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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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 ایرنا 5941/40/62 :تاریخ خبر

  درصد است درصد است   0404سد کشور کمتر از سد کشور کمتر از   5555ذخیره آب ذخیره آب 

 1/سد بزرگ کشور تا پایان هفته سوم تیرماه کمتر از  091سد از مجموع  22ذخیره آب : وزارت نیرو اعالم کرد -ایرنا -تهران
 . درصد است

سد کشور تا پایان  55به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت نیرو، براساس اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران، میزان ذخیره آب 

خرداد اشاره  55درصد بوده است که از جمله آنها می توان به سدهای الر، زاینده رود، درودزن، ساوه و  04هفته گذشته، کمتر از 

اینده رود بخش عمده آب شرب شهر اصفهان و سد درودزن آب شرب شهرهای شیراز و مرودشت را در این فهرست، سد ز.کرد

 .تامین می کند که پایین بودن ذخیره آب در این سدها یک هشدار برای مصرف بهینه آب توسط مشترکان است

ا می توان از سدهای دز، لتیان، کرج، درصد ذخیره آب دارند که از جمله آنه 544تا  04سد کشور نیز بین  00برپایه این گزارش، 

 .طالقان و شهید عباسپور نام برد

سد از جمله سفیدرود،  90درصد و  04تا  04سد شامل ارس، بوکان، ماملو، کرخه، مهاباد و چاه نیمه ها، دارای  90بر این اساس، 

 .درصد ذخیره آبی اند 04تا  54تهم، سهند، مارون، طرق و کوثر بین 

از مجموع سدهای کشور که سدهای ستارخان، حسنلو، دانشمند، شهر بیجار و شهید رجایی از آن دسته هستند،  سد 51همچنین 

 .درصد ذخیره آبی اند 54تا  04دارای 

تا اردیبهشت ماه امسال  5100به گزارش ایرنا و به نقل از آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزش های جوی مهر ماه 

 .میلیمتر بارندگی است 990میلیون مترمکعب برآورد شده که معادل  551میلیارد و  160افزون بر (  5100 -05سال آبی )

 5565** 1465** اقتصام 

/News/fa/ir.irna.www//:http19555901/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82151243/


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

3 
 

 آب
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  با حضور جهانگیری چهار هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری نوین درفارس افتتاح شد با حضور جهانگیری چهار هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری نوین درفارس افتتاح شد 

با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و استاندار فارس طرح آبیاری نوین  -ایرنا -شیراز
 . اراضی استان فارس افتتاح شدیکی از مزارع نمونه پسته شهرستان سروستان به نمابندگی از چهارهزار هکتار

استان فارس از تولید کنندگان عمده محصوالت کشاورزی : به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در این آیین گفت

 .کشور است و با توجه به محدودیت منابع آبی این استان این مزارع باید به سامانه های نوین آبیاری مجهز شوند

هزار هکتار از اراضی  54تا بهمن همان سال در  00هزار هکتار و از ابتدای سال  50به میزان  01در سال : افزودمحمود حجتی 

 .استان فارس طرح های آبیاری نوین کشاورزی به بهره برداری رسید

ا به سامانه های هزار هکتار از اراضی استان فارس ر 14حدود  05وزارت جهاد کشاورزی مصمم است که در سال : وی بیان کرد

 .آبیاری نوین مجهز کند

مطالعات مربوط به اجرای این طرح ها انجام شده و منتظر مصوبه دولت برای تامین منابع مالی مورد : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .نیاز این پروژه هستیم

ت فشار بهره مند شده است که در پایان هزار هکتار از اراضی استان فارس از سامانه آبیاری تح 994هم اینک : حجتی بیان کرد

 .هزار هکتار خواهد رسید 954این میزان به  05سال 

 .کیلومتری شرق شیراز واقع شده است 14شهرستان سروستان در فاصله 

اسحاق جهانگیری به همراه چند نفر از وزیران برای افتتاح چندین طرح عمرانی و بررسی برخی از مشکالت استان فارس صبح سه 

 .شنبه به این استان سفر کرده است

/News/fa/ir.irna.www//:http19555156/ 
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 آب
 ایرنا 141/40/62/ :تاریخ خبر

  کشور کم آب جهان کشور کم آب جهان   0404شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در میان 

با کمبود شدید آب مواجه خواهند شد را رتبه بندی کرده که  51/1منابع جهانی کشورهایی را که تا سال موسسه علمی  -ایرنا  -تهران 
 . کشور پیش بینی شده در این رده قرار گرفته اند 01در این میان شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در میان 

ارات ، کویت ، عربستان ، عمان ، قطر و بحرین با افزایش ، این شش کشور یعنی ام'شؤون خلیجیه'به گزارش پایگاه اینترنتی 

جمعیت و کمبود باران و افزایش دما مواجه هستند که در نتیجه آن آبهای سفره های زیرزمینی تبخیر شده و در نتیجه آن منابع 

 . آب در منطقه کاهش یافته است

منبع اصلی یعنی آب های زیرزمینی و آب های شیرین  کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای تامین آب مورد نیاز خود بر سه

 .شده دریا و آب تصفیه شده فاضالب جهت استفاده در زمینه کشاورزی و تولید برق تکیه کرده اند

درصد این حوضچه ها  15البته . منابع آب های سطحی باران منبع اصلی تامین آب حوضچه های زیرزمینی آب به شمار می آیند

 . واقع شده اند و آب های آنها بسیار شور است و نمی توان از آنها در زمینه کشاورزی استفاده کرددر مناطق خشک 

اطالعات صادر شده از سوی برنامه غذایی سازمان ملل حکایت از آن دارد که آب های زیرزمینی منبع اصلی آب های شیرین در 

 . ج برای تامین آب شیرین در عمان و امارات محسوب می شودبحرین ، کویت ، قطر و عربستان است و آب های سطحی منبع رای

درصد افزایش یافته است که در این میان بخش  504تقاضا برای مصرف آب در منطقه خلیج فارس طی یک دهه گذشته به میزان 

 .درصد آب ها را به خود اختصاص داده است 15کشاورزی 

میلیارد متر مکعب  9665کشورهای خلیج فارس ساالنه  'ورست اندسولیوان' به گفته تحلیل گران شرکت مشورت و تحقیقات بازار

 .برابر منابع آب های زیرزمینی به شمار می آید 165آب مصرف می کنند که 

به همین دلیل فرآیند شیرین کردن آب در تامین آب مورد نیاز کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و تامین آب در سایر بخش ها 

درصد آب های شیرین شده  64می کند به گونه ای که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی نقش مهمی بازی 

 .دریا در جهان را تولید می کنند

درصد تولید جهانی در صدر  51عربستان با تولید بیش از یک میلیارد و شش میلیون متر مکعب آب در سال یعنی به میزان 

 . در جهان قرار دارد و بزرگ ترین آب شیرین کن در جهان محسوب می شود کشورهای تولیدکننده آب شیرین

میلیارد ریال سعودی هزینه در پی داشت  90را در اختیار دارد که ساخت آن بیش از  'رأس الخیر'عربستان ایستگاه آب شیرین کن 

 . و بزرگ ترین ایستگاه آب شیرین کن در جهان محسوب می شود

میلیون دالر برای ساخت ایستگاه های آب شیرین کن و راه اندازی و تعمیر  144آب، امارات تقریبا ساالنه  به گفته سازمان جهانی

 .آنها اختصاص می دهد

 9499تا  9459برخی از پیش بینی های به عمل آمده حکایت از آن دارد که کشورهای عرب ساحلی خلیج فارس طی سالهای 

 .های تامین آب و شیرین کردن آن خواهند کردمیلیارد دالر را صرف طرح  144بیش از 

به گفته سازمان یونسکو پیش بینی می شود کشورهای عرب ظرف بیست سال آینده دهها ایستگاه آب شیرین کن با استفاده از 

 به خود 9414ایستگاه آب شیرین کن را تا آغاز سال  56انرژی هسته ای تاسیس کنند که عربستان در این میان به تنهایی 

 .اختصاص خواهد داد

/News/fa/ir.irna.www//:http19556051/ 
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 آب
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور   0505اختصاص اختصاص 

هزار میلیارد لایر برای آبیاری تحت فشار در  02جاری در سال :سرپرست گروه سیستم های آبیاری کشور گفت -ایرنا -بجنورد
 . کشور اختصاص داده شده است

مهندی محسن عبدی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای آبیاری تحت فشار در شهرستان مانه وسملقان به خبرنگار ایرنا 

 .میلیون دالر می باشد 544ارزی  این اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که به صورت:گفت 

در صد آن را خود کشاورزان تامین می  55درصد اعتبارات مورد نیاز سیستم های آبیاری است که  15این اعتبارات : وی افزود

میلیارد ریال از اعتبارات ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که  644در خراسان شمالی نیز مبلغ :وی تصریح کرد.کنند

 .میلیارد ریال آن به استان ارسال شده است 514مبلغ  تاکنون

درصد کل  95هکتار از اراضی را به سیستم های آبیاری تجهیز کرده ایم که چیزی معادل 544در کل کشور یک میلیون :وی افزود

 .سطح اراضی کشور است

ود که با حمایت دولت امیدوار هستیم به درصد مابقی اراضی باقی مانده است که باید به این سیستم تجهیز ش 05:وی بیان کرد

 . اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم

 .سیستم های آبیاری نوین برای صرفه جویی در مصرف آب موثر می باشند:وی گفت

 .در کل کشور سیستم های آبیاری در دوگروه قطره ای و بارانی در حال اجرا است:وی افزود

 .هاد کشاورزی بر روی سیستم های بارانی نیست چرا که این سیستم تبخیر زیادی داردسیاست دولت و وزارت ج:وی تصریح کرد

درصد راندمان آبیاری را  04سیستم های آبیاری قطره ای اگر که به نحوءمطلوبی مطالعه،طراحی و اجرا شود تا :وی اظهارکرد

درصد راندمان آبیاری را  04بیاری شود حداکثر سیستم های آبیاری برانی اگر در مواقع مناسب آ:وی بیان کرد.افزایش می دهد

هزرا هکتار از اراضی را تحت پوشش آبیاری نوین دارد و قابلیت باالی تا سطح  94خراسان شمالی در حال حاضر .تامین می کند

ی شهرستان را هکتار از اراض 944هزارو 9هزارنفری مانه وسملقان در سال جاری  554شهرستان .هزار هکتار را نیز داارا است 54

 .تحت پوشش آبیاری نوین قرار داده است

/News/fa/ir.irna.www//:http19555100/ 
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 آب
 فارس - 6۳41۰4/1:  تاریخ

بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در / / میلیارد کیلومتر مکعبمیلیارد کیلومتر مکعب  0۸۴0۸۴حجم آب در چرخه کره زمین حجم آب در چرخه کره زمین 

