاومتی اقتصاد

های طوالنی در مرزهای کشور، آن هم برای صادرات دام زنده، مانع بزرگی برای  بسیاری از صادرکنندگان دام معتقدند که قرنطینه

شود صادرات این محصول تلقی می . 

: با اعالم این مطلب گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  شور، امروز در گفترئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام ک

 .ترین آنها قرنطینه دامپزشکی است عوامل متعددی در کاهش صادرات دام زنده از ایران دخیل هستند، اما مهم

روز، مدتی طوالنی است که باعث شده  7۳این : ودروزه برای خروج دام از کشور، افز 7۳های  منصور پوریان با اشاره به قرنطینه

ای  ای است که در صادرات از اهمیت ویژه زیرا زمان، مقوله. ترین ضربه را از نظر اقتصادی متحمل شوند واحدهای تولیدی بزرگ

 .شود برخوردار است و اگر از دست برود، به راحتی بازارها توسط رقیب، تصرف می

خاطرنشان  "کند مدت قرنطینه را کشور مقصد تعیین می"که به گفته مسئوالن سازمان دامپزشکی، وی در واکنش به این موضوع 

تواند در قبال  دهد که این سازمان نمی زیرا چنین معنا می. ای، نشان از ضعف و عدم تعهد دامپزشکی کشور دارد چنین نکته: کرد

 .اندازد به گردن کشور مقصد مانند عراق می های صادر شده، متعهد باشد و به همین دلیل آن را سالمت دام

روزه گوساله پرواری را پالک کرده و بدون  ها یک این در حالی است که کشوری مثل برزیل، از آن طرف آب: پوریان ادامه داد

رات به آن، یعنی همان کشوری که ما برای صاد. هایی که قرار است به کشور عراق صادر شود کند؛ گوساله قرنطینه وارد کشتی می

 .روز قرنطینه را تحمل کنیم 7۳مجبوریم 

اگر قرار باشد شرایط قرنطینه را دامپزشکی کشور مقصد تعیین کند، چرا این شرایط تنها برای ایران قابل اجراست : وی معتقد است

هزار رأس  ۵55ه بیش از طوری که در سال گذشت فرستد؟ به های خود را به عراق می و کشوری مانند برزیل، بدون رعایت آن، دام

 .گوساله از برزیل به این کشور صادر شد

های  گیری با وجود اینکه بخشی از واحدهای پرواری به واسطه همین سخت: رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام تصریح کرد

 .و در خود تغییری ایجاد کند اند، اما قرنطینه سازمان هنوز حاضر نیست دست از سیاست اشتباه برداشته مورد رو به تعطیلی رفته بی

کند؛ در چنین  به گفته پوریان، اکنون گرجستان نیز به جمع صادرکنندگان پیوسته و به منطقه سلیمانیه، گوساله صادر می

 توانند با فروشندگان خارجی رقابت کنند؟ شرایطی، تجار ایرانی چگونه می

شود، نداشتن تنوع در محصوالت تولیدی  عمان و امارات تلقی می از نظر وی، مشکل دیگری که مانع صادرات به کشورهایی مثل

خواهند؛ در حالی که بیشتر  کیلوگرمی از ما می 755تا  ۳55هایی با وزن  به عبارتی این کشورها معموال گوساله. ایران است

 .رسند کیلوگرم می ۵55هایی باالی  ها در ایران برای پرورابندی استفاده شده و به وزن گوساله

های کشور نسبت به دیگر  تفاوت یک دالری محصول ایران با برزیل و در نتیجه گران بودن محموله: پوریان در پایان اظهار داشت

 ./رقبا، عامل منفی دیگری است که تأثیر کاهنده در روند صادرات دارد

0D%/۱5۴۵۳/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 بهاری های گل کارناوال با گل المللی بین نمایشگاه چهاردهمین کار به آغاز

ماه سال جاری به مدت  اردیبهشت ۰۲المللی گل و گیاه با حضور کشورهای آلمان، اسپانیا و هلند از دوشنبه  چهاردهمین نمایشگاه بین

کار خواهد کرد روز با همراهی کاراناوال گل در تهران آغاز به ۵۲ . 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ر خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با خبرنگا دهندگان گل و گیاه امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پرورش

ماه  اردیبهشت 75شرکت خارجی از  ۳5شرکت داخلی و بیش از  755المللی گل و گیاه تهران با حضور  چهاردهمین نمایشگاه بین

 .کار خواهد کرد وگو آغاز به سال جاری در بوستان گفت

سال جاری نمایندگانی از کشورهای اسپانیا، آلمان و هلند و کشورهای آسیای میانه در نمایشگاه : محمدی افزود غالمحسین سلطان

وگو دایر است، در سال جاری بنا  ماه در بوستان گفت اردیبهشت ۱5تا  75این نمایشگاه که از : وی خاطرنشان کرد.شود برگزار می

 .مندان بگذارد ید عالقهدارد تا جدیدترین دستاوردهای علم و تکنولوزیکی خود را نیز در معرض د

 کارناوال گل دوباره راه افتاد

های مختلف به علت شرایط  های اخیر در مناسبت کارناوال گل که طی سال: دهندگان گل و گیاه ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پرورش

فرهنگ استفاده از گل طی اقتصادی حاکم کمتر به راه افتاده بود با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و همچنین تبلیغ نمایشگاه و 

 .روزهای نمایشگاه به راه خواهد افتاد

های قدیمی و کالسکه برای حرکت کاروان گل  های گذشته از ماشین در این کارناوال همچون سال: محمدی تصریح کرد سلطان

 .وگو حرکت خواهد کرد های حوالی بوستان گفت ن استفاده خواهد شد و در خیابا

طوری که  کند، به ها شور و اشتیاق مردم را دوچندان می ی نمایشگاه گل و گیاه و حرکت کاروان گل در خیابانبرپای: وی یادآور شد

 .های رنگارنگ بسیار دیدنی است گرفتن عکس و هیجان مردم در هنگام دیدن کارناوال گل

 گیرد توسعه صادرات گل سرعت می

ترین اهداف این  عنوان یکی از مهم افزایش صادرات گل و گیاه به: دهندگان گل و گیاه تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .های خارجی قوت خواهد گرفت ویژه با حضور شرکت نمایشگاه در دستور کار قرار دارد؛ لذا توسعه روایط تجاری به

شود  میلیون آن صادر می 755شود که از این میان فقط  ساالنه سه میلیارد شاخه گل و گیاه تولید می: محمدی اظهار داشت سلطان

میلیون دالر برآورد  755میلیون گیاه آن، آپارتمانی هستند و ارزآوری این میزان برای کشور  ۳55میلیون شاخه گل و  ۳55که 

ترین  بریده است و استان مازندران بزرگ ترین تولیدکننده گل و گیاه شاخه استان تهران بزرگ: وی همچنین گفت.شده است

 .شود درستی استفاده نمی ها برای صادرات به شود، اما از این قابلیت آپارتمانی در کشور محسوب می تولیدکننده گل

کنند و هنوز  صورت سنتی کار می ها به در ایران گلخانه: محمدی درباره دالیل رشد نکردن صادرات گل و گیاه در ایران افزود سلطان

برای . شود شود، در ایران مصرف می ن اغلب، میران گلی که در کشور تولید میایم؛ بنابرای به تولید انبوه و صنعتی گل نرسیده

هزار هکتار است،  اکنون سطح زیر کشت گل در ایران هشت. صادرات گل باید به تولید بیشتری برسیم تا بتوانیم آن را صادر کنیم

 .هزار هکتار برسد 75منظور توسعه صادرات باید این میزان به  اما به
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شده برای تولید گل و  نکته دیگری که مانع رونق صادرات گل و گیاه در ایران است، این است که هزینه تمام: نشان کردوی خاطر

ا گیاه در ایران باال است؛ در حالی که برای اینکه بتوانیم جای گل ایرانی را در بازارهای جهانی باز کنیم نیاز داریم هزینه تولید گل ر

 .تر فروخته شود سنت از قیمت جهانی آن ارزان 75که حدود به قدری پایین بیاوریم 

بندی محصوالت نیز رسیدگی و همچنین بازاریابی شود تا ببینیم در  عالوه بر این، باید به بسته: محمدی در پایان تصریح کرد سلطان

 ./کشورهای مختلف به چه انواعی از گل نیاز است تا تولید به آن سمت سوق داده شود

A08D%/۱5۴57/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 گندم
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۵ : تاریخ

 برداشت فصل آغاز از کشاورزان نیاز بر مازاد گندم تن میلیون ١9۰ تضمینی خرید
میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از آغاز فصل برداشت تا کنون  ۳.7دولتی از خرید تضمینی مدیر عامل شرکت بازرگانی 

 .خبرداد

تی ایران وضعیت ذخایر ، علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولوزارت جهاد کشاورزی از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

 .میلیون تن گندم در کشور تولید شود ۳۱شود، امسال حدود  پیش بینی می: استراتژیک کاالیی را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت

ماه ذخیره  ۵در حال حاضر برای بیش از : قنبری، وضعیت ذخایر استراتژیک کاالیی را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهار داشت

ماه آینده کافی است، بنابراین هیچ مشکلی در زمینه  ۱، ضمن اینکه ذخایر برنج، روغن و قند و شکر برای بیش از گندم داریم

 .ذخایر و تأمین این کاالها وجود ندارد

استان کشور شامل  0این خرید در : هزارتن اعالم و اضافه کرد 755وی، میزان خرید تضمینی گندم را حدود یک میلیون و 

 .ایالم، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان انجام شده است های استان

هزارتن خرید رتبه اول را در این زمینه دارد، ادامه  46۵مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه استان خوزستان با 

هزارتن  65هزارتن، کرمان با  6۱هزارتن، ایالم با  ۳55های فارس با  ان خرید به ترتیب در استانبعد از خوزستان، بیشترین میز: داد

 .هزارتن انجام شده است 0۴و بوشهر با 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود،  6.۵تا  6شود امسال حدود  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش بینی می

های بهاره اگرچه عملیات خرید را مقداری کندتر کرد اما تاثیری بر میزان تولید گندم  سیالب و سرما زدگیخوشبختانه : افزود

 .نداشت و خسارتی در این زمینه ایجاد نشد

میلیون تن گندم در کشور تولید شود،  ۳۱قنبری با اشاره به اینکه پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که امسال حدود 

 ۳5هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که  ۳۱تاکنون بیش از : نی کلزا را نیز مورد اشاره قرار داد و اضافه کردخرید تضمی

 .تن آن در استان خوزستان بوده است 4۵هزار و 

ورزان نیز هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شود، درباره پرداخت مطالبات کشا ۳55شود امسال  وی با بیان اینکه پیش بینی می

 .تمامی طلب کلزاکاران به آنان پرداخت شده است درصد مطالبات گندمکاران و45تاکنون بالغ بر : گفت
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 گوجه فرنگی
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۹ : تاریخ

 رضوی قدس آستان «نمونه مزرعه» در نشائی صددرصد فرنگی گوجه کاشت
 .فرنگی در اراضی این موسسه به صورت صددرصد نشائی خبر داد از کاشت گوجه« مزرعه نمونه»سرپرست مؤسسه کشت و صنعت 

میلیون  ۱5امسال : ، علی اورعی زارع گفتپایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی  از نقل به مشهد از خبرگزاری فارس به گزارش

 .هکتار کشت شد که تمامی نشاءها، توسط مزرعه نمونه تولید شده است ۵55فرنگی در سطح  نشاء گوجه

ها به روش نرسرینگ و در  هستند که تولید آن chهای زمرد، فالت، سادین و پتو ارلی  فرنگی از رقم نشاءهای گوجه: ودوی افز

 .ای موسسه صورت گرفته است های گلخانه مجتمع

انتقال ماه به اراضی کشت  فرنگی در فروردین و اردیبهشت با بیان اینکه نشاء گوجه« مزرعه نمونه»سرپرست مؤسسه کشت و صنعت 

 .های استراتژیک هر ساله این موسسه است های نوین آبیاری یکی از برنامه استفاده از سیستم: یابد، گفت می

با توجه به مشکل کمبود آب حاکم بر کشور و از طرفی مصرف باالی آب در بخش کشاورزی، موسسه کشت و : اورعی زارع افزود

 .فشار را در دستور کار خود قرار داده است های آبیاری تحت مصنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی، توسعه سیست

راندمان : شوند، گفت ای نوار تیپ، آبیاری می فرنگی، به روش قطره هکتار مربوط به اراضی گوجه ۵55وی با تأکید بر اینکه تمامی 

گی، ذرت و چغندر قند استفاده فرن درصد است و به همین دلیل در کشت محصوالتی نظیر گوجه 6۵آبیاری در این روش بیش از 

 .شود می

فرنگی طی سال جاری در  شود میزان برداشت گوجه بینی می سرپرست موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه با بیان اینکه پیش

سازی به موقع و کامل زمین قبل از کشت،  بدین منظور اقداماتی نظیر آماده: مقایسه با سال گذشته افزایش داشته باشد، افزود

 .شود فشار، تغذیه مناسب، و استفاده از کودهای میکرو و ماکرو انجام می های آبیاری تحت ستفاده از سیستما
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 صداوسیما در گوشتی های فرآورده طرفه یك محاکمه

های اجتماعی به اوج  ویژه در شبکه شود؛ این مسئله به های گوشتی، خبرهای خوبی منتشر نمی این روزها درباره مصرف فرآورده

آید که صداوسیما نیز نظر  موضوع وقتی به چشم می یابد، اما پیچیدگی ها با سرعتی باورنکردنی انتشار می پراکنی خود رسیده و شایعه

کند طرفه پخش می صورت یک کارشناسان را به . 