  متن کامل متن کامل ++جهانجهان
: ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی در مورد بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان اعالم کرد های برنامه موسسه پژوهش

 . میلیارد کیلومتر مکعب باشد 016شود این حجم حدود  زمین حجم نسبتاً ثابتی دارد، برآورد می  چرخه آب در کره

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وضعیت منابع آب در  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ایران و جهان در قالب یک طرح تحقیقاتی منتشر شد

امروزه؛ تکنولوژی تولید کشاورزی بدون خاک ابداع شده است، اما . به وجود آب وابستگی داردتولید مواد خوراکی و تأمین غذا، 

تأمین غذا با اتکاء به منابع داخلی هر کشور ضرورتاً به میزان آب موجود و در دسترس آن کشور . تولید بدون آب، دور از انتظار است

 .لید کشاورزی نیستوابسته است، زیرا تجارت مستقیم آب امری مرسوم برای تو

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع  های گسترده آب، به جز نقش حیاتی که در تداوم زندگی هر فرد دارد، دارای نقش

توان رد پای آب را دید، برای تولید انواع محصوالت صنعتی و خدماتی در  در تولید تمام کاالهای مورد نیاز انسان می. باشد می

 .آب مورد نیاز استمراحل مختلف، 

با توجه به درهم تنیدگی . تأمین امنیت غذایی به دارایی منابع آب هر کشور وابسته است  بدیل است و نقش آب در تولید غذا، بی

امنیت غذایی و میزان منابع آب در هر کشور و منطقه، میزان آب برداشتی و نسبت آن با تجدید منابع در هر کشور، مشخص 

 .کند امنیت غذایی آن کشور یا منطقه است و ریسک تأمین غذا را برای آن کشور روشن می ی ی درجه کننده

ی آب در جهان یک چرخه بسته است و میزان مشخصی دارد، عدم تعادل در برخورداری از منابع آب با میزان  از آنجا که چرخه

ی رقابتی را فراهم آورد که بیشتر کشورهای  بوده و صحنهتواند بر عرضه و تقاضای غذا در جهان مؤثر  تقاضای غذا در هر منطقه می

 .نمایند جهان در آن ایفای نقش می

های نسبی این مواد در بازار  ی این مواد هستند، موجب تغییر قیمت تقاضای بیشتر مواد غذایی از سوی کشورهایی که واردکننده

تقاضا و به دنبال آن افزایش تولید و صادرات، بر منابع آب  افزایش. جهانی شده و بر اقتصاد این کشورها تأثیر خواهد گذاشت

ی مواد غذایی هستند، فشار خواهد آورد و مشکالت محیط زیستی و کاهش کمیت و کیفیت آب مناسب  کشورهایی که صادرکننده

ام کشورها گره خورده است و بنابراین، مسأله آب با امنیت غذایی تم. برای تولید مواد غذایی در این کشورها را در پی خواهد داشت

گیرند که ضعیف یا قوی به هم متصل هستند و کمتر  ای در حلقه های زنجیری قرار می از این لحاظ همه مناطق و کشورها به گونه

 .توانند خود را از این ارتباط مستثنی کنند می

هر منطقه یا کشور شده است، با تبیین هدف از این مطالعه تبیین وضعیت موجود منابع آب در جهان و سهمی است که نصیب 

توان به پتانسیل افزایش تولید در هر منطقه پی برده و امکان پاسخ به تقاضای رو به افزایش غذا را  چگونگی توزیع آب در جهان می

مناسبی به  های مدیریتی های امنیت غذایی در عرصه جهانی پی برده و تصمیم در هر منطقه سنجید و در نتیجه به بخشی از ریسک

هایی باید پاسخ داده شود که به درک موقعیت کشورها در  در این راستا پرسش. رو شدن با شرایط آینده اتخاذ نمود منظور روبه

 .ی امنیت غذایی جهان از منظر منابع آب کمک کند زنجیره

  ـ چه میزان آب تجدیدپذیر در جهان وجود دارد و توزیع آن چگونه است؟

 ابع آب به چه میزان است؟ـ برداشت از من

http://www.farsnews.com/
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 ـ مصرف آب در بخش کشاورزی به چه میزان است؟

 ـ تعادل میزان منابع آب و نیاز به غذا در هر منطقه از جهان چگونه است؟

در این بررسی، آب . المللی بررسی و مورد استفاده قرار گرفته است های باال، منابع آماری سازمان بین برای پاسخگویی به پرسش

مندی از موهبت الهی آب در هر  ابتدا میزان بهره. ستفاده در کشاورزی از منظر عامل تولید غذا مورد توجه قرار گرفته استمورد ا

کند بررسی و آمار آن ارائه شده است، سپس  منطقه جغرافیایی جهان بر حسب جمعیت که در واقع نیاز انسانی آب را مشخص می

گیری پرداخته شده  بندی و نتیجه تجدیدپذیری آب مالحظه شده است و در آخر به جمع میزان برداشت و تعادل میان برداشت و

 .است

 ـ منابع آب در جهان و ایران5

این چرخه در . میلیارد کیلومترمکعب باشد 016شود این حجم حدود  برآورد می. ی زمین حجم نسبتاً ثابتی دارد چرخه آب در کره

 .شود مالحظه می( 5)شکل شماره

به زبان )آب تازه »و « (به زبان فارسی)آب شیرین »های آزاد اقیانوس و دریاها تحت عنوان  حاصل از این چرخه، خارج از آبآب 

ها  این نوع آب مورد استفاده در کشاورزی، صنعت و آب آشامیدنی در سکونتگاه. باشد ، مصطلح می«(fresh water( )انگلیسی

هایی  ی آب زیرزمینی است که با ایجاد سازه ها و منبع تغذیه ن عامل جاری شدن رودخانهاست، آب حاصل از بارندگی در سطح زمی

ی میزان چرخه  تجدیدپذیری منابع آب در هر منطقه معموالً بر پایه. کنند برداری پیدا می نظیر سد، کانال، چاه و قنات قابلیت بهره

از . ی بلندمدت مثالً ده ساله است ها و آب زیرزمینی در یک دوره شود و غالباً متوسط جریان ساالنه آب رودخانه آب محاسبه می

آنجا که توزیع بارش در مناطق مختلف جهان یکسان و یکنواخت نیست، در نتیجه طیفی از مناطق خشک و مرطوب با درجات 

در زمان گذشته شکل گرفته  های انسانی معموالً براساس وجود منابع آب در مناطق مختلف و گاه سکونت. آیند متفاوت به وجود می

تر  های کوچک آبی در اندازه شد مشکل کم در زمان گذشته، جمعیت کمتر و امکان جابجایی در صورت بروز مشکل موجب می. است

شد، اما امروزه تغییرات  گرفت و جمعیت جابجا می آبی، معموالً مهاجرت صورت می مطرح شود و در صورت حاد شدن شرایط و کم

ای دیگر و در چارچوب مرزهای  و به دنبال آن تغییر توزیع بارش و کمبود آب در برخی مناطق باید این مشکل به گونه آب و هوایی

 .ی سیاسی حل شود محدودکننده

برداری و کارآمدی  برداری آب در هر منطقه، به میزان فراهمی آب و دسترسی به آن به وجود منابع و امکانات بهره ساختار بهره

شود توزیع مقدار سرانه آب تجدیدپذیر در مناطق  مالحظه می( 5)همانطور که در جداول. ک در آن منطقه وابسته استتکنولوژی

هر یک از مناطق یا کشورها، در درون سرزمین خود نیز با توزیع ناهمگونی از فراهمی و دسترسی آب . بسیار نامتوازن است

آب سرانه تجدیدپذیر در سال، دارای صحرای بزرگی است که این قاره را به دو نیم  متر مکعب 5505مثالً آفریقا با داشتن . مواجهند

 5506توانند به  اند تنها می کند کشورهای مصر، لیبی، الجزایر، تونس و مراکش که در قسمت شمالی صحرا واقع شده تقسیم می

مترمکعب  6500اند، با سرانه  صحرا واقع شده مترمکعب سرانه آب تجدیدشده در سال دسترسی داشته باشند و کشورهایی که زیر

ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  رغم فراهمی آب؛ اغلب به دالیل عدم تأمین امکانات فنی و ساختارهای نامناسب و بی آب، علی

 .برداری مناسب از آن نیستند قادر به بهره

برداری از منابع فراوان آب  کشاورزی ندارد، لذا برای بهره در شمال آمریکا مناطق وسیعی پوشیده از یخ است و قابلیت سکونت و

در آمریکای جنوبی نیز معموالً در مناطقی آب در . موجود، نیاز به انتقال آن با توجیه مناسب اقتصادی و محیط زیستی است

نه و به ویژه کشورهای عربی خاورمیا. باشند ها پوشیده از جنگل هستند و یا مناطق حفاظت شده می گیرد که زمین دسترس قرار می
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ی شمالی است و تبخیر در آن شدت باالیی دارد و نیاز آبی آن  کره از مناطق مواجه با کمبود آب است، این منطقه از مناطق گرم نیم

 .نسبتاً بیشتر است

 متر مکعب 00۱5سرانه اب در کشورهای عربی * 

آبی را دراختیار دارند، در حالی که همین مقدار دارای توزیع مترمکعب آب کمترین منابع  5505کشورهای عربی با سرانه 

 9544توان به موریتانی، عراق و سوریه که سرانه فراهمی ساالنه آب در این کشورها باالی  یکنواختی در این کشورها نیست، می

 .است 544یر مترمکعب است اشاره کرد و در مقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که این رقم برای آنها ز

 965شود که به طور متوسط دارای رشد  برآورد می 9451میلیون نفر در سال  105در حدود ( کشور 95)جمعیت کشورهای عربی 

میلیون نفری  944افزایش بیش از . میلیون نفر فراتر رود 644از  9454شود در سال  بینی می باشد و پیش درصد در سال می

 .زایش تقاضای مشتقه برای آب از سایر نقاط دنیا استجمعیت این کشورها به معنی اف

آب و . شمال اروپا، روسیه و اقیانوسیه مناطقی هستند که بیشترین سرانه منابع آب تجدیدپذیر را دراختیار دارند  آمریکای جنوبی،

و مدیریتی، موجب عدم  هوای نامساعد و دوری از بازار و حفظ محیط زیست از جمله دالیلی هستند که از نظر فنی، اقتصادی

 .شوند استفاده از زمین و آب موجود برای تولید غذا در این مناطق می

باشد که؛ هند، پاکستان، بنگالدش، افغانستان و ایران از  جنوب آسیا؛ براساس ملل، شامل کشورهای حوزه اقیانوس هند می

در این گزارش )دانند  انی، ایران را جزو این رده از کشورها نمیالمللی از جمله بانک جه برخی نهادهای بین. باشند مهمترین آنها می

میلیارد نفر جمعیت جهان را در خود  560در هر حال این کشورها حدود (. بندی جغرافیایی سازمان ملل متحد است مبنا تقسیم

 .درصد جمعیت جهان در این کشورها ساکن هستند 91اند؛ یعنی  جای داده

با عنایت به . باشد درصد می 565درصد و ایران  569درصد، بنگالدش  560درصد، پاکستان  561ت در هند رشد متوسط ساالنه جمعی

مترمکعب در سال است رو به  9054ی در دسترس فعلی که  رشد جمعیت این منطقه و با فرض ثبات سایر شرایط، منابع آب سرانه

 .باشد کاهش می

جمعیت . باشد یلند، برمه، فیلیپین، کامبوج و ویتنام و چند کشور کوچک دیگر میجنوب شرقی آسیا، شامل کشورهای اندونزی، تا

ترین کشور اسالمی و این منطقه است با  اندونزی پرجمعیت. میلیون نفر بوده است 694نزدیک به  9451این کشورها در سال 

 560درصد فیلیپین  461درصد، تایلند  565 درصد، ویتنام 569میلیون نفر، دارای رشد متوسط ساالنه جمعیت  954جمعیتی معادل 

. مترمکعب در سال بوده و بیشتر از سایر مناطق آسیا است 54060منابع سرانه آب شیرین این منطقه به میزان .درصد 461و برمه 

ز کشورهای های فیزیکی و اقتصادی در برخی ا های این منطقه و ضعف زیرساخت آب و هوای نامساعد و توفان در بسیاری از جزیره

های جمعیتی این منطقه اندونزی و  مهمترین کانون. برداری از منابع آب برای تولید غذا است منطقه عامل بازدارنده برای بهره

 .مترمکعب سرانه آب تجدیدپذیر در سال دارند 0051و  1500فیلیپین است که به ترتیب 

 متر مکعب ۱0۱۴منابع آب شرق آسیا * 

 9451میلیارد نفر در سال 5650جمعیت این کشورها در حدود . ی چین، کره، مغولستان و ژاپن استشرق آسیا شامل کشورها

مترمکعب  9596و سرانه منابع آب تجدیدپذیر . مثبت است( به جز ژاپن)رشد جمعیت در کشورهای این منطقه . برآورد شده است

 .کنند زندگی می بیش از نیمی از جمعیت جهان در سه منطقه آسیایی فوق. در سال است
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 0514در میان این کشورها اتریش با . غرب اروپا شامل کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، هلند، سویس و لوکزامبورگ است

متر مکعب به ترتیب به طور نسبی بیشترین و کمترین منابع آبی منطقه را در  5164تجدیدپذیر و آلمان با   متر مکعب سرانه آب

 .اختیار دارند

این مقدار آب، از نیاز . متر مکعب در سال است 5150ایران در یکی از مناطق خشک جهان واقع شده است سرانه آب تجدیدپذیر 

شود به  درصد برآورد می 565نرخ رشد جمعیت کشور . آبی یک هکتار کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی در ایران کمتر است

 .کاهنده خواهد داشتاین ترتیب سرانه آب مورد اشاره روندی 

هرگونه تغییر در تقاضای مواد غذایی و منابع . باشد قاره آسیا به طور نسبی در بدترین وضعیت از نظر نسبت روان آب به جمعیت می

قطعاً امنیت غذایی سایر کشورها را دستخوش تغییر خواهد ... آب قاره یا کشورهای پر جمعیت آن نظیر چین، هند و اندونزی و 

 .کرد

 برداشت از منابع آب جهان -9

برداشت از منابع آب برای تولید غذا امری بدیهی است و به طور منطقی مصرف آب برای غذا بر مصرف آن در سایر امور مرجع 

برداشت آب به منظور تولید غذا، بر مصرف آن در سایر  -5کند،  برقراری امنیت غذایی پایدار برای هر کشور ایجاب می. است

 .حداکثر کارایی در به کارگیری آب در تولید غذا صورت گیرد -9دم داشته باشد، ها تق بخش

شرایط اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف کره زمین و فراهمی و میزان دسترسی به آب مهمترین عامل مؤثر بر میزان برداشت و 

وی کشت، تراکم جمعیت، مسایل اقتصادی و عالوه بر شرایط اقلیمی، عوامل دیگری از جمله سطح تکنولوژی، الگ. مصرف آن است

 .خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بر کمیت و کیفیت برداشت آب از منابع طبیعی مؤثر است

بر خالف قسمت پیشین که استعدادهای طبیعی در فراهمی و به دسترسی به آب بررسی شد و قیاس بین مناطق به سادگی 

جه به عوامل مؤثر فوق، امکان مقایسه مناطق وجود ندارد به عبارت دیگر اگر بخواهیم در مورد برداشت آب، بدون تو. امکانپذیر بود

کارآمدی نظام آب هر کشور را با کشور مقایسه کنیم نیاز به اطالعات جامع از وضعیت اقلیمی، جمعیتی و الگوهای مصرف و تولید و 

 .و تجارت خارجی داریمهای کشور در زمینه غذا، کشاورزی، محیط زییست و اقتصاد  استراتژی

ها و آبگیرها باشد یا به صورت مستقیم از نزوالت  ها، دریاچه تواند از زیرزمین، رودخانه برداشت از منابع آب بر حسب نوع منبع، می

 .شود آب سبز اطالق می( مستقیم)المللی به منابع زیرزمین و روزمینی آب آبی و به آب باران  در متون بین. آسمان صورت گیرد

 .باشد آمارهای مورد استفاده در این قسمت از سایت آکوا استند مرجع آماری فائو می

اما . کند و نوع منبع ارایه می( های اقتصادی و خدمات شهری بخش)سایت آماری مذکور آمار برداشت آب را بر اساس نوع مصرف 

ی که آمار آن برای تقریباً تمام کشورها و مناطق در سایت زمان  آخرین دوره. دهد را ارایه نمی( آب سبز)برداشت مستقیم آب باران 

های متأخر آمارها کامل نیستند و برای تعداد کمتری از  است، در سال 9449-5001های  آماری مذکور ارایه شده است سال

 .کشورها وجود دارند

 قاره آب قاره آفریقا -1

مترمکعب سرانه برداشت دارد یعنی تقریباً  50565تنها   پذیر در سالمترمکعب منابع آب تجدید  5505این قاره به داشتن سرانه 

میلیارد نفر بود که با نرخ  565نزدیک به  9459جمعیت این قاره در سال . شود درصد از آب تجدیدپذیر این قاره برداشت می 160

امکان بررسی . قاره نامتوازن استرصد در حال افزایش است و توزیع جمعیت و منابع آب به شدت در میان کشورهای این  965

کشور این قاره به دلیل پراکندگی و یا فقدان برخی آمارهای مورد نیاز وجود دارد لذا در اینجا ( 56یا ) 50تفضیلی وضعیت آب تمام 

 .شمال آفریقا و چند کشور پرجمعیت قاره مورد بررسی قرار گرفته است
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درصد جمعیت قاره آفریقا را در خود جای  94دهد، این شش کشور  فریقا نشان میسرانه برداشت از منابع آب در کشورهای شمال آ

اند، کمبود آب مهمترین مشکل کشاوری و تأمین غذا از محل منابع داخلی است و تمام این کشورها وارد کننده عمده  داده

درصد وابسته به  04ایی است بعضاً تا ترین انرژی غذ محصوالت غذایی هستند به طوریکه در زمینه غالت، شکر و روغن که عمده

 .باشد واردات می

شود، مصر بیشترین برداشت سرانه آب را دارد در حالیکه این کشور از منابع آب سبز  همانطور که در ستون دوم جدول مالحظه می

ای از  سرانه آب نمایه در ستون سوم سرانه ارزش تولیدات کشاورزی برای هر کشور آمده است که در کنار برداشت. بهره است بی

 906کند در حالی که  مترمکعب آّ صرف کشاورزی می 160مصر در ازاء هر نفر شهروند خود . کارآمدی کشاورزی در هر کشور است

متر مکعب آب، در مقابل تونس در ازاء هر  161کند، یعنی برای هر دالر ارزش افزوده بخش کشاورزی  دالر ارزش افزوده ایجاد می

ها، پیامد شرایط اقلیمی و برخورداری از  این تفاوت. شود مترمکعب آب برداشت می 461کشاورزی تنها   ش افزوده در بخشدالر ارز

 .باشد ها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت از سوی دیگر می میزان بارندگی بیشتر از یک سو و استراتژی

باشند  دو کشور لیبی و الجزایر صادر کننده نفت می. سال در حال افزایش است جمعیت شمال آفریقا با نرخ نزدیک به دو درصد در

اند،  میلیون تن غالت وارد کرده 1160این شش کشور  9455و با اتکاء به همین درآمد قادر به واردات مواد غذایی هستند، در سال 

شد جمعیت، واردات محصوالت خوراکی این کشورها و ر  (متر مکعب در سال 5506)با عنایت به منابع آب تجدیدپذیر این منطقه 

مراکش با . کند درصد از منابع آب تجدیدپذیر را برداشت می 00ترین کشور عربی  هم اکنون مصر پر جمعیت. افزایش خواهئد یافت

 .درصدی کمترین نسبت برداشت در این منطقه را دارد 01برداشت 

درصد جمعیت  06دهد، این کشورها در مجموع  وضعیت برداشت آب در قاره آفریقا و شش کشور پر جمعیت این قاره نمایش می

کمتر از شمال   در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا برداشت سرانه آب در این کشورها عموماً. اند قاره آفریقا را در خود جای داده

شود تولید انرژی  درصد همانطور که مالحظه می 00تا  59کل برداشت نیز بسیار متفاوت است از آفریقا است سهم آب کشاورزی از 

اوگاندا در مقایسه با کل قاره آفریقا در مقابل . غذایی در ازاء برداشت یک متر مکعب آب کشاورزی در برخی از آنها بسیار باالست

میلیمتر است و تنها  5544تا  054کند میزان بارندگی در این کشور  برابر بیشتر انرژی تولید می 95برداشت یک متر مکعب آب 

 .اند های کشاورزی تا حدی برابر آبیاری تجهیز شده درصد از زمین 50

 میزان بارندگی مهمترین و مؤثرترین پارامتر در بازدهی آب برای تولید غذا * 

کشورهای توسعه یافته منطقه، کمترین . رای تولید غذا استشاخص میزان بارندگی مهمترین و مؤثرترین پارامتر در بازدهی آب ب

. توان در این زمینه به کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا و اوگاندا اشاره کرد نسبت برداشت آب برای کشاورزی دارند، می

 .درصد است% 5برداشت ساالنه کنگو از منابع آب تجدیدپذیر تنها 

ه از محل تولید داخلی، از ترازنامه غذایی هر کشور که در سایت آماری سازمان فائو ارائه شده است، اطالعات مربوط به کالری روزان