با اعالم این خبر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر کنترل کیفیت کارخانه رباط، امروز در گفت

کنند،  های گوشتی را متهم می و فرآوردهشده  های کارشناسی مختلفی که در تلویزیون مطرح متأسفانه بحث: گفت

 .شود طرفه بوده و از طرف مقابل، نظرخواهی نمی همیشه یك

های صنایع غذایی وجود دارد،  پراکنی نه فقط برای سوسیس و کالباس، بلکه برای بیشتر بخش پریسا فالحی با اشاره به اینکه شایعه

کنند و به این صنعت  های گوشتی اظهارنظرهای اشتباه می ما درباره فرآوردهای مانند صداوسی وقتی افراد مختلف در رسانه: افزود

 .شود، مسلماً تأثیر منفی در مصرف این محصوالت در جامعه را شاهد خواهیم بود اجازه دفاع هم داده نمی

شکل دامن زده و تردید افزارهایی که در این راستا وجود دارد، بر این م های اجتماعی و نرم به گفته وی، در کنار آن، شبکه

رسد مسئوالن و متولیان بهداشتی، باید در راه آگاهی دادن به مردم، همت کنند و در  نظر می به. کند کنندگان را دوچندان می مصرف

 .های علمی بردارند این مسیر، قدم

و در کشورهای دیگر نیز مشابه آن البته این معضل تنها مربوط به ایران نیست : مدیر کنترل کیفیت کارخانه رباط خاطرنشان کرد

عنوان مثال، در سایت سازمان بهداشت جهانی، مردم در بخش پرسش و پاسخ، در ارتباط با مصرف  شود؛ کمااینکه به دیده می

 اند که البته پاسخ کارشناسان مبنی بر اینکه استفاده از این محصوالت باید متعادل و در چارچوب های گوشتی پرسش کرده فرآورده

 .رژیم غذایی منطقی باشد، قابل تأمل است

توان به تمام محصوالت خوراکی، تعمیم داد؛ به عبارتی حتی نوشیدن آب، به مقدار زیاد هم  این توصیه را می: فالحی معتقد است

مشکلی برای  تواند برای سالمتی مضر باشد؛ بنابراین مصرف سوسیس و کالباس، مانند دیگر محصوالت غذایی، اگر متعادل باشد می

 .کند سالمتی مردم ایجاد نمی

کیلوگرم در سال گذشته به سه کیلوگرم تقلیل یافته است،  ۴.۵های گوشتی از  وی در پایان با بیان اینکه سرانه مصرف فرآورده

از وجود الرو  برای مثال، عکسی که. شود اطالعی جامعه مربوط می البته بخشی از این شک و تردیدها به ناآگاهی و بی: تصریح کرد

شود اگرچه صحیح است، اما این مشکل مربوط به کارخانه نیست، بلکه برای شرایط نگهداری آن بعد از  در سوسیس منتشر می

سازی، رویکرد خود را تغییر  رود، مسئوالن صداوسیما در راستای آگاه و نقل است؛ بنابراین انتظار می تولید یعنی توزیع و یا حمل

 ./های گوشتی، بیش از این آسیب نبیند لم فرآوردهدهند تا صنعت سا
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 گوشت قرمز
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۵٨شنبه 

 است کشاورزی جهاد وزارت تایید مورد گوشتی های فرآورده تولید رسمی واحدهای

واحدهای رسمی تولید فرآورده های گوشتی مورد تایید : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت <صنایع غذایی

 .وزارت جهاد کشاورزی است

د شو عنوان واحدهای رسمی شناخته می تولید محصوالت صنایع غذایی دارای مجوز از سوی وزارتخانه به: هار داشتاظ حسن رکنی

 .افزوده است ساز اشتغال، تولید و ایجاد ارزش که همواره در صنعت غذا زمینه

های  کند تا تمامی محموله های بهداشتی نیز مسئوالن را مقید می نظارت: وی درباره مشکالت این صنعت اشاره داشت و ادامه داد

 .های درجه اول نظام قرار دارد مردم در اولویتگوشتی متقاضی ورود به کشور را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد زیرا سالمت 

شود و  هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید می055ساالنه حدود : رکنی در خصوص ورود گوشت به کشور افزود

یزان آید اما وزارتخانه به دنبال آن است تا با افزایش تولید، م درصد از این حجم نیز جزو سهم وارداتی کشور به شمار می۳5حدود

 .نیاز داخل را تأمین و پوشش دهد

اصوالً تمامی تولیدکنندگان درصدد ورود مواد اولیه خود با شرایط ارزان هستند و از همین سو : معاون امور دام خاطرنشان کرد

 .های خود از صحت و سالمت گوشت و صنایع تبدیلی آن مطمئن شود استاندارد و نهادهای نظارتی باید در بررسی و تحقیق

گذاری در  های گوشتی ایران هم در این برنامه با اشاره به اینکه سرمایه موسوی مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده

های تولید و تأمین  گذاری در حوزه تاکنون تدبیری موفقی برای تولید و سرمایه: بخش تولید گوشت دامی نشده است تصریح کرد

ها  گاه این وعده شود که هیچ هایی بر روی کاغذ به تولیدکنندگان ارائه می شده است و تنها قولنیاز گوشت در کشور اندیشیده ن

 .شود عملیاتی نمی

این حلقه همانند یک زنجیره باید به : وی با تأکید بر اینکه باید حلقه تولید، نظارت و تأمین به یکدیگر پیوسته شود، خاطرنشان کرد

مشی جداگانه را برای تولیدکننده اجرا کند از همین رو هماهنگی  صورت جداگانه خط ام بهیکدیگر متصل شوند و نباید هرکد

 .های استاندارد، نظارت بر مواد غذایی و وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود و افزایش تولید امری حیاتی است سازمان

آنکه نباید برای واردات، تولید را به نابودی بکشانیم ، در ادامه رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با تأکید با

هزار تن  ۴5تا  ۱5های کالن کشور باید حمایت از تولید باشد و پیمودن روندی نظیر اینکه به خاطر  محور اصلی سیاست: اذعان کرد

 .ه استشد حق تولیدکننده انجام واردات تولیدات خود را مغفول و فراموش کنیم، در اصل یک نوع جفا به

بسیاری از کشورها بر روی محصوالت تولیدی خود و حتی مواد اولیه محصوالتی که در کشورشان وجود دارد، : وی ادامه داد

 .گاه بازار داخلی و صادراتی آن کشور را تهدید نکند کنند تا محصوالت مشابه هیچ درصدی وضع می۳05های سنگین  تعرفه

های گوشتی آغازشده است،  ی ، با اشاره به اینکه بررسی مشکالت واحدهای صنعتی فرآوردهاین مقام مسئول در وزارت جهارکشاورز

های  شده را بار دیگر به چرخه تولید بازگرداند و از همین مشکالت بخش باید تولیدات داخلی را حفظ کرد و واحدهای تعطیل: افزود

 .شود ها رسیدگی می مختلف شناسایی و در اسرع وقت به آن

 ولیه را با نظارت های استاندارد و بهداشت، وارد می کنندمواد ا

مشکلی بر سر راه واردات : توانند مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کنند، گفت رکنی همچنین درباره اینکه واحدهای تولیدکننده می

های کامل سازمان صورت  بهداشت و نظارتمواد اولیه واحدهای فرآورده گوشتی وجود ندارد زیرا این واردات باید با رعایت و تائید 

 .بپذیرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

947 
 

گذاری نیازمند حمایت است زیرا سرمایه عظیمی را برای  هر سرمایه: گذاران این صنعت تأکید کرد وی درباره لزوم حمایت از سرمایه

دربیاید بنابراین نباید با اندازی واحدهای تولیدی را هزینه کرده است تا چرخ اقتصاد، معیشت خانوارها و تولید ملی به چرخش  راه

تصمیم های نادرست، به جای حمایت چوب الی چرخ صنایع تولیدی گذاشت ؛ وزارت جهاد حتی در امور بازرگانی نیز اگر 

 .دهد ها را پوشش می تولیدکنندگان با مشکل مواجه هستند، با فراغ بال مشکالت آن

از روزی که افرادی : قاد از فروش انبوه محصوالت صنایع غذایی بیان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با انت

 .کردند، این صنعت با گرانی مواجه شد کار شدند و تولیدات انبوه را خریداری می به دست

باشد، تر  واردات اگر از کیفیت و استاندارد سازمان غذا و دارو پایین: چهره استاد دانشگاه نیز در همین خصوص گفت محمد خوش

 .کند رو می های گوشتی را هم با مخاطره روبه طبیعی از کیفیت چندانی را ندارد و تولید فرآورده

را برطرف سازند تا واحدهای تولیدی که سهم ... شده در بازار، مالیات، ارز و  وی افزود باید تمامی نهادها مشکالت هزینه، قیمت تمام

 .تعطیلی حرکت نکنندزایی دارند، به سمت  بسزایی در اشتغال
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 گوشت مرغ
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۵۵یک شنبه 

 بازار در مرغ قیمت کاهش تداوم

 .از تداوم کاهش قیمت مرغ در بازار خبر دادرئیس اتحادیه پرنده و ماهی  <مواد غذایی

نرخ این کاال نسبت به هفته گذشته : تومان اعالم کرد و اظهارداشت ۵۵55 فروشی خرده مراکز در را مرغ قیمت خانی مهدی یوسف

 .تومان کاهش یافته است 755

تومان اعالم کرد و  ۵555دهای صنفی تومان و تحویل درب واح ۴655وی، قیمت این کاال را درب کشتارگاه و در میدان بهمن 

 .تقاضای کم و عرضه زیاد تعادل بازار را برهم زده است: ادامه داد

تومان  ۵۵55تومان و ران بدون کمر برابر با نرخ مرغ و  ۴۵55قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود

شود در روزهای آینده با کاهش قیمت این کاال  پیش بینی می: خانی، شرایط بازار مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت یوسف.است

 .تر خواهد شد تومان ارزان 755مواجه باشیم و احتماال تا پایان هفته جاری قیمت مرغ 

قیمت هر بسته نیم کیلوگرمی : و اظهارداشت تومان عنوان کرد 7۵55وی همچنین قیمت هر بسته نیم کیلویی سنگدان مرغ را 

 .تومان است ۳۵55جگر مرغ هم 

7۱ae۳a۱fe۵3=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲: تاریخ

 شود می برگزار "ژاپن و ایران ملت دو بین دوستی و صلح درخت کاشت" مراسم

همزمان با برگزاری نخستین سمپوزیوم مشترک این دو کشور " کاشت درخت صلح و دوستی بین دو ملت ایران و ژاپن"مراسم 

شود برگزار می . 