این . استخراج شده و آمار برداشت آب از اکوااستند، سپس میزان کالری تولیدی در ازاء یک متر آب کشاورزی محاسبه شده است

علیرغم وجود منابع طبیعی . دهد در برخی کشورها را به خوبی نشان میرقم کارآمدی طبیعی کشاورزی و تأثیر وجود بارندگی زیاد 

آفریقا و از جمله کشورهای پرجمعیت منتخب، اکثر این کشورها واردکننده مواد غذایی  کافی در بسیاری از کشورهای زیر صحرای 

گذاری، مقدار واردات آنها افزایش  سرمایهباشند و با توجه به رشد جمعیت این کشورها در صورت عدم ساماندهی و  به ویژه غالت می

گذاری زیربنایی و برخورداری از ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  تولید کشاورزی در این کشورها نیاز به سرمایه. خواهد یافت

 .انداز روشنی برای این کشورها وجود ندارد دارد اما در حال حاضر چشم
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 منابع آب در آسیا و اقیانوسیه -0

میلیارد نفر از جمعیت جهان را در  1دهد، این کشورها بیش از  برداشت آب کشورهای مهم آسیایی و ایران را نشان می وضعیت

کشورهای پرجمعیت به طور نسبی برداشت سرانه کمتری دارند که نشان دهنده   شود؛ همانطور که مالحظه می. اند خود جای داده

 .د کشاورزی به ویژه زمین، در این کشورهاستکمبود نسبی منابع آب یا سایر منابع تولی

دالر ارزش افزوده در  5565کند و  مترمکعب آب برداشت می 5505استرالیا به منابع فراوان و جمعیت نسبتاً کمتر به ازاء هر نفر 

لید مواد غذایی این درصد از تولید ناخالص این کشور است، تو 9نماید، در حالی که این حجم تولید تنها   بخش کشاورزی ایجاد می

 .دو سوم غالت تولیدی استرالیا صادر شده است 9455کشور بسیار بیشتر از نیاز روزانه شهروندانش است در سال 

. باشد که عمدتاً ناشی از کمی بارش و کمی آب سبز است نسبت برداشت آب برای کشاورزی در اکثر کشورهای آسیایی باال می

به عنوان مثال اندونزی بزرگترین تولیدکننده روغن . عیت، فراوانی منابع و الگوی کشت بستگی داردسرانه عرضه انرژی به تعداد جم

درصد مربوط به روغن گیاهی است در حالی که این رقم برای  14پالم در جهان است و از مجموع انرژی عرضه شده در این کشور 

 .درصد است 9ایران 

شت یک واحد آب، به شرایط اقلیمی، جمعیت و الگوی کشت و الگوی مصرف وابسته به همین شکل تولید انرژی در مقابل بردا

اگر با مصرف مقدار معینی آب، بازدهی برخی از انواع مواد خوراکی در واحد سطح باالتر از بقیه محصوالت کشاورزی باشد، . است

ل الگوی عرضه انرژی غذایی در آسیا عمدتاً وابسته یابد، به عنوان مثا طبیعی است که عرضه انرژی در ازاء یک واحد آب افزایش می

درصد  14کند در حالی که در آفریقا تا  درصد به زحمت تجاوز می 5ای در کشورهای آسیایی از  های نشاسته به غالت است و ریشه

های گیاهی  فرآورده های حیوانی در مقایسه با سهم نکته دیگر در خصوص رابطه انرژی عرضه شده و آّ سهم فرآورده. سد» نیز می

 99و پاکستان  0، هند 54درصد است، این رقم برای ایران  19استرالیا   های حیوانی در انرژی عرضه شده در است، سهم فرآورده

تواند در تناسب با  و خودکفایی کشورها دارد و می  درصد است، با عنایت به مصرف بیشتر آب برای تولید یک واحد انرژی غذایی

تجزیه و تحلیل تفصیلی الگوی تولید موضوع بحث این مقاله نیست و این موضوع . فشار کمتری بر این منابع و ارد آورد منابع آب،

 .تواند به صورت مستقل مورد بحق قرار گیرد می

برابر  0ن بنا بر آمار فائو عربستا. در میان کشورهای منتخب آسیایی عربستان کمترین و اندونزی بیشترین میزان بارش را دارند

کند و تمام آنها  فارس نیز صدق می این وضعیت برای دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج. کند منابع آب تجدیدپذیر آب برداشت می

درصد برداشت از جمله کشورهای مواجه با فشار  61  و 04پاکستان و ایران به ترتیب با . باشند واردکننده خالص مواد غذایی می

 .آب هستند بیش از حد بر منابع

کند که در نتیجه غذای کافی در اختیار مردم  کیلو کالری تولید انرژی سرانه بخشی از آن را به خارج صادر می 9044پاکستان با 

به . میلیون تن آن صادر شده است 0میلیون تن غالت تولید کرده است که  16این کشور  9455در سال . گیرد این کشور قرار نمی

میلیون نفری پاکستان با فشار بر منابع آب و گرسنه ماندن بخش بزرگی از جمعیت کشور  514ان گفت کشور تو عبارت بهتر می

. هند نیز با شرایطی نه به شدت پاکستان وضعیتی مشابه دارد. کند کند یا به عبارتی آب صادر می اقدام به به صدور مواد غذایی می

 .ز فهرست صادرکنندگان خالص مواد غذایی خارج شوندرود در سالهای آینده این دو کشور ا انتظار می

توان گفت هم اکنون واردکننده عمده مواد  در خصوص چین، هر چند این کشور صادرات محصوالت غذایی دارد اما در مجموع می

صادر کرده است  میلیون تن غالت 960این کشور  9455غذایی اصلی است و روند افزایشی در واردات دارد، به عنوان نمونه در سال 

 .میلیون تن وارد کرده است 5960اما 
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فشار بر منابع آب چین در . میلیون تن بوده است 510میلیون تن و واردات آن  0960کل مواد غذایی صادراتی چین در این سال 

 .باشد حال افزایش است و تقاضا برای مواد غذایی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در حال باال رفتن می

 منابع آبی در قاره اروپا -5

مجموعه کشورهای منتخب از این . شود اما به طور نسبی از منابع آب کافی برخوردار است های متفاوتی را شامل می قاره اروپا اقلیم

شود، کشورهایی که در منطقه جنوبی  مالحظه می 5همانطور که در جدول . دهد قاره بیشتر جمعیت و مساحت قاره را پوشش می

به جز ترکیه و اسپانیا بقیه کشورها نسبت برداشت آب برای کشاورزی به کل برداشت . اروپا قرار دارند برداشت آب بیشتری دارند

درصد آب برداشتی  19آلمان کمترین نسبت برداشت برای کشاورزی را دارد، . دهنده تأثیر دما و اقلیم است پایینی دارند که نشان

 .های سطحی است آب  آب برداشت شده این کشور از محل درصد  14شود، در عین حال  می این کشور در بخش صنعت صرف

باشد که این رابطه تجاری عمدتاً با سایر کشورهای عضو  این کشور در تمامی اقالم غذایی هم صادرکننده و هم واردکننده می

نعت و خدمات هستند و از آنجا که منابع آب کافی و اقلیم کشورهای اروپایی غالباً دارای اقتصادی با محوریت ص. اتحادیه اروپا است

متناسب برای تولید غذا دارند و از نظر تکنولوژی و سرمایه در مضیقه نیستند معموالً دارای مازاد عرضه انرژی غذایی برای 

ربوط به اسپانیا است بیشترین نسبت برداشت آب نسبت به منابع تجدیدپذیر در میان کشورهای منتخب م. شهروندان خود هستند

بیشترین میزان نسبت . باشد درصد می 565باشد در حالی که این نسبت برای کشورهای سوئد و روسیه  درصد می 9166که به میزان 

 .درصد است 60و  05برداشت آب کشاورزی به کل برداشت، مربوط به کشورهای ترکیه و اسپانیا است که به ترتیب 

ی  اروپا، منفی یا با نرخ مثبت بسیار پایین است، بنابراین در آینده نیز این کشورها صادر کنندهرشد جمعیت کشورهای منتخب 

به احتمال زیاد تولید  ها، مواد غذایی خواهند ماند و با توجه به افزایش تقاضا در سایر کشورها و احتمال مناسب شدن قیمت

 .کشاورزی این کشورها به منظور صادرات افزایش خواهد یافت

 منابع آبی در قاره آمریکا

قسمت شمالی شامل سه کشور بزرگ کانادا، ایاالت . قاره آمریکا با دو بخش شمالی و جنوبی در دو نیمکره زمین قرار گرفته است

های وسیعی  میلیون نفر جمعیت داشتند و سرزمین 004نزدیک به  9455این سه کشور در سال . باشد متحده آمریکا و مکزیک می

ایاالت متحده آمریکا . گیرد  های جهان را در بر می ها شامل مناطق قطبی و منجمد تا گرمترین بیابان این سرزمین. شوند ل میرا شام

 .های کشاورزی جهان است پذیر در سال از بزرگترین تولید کننده درصد از منابع آب تجددی 55با برداشت 

همانطور که مالحظه . میلیون تن صادرات محصوالت کشاورزی داشت 50165میلیون تن واردات و  0460این کشور  9455در سال 

های اقلیمی است  شود در مقایسه با کشورهای صنعتی اروپا نسبت برداشت آب کشاورزی این کشور باال است که ناشی از تفاوت می

ت آب به منظور مصرف در بخش درصد از برداش 04ای، بیش از  رغم وجود تکنولوژی باال و توان سرمایه به عبارت بهتر علی

آمار برداشت کل آب کانادا توسط فائو ارائه نشده است، این . درصد بود 960کشاورزی است در حالی که این نسبت برای آلمان 

برخالف دو کشور بزرگ پیش . شود کشور نیز یکی از صادرکنندگان کشاورزی است و نیمی از غالت تولیدی این دو کشور صادر می

مکزیک برای تامین عذا وابسته به خارج است در حالی . تری است های توسعه یافتگی پایین زیک در این قاره دارای شاخصگفته مک

 .شود درصد از منابع آب تجدیدپذیر این کشور در سال برداشت می 50که تنها 

وسعه یافتگی قادر به استفاده نسبی از این در قسمت جنوبی قاره آمریکا اکثر کشورها از منابع آبی فراوان برخوردارند و به نسبت ت

اکثر این کشورها به طور بالقوه ظرفیت قابل توجهی برای تولید محصوالت کشاورزی دارند اما در حال حاضر برخی از . اند منابع شده

. باشد ونزوئال می 6آنها قادر به تامین غذای کافی برای شهروندان خود از محل تولید داخل نیستند که نمونه بارز آن در جدول 
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برخی از این . مسائل توسعه نیافتگی و بعضا حفظ محیط زیست از دالیل مهم عدم خوکفایی غذایی برخی از این کشورها است

کشورها نیز با استراتژی کشاورزی تجاری اقدام به تولید برخی محصوالت برای صادرات و در مقابل واردات دیگر محصوالت غذایی 

صادرات میوه این کشور بالغ  9455باشد اما در سال  ی غالت می توان به شیلی اشاره کرد که وارد کننده ین دست مینمایند از ا نمی

 .میلیون تن بوده است 160بر 

براساس . شود نسبت برداشت ساالنه از منابع تجدیدپذیر آب، شاخصی است که برای پایداری منابع و مصارف آن در نظر گرفته می

نماید  المللی، هر منطقه یا کشوری که بیش از چهل درصد منابع تجدیدپذیر آب را در سال برداشت می های بین زمانهای سا گزارش

های گذشت مالحظه شد،  این معیار قابلیت تعمیم به تمام مناطق ندارد زیرا همانطور که در قسمت. در آستانه بحران آب قرار دارد

کشورهایی که در عرض جغرافیایی باال . ن پارامتر تاثیرگذار بر آمارهای مرتبط با آب استموقعیت جغرافیایی و میزان بارش مهمتری

اند و کشورهایی که در نزدیکی خط استوا و مناطق پرباران گرمسیری قرار دارند دارای منابع فراوان آب  و نزدیک قطب قرار گرفته

در حالی که کشورهای کم باران به ناچار نسبت برداشت . کنند می هستند و نسبت برداشت کمتری دارند و غالبا از آب سبز استفاده

نسبت برداشت این کشورها در شرایطی بحرانی خواهد بود که تغذیه منبع . برند بیشتر دارند و اغلب از منابع زیر زمینی بهره می

 .ی زمانی چند ساله باشد کمتر از برداشت در طول دوره

 (.از منابع روی زمین و زیرزمینی) رای کشاورزی آب آبی استدرصد از آب برداشت شده ب ۱4تنها 

درصد از  04نماید، بیش از  اگرچه آبیاری سازمان یافته سهم نسبتا کمی از آب کشاورزی دارد اما نقش مهمی در تولید غذا ایفا می

المللی برآورد  های بین ماندر عین حال ساز. گیرد های کشاورزی صورت می درصد زمین 94تولید کشاورزی جهان در کمتر از 

شود و در آینده آب بیشتری برای پاسخ به  درصد آب برداشت شده در جهان برای کشاورزی صرف می 04کنند در مجموع  می

میلیون  5-0پتانسیل افزایش سطح زیر کشت در جهان هنوز وجود دارد اما ساالنه . تقاضا در حال افزایش غذا و انرژی نیاز است

گردد،  های می برداری های کشاورزی به دلیل شتاب در کاهش کیفیت زمین و شهرنشینی که موجب رها کردن بهره ینهکتار از زم

شود، افزایش جمعیت به معنی کاهش سرانه زمین کشاورزی در جهان است که به این ترتیب باید مقدار  از چرخه تولید خارج می

یشتر محصول در واحد سطح به طور ضمنی به معنی مصرف بیشتر آب و بیشتری محصول در واحد سطح بد ست آورد و مقدار ب

 .فشار بیشتر بر منابع آب است

نرخ . دو سوم آب برداشتی از منابع زیرزمینی به آسیا تعلق دارد که کشورهای هند چین و پاکستان در صدر فهرست قرار دارند

منابع آب زیرزمینی . درصد تداوم دارد 9است و با رشد ساالنه  سال گذشته سه برابر شده 54برداشت از منابع زیرزمینی در طول 

آب   درصد از 01شود و در حدود  ها از آن تامین می ترین منبع تامین آب است و نزدیک به نیمی از آب آشامیدنی انسان اکنون عمده

 .شود مصرفی موثر در آبیاری کشاورزی را شامل می

 گیری بندی و نتیجه جمع

دپذیر جهان و چگونگی توزیع آن در مناطق و کشورهای مختلف بیانگر آن است که مناطق شمال آفریقا، جنوب میزان آب تجدی

غرب آسیا و آسیای مرکزی و تا حدی جنوب اروپا به ویژه با توجه به تعداد جمعیت، از کمترین میزان آب تجدیدپذیر برخوردارند، 

مریکای التین و امریکای شمالی مقدار کافی آب به منظور برداشت برای کشاورزی در کشورهیا زیر صحرای آفریقا، اروپا، اقیانوسیه، آ

اختیار دارند و در صورت تامین سایر عوامل تولید، بسیاری از آنها قادر به تولید غذای کافی برای خود و ایجاد مازاد تولید و عرضه تا 

 .هستند های آینده حد پاسخگویی به مازاد تقاضای غذا و انرژی در سال

دهد که در مناطق خشک مورد اشاره در باال، نسبت برداشت به منابع  بررسی برداشت آب توسط کشورهای مختلف نشان می

 .تجدیدپذیر بیشتر از سایر کشورهاست



 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

94 
 

زیرا میزان . تواند نشانگر مناسبی برای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی باشد نسبت برداشت آب برای کشاورزی به کل برداشت، نمی

 .بارش موثرترین پارامتر هم بر نسبت کل برداشت و هم نسبت برداشت برای کشاورزی است

کنند جریان  نوع منبع آب مورد استفاده از دیگر مسایل مهم در برداشت آب است، کشورهایی که از منبع آب زیرزمینی برداشت می

اما باید نسبت . را با آن تنظیم کنند و محصوالت دایمی کشت کنندتوانند الگوی کشت خود  یکنواخت آب در اختیار دارند و می

را آنجا که کشورهای پرجمعیت چین، هند، ایاالت . ی زمانی چند ساله متناسب با تغذیه منبع باشد برداشت آنها در طول دوره

، افزایش جمعیت این کشورها و متحده آمریکا، پاکستان و بنگالدش از مهمترین کشورهای برداشت کننده از آب زیرزمینی هستند

محدودیت تولید و صادرات روبرو شوند و اگر واردکننده باشند، میزان تقاضای آنها از بازار جهانی برای محصوالت کشاورزی افزایش 

 .درصد جمعیت جهان را در خود دارند 04این پنج کشور نزدیک به . یابد

میان میزان منابع اب برای . و تولید آب باید با هدف تولید غذا تحلیل شوند آب و غذا نیاز حیاتی بشر هستند، تامین و استحصال

تولید غذا و میزان غذای مورد نیاز در حال حاضر تعادل کلی برقرار است و به طور بالقوه در آینده نیز کشورهایی که منابع کافی آب 

دسترسی به غذا اما مساله دیگری . ازند و غذای کافی فراهم شودتوانند با افزایش تولید مازاد نیاز بوجود آمده را مرتفع س دارند می

ها و برآیند نیروها  است زیرا کشورهایی که منابع کافی برای تولید ندارند بر میزان تقاضا برای غذا در این بازار خواهند افزود و قیمت

ی آب در  های جدی در زمینه هند با چالش کشورهای پرجمعیت آسیایی نظیر جین و. در بازار است که تعیین کننده خواهد بود

ها وارد خواهد کرد و هزینه تامین کشورهای وارد کننده مواد  آینده روبرو خواهد شد و فشار بیشتری را در بازار مواد غذایی بر قیمت

 .غذایی افزایش خواهد یافت

زم باز تعریف و آمایش جدیدی از نحوه های کشاورزی، صنعت و خدمات شهری در ایران مستل مدیریت صحیح مصرف آب در بخش

به عبارت بهتر الگوهای تولید و مصرف کاالها و . های مناسب از سوی دیگر است استقرار این واحدها از یک سو و انتخاب تکنولوژی

ی و دهد که سیاستگذار مقایسه آمار برداشت آب برای کشاورزی کشورها در این گزارش نشان می. خدمات باید بازنگری شوند

گیری  مدیریت منابع آب حتی در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست و این امر به دلیل در نظر گرفتن جامعیت عوامل در تصمیم

 .امکان و شرایط الزم برای تولید بیشتر محصول و غذا در قبال آب برداشتی باید فراهم شود. سازی مدیریت منابع آب است و تصمیم
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 آب
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  المللیالمللی  کارگاه مدیریت آب با حضور کارشناسان بینکارگاه مدیریت آب با حضور کارشناسان بین

با حضور اساتید ایرانی از آمریکا در محل دانشگاه تیرماه  14و  90را طی روزهای  "کارگاه مدیریت آب"دانشگاه صنعتی شریف 

 .کند مهندسی شیمی و نفت این دانشگاه برگزار می

تیرماه با حضور اساتید ایرانی از آمریکا در محل دانشگاه  14و  90را طی روزهای  "کارگاه مدیریت آب"دانشگاه صنعتی شریف 

 .کند مهندسی شیمی و نفت این دانشگاه برگزار می

رش خبرنگار ایانا، معرفی فاکتورها و اصول بنیادی حاکم بر نقش بازیافت در مدیریت یکپارچه منابع آب، بازیافت آب به گزا

های زیرزمینی و  های صنعتی، تقویت آب ها برای بازیافت آب ها، توسعه فرصت ها و تقویت جریان رودخانه کشاورزی، جال دادن تاالب

المللی در استفاده مجدد از آب، ازجمله  های شخصی بازیافت آب کدر در محل و گرایشات بین ها، سیستم شده آبخوان شارژ مدیریت

 .اهدافی است که در این رویداد دنبال خواهد شد

های غشایی  های پیشرفته اکسیداسیون، تکنولوژی همچنین، پیشرفت در تکنولوژی تصفیه فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی، تکنولوژی

فاده مجدد آب، موضوعات سالمت عمومی مرتبط با بازیافت و استفاده مجدد آب، مدیریت ریسک، قوانین، مقررات، در بازیافت و است

های تصفیه آب و موارد استفاده  ها، مدیریت و تحقیقات در مورد بازیافت آب، آینده بازیافت آب چیست؟ و پیشنهاد روش سیاست

 .دازجمله محورهای تخصصی این نشست تخصصی خواهد بو

گفتنی است، نیوشا عجمی از دانشگاه استنفورد، محسن مهران از مهندسی روبیکان، حسین اشکتراب از بخش آب سانتاکالرا و 

 .بهمن شیخ از مهندسان مشاور شیخ، سخنرانان این کارگاه دو روزه خواهند بود

دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی تیرماه در  14و چهارشنبه  90شنبه  شود، این کارگاه در روزهای سه خاطرنشان می

نام به دفتر کرسی یونسکو در طبقه نخست ساختمان محیط زیست  توانند جهت ثبت مندان می شریف برگزار خواهد شد و عالقه

 .واقع در جنوب دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، دفتر مرسی یونسکو مراجعه کنند( خودروی سابق)

درصد  04گاه شریف، شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است و هزینه حضور در آن برای عموم دانشجویان با بنا بر اعالم دانش