، همزمان با برگزاری نخستین سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن با عنوان زنان، (ناایا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس  "کاشت درخت صلح و دوستی بین دو ملت ایران و ژاپن" صلح و توسعه پایدار، مراسم

 .شود سازمان حفاظت محیط زیست و خانم آکیه آبه همسر نخست وزیر ژاپن برگزار می

المللی  امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین "زنان، صلح و توسعه پایدار"با موضوع  "سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن"نخستین 

 ./شود وزارت امور خارجه برگزار می

680۵8D%/۱5۴۴۴/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 شود می اضافه دانشگاهی های رشته تمام آموزش به زیست محیط درسی واحد ۰

 ۰در صورت تصویب نهایی وزارت علوم، : مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست گفت

های تحصیلی دانشگاه ها در مقاطع دانشگاهی مختلف اضافه می شود تهواحد درسی محیط زیست به دروس تمام رش  

در صورت تصویب نهایی : مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست گفت

های تحصیلی دانشگاه ها در مقاطع دانشگاهی مختلف  واحد درسی محیط زیست به دروس تمام رشته ۰وزارت علوم، 

 .اضافه می شود

در نشستی که با حضور معاونین و مدیران وزارت : ، صدرالدین علیپور گفت(پام)به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست 

علوم و سازمان برگزار شد، روند اجرایی کردن تفاهم نامه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم ، تحقیقات و 

 . شدفناوری بررسی 

با توجه به تاکید ریاست : مشاور رییس سازمان و مدیرکل دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست در این باره توضیح داد

سازمان درخصوص اجرای تفاهم نامه ها و علی الخصوص تفاهم نامه با وزارت علوم، به دلیل ابعاد تخصصی، علمی و آموزشی آن 

تقاء دانش محیط زیست در دانشگاهها و به تبع آن در جامعه نقش بسزایی داشته باشد، این جلسه با وزارتخانه که می تواند در ار

حضور دکتر مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان و معاونین و مدیران حوزه آموزش و پژوهش وزارت علوم در محل سازمان 

 .برگزار شد

ت، فراهم کردن امکان بازدید دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به گفته علیپور، از جمله مباحث مطرح شده در این نشس

از مناطق تحت مدیریت سازمان، انجام پروژه های تحقیقاتی تخصصی در زمینه موضوعات محیط زیستی با همکاری دانشگاه ها و 

 /.گاه ها و ایجاد دانشگاه های سبز بودمراکز تحقیقات وابسته به وزارت علوم، ایجاد آزمایشگاه های تخصصی محیط زیستی در دانش

%-۱5۱3۴/7/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 جهان و ایران در تجدیدپذیر های انرژی و انرژی مصرف

بر اساس نظر کارشناسان جهانی . ثابت افزایشی و تولید آن دارای نوسانات زیادی است مصرف نفت در کشور دارای یک شیب

های تجدیدپذیر حاصل  انرژی. ایران واردکننده نفت خواهد بود( تحت عنوان سال یخبندان)چندان دور  درباره بحران انرژی در آینده نه

بخشی از انرژی کشور مطرح باشد عنوان راهکاری در مصرف تواند به از موادی مانند پسماندها می . 

 :بهنام دهقان -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

بر اساس نظر کارشناسان جهانی درباره . مصرف نفت در کشور دارای یک شیب ثابت افزایشی و تولید آن دارای نوسانات زیادی است

های تجدیدپذیر حاصل از  انرژی. دکننده نفت خواهد بودایران وار( تحت عنوان سال یخبندان)چندان دور  بحران انرژی در آینده نه

 .عنوان راهکاری در مصرف بخشی از انرژی کشور مطرح باشد تواند به موادی مانند پسماندها می

، قابلیت آن (فسیلی)های تجدیدناپذیر  گویند که منبع تولید آن نوع انرژی، بر خالف انرژی انرژی تجدیدپذیر به انواعی از انرژی می

در واقع انرژی حاصل از خورشید، . وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به طبیعت را دارد که توسط

های تجدیدپذیر  های زیستی مایع ازجمله انرژی و مد، بیوگاز و سوخت توده، زمین گرمایی، انرژی آبی، امواج و جزر باد، زیست

های خانگی نظیر الستیک، پالستیک، پسماند مواد  های حاصل از پسماندهای شهری، بیمارستانی و زباله همچنین سوخت. هستند

 .های انرژی مشابه، انرژی حاصل از پسماند گویند نفتی و دیگر حامل

 در ایران  وضعیت انرژی

درصد از ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده است و در  ۳5.۱میلیارد بشکه نفت،  ۳۱4.3با توجه به آنکه، ایران با داشتن 

. درصد ذخایر گاز جهان، در مقام نخست خاورمیانه و دوم جهان قرار دارد ۳۵.0تریلیون مترمکعب،  76.3۳زمینه گاز طبیعی با 

 .ان بیشترین سهم را در مصرف انرژی دارا هستندهای نفت و گاز در ایر انرژی

های تجدیدپذیر در جهان قابل مشاهده  های زیر سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته را در کشور و وضعیت انرژی در شکل

این مقدار بسیار . های تجدیدپذیر بوده است درصد از کل الکتریسیته تولیدی مربوط به انرژی ۳.۴0تقریباً  ۳۱06در سال . است

درصد بیشتر از سایر  ۳.۴۵آبی در کشور با  های تجدیدپذیر سهم انرژی در بین انرژی. است( درصد ۳6)کمتر از مقدار جهانی 

 .های تجدیدپذیر دیگر بوده است انرژی

 ۳۱06سال  -سهم منابع انرژی تجدیدپذیر در تولید الکتریسیته در ایران 

 7556ر جهان در سال های تجدیدپذیر د وضعیت انرژی

 های نو در ایران ضرورت استفاده از انرژی

در مورد نخست که در شکل زیر نشان داده شده . توان به دو مورد اشاره کرد های نو در ایران می درباره ضرورت استفاده از انرژی

یک شیب ثابت افزایش پیدا کرده، اما مصرف نفت در ایران با . کنیم است، ما نمودار تولید و مصرف نفت را در ایران مالحظه می

یعنی در چندین سال آینده دو . در ایران است "سال یخبندان" تولید دارای نوسانات زیادی بوده آنچه که اهمیت دارد بحران انرژی

 .کننده آن تبدیل خواهد شد نمودار با هم برخورد خواهند کرد و کشور به جای تولیدکننده نفت به مصرف

 و تولید نفت در ایراننمودار مصرف 

هر . ای جهت استفاده از دیگر منابع انرژی در کشور هستیم رویه انرژی در کشور، نیازمند تدوین برنامه بنابراین با توجه به مصرف بی

ریق هرساله از ط. شود دارد بیوماس نامیده می صورت ذخیره نگه می ای که انرژی خورشید را جذب کرده و در خود به ارگانیسم زنده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

953 
 

شود؛ لذا  های درختان ذخیره می ها، تنه و شاخه فتوسنتز معادل چندین برابر مصرف ساالنه انرژی جهان، انرژی خورشیدی در برگ

دنیای کنونی دنیای . فرد است های تجدیدپذیر بیوماس از جهت ذخیره کردن انرژی خورشیدی منحصربه در میان منابع انرژی

های مختلف است که در این بین  روز شاهد پیشرفت و توسعه در زمینه همزمان با گذر زمان روزبهتوسعه و پیشرفت است دنیایی که 

طی سالیان اخیر . آید ای به حساب می های دفع اصولی پسماندها و تأمین انرژی از پسماندها نیز یکی از موارد توسعه ایجاد کارخانه

بینی شده و در دستور  های حمایتی برای این امر پیش از سوی قانون نیز برنامهویژه برق از زباله مورد توجه بوده و  تولید انرژی به

 .کار قرار گرفته است

هوازی، که در شرایط  فرآیند هضم بی بیوگاز. ای تولید بیوگاز است یکی از فرایندهای مؤثر در استفاده بهینه از مواد پسماند و زباله

کند که  پیوندد، محصولی به نام بیوگاز تولید می شوند به وقوع می نیز نامیده می بدون اکسیژن و در داخل رئاکتورهایی که هاضم

 .اکسیدکربن است درصد دی ۴۵تا  ۱5درصد متان و  45تا  ۵۵معموالً حاوی 

 63۳زا با تولید  بیشترین تولید مربوط به موادی چربی .دهد شکل زیر بیوگاز تولیدشده به ازای هر تن سوبسترا را نشان می

 .مترمکعب به ازای هر تن مواد بوده و کمترین تولید مربوط به کود گاوی است

تولید حجم باالی . های گازی و انواع کاربردهای مفید شیمیایی را دارا است مواد پسماند قابلیت تولید برق، حرارت، سوخت، سوخت

ها  در واقع با سوزاندن زباله. استفاده از پسماندها باشد تواند منجر به ایجاد اشتغال و فراهم کردن مکانیسمی جهت زباله در کشور می

شده نیز کود جهت مصارف کشاورزی  از انرژی حاصل از سوختن آنها انرژی الکتریکی تولید کرد و از طرفی با استفاده از مواد سوخته

 ./تولید کرد

%/۱5۱۵3/news/af/ir.iana.www//:http 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 کردند امضاء جنگل بخش در همکاری نامه تفاهم جنوبی کره و ایران

و با خداکرم جاللی رییس این سازمان  معاون وزیر جنگلداری کره جنوبی در راس هیاتی پنج نفره وارد سازمان جنگل ها شد

 یادداشت تفاهم همکاری های بخش جنگل را امضاء کرد

معاون وزیر جنگلداری کره جنوبی در راس هیاتی پنج نفره وارد سازمان جنگل ها شد و با خداکرم جاللی رییس این سازمان 

 .یادداشت تفاهم همکاری های بخش جنگل را امضاء کرد

پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل ها، خداکرم جاللی در این نشست ضمن ابراز خشنودی از سفر هیات کره ای به  به گزارش ایانا از

 .سفر مزبور نقطه عطفی در توسعه روابط دیپلماتیک بین دو کشور خواهد بود: ایران خاطر نشان ساخت

مختلف منجمله محیط زیست و منابع طبیعی با  اراده سیاسی خوبی در کشور مبنی بر توسعه همکاری در زمینه های: وی گفت

امروز جهان با سه چالش بزرگ، تغییراقلیم، کمبود آب شیرین و پدیده : رییس سازمان جنگل ها افزود.کشور کره جنوبی وجود دارد

 .بیابان زایی مواجه است که برای تعدیل این پدیده ها نیازمند همگرایی و تعامالت جهانی هستیم

 ۱7.۵میلیون هکتار مرتع و  0۵میلیون هکتار جنگل،  ۳۴ایران با دارا بودن : هاد کشاورزی در ادامه تصریح کردمعاون وزیر ج

میلیون هکتار اراضی بیابانی بر روی کمر بند خشک جهان قرار دارد و این شرایط، کار در منابع طبیعی را چند مجهولی و پیچیده 

بخش  ۵زمینه حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی را به  وی استراتژی سازمان جنگل ها در.ساخته است

تقسیم کرد و جامع نگری در حوزه های آبخیز، مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی، فرهنگ سازی و مهار عوامل ناپایدار در 

 .منابع طبیعی را از مولفه های مهم آن برشمرد

میلیون هکتار عملیات بیابان زدایی و  4تاکنون : ن در مقابله با پدیده بیابان زایی اشاره داشت و گفتجاللی به تجربیات جهانی ایرا

 .میلیون هکتار اقدامات جنگل کاری بیابانی در ایران انجام شده است 7بیش از 

ا در ایران روند افزایشی از بدو انقالب تاکنون جزء در یک دوره خاص، سطح جنگل ه: این مقام ارشد منابع طبیعی اظهار داشت

 .رویشگاه جنگلی ایران صورت گرفته است ۵هزار هکتار جنگل کاری در 655داشته ودر این راستا 

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی : رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه خاطر نشان ساخت

ی، ایران رتبه شانزدهم دنیا را در زمینه سطح جنگل ها داراست و میزان کاهش و بانک جهان« ای پی ای» موسسه بین المللی 

 .درصد می باشد ۱.0جنگل در کشور چیزی حدود یک دهم درصد است در حالی که این میزان تخریب در دیگر کشور ها 

ایران و کره جنوبی در راستای حفظ،  این یادداشت تفاهم نامه، زمینه را برای تعامالت بیشتر دو کشور: جاللی اظهار امیدواری کرد

 .توسعه و احیا به همراه داشته باشد

 برنامه های منابع طبیعی کره را با ایران به اشتراک می گذاریم

نخستین ارتباط و : سپس دکتر شین ون سپ، معاون وزیر جنگل داری کره جنوبی به روابط دیرینه ایران و کره اشاره داشت و گفت

 .برمی گردد ۳637این دو کشور به سال روابط دیپلماتیک 

در زمینه همکاری های بخش جنگل، کره تعامالت خوبی را با کشورهای جنوب شرقی آسیا داشته است : طرف کره ای اظهار داشت

 .اما این همکاری با کشورهای آسیای میانه در حال شکل گیری است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم اردیبهشت 

 

956 
 

د یک چارچوب مناسب در بخش جنگل هستیم و اعتقاد داریم که می ما در زمینه همکاری با ایران دنبال ایجا: شین ون سپ گفت

 . توانیم در زمینه حفظ و توسعه جنگل ها با ایران ارتباط خوبی داشته باشیم

موضوع جنگل و مدیریت جنگل ها با استقبال عمومی در کره : معاون وزیر جنگل داری کره جنوبی همچنین خاطر نشان ساخت

 .مشارکت مردم و بهره گیری از جوامع محلی می تواند سنگ بنای این کار خوب به حساب آید جنوبی روبروست و برنامه

بعد از تهاجم ژاپن به کره و جنگ بین دو کره جنوبی و شمالی، منابع طبیعی به شدت با تخریب مواجه شده است و : وی یادآور شد

 .ر کره جنوبی دارای پوشش جنگلی استدرصد عرصه کشو 35 -دولت و مردم -امروز با تالش های انجام شده 

سازمان جنگل داری کره برنامه جامعی برای جوامع محلی و رفاه جامعه درگیر با منابع طبیعی پیش : همچنین تصریح کرد« شین» 

 .رو دارد و تمایل داریم این برنامه ها را با ایران به اشتراک بگذاریم

کشور مقتدر و بزرگی است و تجارب ارزنده در زمینه جنگل داری می تواند برای ایران در زمینه مدیریت جنگل، : وی اظهار کرد

 .کشور کره جنوبی سودمند باشد

امروز تفاهم نامه ای را به امضاء می : معاون وزیر جنگل داری کره جنوبی سر انجام حین امضای یادداشت تفاهم نامه همکاری گفت

 !ی شود برای توسعه ارتباط دو ملترسانیم که اعتقاد داریم این یادداشت بابی م

بر اساس این گزارش؛ جنگل کاری و احیای جنگل، حفاظت و مدیریت جنگل، پیشگیری و مدیریت فرسایش و تخریب سرزمین، 

پیش بینی، کنترل و پایش حریق جنگل، مدیریت جامع آفات جنگلی، آبخیزداری و کنترل روان آب، جنگل کاری چند منظوره و 

های جنگلی از جمله زمینه های همکاری بین دو کشور ایران و کره جنوبی است که در این یادداشت تفاهم به امضاء مدیریت پارک 

 /.نمایندگاه دو طرف رسیده است
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 مصاحبه، سخنانی، بازدیدها
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٧جمعه 

 قاچاق های میوه ورود ازسرگیری به نباتات حفظ سازمان واکنش

 های قاچاق در بازار پیدا شده، رییس  کنندگان میوه، امسال مجددا سر و کله میوه در حالی که به گفته برخی بازاریان و عرضه

های قاچاق و عوامل آن در حالت  همه نیروهای این سازمان برای کشف و برخورد با میوه ازمان حفظ نباتات تاکید دارد که

 .باش قرار دارند آماده

های قاچاق در سال گذشته  میوه: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد محمد علی باغستانی میبدی، رییس سازمان حفظ نباتات در گفت

های نظارتی برخورد مناسبی با این پدیده صورت  د آوردند اما با جدیت و پیگیری دستگاهوارد شده و مشکالتی را برای بازار به وجو

های آینده ادامه پیدا  همین روند در سال جاری و سال. گرفت و بخش اعظمی از آن در سال گذشته کشف، ضبط و امحاء شد

 .خواهد کرد

لی جزو وظایف ذاتی سازمان حفظ نباتات در راستای بهداشت و های متو های قاچاق از طریق دستگاه کشف و امحاء میوه: وی افزود

ای به تایید  کشاورزی که قصد ورود به کشور دارد باید از نظر بهداشتی و قرنطینه  ی گیاهی است، چرا که هر محموله قرنطینه

اشت، درمان و آموزش پزشکی های متولی مانند سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد و وزارت بهد دستگاه

 .برسد

گونه استاندارد و تاییدیه بهداشتی ندارد و  شود، هیچ ای که به صورت قاچاق وارد می محموله: رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

د به های متولی موظفن ای برای سالمت مردم داشته باشد؛ بنابراین سازمان حفظ نباتات و بقیه دستگاه ممکن است هر مخاطره

 .محض کشف محصوالت کشاورزی و غذایی قاچاق آن را ضبط و در مراحل بعدی از کشور خارج یا اینکه آن را امحاء کنند

این وظیفه سازمان حفظ نباتات محدود به زمان خاصی نیست و هم اکنون نیز برای کشف و انجام : باغستانی میبدی گفت

های فراخوان داده شده و امسال نیز برخورد جدی با  قاچاق به همه استان های های الزم در راستای امحای محموله هماهنگی

 .های قاچاق ادامه دارد میوه

به ویژه هفته های که در چند ماه اخیر و  حسین مهاجران، ییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان گفته بود با توجه به این پیش از این

های قاچاق در بازار شدت گرفت، شاهد کاهش عرضه میوه های قاچاق در بازار بودیم اما  پایانی سال گذشته طرح مبارزه با میوه

 .های قاچاق دوباره افزایش یافته است ظاهرا کنترل و حساسیت در این زمینه تضعیف شده و به دنبال آن میزان عرضه میوه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۲دوشنبه 

 شوند کاال بورس وارد باید کشاورزی بازار بازیگران

 کشاورزی و دامپر -اقتصادی : س سروی

بورس کاالی ایران با زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود به این حوزه اجتناب ناپذیر : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .است؛ از این رو ضروری است که بازیگران بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کاال شوند

کاال در کشور ما جوان است و ورود محصوالت کشاورزی به بورس نیز  بورس: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد حسن رکنی در گفت

از قدمت زیادی برخوردار نیست، اما با این وجود بازار شفاف و رقابتی بورس کاال باعث شده است تا بخش کشاورزی برای عبور از 

 .مبادالت سنتی رفته رفته به سمت بورس کاال حرکت کند

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران، باید بسیاری از موضوعات به صورت آموزشی  با توجه به عمر کم: رکنی افزود

 .برای همکاران، تاجران و دست اندرکاران این حوزه مطرح شود تا بازیگران این بازار با شرایط و مزایای بورس کاال آشنا شوند

تا یک دهه : ه خصوص بخش کشاورزی مثالی زد و گفتوی در خصوص فعالیت های امروز بورس کاال در بازار کاالی کشور ب

گذشته وقتی بحث توسعه پرداخت های الکترونیکی و دولت الکترونیک در کشور مطرح می شد، همه مردم مخالفت می کردند و در 

می کنیم که اما در حال حاضر مشاهده . هنگام پرداخت قبض هایشان، به خودپردازها می رفتند تا حداقل یک رسید دریافت کنند

عمده مردم به وسیله اینترنت و تلفن به راحتی قبوض خود را پرداخت می کنند، به این ترتیب این موضوع در زندگی مردم جای 

خود را باز کرده است؛ این اتفاق در خصوص تولد و توسعه بورس کاالی ایران در اقتصاد ما نیز صدق می کند به طوریکه در آینده 

 . در میان فعاالن اقتصادی و حتی مردم عامه جای ثابت و قابل اعتمادی باز خواهد کردای نزدیک بورس کاال

شفافیت و پایش اطالعات و معامالت در بورس کاالی ایران شرایط : رکنی در ادامه با اشاره به کیفیت باالی معامالت در بورس گفت

ه اطالعات و جلسات مشترک میان ذی نفعان و مدیران بخش تجاری مناسبی را در این فضا ایجاد کرده است، به طوری که مبادل

 .های مختلف، فواید زیادی در انجام معامالت خواهد داشت

به گفته وی، در خرید تضمینی، نواقص و مشکالتی در رابطه با انبارداری کاالها، نگهداری محصوالت و تاخیر در زمان خرید، سبب 

شاورزی می شود که از این رو سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در پیش تحمیل هزینه های زیادی به وزارت جهاد ک

 .گرفته شده است

بورس کاالی ایران در : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته در خوزستان خرید تضمینی وجود نداشت، گفت

ی هم طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان را به شیوه حل مشکالت گذشته توانست کمک بسیاری به ما کند تا اینکه با همکار

 .مطلوبی اجرایی شد

سال گذشته مشاهده شد برخی افراد با وجود : رکنی با بیان اینکه همیشه در برابر تغییرات جدید، مقاومت هایی وجود دارد گفت

جدید مخالفت می کردند که سرانجام ینکه اطالع داشتند قیمت تضمینی بهتر از خرید تضمینی است باز هم با اجرای این سیاست 

اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید : وی در پایان تاکید کرد.مزایای این طرح برای کشاورزان این استان مشخص شد

تضمینی یک طرح ملی است و به همین دلیل همه دستگاه های مربوطه باید خود را در قبال این طرح مسئول بدانند که به همراه 

 .ت انجام شده، فرهنگ سازی و آموزش نیز باید با سرعت پی گرفته شوداقداما
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

 شد امحا امروز قاچاق کشاورزی محصوالت تن چهار:
چهار تن محصوالت کشاورزی قاچاق امروز در سازمان : رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .آوری و فروش اموال تملیکی امحا شد جمع

 و میوه سازی معدوم از کوهستانی علی تهران، استان کشاورزی جهاد سازمان عمومی روابط از نقل به خبرگزاری فارس به گزارش

این محصوالت کشاورزی امحا شده چهار : کشاورزی قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران خبر داد و گفت محصوالت

 .است شده برآورد تملیکی اموال مرکز توسط ریال میلیون ۱40 تن و ارزش ریالی آن حدود 

سیب، گالبی، انگور، آلوزرد، لیموترش، آناناس، انبه، سیر، آووکادو، تمرهندی، فی سالیس و استار فروت از جمله : وی همچنین افزود

 .میوه های قاچاق و امحا شده است

با توجه به واردات محصوالت کشاورزی و به علت عدم : رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

آیین نامه اجرایی این مقدار محصوالت  ۳7قانون حفظ نباتات و ماده  ۳7و  ۳۳رعایت ضوابط و قوانین مقررات به استناد ماده 

  . زی میوه و تره بار شهر تهران و فروشندگی های سطح استان جمع آوری و امحا شدکشاورزی امروز از سطح میدان مرک

امحا محصوالت کشاورزی قاچاق با حضور پور احمد نژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سبزعلی مسئول بازرسی اتاق 

معی دیگر از مسئوالن در میدان مرکزی میوه و تره اصناف، حاجی زاده مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران و ج

 .بار انجام شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 شرایط به ایران کشاورزی محصوالت کیفیت رساندن /سال ١۰ از پس هلند - ایران نمایشگاه برگزاری

 اروپا استاندارد
گذاری مشترک با هلند برای تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی در داخل کشور است ایران خواستار سرمایه . 