 ./شود درصد تخفیف منظور می 54تخفیف و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شریف با 
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 آب
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  هزار میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی به روستاهای کشورهزار میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی به روستاهای کشور  00۱00۱اختصاصاختصاص

میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های 644هزار و500مدیردفتر برنامه ریزی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوراز اختصاص 

  .به روستاهای کشور ازمحل صندوق توسعه ملی خبر داد آبرسانی

به گزارش مهر، امیرحسین رقیمی پیش از ظهر شنبه دربازدید از پروژه های آبرسانی منطقه بوراالن ماکو بابیان اینکه 

میزان اعتباربرای این : اعتباراختصاص یافته برای اجرای پروژه های مجتمع آبرسانی وتک روستایی هزینه خواهد شد، اظهار داشت

 .روستای کشور پیش بینی شده است544اجرای پروژه های آبرسانی درسطح سه هزارو

با اتمام این پروژه ها آب آشامیدنی سالم وبهداشتی : وی با اعالم اینکه اجرای این پروژه ها طی دوسال انجام خواهد گرفت، افزود

 .هد شدبیش از سه میلیون نفر جمعیت روستایی کشور تامین خوا

پروژه  15   در قالب این اعتبارات : میلیارد ریال اعالم واظهارکرد069 رقیمی سهم آذربایجان غربی از تخصیص این اعتبارات را 

میلیارد ریال و در 56169مجتمع آبرسانی درسطح روستاهای استان اجرا خواهند شد که از این مبلغ  95آبرسانی تک روستایی و

 .میلیارد ریال تخصیص داده شده است 549و   میلیارد ریال 65.9مرحله دوم به تفکیک 

با توجه به گستردگی و پهناوربودن آذربایجان غربی، این استان : مدیردفتر برنامه ریزی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور گفت

 .بعنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد که ازتجارب آن می توان دردیگر نقاط کشور بهره برد

با وجود شرایط سخت جغرافیایی درمنطقه، اقدامات خوب : ی با اشاره به اجرای طرح های آبرسانی درمنطقه بوراالن اظهارداشتو

ودرخور تحسینی برای تامین آب شرب روستاییان انجام گرفته و مجموعه فعالیت ها وعملکردشرکت آب وفاضالب روستایی 

 .شرکت های موفق درسطح کشور مطرح شودآذربایجان غربی باعث شده تا این شرکت جزو 
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 آب

 آیانا - 5105تیر  14: تاریخ

  نخستین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزینخستین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی

گیر توسعه کشور شده و عواقب ناشی از آن، بازخوردها و عوارض اجتماعی  کشور، چالشی است که در حال حاضر گریبانبحران آب 

 .محیط زیستی بسیاری را به همراه خواهد داشت -اقتصادی  -

نگری و  ون جامعکند، بد های ناشی از بحران آب را در کشور تشدید می عدم تعادل بین منابع و مصارف آب که در حال حاضر آسیب

تردید نقش مهم متخصصان علمی و اجرایی حوزه آب  بی. های علمی و اجرایی کشور در حوزه آب، قابل حل نیست همگرایی بخش

توان گفت، تنها نگاه متعادل و  پوشی نبوده و به جرأت می های ناشی از آن قابل چشم در عبور از این بحران و یا کاهش آسیب

بدون . تواند منجر به ارائه راهکارهای مطمئن و پایدار عبور از این چالش ملی باشد ندسان است که میچندگانه متخصصان و مه

توجهی به دستاوردهای علمی محققان و متخصصان علوم و مهندسی آب، تأثیر بسزایی در عدم  انگاری بحران آب و کم تردید ساده

در این میان فارغ از قصور بدنه اجرایی، باید توجه نمود که بخش . استشمار عبور از بحران آب کشور داشته  های بی موفقیت طرح

های چندبعدی این  علمی حوزه آب، نتوانسته است جایگاه ویژه خود در مدیریت کالن آب و توسعه کشور را یافته و جای خالی ایده

 .شود گروه علمی در بدنه اجرایی کشور، به شدت احساس می

مرداد در شرکت سهامی آب  95ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی  بر این اساس نخستین همایش

 .شود ای همدان برگزار می منطقه

های آبی، هیدرولوژی و مدیریت منابع آب، آب و فاضالب و محیط  این همایش با محورهای آبیاری و زهکشی، هیدرولیک و سازه

های نوین در مهندسی آب، مباحث قانونی، سیاسی و اجتماعی در مهندسی آب،  فناوری های آبخیز، زیست، مدیریت یکپارچه حوضه

شناسی، صنعت کشاورزی و آب، و سایر  مهندسی رودخانه، آب و خشکسالی، آب و کشاورزی، آب و هواشناسی، آب و زمین

 .ششم مردادماه استشود و مهلت ارسال مقاالت تا  محورهای مرتبط با مدیریت آب در بخش کشاورزی برگزار می

ترین این کمبودها  شود که شاید بتوان اساسی های علمی و اجرایی کشور حس می های بسیاری در زمینه آب و توسعه در بخش خالء

 .های علمی و در نتیجه در بخش اجرایی کشور در ارتباط با حوزه تخصصی آب دانست را در عدم همگرایی بخش

صورت  های مهم علمی و اجرایی حوزه آب کشور و دستاوردهای آنها به حضور اکثریت مهره تاکنون تالش موفقی در گردآوری و

تر  های تخصصی علوم آب، آبیاری و آبادانی، قدمتی به مراتب طوالنی متمرکز و هماهنگ صورت نپذیرفته است، در حالی که فعالیت

جانبه و حداکثری متخصصان آب و سایر  ق مهم، حضور همههای تخصصی دیگر دارد؛ بدیهی است تحقق این اتفا از بسیاری از رشته

 .مردادماه برای ثبت نام اقدام کنند50طلبد، لذا متقاضیان شرکت در این همایش باید تا  علوم مرتبط با این رشته را می

وردهای مدیریتی های کلیدی در مهندسی آب، آشنایی و دستیابی به آخرین دستا ها و فناوری همایشی که با هدف معرفی نوآوری

های تخصصی و مهندسان مشاور، فراهم کردن زمینه مناسب برای کنکاش  ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن در منابع آب، معرفی دانشگاه

ها در  های خبرگان علمی و صنعتی، تبیین جایگاه مدیریت تقاضای آب در کشور، شناخت مشکالت و چالش و تبادل افکار و اندیشه

های نوین در راستای مدیریت آب در بخش  ح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، آشنایی با علوم و فناوریارتباط با اصال

کشاورزی، توجه دست اندرکاران صنعت آب و فاضالب به اهمیت مدیریت عرضه و تقاضای آب و نقش آن در توسعه پایدار و 

ینه مصرف آب در بخش کشاورزی، شناسایی و تجلیل از سازی و ترویج الگوهای به حفاظت محیط زیست، توسعه آموزش، فرهنگ

شهرهای پیشرو در اصالح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی، ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید 

آب در بخش وری مصرف  ها و دستاوردهای در عرصه پژوهش در علوم مدیریت و بهره های سراسر کشور با آخرین نوآوری دانشگاه
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کشاورزی، ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعامالت علمی، ارتقاء سطح دانش محققان، 

پژوهشی بین جامعه  -کنندگان در کنفرانس از طریق تبادل نظر، توسعه تعامالت علمی  پژوهشگران و دانشجویان و کلیه شرکت

های  شناسی در زمینه ها و آسیب نخبگان بخش مدیریت آب در بخش کشاورزی، طرح چالش دانشگاهی، تعامل صاحب نظران و

وری مصرف آب در  های عامه مردم در زمینه های مدیریت، تقاضا و بهره مدیریت و مصرف آب در بخش کشاورزی، افزایش آگاهی

جهان و آشنایی با چشم انداز توسعه صنعت های پیشرفته در ایران و   بخش کشاورزی،آشنایی با آخرین دستاوردها و فناوری

 .شود مهندسی آب در ایران و جهان برگزار می

اکنون با رشد روزافزون جمعیت و فشار فزاینده بر منابع محدود آب و خاک، امنیت غذایی به معضل جدی جوامع بشری مبدل شده 

های نوین ثبت و پردازش  کارگیری سامانه ق مختلف و بهدر این میان استفاده بهینه از منابع و پتانسیل های اقلیمی مناط. است

ها و آشنایی با  شرکت در این همایش. های هواشناسی در مدیریت کارآمد آب در کشاورزی راهکاری موفق و تجربه شده است داده

 ./تواند به ما در مدیریت صحیح این منابع محدود و حیاتی کمک کند راهکارهای کاهش تأثیر بحران آب می
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 آب
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  مدیریت مشارکتی آب در گلستان، مدل کشوری شودمدیریت مشارکتی آب در گلستان، مدل کشوری شود

دراستان گلستان به عنوان الگویی در جهت توسعه طرح مدیریت مشارکتی آب : معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی گفت

 .کشاورزی استان ها و با توجه به اصل مدیریت آب اجرایی شود

بررسی سیاست های دولت در زمینه مدیریت مشارکتی آب، توانمندی و 'به گزارش ایرنا عباس کشاورز روز چهارشنبه در میزگرد 

در گرگان، افزود که طرح مدیریت مشارکتی آب در قالب شرکت های  'مزیت های حضور بخش کشاورزی در گسترش این الگو

تعاونی طی چند سال اخیر در گلستان اجرایی شد و یافته های آن تجربه گران بهایی بوده که با مشارکت بخش خصوصی به دست 

 .آمده است

سعه بخش کشاورزی و پایداری تولید اجرای این طرح طبق گزارش کارشناسان مجری توانسته بهره وری آب در تو: وی اضافه کرد

 .محصول های زراعی را افزایش دهد

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین از کشاورزان، کارشناسان، مسووالن دستگاه های مرتبط دولتی و بخش خصوصی خواست که 

سپس به عنوان مدل توسعه مزایا و معایب اجرای مدیریت مشارکتی آب در قالب شرکت های تعاونی در استان را بررسی کرده و 

 .کشاورزی برای استان ها ارایه شود

  راهی جز مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب نیست* 

درصد صرفه جویی در مصرف آب در نظر گرفته شده است،  95مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز با یادآوری این که در برنامه ششم 

 .بحران آب نیست راهی جز مشارکت بخش خصوصی در حل: تاکید کرد

محمد حسین شریعتمدار ، اجرای مدیریت مشارکتی آب در قالب شرکت های تعاونی در گلستان را طرحی نو و موفق دانست و 

 .امروز به اجرا و توسعه چنین طرح هایی که به رفع بحران آب و اشتغال در کشور کمک کند، بیشتر نیاز داریم: گفت

طرح مدیریت مشارکتی آب در قالب شرکت های تعاونی در گلستان پررنگ تر در میان جامعه وی پیشنهاد کرد که نتیجه اجرای 

هدف در سایر استان ها با برگزاری نشست ها و فراهم سازی امکان بازدید از طرح در گلستان اطالع رسانی شود تا چنین طرح 