 .امروز نخستین نشست مشترک کارگروه کشاورزی ایران و هلند برگزار شد، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون هکتار باغ میوه در  7.۵های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره به وجود  مدیرکل دفتر میوه

میلیون تن  ۱.7میلیون تن سب،  ۱.4 ساالنه چهار میلیون تن مرکبات،: میلیون تن میوه در کشور گفت ۳4کشور و تولید ساالنه 

 .شود هزار تن انار در کشور تولید می 455هزار تن پسته، بادام، فندوق و  055انگور، بیش از یک میلیون تن خرما، 

گیرد، از عمده محصوالت  تن با بیان اینکه ساالنه یک میلیون تن صادرات محصوالت کشاورزی از کشور صورت می رمضان رویین

 .ایران به پسته، کشمش، سیب، خرما و انار اشاره کردصادراتی 

های خود را گسترش دهیم،  توانیم همکاری های ایران و تنوع در آنها بسیار باال است و می وی با اشاره به اینکه پتانسیل باغ

فرآوری پسته، کشمش،  پالسم، نهال، نشا، صنایع ما نیازمند کمک طرف هلندی در زمینه انتقال دانش فنی، ژرم: خاطرنشان کرد

 .خرما و تولید محصول سالم هستیم

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی یکی از مشکالت حال حاضر را تغییرات آب و هوایی و  مدیرکل دفتر میوه

به ما کمک  های پیشرفته هواشناسی در کنترل شبکه اقلیمی تواند درباره سیستم هلند می: سرمازدگی محصوالت عنوان کرد و افزود

 .کند

نیازمند کمک هیأت هلندی در این : هزار هکتاری در کشور خبر داد و تصریح کرد هزار تا سه های بزرگ یک تن از احداث باغ رویین

 .زمینه هستیم

 ها در زمینه رسیدن کیفیت محصوالت کشاورزی ایران به شرایط استاندارد اتحادیه اروپا شد و از وی خواستار افزایش همکاری

 .وری آب اشاره کرد های وزارت جهاد کشاورزی به انتقال محصوالت تابستان، صیفی و سبزی به گلخانه جهت بهره سیاست

 های تخصصی بین فعاالن خصوصی دو کشور شد ایران خواستار برگزاری نشست

تنوع اقلیمی و وجود منابع غنی  ایران، با توجه به: در ادامه، مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی اظهار داشت

درصد در جهان رتبه نخست  70درصد و انار با  ۱5درصد پسته با  6۱میلیون میوه، در تولید زعفران با  ۳4پالسم، ضمن تولید  ژرم

یل، فندوق و را دارا است و همچنین در تولید خرما، انجیر، مرکبات، گردو، بادام، زردآلو، گیالس، انگور، آلبالو، سیب، به، هلو، شل

 .قارچ رتبه سوم تا هشتم جهان را دارد

ها و  منظور شناسایی توانمندی های تخصصی بین فعاالن خصوصی دو کشور به ها و نمایشگاه حبیب رادفر خواستار برگزاری نشست

ولید محصوالت سالم و ها، ت ها و گلخانه وری بهینه آب در باغ نیازهای دو طرف، همکاری فنی، تخصصی و تحقیقاتی در زمینه بهره

 .بندی محصوالت و انتقال دانش و فناوری در زمینه تغذیه محصوالت شد ارگانیک انتقال دانش فنی فرآوری و بسته

 سال آینده ١۴ها طی  هزار هکتاری سطح گلخانه ۰6افزایش 

های  هکتاری گلخانه ۵55هزار و  ۳5ح ها و قارچ معاونت باغبانی با اشاره به سط در ادامه، مدیرکل دفتر گیاهان دارویی، گلخانه

 .ساله خبر داد ۳5ای  هزار هکتار طی برنامه ۵0کشور، از افزایش این میزان تا 
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سال آینده نیازمند استفاده از منابع داخلی و  ۳5ها طی  هزار هکتاری سطح گلخانه ۴0برای افزایش : سیدمحمد کیایی گفت

 .همکاری با کشورهای پیشرو هستیم

گذاری  انتظار ما از هیأت هلندی سرمایه: اند، یادآور شد های مختلفی از هلند تاکنون با ایران همکاری داشته ن اینکه شرکتوی با بیا

 .ای، انتقال دانش نوین از هلند به ایران و آموزش تولیدکنندگان و کارشناسان است مشترک برای احداث ساختارهای گلخانه

در حال حاضر بذور هیبرید سبزی و صیفی داخلی : ها و قارچ معاونت باغبانی تأکید کرد همدیرکل دفتر گیاهان دارویی، گلخان

 .گذاری مشترک برای تولید این بذور در داخل کشور هستیم عمدتاً وارداتی هستند و ما خواستار سرمایه

سال  ۳7شد، اما  بار برگزار می در گذشته، همایش و نمایشگاه مشترکی بین ایران و هلند هر دو سال یک: کیایی همچنین افزود

 .است که این نمایشگاه برگزار نشده است و ما خواستار برگزاری مجدد آن هستیم

ایران : ها شد و خاطرنشان کرد های مناسب دو کشور در زمینه قارچ، خواستار استمرار این همکاری وی در پایان با اشاره به همکاری

 ./و بازاریابی محصوالت کشاورزی است نیازمند کمک کشور هلند در بازاررسانی

D%/۱5۴۵6/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 دام تغذیه در نیشکر سرشاخه از استفاده /سال در زراعی و صنعتی بقایای تن میلیون ۰۰ تولید

های کشور رعایت  برخی از کارشناسان دولتی ازجمله رئیس مؤسسه علوم دامی کشور معتقدند که بسیاری از اصول اولیه در دامداری

رکل دفتر اند؛ در این باره مدی وکار در حال حاضر توجیه اقتصادی نداشته و بیشتر آنها متضرر شده شود؛ به همین دلیل این کسب نمی

ها مدیریت تغذیه و خوراک دهی دام  بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی معتقد است اگرچه در بسیاری از دامداری

ها جامعیت ندارد شود، اما این موضوع درباره تمام دامداری مطابق با استانداردها رعایت نمی . 

با اشاره به اینکه در تعدادی از واحدهای دامداری ( ایانا)کشاورزی ایران  وگو با خبرنگار خبرگزاری تورج صارمی امروز در گفت

روز در مدیریت تولید های مکانیزه و به گیری از افزایش هزینه استفاده از روش دلیل محدودیت ظرفیت و جلو صنعتی و سنتی به نیمه

کشور مدیریت تغذیه و خوراک دهی دام مطابق با های صنعتی  اما در عین حال در دامداری :گفت است، رو روبه با مشکالتی

استانداردهای روز دنیا در حال انجام بوده و این دامداران خود را ملزم به استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی و به روز در واحدهای 

 .اری از موارد در موضوعات روز دامپروری پیشرو هستندیدانند و در بس دامداری خود می

بنابراین اعمال  ؛های صنعتی مربوط به تغذیه است های تولید شیر در دامداری درصد از هزینه 4۵بیش از : کرد خاطرنشان وی

های مختلف تولید، تفکیک مستمر گاوها بر اساس میزان  تنظیم جیره متوازن جهت گروه درباره های بهبود مدیریت تغذیه روش

های مناسب و استاندارد در  کارگیری روشدهی دام و همچنین بهدر خوراک های مناسب و استاندارد تولید و همچنین اعمال روش

  ثیر به سزایی داشتهأشده و همچنین کاهش ضایعات خوراک تتواند در کاهش قیمت تمام ها می سازی انواع خوراک و علوفه دخیره

 .وری شودهای تولید و افزایش بهره کاهش هزینه باعث و

میلیون تن بقایای زراعی  ۳6،۵ طور میانگین ساالنه د تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، بهبه گفته مدیرکل دفتر بهبو

طور مناسب در تغذیه انواع دام مصرف شود که به صنایع غذایی و صنعتی در کشور تولید می های همیلیون تن بقایای کارخان ۴.۵و

دانشگاهی و معاونت ترویج کشاورزی در صدد هستیم تا با استفاده از  با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی و مراکز. شود نمی

های کاربردی امکان استفاده مناسب از این اقالم را در تغذیه دام و طیور فراهم  العمل و تدوین دستور های تحقیقاتی  نتایج طرح

هزار تن بقایای پوست  کشور حدود شش سسه تحقیقات علوم دامیؤصارمی با بیان اینکه سال گذشته با همکاری محققان م.کنیم

سسه تحقیقات علوم دامی ؤعمل آمده از سوی م های خوب به شود با پیگیری بینی می پیش: افزود ها استفاده شد، پسته در دامداری

شاخه نیشکر را که در حجم گسترده در  موضوع امکان استفاده از سر  کشور و در یک اقدام مشترک با همکاری بخش خصوصی

های مناسب فرآوری و در  رود با اعمال روش می  دلیل مشکالت برداشت سوزانیده و از بین ستان خوزستان تولید و حجم عمده آن بها

 .شده محصول و همچنین کاهش نیاز به تامین اقالم مورد نیاز در تغذیه دام استفاده کنیمراستای کاهش قیمت تمام

استفاده از تمام   های تولیدی وری در واحد ی از پتانسیل موجود و در راستای افزایش بهرهگیری حداکثربا هدف بهره: ادامه داد وی

های کمتر رایج در تغذیه دام و طیور در دستور  ک خانجات صنایع غذایی و صنعتی و همچنین استفاده از خورا بقایای زراعی و کار

قرار گرفته و با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم   زارت جهاد کشاورزیدفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی و  کار

 .است شده تدوین و تهیه کاربردی های العمل دستور دامی در طول چندین سال گذشته

در پایان  صارمی

 کمتر های خوراک از دراستفاده نیاز مورد های العمل دستور نظر، مد های پتانسیل و ها لویت او به توجه با نیز جاری  سال در :کردتصریح
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خواهد  تدوین و تهیه دام تغذیه در هایصنعتی خانه کار و کشاورزی بقایای از علمی و مناسب استفاده همچنین و طیور تغذیه در رایج

 ./شد

AA08D%/۱5۱63/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 نهاده 
 فارس - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 است شده اجتهاد تعدد دچار کشور کود /۴1 خرداد از بازار به ثبت شماره بدون کودهای ورود منع

با ابالغ بخشنامه از سوی وزیر جهاد کشاورزی، از خردادماه سال جاری هیچ کودی بدون شماره ثبت اجازه ورود به بازار را 

داشت و با متخلفان برخورد خواهد شدنخواهد  . وگو با خبرنگار خبرگزاری  معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

، یکی از دالیل کاهش مصرف کود در کشور را عدم ارتباط مناسب میان کارشناسان مربوطه و کشاورزان (ایانا)کشاورزی ایران 

آنها نیز وقتی شاهد عدم تأثیر مواد . ن، خاک را به جای کود به کشاورزان فروختندای از زما متأسفانه در برهه: عنوان کرد و گفت

ها جلوگیری کنیم و کیفیت  ما در دو سال گذشته تالش کردیم تا از این تقلب. مورد استفاده شده بودند، از مصرف کود سر باز زدند

.کود را ارتقاء دهیم  

دهم کود دنیا را به نسبت سهم  کننده کود و سم در دنیا نیستیم و تنها شش مصرف ترین عباس کشاورز با تأکید بر اینکه ما بزرگ

توجهی، بدکیفیت بودن مقطعی کودها و بدمصرفی برخی کشاورزان  این عقاید ناشی از کم: کنیم، افزود کشاورزی کشور مصرف می

 .برند بوده است، اما در دید کلی، کشاورزی ما از کمبود کود رنج می

متأسفانه کود کشور دچار تعدد اجتهاد کارشناسی شده است، در حالی که تنها مرجع اجتهاد کود کشور، : شان کردوی خاطرن