 .هایی دردیگر استان ها نیز بومی سازی شده و گسترش یابد

برای گذر از بحران آب و کمبود اشتغال در کشور، راهی جز مشارکت گرفتن از بخش خصوصی برای سرمایه : مه دادشریعتمدار ادا

 .گذاری در بخش کشاورزی نداریم

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای همکاری در توسعه کشاورزی و رفع بحران : مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .پایدار در جامعه آمادگی دارد تا امکانات را در کنار سایر دستگاه های مرتبط فراهم کندآب و اشتغال 

  هزار بهره بردار بخش کشاورزی گلستان515* 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز با اشاره به وضعیت کشاورزی گلستان و نقش آن در افزایش درآمد اهالی 

درجه سانتیگراد در فصل گرم سال،  54این استان در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی و دمای هوای تا : گفت و ایجاد اشتغال،

 .تجربه بدی در تامین آب و کشاورزی داشت

هزار بهره بردار کشاورزی دارد و امروز خواسته آنها واگذاری مدیریت آب به بخش خصوصی  515این استان : رمضان بهرامی افزود

 .راندمان استفاده از آب در توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال در منطقه بهتر از قبل شوداست تا 

وی بر آموزش بهره برداران بخش کشاورزی و هماهنگ شدن بیش از گذشته دستگاه های مرتبط و مشارکت گرفتن از بخش 
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 .خصوصی نیز تاکید کرد

 راه نجات آب و خاک گلستان توسعه کشت پنبه است*

 .راه نجات آب و خاک در این استان توسعه کشت پنبه است: مان جهادکشاورزی گلستان گفترییس ساز

لزوم تثبیت منابع آبی، بازسازی خاک و اشتغال پایدار در این استان، سرمایه گذاری در توسعه کشت پنبه را : مختار مهاجر افزود

 .ضروری کرده است

مدیریت مشارکتی آب از : وضروری ترین موضوع در بخش کشاورزی است، گفتوی با بیان این که مدیریت مشارکتی آب مهمترین 

 چند سال قبل با مشارکت کارشناسان کشور ژاپن و سازمان جهادکشاوری گلستان به اجرا در آمده است

ه بر افزایش در استان گلستان عالو( جایکا) به گفته وی اجرای طرح مشارکتی آب با همکاری آژانس همکاری های بین المللی ژاپن

 .راندمان آب و کشاورزی، باور کار تیمی را در استان توسعه داد

با توجه به بازدهی مطلوب این طرح طی سال جاری اجرای طرح های مشارکتی آب در حوزه کشاورزی روستاهای قره : وی افزود

 .بالغ در حاشیه سد زرین گل علی آباد و سلطانعلی گنبدکاووس آغاز می شود

گسترش شرکت های تعاونی آب بران جزو سیاست های وزارت جهادکشاورزی به شمار می رود و این امر کمک و : ودمهاجر افز

 .همراهی وزارت نیرو را بیش از گذشته می طلبد

 .وی از همکاری نکردن دستگاه ها برای مدیریت آب در توسعه کشاورزی استان نیز گالیه کرد

میلیون متر مکعب آب در استان به درستی مدیریت نشده و از  044بیان این که ساالنه رییس جهادکشاورزی گلستان همچنین با 

اگر روش های آبیاری اصالح و همکاری دستگاه ها را در ابن بخش داشته باشیم می توان این مقدار : دسترس خارج می شود، گفت

 .آب را ذخیره سازی کرد

ن، ساری، رشت، بجنورد و سمنان، شماری از کارشناسان وزارت نیرو و همچنین در این میرگزد که روسای اتاق های بازرگانی گرگا

کشاورزان و کارشناسان جهاد کشاورزی گلستان حضور داشتند، اجرای طرح مدیریت مشارکتی آب در تازه قلعه گرگان در سطح دو 

 .هکتار از سوی عبدالوهاب قزل مجری این طرح تشریح شد 055هزار و 

و جهادکشاورزی گلستان در مدت پنج سال ( جایکا) ای این طرح با همراهی آژانس همکاری های بین المللی ژاپنبه گفته وی، اجر

اجرا و از مزایای آن تقسیم و توزیع آب، نگهداری سازه های آبیاری، 5109تا 5110برنامه ریزی شده بود که در فاصله سال های 

 .خود کشاورزان بود کانال کشی و ایجاد ایستگاه های پمپاژ به وسیله

و  05کیلوگرم در سال  1044به  10کیلوگرم سال  9144با اجرای این طرح راندمان تولید گندم در زمین های آبی از : قزل افزود

 .افزایش یافت 05کیلوگرم در سال  1544به  10هزار کیلوگرم در سال  9تولید گندم در زمین های دیم از 

کشاورزی به عنوان تنها نسخه مدیریت مشارکت آب نام برد و خواستار گسترش آن در سایر وی از اجرای این طرح در توسعه 

 .استان ها با توجه به ظرفیت های هر منطقه شد

هزار هکتار زمین های کشاورزی مرغوب از قطب های مهم تولیدات زراعی و  654استان گلستان واقع در شمال کشور با داشتن 

 .باغی است
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 آب
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  تاکید نمایندگان اصفهان بر اجرای مصوبه شورای عالی آبتاکید نمایندگان اصفهان بر اجرای مصوبه شورای عالی آب

در حوضه زاینده رود شدند  ماده ای شورایعالی آب 0نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار اجرای دقیق طرح 

 .و هرگونه اقدام مغایر با این طرح در این حوضه آبریز را غیرقانونی دانستند

ماده ای شورایعالی آب در حوضه زاینده رود شدند  0نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار اجرای دقیق طرح 

 .ریز را غیرقانونی دانستندو هرگونه اقدام مغایر با این طرح در این حوضه آب

به گزارش ایرنا، نمایندگان استان اصفهان جمعه شب در گردهمایی کشاورزان این استان که در مسجد شهر زیار برگزار شد، بر این 

نکته تاکید کردند که از اختیارات نظارتی خود برای اجرای صحیح این طرح استفاده خواهند کرد و در این راستا از هیچ کوششی 

در دور دهم مجلس : حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در این گردهمایی گفت.فروگذار نخواهند بود

 . شورای اسالمی، نمایندگان این استان از هر دو جناح بدون اعمال سالیق سیاسی خود از حقوق مردم اصفهان دفاع خواهند کرد

در دور جدید، نمایندگان استان از : ل اتفاق نظری بین نمایندگان استان وجود نداشت اظهارکردوی بااشاره به اینکه در دوره های قب

 . انسجام خوبی برخوردارند

این نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه ساماندهی زاینده رود، حقابه کشاورزان، حقابه گاوخونی، اجرای عدالت در 

نمایندگان استان با جدیدیت این مطالبه را پیگیری خواهند : مطالبات مردم این استان است، افزودتوزیع آب حوضه زاینده رود از 

نمایندگان استان اصفهان از اختیارات نظارتی خود برای احقاق حقوق از دست رفته کشاورزان اصفهان در حقابه : وی افزود. کرد

 . زاینده رود استفاده خواهند کرد

ماده ای آب توسط شورای عالی آب، هرنوع اظهارنظری پیرامون برداشت های آب از  0ه تا پیش از مصوبه طرح فوالد گر با بیان اینک

ماده ای، مصوبه شده و الزم اجراست بنابر این هرگونه اقدام خالف  0اما اکنون طرح : حوضه زاینده رود یک خواسته بود، افزود

 . راساس وظیفه نظارتی خود مانع آن خواهد شدماده ای اقدامی غیر قانونی است که مجلس ب 0طرح 

: حجت االسالم سالک دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس نیز با اشاره به اینکه سه مرجع درباره آب تصمیم گیر هستند، گفت

 . شورای عالی آب، شورای هماهنگی آب و کارگروه آب مرجع قانونی برای تصمیم گیری در خصوص آب هستند

 . هرگونه تصمیم خارج از مراجع یاد شده، غیرقانونی است و ارزش اجرایی ندارد: ردوی تصریح ک

نماینده مردم اصفهان بااشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ادامه طرح های آبی در یکی از استان های همجوار پس از اجرای طرح 

 . ین استان، مشورتی بوده است و قابلیت اجرایی نداردجلسات ادامه اجرای طرح های آبی در ا: ماده ای شورای عالی آب، گفت 0

ماده ای شورای عالی آب، سند جدی برای حل مشکالت حوضه آبریز زاینده رود است که باید اجرایی  0مصوبه : وی تاکید کرد

 . شود

دست زاینده رود، ممنوع براساس مصوبه یاد شده ، هرگونه بارگذاری جدید و برداشت آب در باال: حجت االسالم سالک ادامه داد

 . است و چنانچه اقدامی بر خالف مصوبه یاد شده انجام شود، نمایندگان استان این موضوع رااز وزیر نیرو پیگیری خواهند کرد

تاکنون سه جلسه مجمع نمایندگان : وی با بیان اینکه در دوره دهم، نمایندگان استان اصفهان در مجلس منسجم هستند، افزود

زار شده و همه بر پیگیری مطالبات مردم و کشاورزان درخصوص بهره برداری قانونی از حوضه آبریز زاینده رود تاکید استان برگ

 . کرده اند

ما مطالبه مردم اصفهان و کشاورزان استان را بر اساس ضوابط قانونی پیگیری خواهیم : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد
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 . شی فروگذار نخواهیم بودکرد و در این راستا از هر کوش

همه نمایندگان اصفهان برای احقاق حقوق مردم و کشاورزان استان از حوضه آبریز زاینده : نماینده مردم مبارکه در مجلس نیز گفت

 .  رود مصمم هستند

رود ظلم شده است و  در حق مردم و کشاورزان اصفهان برای بهره مندی از آب حوضه آبریز زاینده: زهرا سعیدی مبارکه ادامه داد

ما به سوء مدیریت آب در دهه های گذشته در این حوضه آبریز اعتقاد داریم لذا باید با اعمال مدیریت صحیح و اصولی زنده رود به 

 . زاینده رود بازگردد

باید مشکالت زاینده با راهکارهای قانونی و مناسب : ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران وکرون در مجلس هم گفت

 .رود را برطرف کنیم

 . نمایندگان مردم اصفهان در مجلس درباره زاینده رود، مطالباتی را پیگیری می کنند که مبنی بر قانون و حق است: وی افزود

ود نیست، وی با بیان اینکه خواسته مردم اصفهان برای بهره مندی از آب حوضه آبریز زاینده رود چیزی فراتر از حق و حقوق خ

 . در چارچوب قانون مطالبه بحق مردم استان را پیگیری خواهیم کرد: افزود

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه به تازگی مطلع شدیم استان یزد، فاینانس احداث کارخانه فوالد 