 .مؤسسه خاک و آب است

باید بتوانیم تعدد فرمول کودی را افزایش دهیم و در این فرمول کودهای آلی و بیو و همچنین تناوب را وارد : کشاورز ادامه داد

 .کود برای مصرف کشور کافی نخواهد بود کنیم، چون این میزان

تنوع کودی در : وی با بیان اینکه میزان مصرف کود باید ساالنه افزایش پیدا کند تا به میزان مطلوب دست پیدا کنیم، تصریح کرد

را ... بیو، آلی وهایی مانند  کشور کم است و باید این تنوع را در ویترین کودی کشور افزایش دهیم و همچنین ترکیب آنها با مکمل

 .نیز در دسترس کشاورزان قرار دهیم، چون یکی از دالیل عمده عدم مصرف کود از سوی کشاورزان، کمبود تنوع است

دنبال کودی هستند که در کشور موجود نیست و به  کشاورزان در برخی موارد به: معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

 .شوند می همین علت از مصرف کود منصرف

با : کشاورز با بیان اینکه در سال گذشته تمرکز ما بر ثبت مواد کودی بوده و مشکل کیفیت کود حل شده است، تأکید کرد

ای که از خردادماه سال جاری از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابالغ خواهد شد، هیچ کودی بدون شماره ثبت، اجازه ورود به  بخشنامه

 .شود با متخلفان برخورد میبازار را نخواهد داشت و 

نوع کود موجود است که  ۳3در حال حاضر در شرکت خدمات حمایتی : سازی در انواع کودها خبر داد و اظهار داشت وی از تنوع

 .تر شدن بخش خصوصی است نوع برسد؛ این امر نیازمند فعال 74باید این تعداد افزایش یافته و به 

کود ازت، بیو و آلی مورد مصرف : با اشاره به اینکه میزان واردات کود ما بسیار کم است، گفتمعاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی 

هزار تن  ۳۵5هزار تن است، حدود  75در کشور کامالً تولید داخلی بود و با توجه به آنکه ظرفیت تولید پتاس در کشور کمتر از 

 .هزار تنی تولید داخل، مقدار کمی واردات داریم 35رفیت شود و درباره فسفر نیز با توجه به ظ پتاس به کشور وارد می

میزان تولید کود فسفر در کشور تا سال آینده به : کشاورز با بیان اینکه مواد مورد اولیه نیاز تولید کود در کشور موجود است، افزود

 .هزار تن خواهد رسید ۳۵5
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برداران برای  زمینه، جلساتی با محققان، کارشناسان استانی و بهره با توجه به تعدد اجتهاد کارشناسان در این: وی خاطرنشان کرد

 .عنوان مرجع تشخیص میزان کود مورد نیاز شناخته شود حل این معضل برگزار شد تا مؤسسه تحقیقات خاک و آب به

تان و لرستان های مرکزی، گلستان، خوزس بهترین میزان جذب کود در سال گذشته به استان: کشاورز در پایان تصریح کرد

 ./اختصاص داشته است
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 نهاده   
 فارس - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 ماکرو کودهای برآوردهای جداول + شد برآورد تن هزار ۰1۴ گرمسیری نیمه و گرمسیری محصوالت کودی نیاز

 میکرو و

هزار هکتار در سال  ٣۹۲گرمسیری با سطح زیر کشت  هزار تن محصول گرمسیری و نیمه ۹۰۲نیاز کودی تولید هفت میلیون و 

هزار تن برآورد شد ۰9۲زراعی جاری  . 

وگو با خبرنگار خبرگزاری  کشاورزی امروز در گفتگرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

هزار تن با  ۱75گرمسیری در کشور هفت میلیون و  با بیان اینکه میزان تولید محصوالت گرمسیری و نیمه( ایانا)کشاورزی ایران 

هزار تن عنوان  7۵5را  6۵ - 63هزار هکتار است، میزان کود مورد نیاز برای این محصوالت در سال زراعی  3۱5سطح زیر کشت 

درصد از فروش آنها صرف خرید کود  ۵.۴هزار میلیارد ریال است و  ۳0۵میزان فروش این محصوالت : پور گفت ابوالقاسم حسن.کرد

 .رسد نظر می شود که این رقم اقتصادی به می

مسیری به مصرف رسید، گر درصد کود برآوردشده در محصوالت گرمسیری و نیمه 65وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 

موقع و با برنامه است تا بتوانیم میزان کیفیت و کمیت تولیدات را بهبود  توصیه ما به کشاورزان استفاده از کود مناسب، به: افزود

باید در نظر : تر از میانگین جهانی است، خاطرنشان کرد پور در این باره که میزان مصرف کود در کشور بسیار پایین حسن.بخشیم

هزار  3۱5هزار تن کود در سطح کشت  7۵5گرفت شاید در برخی موارد میزان مصرف جهانی بیش از اندازه است و ما معتقدیم 

کیلوگرم کود  ۴55معنی است که در هر هکتار  گرمسیری مناسب است؛ چون این بدین هکتاری برای محصوالت گرمسیری و نیمه

 .کند یشود که نیاز تولیدات ما را برطرف م مصرف می

میزان کود مورد نیاز برای : درصدی کود در سال زراعی جدید در سال زراعی گذشته خبر داد و تصریح کرد 6وی از افزایش برآورد 

فروت، نارنج، انار، انجیر آبی،  گرمسیری و گرمسیری شامل پرتقال، نارنگی، لیموترش، لیموشیرین، گریپ تمامی محصوالت نیمه

 .، کنار آبی، کنار دیم، نارگیل، چیکو، تمر هندی، پاپایا و گواوا مشخص شده استکیوی، خرما، موز، انبه

 .شود گرمسیری به تفکیک در جداول زیر مشاهده می میزان کود مورد نیاز محصوالت گرمسیری و نیمه

 

 (تن) ١0۴۰گرمسیری در سال  برآورد نیاز کودی میکرو محصوالت گرمسیری و نیمه

 جمع کل محصول ردیف

 ۳۳6۳۱.۱ پرتقال ۳

 ۱57۵.۱ نارنگی 7

 77۳7.4 لیموترش ۱

 ۳466.۳ لیموشیرین ۴

 ۱۱6.۵ فروت گریپ ۵

 ۱۴4.۴ نارنج 3

 ۱۱4.3 سایر مرکبات 4

 ۳63۳0.6 جمع مرکبات 0
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 75۴7.5 انار 6

 ۴۱0.3 انجیر آبی ۳5

 367.4 کیوی ۳۳

 ۱433.5 خرما ۳7

 7.6 موز ۳۱

 ۱.۳ انبه ۳۴

 ۳.3 کنار آبی ۳۵

 5.7 کنار دیم ۳3

 5.5۱ نارگیل ۳4

 5.۱۵ چیکو ۳0

 5.5۳ تمر هندی ۳6

 5.57 پاپایا 75

 5.34 گواوا 7۳

 73۵34.۳ مجموع کل

 

 (تن) ١0۴۰گرمسیری در سال  برآورد نیاز کودی ماکرو محصوالت گرمسیری و نیمه

 جمع کل محصول ردیف

 44507 پرتقال ۳

 7564۳ نارنگی 7

 ۳7۱۴0 لیموترش ۱

 ۳7366 لیموشیرین ۴

 757۱ فروت گریپ ۵

 ۳33۱ نارنج 3

 ۳۴05 سایر مرکبات 4

 ۳70733 جمع مرکبات 0

 7۱۴65 انار 6

 7۳06 انجیر آبی ۳5

 ۱3۵۴ کیوی ۳۳

 ۵6۱۳5 خرما ۳7

 ۳۳۳4.۳۴ موز ۳۱
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 ۳۳6۴.50 انبه ۳۴

 7۳۴.30 کنار آبی ۳۵

 ۵.07 کنار دیم ۳3

 6.۴۳ نارگیل ۳4

 ۳54.5۵ چیکو ۳0

 ۵.۳۵ تمر هندی ۳6

 3.۳0 پاپایا 75

 7۴7.۱6 گواوا 7۳

 7۳6.0۳۳ مجموع کل

A-6۵57۳۵-57 
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 نهاده
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 شد برآورد تن میلیون ۰91 جاری زراعی سال کودی نیاز

شود که خطر کمبود عناصر غذایی مورد  گرفته، کمتر از نصف کود مورد نیاز در کشور مصرف می بر اساس برآوردهای صورت

 .نیاز خاک تهدیدی برای کشاورزی کشور است

کشاورزی و برآورد میزان کود  ، گردهمایی بررسی میزان جذب انواع کودهای(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مقام معاون باغبانی، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب، مدیران تولیدات گیاهی جهاد  مورد نیاز با حضور معاون زراعت، قائم

ها و مؤسسه  ها و محققان استانی مؤسسه تحقیقات خاک و آب و جمعی از مدیران و اعضای هیأت علمی معاونت کشاورزی استان

 .دبرگزار ش

رو است و در  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در ابتدا با بیان اینکه میزان جذب و مصرف کودهای هرساله با تغییرات زیادی روبه

شناسی  کنند، برگزاری این گردهمایی را در آسیب برخی موارد کشاورزان و مدیران نسبت به نحوه دسترسی به کود نیز اعتراض می

 .ند مصرف کود تأثیرگذار عنوان کردجذب و کمک به بهبود رو

های ما است و  میزان مصرف کود در کشور کمتر از نیاز خاک: تاکنون گفت 67عباس کشاورز با اشاره به ارتقاء مصرف کود از سال 

ده شدت پایین آم شود که باید بررسی کنیم، چرا میزان جذب در برخی موارد به های مختلف دیده می تفاوت چشمگیری در استان

 .است

درصد میزان کود برآوردشده  45تنها چهار استان چهارمحال و بختیاری، گلستان، خوزستان و مرکزی بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .اند برای مناطق خود را جذب کرده

میزان کود  گرفته از سوی مؤسسه تحقیقات خاک و آب، ما بر مبنای برآوردهای صورت: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

شده  شود کودهای خریداری برداران، باعث می ها و بهره کنیم، اما عدم رعایت میزان جذب از سوی استان مورد نیاز را خریداری می

 .شود تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر کیفیت محصول نیز معضل محسوب می گاهی تا دو سال در انبارها باقی بمانند که این نه

مؤسسه تحقیقات خاک و آب در این : ایم، افزود ای شده بیان اینکه درباره میزان مصرف کود دچار نظریات خاص منطقهکشاورز با 

شود، در نهایت باعث رشد نامناسب مصرف کود  نظر است، اما اظهارنظرهای متفاوتی که از سوی سایر کارشناسان ارائه می امر صاحب

 .شده است

ای در این باره برای کاهش مصرف کود از  هیچ کودی گران نشده است، بهانه 67که از تیرماه سال با توجه به آن: وی تصریح کرد

 .ها قابل قبول نیست سوی استان

 زایی کودها، مستند ارائه کنند مدعیان سرطان

کند و  ا برآورد میاین مؤسسه هر سال نیاز کشور به انواع کودها ر: در ادامه، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور اظهار داشت

دهد و همچنین بر اساس نظرات و  های باغبانی، زراعت و شرکت خدمات حمایتی قرار می این جدول را در اختیار معاونت

 .شده را افزایش یا کاهش داد توان اعداد و ارقام تعیین شده، می پیشنهادات ارائه

: شود، یادآور شد کمتر از نصف کود مورد نیاز در کشور مصرف می گرفته کامبیز بازرگان با بیان اینکه بر اساس برآوردهای صورت

 .شود خطر کمبود عناصر مورد نیاز خاک، تهدیدی برای کشاورزی کشور محسوب می

شود، خواستار ارائه  زا است و در کشور زیاد مصرف می کنند کود سرطان وی با بیان اینکه برخی کارشناسان و محققان ادعا می

 .این افراد شد مستندات از سوی
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رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با اشاره به اینکه بر اساس میانگین جهانی، کشور به بیش از چهار میلیون تن کود نیاز 

 .میلیون تن است و با این شرایط دچار فقر عناصر غذایی هستیم 7.۵مصرف ما در کشور حدود : دارد، تأکید کرد

ترین برآورد ممکن است، اما  های متداول دنیا دقیق گرفته بسیار شفاف و بر اساس روش ورد صورتمبانی برآ: بازرگان همچنین گفت

 !باید این نکته را از یاد نبریم که این اعداد و ارقام برآورد نیاز کودی هستند، نه تعیین دقیق مقدار مورد نیاز

د مورد انتظار، اطالعات سطوح کمبود عناصر غذایی وی از عواملی که در این برآورد دخیل بودند، به سطح زیر کشت، عملکر

دست  با این روش، نیاز عناصر برای هر محصول و هر استان به: های کشور و آخرین نتایج تحقیقاتی روز دنیا اشاره کرد و افزود خاک

 .برآورد شد 6۵ - 63آمد که در نهایت میزان کود مورد نیاز کشور در سال زراعی 

کنند و در مقادیر مصرف نیز ساالنه افزایش دارند،  ترین کشورهای دنیا نیز کود مصرف می ر اینکه پیشرفتهبازرگان با تأکید ب

ها جذاب  باید تالش کنیم میزان کود برآوردشده برای هر محصول و هر استان با آنچه هرساله از سوی استان: خاطرنشان کرد

 ./شود، به کمترین میزان اختالف برسد می
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 نهاده
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 آبیاری های روش توسعه به تومان میلیارد ۰6۴۴ اختصاص /نیست پذیر امکان باغبانی و زراعت از خاك طالق

 ۴1 سال برای

های نوین آبیاری  میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی به سیستم 9۲۲هکتار از اراضی کشاورزی تا پایان سال با اختصاص  ١۲۲

شوند تجهیز می . 

، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران در حاشیه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آبیاری موضعی  های ستادی و استانی مرتبط پیرامون توسعه سامانه های زراعت، باغبانی، آب و مدیریت تنشست مشترک معاون

: بینی شده است، گفت های آبیاری با رویکرد میکرو پیش میلیارد تومان برای توسعه روش 055با بیان اینکه در سال جاری دوهزار و 

هزار هکتار از اراضی  ۴55توان  شود و با این رقم می توسعه ملی تأمین می میلیون دالر از این بودجه از محل صندوق ۵55

 .های نوین آبیاری تجهیز کرد کشاورزی را تا پایان سال به سیستم

بیش از : های جهاد کشاورزی و نیرو است، افزود های کاری وزارتخانه های غیرمجاز از اولویت مراد اکبری با بیان اینکه انسداد چاه علی

 .شود ها غارت می میلیارد مترمکعب آب از این چاه 75هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که ساالنه  یک

تنهایی از عهده  این اقدام به: هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه در سال گذشته هفت

 .کمک کنیموزارت نیرو ساخته نیست و ما نیز باید به آنها 

های تسطیح و نوسازی آبیاری مزارع بدهکار هستیم که امیدواریم با  میلیارد تومان به پیمانکاران برای طرح 455: اکبری ادامه داد

زودی  دهیم تا زمانی که با تزریق منابع به ها پرداخت شود، اما با این وجود، کار را ادامه می تخصیص اعتبارات، هرچه زودتر بدهی

 .مطالبات پیمانکاران پرداخت شود بخشی از

برای طالق گرفتن خاک از "که اعالم کرد ( اینجا)وی هنگام مواجه شدن با خبرنگار ایانا، پیرامون اظهارات پروفسور حسین قدیری 

خاک دست ما نباشد، مدیریت آب غیرممکن بوده و  اگر: کشاورزی و وصال آن با محیط زیست به ایران آمده است، تصریح کرد

 ./پذیر نیست چسبندگی خاک به وزارت جهاد کشاورزی است؛ خاک بستر تولید است و طالق آن از بخش زراعت و باغبانی امکان

6D48B08D%/۱5۱45/news/fa/ir.iana.www//:http 
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 نوغان داری
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۰۵: تاریخ

 به پیله روزه یك تبدیل دستگاه اختراع /نوغانداری صنعت نوسازی برای کشاورزی آموختگان دانش از استفاده

 ابریشم

ای مختلف این آمادگی وجود دارد که از ظرفیت دانش آموختگان کشاورزی برای قسمت ه: رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت

این تعامل حتی می تواند در راستای نهاده هایی نظیر تولید تخم نوغان هیبرید و ارقام مختلف . نوغانداری و صنایع وابسته استفاده کنیم

 .نهال توت اصالح شده باشد

یکی از مشاغلی است که به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، نوغانداری در ایران 

در حالی که پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجهی در آن وجود دارد که می . نسبت به دیگر بخش ها کمتر مورد توجه بوده است

 .تواند سهم بسزایی در اشتغالزایی داشته باشد

به کارگیری دانش نوین در باید از دانش آموختگان بخش کشاورزی در راستای : رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت

علی اصغر داداش پور با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند نقش .نوغانداری استفاده کرد

از آنجا که نگاه صرف سنتی به فرآیند پرورش کرم ابریشم، : کاتالیزور در استفاده از متخصصان کشاورزی را داشته باشد، افزود

گوی نیاز حوزه نوغانداری کشور نیست، بهره مندی از دانش نوین دانش آموختگان کشاورزی در کنار تجربه کهنساالن این جواب

 .صنعت، دریچه جدیدی را به روی این بخش باز می کند

موثری در زنجیره به گفته داداش پور معرفی الگوهای تازه با رویکرد دانش بنیانی در پرورش کرم ابریشم و صنایع جانبی آن، نقش 

بر این اساس، دانش آموختگان می توانند جایگزین مطلوبی برای نسل فعلی نوغانداران باشند؛ به شرطی . ارزش افزوده ابریشم دارد

که الگوهای جدید پرورش را با تاکید بر مدیریت انرژی، افزایش بهره وری و اجرای کشت های ترکیبی در دستور کار قرار داده و 

 .را از حالت سنتی خارج کنند این حرفه

وی که به عنوان عضو شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن نیز فعالیت دارد، معتقد است 

می توان پرورش کرم ابریشم را به جای یک دور در سال، به چند دور افزایش داد که این امر با نگاه ویژه متخصصان و مهندسان 

به عنوان مثال، اکنون یکی از کارآفرینان، دستگاهی را اختراع کرده که تبدیل پیله به ابریشم را در عرض . ید قابل دستیابی استجد

 .روز به طول می انجامد ۵تا  ۴در صورتی که در حالت طبیعی، این فرآیند . یک روز به پایان می رساند

نش آموختگان قادرند در محصوالت نوین ابریشم مانند صنایع پزشکی، دارویی و از نظر رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور، حتی دا

 .بهداشتی نیز سرمایه گذاری کرده و ارزش افزوده ای با بهره باال در این زمینه ایجاد کنند

شور، تعامل برای رسیدن به این منظور الزم است که معاونت تولیدات دامی و مرکز توسعه نوغانداری ک: داداش پور تاکید کرد

  .دوسویه و مطلوبی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ایجاد کند

بر این اساس، این آمادگی وجود دارد که از ظرفیت دانش آموختگان کشاورزی برای قسمت های مختلف نوغانداری و صنایع وابسته 

یی نظیر تولید تخم نوغان هیبرید و ارقام مختلف نهال توت اصالح شده این تعامل حتی می تواند در راستای نهاده ها. استفاده کنیم

 ./باشد
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۵۹/۲۰/۵۹ : تاریخ

 کند می صادر چین به آب روسیه
شود که از مسیر کشور قزاقستان هدایت خواهد  میلیون متر مکعب آب به چین صادر می ۵5ساالنه : وزیر کشاورزی روسیه گفت

 .شد

 روسی مقامات: گفت روسیه کشاورزی وزیر تکچو الکساندر راشاتودی، از نقل به خبرگزاری فارس الملل به گزارش گروه اقتصاد بین

براساس این پروژه، رهاسازی آب از منطقه آلتای . ند اقستان موافقت کردهقز طریق از و روسیه از آب واردات برای چین درخواست

 .کرای روسیه در سیبری به سمت منطقه جیانگ اوگور در شمال غرب چین خواهد بود

 .انجام خواهد شد انتقال آب از روسیه به چین از طریق کشور قزاقستان: وی افزود

وزیر کشاورزی روسیه در دیدار با همتای چینی خود با تاکید بر اینکه انتقال آب از روسیه به چین از طریق کشور قزاقستان انجام 

ای با همکاران خود در قزاقستان روی این مسئله خواهیم داشت که چگونه و به چه  در آینده نزدیک مشاوره: خواهد شد، گفت

 .طریق این کشور منتقل شودنحوی آب از 

وزیر کشاورزی روسیه تاکید کرد که کارشناسانی از روسیه و چین برای بحث و مذاکره درباره جزئیات انتقال آب دعوت خواهند 

های  میلیون متر مکعب آب به این منطقه از چین صادر خواهد شد و اکنون روسیه همین مقدار آب را با طغیان سیل 45حدود . شد

 .کند مدیریت می ساالنه

روند و  های آنها در این فصل یا از بین می برد و رودخانه های گرم رنج می براساس این گزارش؛ چین از کمبود آب به ویژه در تابستان

 .شوند های نمکی تبدیل می شوند یا به دلیل کمبود آب به مرداب به بیابان تبدیل می

 .ر کیلومتر مربع در چین وجود داردهزا ۵5بیابان بزرگ به مساحت  ۱در حال حاضر 

پوتین دستور داده زمین کشاورزی به کشاورزان روسی برای کشت و کار واگذار شود و  های روسی اعالم کردند، روز گذشته رسانه

 .پول زمین را در طوالنی مدت از آنها دریافت کنند

ها پیش در حال بررسی است، واردات آب تنها از  تبه گزارش فارس در کشور ما هم با توجه به کمبود آب واردات آب از مد

 .کشورهای همسایه امکانپذیر است که تعداد محدودی از آنها مانند روسیه این امکان را دارد
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۵۹/۲۰/۵٨ : تاریخ

 افتاد آمریکا مونسانتو اندام بر لرزه /بزرگ های شرکت سوی از تراریخته محصوالت کشت منع
که تاییدیه بازارهای جهانی ندارد را ممنوع کردند، این تصمیم   کنندگان غالت آمریکا، کشت محصوالت تراریخته ترین تولید بزرگ

 .کنند لرزاند هاست از بذور تراریخته استفاده می ترین صادرکننده محصوالت جهان را که سال بزرگبدنه 

 به و کند می تولید تراریخته محصوالت سالهاست آمریکایی شرکت مونسانتو خبرگزاری فارس الملل به گزارش گروه اقتصاد بین

کشورها دارد، همچنین این شرکت در زمنیه تولید انواع سموم کشاورزی  دیگر به را کشاورزی محصوالت بذر انحصاری فروش نوعی

 .ای به سالمت غذایی و محیط زیست وارد کرده است کند که بسیاری از آنها مانند رانداپ خسارات بیش از اندازه فعالیت می

واریته ذرت را که در بازارهای جهانی تاییدیه مصرف  ۳6یکا، های تولیدی آمر هم اکنون شرکت: خبرگزاری رویترز نوشت

 .اند ممنوع کرده ندارد،

های تولیدی در آمریکا از کشت هر گونه بذور دستکاری شده ژنتیکی  هم تاکید کرده شرکت« اس اچ سی»به تازگی شرکت آمریکایی

 .های جهانی نیست، اجتناب کنند که هنوز مورد قبول شرکت

ای  اس رویه اچ شرکت سی« کنم باید سالمترین محصول را به زنجیره غذایی دنیا وارد کنیم من فکر می»گفته است رئیس این شرکت

 .کند را از سال گذشته اغاز کرده که بر اساس آن محصولی که تاییدیه جهانی ندارد را خرید و فروش نمی

 افتاد، اتفاق  75۳۴و 75۳۱خواهند بحرانی که در سالهای  های آمریکایی با اتخاذ چنین تصمیمی نمی بر اساس این گزارش شرکت

 .دادند عودت را نداشت جهانی تاییدیه که را آمریکا از ذرت های محموله چین سالها آن در شود، تکرار

 آمریکا، بزرگترین کشور تولید کننده محصوالت دستکاری ژنتیکی در جهان است و این کار را با هدف مقابله با حشرات موذی و

 .مقابله با بیماریها انجام داده که اکنون این روند به خطری برای تجارت جهانی تبدیل شده است

دانند و ریشه برخی سرطانها را استفاده از این محصوالت  بسیاری کارشناسان مصرف محصوالت تراریخته را برای سالمتی مضر می

، نازایی و تولدهای ناقص ز محصوالت تراریخته موجب اختالالت کبدیها نشان داده است استفاده ا کنند، همچنین بررسی عنوان می

فروش محصوالت تراریخته بدون داشتن تاییدیه رسمی ریسک بزرگی : سورن اسکوردر، رئیس شرکت بونگی در آمریکا گفت.شود می

 هیچ که بکنیم تراریخته محصوالت فروش و تولید به اقدام ما که است بدی موقعیت یک این »: گفت  وی در یک مصاحبه.است

 «هانی نداردج مقبولیت

است که به روش دستکاری ژنتیکی اصالح شده بود و « سویا اکستند«  آخرین محصولی که از تولیدات شرکت مونسانتو حذف شد،

 .این بذر امسال در کانادا و آمریکا کشت شده است

میلیون کشاورز  ۱بذر از سوی اتحادیه اروپا صادر خواهد شد، این شرکت آمریکایی با این ترفند که به زودی تاییدیه این نوع 

 همچنین  شد، درصد کل مساحت کشت این محصول را در آمریکا شامل می ۴آمریکایی را مجبور کرد از این نوع سویا بکارند که 

 .دادند اختصاص سویا نوع این کشت به را خود ی ها زمین از آکر هزار ۴75  کشاورزان هم ا کاناد در

ای که  است، هر هفته  در حالی که صدور این تاییدیه از سوی اتحادیه اروپا انجام نشده است، سخنگوی شرکت مونسانتو آمریکا گفته

 .شود گذرد، سطح کشت این نوع سویا در آمریکا کم و کمتر می می

ید در صورت انصراف از کشت سویای نشینی از موضع خود، به کشاورزان بگو بنابراین شرکت مونسانتو مجبور شده است با عقب

 .تراریخته، واریته دیگری را برایش ارسال خواهد کرد

http://www.farsnews.com/
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 .اند که به هیچ عنوان حاضر نخواهند بود سویای تراریخته را بپذیرند اچ است گفته دو شرکت معروف آمریکایی بونگه و سی
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵۹: تاریخ

 کرد افتتاح ایران در را خاك جهانی تهدیدات المللی بین نشست فائو

« همکاری نمایندگی فائو در ایران به میزبانی دانشکده جغرافیای با « تهدیدات جهانی خاک: نشست بین المللی سالمت و سبک زندگی

آغاز به کار کرد( آی تی پی اس)دانشگاه تهران و حضور کارشناسان مطرح جهانی از کارگروه تخصصی میان دولتی خاک  . 

زبانی دانشکده با همکاری نمایندگی فائو در ایران به می« تهدیدات جهانی خاک: نشست بین المللی سالمت و سبک زندگی»

آغاز به کار ( آی تی پی اس)جغرافیای دانشگاه تهران و حضور کارشناسان مطرح جهانی از کارگروه تخصصی میان دولتی خاک 

که در چارچوب همکاری میان دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ( ۳۱6۵اردیبهشت  ۳3و  ۳۵)این نشست دو روزه .کرد

ی اسالمی ایران، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و دبیرخانه پیشبرد علوم و فن آوری جهان اسالم در جمهور( فائو)ملل متحد 

برگزار شد، به مواردی همچون تهدیدات خاک، روش های سنجش و ارزیابی، استراتژی های احیاء و مدیریت پایدار خاک، 

 .اکوسیستم ها و رفاه انسانی می پردازد

میان دولتی خاک که از کشورهای استرالیا، عراق، لبنان، مالزی، پاکستان، روسیه و ترکیه در این کارشناسان کارگروه تخصصی 

نشست حضور دارند با ارائه مشاوره های الزم به طرف های ایرانی چارچوب الزم برای همکاری میان ایران و سایر کشورها از مناطق 

صوص تبادل تجارب و دانش مدیریت خاک، حفاظت و همچنین بهره این کارشناسان همچنین در خ. مخلتف را فراهم می آورند

 .برداری از آن بحث و تبادل نظر می کنند

سرج ناکوزی، نماینده فائو در جمهوری اسالمی ایران، در پیامی مکتوب به مناسبت برگزاری این نشست با خاطر نشان کردن  

اساس گزارش وضعیت منابع جهانی خاک که توسط فائو در دسامبر بر : به عنوان سال جهانی خاک تصریح کرد 75۳۵انتخاب سال 

 .قرار گرفته اند( از لحاظ کیفی)این سال منتشر شد، خاک های جهان در شرایط متوسط، ضعیف و بسیار ضعیف 

ط افراد، این دورنما در حال وخیم تر شدن است، مگر اینکه تدابیر جدی توس: وی در پیام خود برای افتتاحیه این نشست افزود

 .بخش خصوصی، دولت ها و سازمان های بین المللی اتخاذ گردد

وی با تاکید بر اینکه یکی از موفقیت های سال جهانی خاک جلب حمایت ها به منظور مشارکت دادن خاک در اهداف توسعه پایدار 

 .ن اهداف گنجانده شده استبود، خاطر نشان ساخت، نیاز به حافظت و احیای خاک و اراضی تخریب شده هم اکنون در ای

طی برگزاری نخستین  75۳۱ژوئن  ۳7و  ۳۳در تاریخ ( آی تی پی اس)شایان ذکر است، کارگروه تخصصی میان دولتی خاک 

 .تشکیل شد( پایتخت ایتالیا – واقع در رم)مجمع عمومی مشارکت جهانی خاک در مقر اصلی فائو 

کارکرد اصلی آی تی پی اس ارائه مشاوره . ه خاک از تمامی مناطق جهان استکارشناس مجرب در حوز 74این کارگروه متشکل از 

های علمی و فنی همراه با راهکارهایی در خصوص مشکالت جهانی خاک به مشارکت جهانی خاک به صورت پیش فرض و پاسخ به 

لب حمایت ها برای آی تی پی اس همچنین در جهت ج. درخواست های مطرح شده توسط موسسات جهانی و منطقه ای است

 .تقویت مدیریت پایدار خاک از طریق قرار گرفتن آن در دستورکار های متفاوت توسعه پایدار گام بر می دارد

FAO Launches International Summit on Global Soil Threats in Iran 
Tehran – ۰ May ۰۴١8: The FAO Representation in the Islamic Republic of Iran has 

launched today the "International Summit of Health and Lifestyle :Global Soil Threats” 

hosted by the Faculty of Geography of University of Tehran with participation of global 

experts from the Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS.) 
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The two-day summit (۴-۵ May 75۳3 )that has been organized in collaboration between 

the Representation of the Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO )in the Islamic Republic of Iran ,University of Tehran and Secretariat for the 

Advancement of Science and Technology in the Islamic World has focused on issues 

such as soil threats ,assessment and evaluation methods ,strategies for rehabilitation 

and sustainable soil management and soils ,ecosystems and human well-being. 

The ITPS international experts who were from Australia ,Iraq ,Lebanon ,Malaysia ,

Pakistan ,Russia ,and Turkeyhave consulted with the Iranian counterparts on creating a 

framework for scientific cooperation between researchers in Iran and the other 

countries in different regions .They were also working on exchange of experiences and 

knowledge of soil management ,conservation and exploitation. 
Highlighting the year 75۳۵ as the International Year of Soils ,the FAO Representative to 

the Islamic Republic of Iran ,Mr .Serge Nakouzi underscored that the Status of the 
World’s Soil Resources report which was launched in December 75۳۵ has identified that 

global soils are in only fair ,poor or very poor condition. 

"The current outlook is for the situation to worsen unless concerted actions are taken 

by individuals ,the private sector ,governments and international organizations” he 

added in his message to the inauguration ceremony of the summit. 

He stressed that one of the success of the International Year of Soils was the advocacy 

for including soils into the Sustainable Development Goals which recognized the need to 

preserve and restore degraded land and soil. 

The Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS )was established at the first 
Plenary Assembly of the Global Soil Partnership held at FAO Headquarters on ۳۳ and ۳7 

of June ,75۳۱. 

The ITPS is composed of 74 top soil experts representing all the regions of the world .

The main function of the ITPS is to provide scientific and technical advice and guidance 

on global soil issues to the Global Soil Partnership primarily and to specific requests 

submitted by global or regional institutions .The ITPS will advocate for addressing 

sustainable soil management in the different sustainable development agendas. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۹۵۹اردیبهشت  ۵٨: تاریخ

 غذایی مواد تأمین برای راهکاری عنوان به نور انرژی از جدیدی شکل به دستیابی

تند، این بقا و زیستن نیازمند دو فرایند شناخته شده و تمام موجودات زنده برای بقا و ادامه حیات خود نیازمند استفاده از نیتروژن هس

یکی فرایند طبیعی . مؤثر در شکست باندهای قوی نیتروژنی و تبدیل آن به فرمی که قابل استفاده برای انسان، حیوانات و گیاهان است

بوش هست که در آن کود نیتروژن -بردهند و دیگری فرایند ها ها تثبیت کننده نیتروژن که در کشاورزی انجام می که در آن باکتری

شود و این فرایند منجر به انقالبی در کشاورزی شد تولید می . 

های دنیا به رهبری دانشگاه یوتا موفق به دستیابی  ، جمعی از محققان دانشگاه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

موجودات زنده برای بقا و ادامه حیات خود نیازمند استفاده از نیتروژن هستند، تمام . به شکل جدیدی از استفاده از انرژی نور شدند

این بقا و زیستن نیازمند دو فرایند شناخته شده و مؤثر در شکست باندهای قوی نیتروژنی و تبدیل آن به فرمی که قابل استفاده 

دهند  کننده نیتروژن که در کشاورزی انجام می ها تثبیت یکی فرایند طبیعی که در آن باکتری. برای انسان، حیوانات و گیاهان است

 .شود و این فرایند منجر به انقالبی در کشاورزی شد بوش هست که در آن کود نیتروژن تولید می-و دیگری فرایند هابر
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۵۹۵9اردیبهشت ماه  ۰۲دو شنبه 

 روبوستا قهوه قیمت افزایش تداوم

 .درصد کاهش خواهد یافت ۱5تنام در فصل آینده برداشت این محصول وی قهوه تولید -اقتصاد غذا < صنایع غذایی 

 که گردد می محسوب جهان در روبوستا قهوه کننده تولید بزرگترین ویتنام  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ر مناطق مرکزی این کشور آغاز د بارندگی اخیرا گرچه. گردد کاسته محصول این میزان از سوم یک گردد می سبب بارندگی کمبود

خشکسالی سال جاری ویتنام . نجات دهدشده است، اما میزان این بارندگی در حدی نیست که درختان قهوه در حال خشکیدن را 

خشکسالی مذکور سبب گردیده است قیمت قهوه روبوستا در بورس لندن از ماه فوریه . سال گذشته بوده است 65بدترین نوع در 

قیمت قهوه . درصد افزایش یابد و کارشناسان پیش بینی می کنند روند صعودی قیمت قهوه بازهم ادامه می یابد ۳4تاکنون 

درصد پایین تر از قیمت باالی سال  7۵اما نرخ مذکور . دالر رسید ۳3۴3ستا به باالترین سطح در پنج ماه گذشته به هر تن روبو

 .افت ارزش رآل برزیل که مقادیر زیادی قهوه روانه بازارهای جهانی کرد مانع از ترقی قیمت قهوه شده است. است 75۳۵

 .: روبوستا و مهم ترین کشور تولید کننده قهوه عربی جهان به شمار می رود برزیل دومین کشور بزرگ تولید کننده قهوه
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