آب نیاز دارد و جای سئوال دارد در استان بی آب و کویری احداث این کارخانه به : سازی جدیدی را درخواست کرده است، افزود

 .یزد ساخت چنین کارخانه آب بر بر چه اساسی انجام می شود

قرار بود تنها آب شرب یزد از طریق اصفهان تامین شود و مردم، نمایندگان و مسئوالن استان اصفهان اجازه نخواهند : وی ادامه داد

ه یزد در بخش های دیگر به جز شرب استفاده شود زیرا استان اصفهان، خود به شدت با کمبود آب داد، آب انتقالی از این استان ب

 . مواجه است

کشاورزان و : نماینده مردم نجف آباد با اشاره به اینکه مردم اصفهان مطالبات خود را بصورت قانونی پیگیری خواهند کرد، افزود

 . مورد سوء استفاده قرار گیرد مردم اصفهان اجازه نخواهند داد خواسته آنها

نمایندگان استان اصفهان برای جلوگیری از برداشت های غیرقانونی در حوضه آبریز : نماینده مردم شاهین شهر و برخوار نیز گفت

 . زاینده رود محکم ایستاده اند و اجازه نخواهند داد طرح جدیدی در این حوضه بارگذاری شود

اره به اجرای طرح های آبی بارگذاری شده در حوضه آبریز زاینده رود در دوره های گذشته، تصریح حسینعلی حاجی دلیگانی با اش

 . اجرای این طرح ها که مشکالت این حوضه آبریز را افزایش داده، توجیه اقتصادی و کشاورزی نیز ندارد: کرد

همه مسئوالن استان برای تحقق مطالبات مردم : افزود وی با بیان اینکه استان اصفهان برای پیگیری مطالبات خود باید فعال باشد،

 . باید کوشش کنند

از رئیس جمهوری نیز که در سفر به اصفهان احیای زاینده رود را یکی از دغدغه های خود : نماینده شاهین شهر و برخوار اظهارکرد

اعمال مدیریت های ناشایست مانع تحقق این وعده  بیان کردند، انتظار داریم به این موضوع رسیدگی کنند و اجازه ندهند عده ای با

مردم استان اصفهان برای استفاده از حقابه زاینده رود، حرف بیش از حق نمی زنند و خواسته ای فراتر از حق : وی اظهارکرد. شوند

 . خود ندارند اما استان های دیگر دارند ناحق از آب حوضه آبریز زاینده رود استفاده می کنند

رش ایرنا، کشاورزان شرق و غرب اصفهان جمعه شب در گردهمایی که در مسجد النبی شهر زیار اصفهان برگزار شد، اجرای به گزا

ماده ای شورای عالی آب مبنی بر جلوگیری از برداشت های غیر قانونی در باالدست زاینده رود،تخصیص حقابه طومار  0دقیق طرح 

 .را خواستار شدند 5159، 5100،  5105وب سال های شیخ بهایی و اجرای قوانین توزیع آب مص

در این گردهمایی که با حضور نمایندگان این استان در مجلس شورای اسالمی و نمایندگان مسئوالن اجرایی استان برگزار شد، 
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در استان  کشاورزان اصفهانی شرکت کننده با اشاره به برداشت های استان های باالدست و موافقت با اجرای طرح های آبی

چهارمحال و بختیاری از سوی وزارت نیرو؛ از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهوری خواستند تا به این 

 .موضوع رسیدگی کنند

 . این کشاورزان در پایان گردهمایی خود قطعنامه ای در سه بند قرائت کردند

رکزی ایران در سال های اخیر با پدیده خشکسالی، افزایش برداشت و سوء زاینده رود به عنوان بزرگترین جریان آبی منطقه م

 .مدیریت منابع آب مواجه و در محل پائین دست در بیشتر ماه های سال با خشکی مواجه شده است

ر با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضه آبریز د 01ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود در سال  0طرح 

 .موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب شورای آب کشور رسیده است

/news/fa/ir.iana.www//:http19955D%/1% 
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 اقتصاد کالن

 فارس - 6۳41۰45۹:  تاریخ

  شود شود   از هفته آینده محصوالت اساسی کشاورزی از طریق بورس کاال عرضه میاز هفته آینده محصوالت اساسی کشاورزی از طریق بورس کاال عرضه می
با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصوالت از هفته آینده کاالهای : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . شود اساسی کشاورزی نظیر روغن، برنج، مرغ و شکر در بورس کاال عرضه می

، محمود حجتی در بیست و هفتمین نشست شورای پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با ورود : های اجرایی کشور که در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه

تابلو، میزان عرضه و تقاضای این محصوالت در جامعه نیز مشخص  کاالهای اساسی به بورس کشاورزی و قرار گرفتن آن روی

 .خواهد شد

تامین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در سطح کالن : وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد

 .مطابق قانون بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است

 09تراز تجاری کشاورزی در سال : کردن تراز تجاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفتوی به تدوین برنامه پنج ساله برای صفر 

 060میلیارد دالر رسیده و تراز منفی  160بوده و این رقم با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات به منفی  165حدود منفی 

 .میلیارد دالر کاهش یافته است

برجام دسترسی بخش کشاورزی به دانش، فناوری های جدید و نهاده های با کیفیت  با لغو تحریم ها پس از: حجتی یادآور شد

وزیر جهاد کشاورزی افزایش سطح استانداردها، کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزی در کشور را از .تسهیل شده است

درات پسته داریم بدون آن که از میلیون دالر صا 144امروزه یک میلیارد و : دستاوردهای دولت یازدهم خواند و خاطر نشان کرد

وی با اذعان به این که محصوالت کشاروزی ایران توانسته است به حساسیت های موجود در دنیا به .افالتوکسین خبری باشد

صادرات و توزیع میگوی ایران در بازار اروپای غربی : خصوص کشورهای اروپایی در زمینه سالمتی پاسخ مثبت دهد، تصریح کرد

 .نده رعایت استانداردهای باالی این محصول است و ما نباید خودمان را دست کم بگیریمنشان ده

ما باید به سمت کدکس ملی حرکت کنیم و در شورای کدکس ملی باید استانداردها تعریف و با : حجتی در همین حال افزود

حصوالت کشاورزی ایران به کشورهایی صادر وی یادآور شد که امروزه بخش عمده ای از م.محصوالت صادراتی، تطبیق داده شود

 .کنند العاده حساس هستند و اعمال محدودیت می می شود که در حوزه استاندارد و سالمت غذا فوق

وزیر جهاد کشاورزی میزان مصرف سم به نسبت سطح زیر کشت و میزان محصوالت در ایران را کمتر از متوسط جهانی اعالم کرد 

خیر به علت تحریم ها، سم ها و کودهای بی کیفیت یا از رده خارج وارد کشور می شد و در دولت یازدهم در چند سال ا: و افزود

اکنون به دنبال قانونی برای ساماندهی عرضه : حجتی به خالء قانونی در حوزه سم اشاره کرد و گفت.این وضع ساماندهی شده است

 .پزشکی عرضه شود تیم و سموم باید براساس نسخه گیاهکنندگان، مصرف کنندگان و فروشندگان سموم کشاورزی هس

سرمایه گذاری : وی در ادامه، حفاظت از آب و خاک را از وظایف مهم و حاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت

مقام معظم رهبری و توجه دولت یازدهم به موضوع آب بی سابقه است به طوری که با پیگیری های رییس جمهوری و عنایت ویژه 

 .میلیارد دالر به آب کشور اختصاص یافت 54در این دولت، 

موضوع بهره وری آب مربوط به بخش کشاورزی و مدیریت آب مربوط به وزارت نیرو است و ما : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .ت های کشور تعادل بخشی ایجاد کنیمتفاهم کرده ایم که با همکاری مشترک در یک دوره پنج ساله، در سفره های زیرزمینی دش

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=7d8b084a-5330-4e46-b0c9-4b5a4af04365
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درصدی و توسعه کشت نشایی با صرفه جویی  04وی انتقال برخی محصوالت سبزی و صیفی به گلخانه ها با انتظار صرفه جویی 

 .درصدی آب را از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری آب عنوان کرد 95تا  94

تغییر کاربری اراضی، فرسایش و ریزگردها نمادی از بی توجهی به خاک : اشاره به موضوع خاک نیز گفت وزیر جهاد کشاورزی با

 .است در حالی که این عنصر قابل بازیافت نیست

میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته باشیم که با  54امسال پیش بینی می شود : حجتی در مورد تولید گندم نیز اعالم کرد

 .، تراز تولید و مصرف گندم کشور مثبت می شودتحقق این عدد

هزار تن را نتیجه اقدامات فنی و مدیریت بازرگانی توسط وزارت جهاد  554حجتی افزایش تولید شکر داخلی به یک میلیون و 

ورز چغندرقند روی دست کشا 16، سال 15هزار تن شکر در سال  544با واردات دو میلیون و : کشاورزی دانست و تصریح کرد

کمیته  11هزار تن کاهش یافت و به جای آن کشاورزان سیب زمینی کاشتند و در سال  544تولید چغندر به  10ماند، در سال 

 .امداد سیب زمینی ها رایگان بین مردم توزیع کرد

شتغال و صادرات بخش کشاورزی ظرفیت های مغفول و بالاستفاده زیادی دارد که توسعه کشت گیاهان دارویی با امکان ا: وی گفت

و پرورش ماهی در قفس در دریا با امکان تولید یک میلیون تن ماهی از جمله این ظرفیت ها و جزو برنامه های اقتصاد مقاومتی 

کشاورزی در دنیا یک زنجیره است و در کشورهای پیشرو،تعاونی ها و سهامداران : حجتی اظهار داشت.وزارت جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی بر اطالع رسانی در بخش کشاورزی و سایر بخش های دولت تاکید کرد .این زنجیره هستندعهده دار مدیریت 

ما باید همه امکانات را برای اطالع رسانی دستاوردهای دولت تجهیز کنیم و با مستندسازی، الیه های مختلف افکار عمومی : و گفت

 .ی اجرایی آشنا کنیمجامعه را با فعالیت ها و موفقیت های دستگاه ها

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054090444056 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  های صنعتیهای صنعتی  روند جذب سرمایه خارجی در شهرکروند جذب سرمایه خارجی در شهرک

میلیون دالر در 094قرارداد با سرمایه  95ای ایران گذشت و در این مدت  سال از اعالم توافق هسته یک :صنعتگروه  -زینب عبدی 

 .برداری رسیده است ها و نواحی صنعتی کشور به بهره واحد صنعتی در شهرک 1های صنعتی امضا شده و تاکنون  شهرک

 9طرح صنعتی شده که اشتغال  06اندازی  میلیارد دالر سرمایه خارجی در راه5/1به گفته کارشناسان، دولت یازدهم موفق به جذب 

 . نفری را ایجاد کرده است 044هزار و

میلیارد دالر سرمایه خارجی در 1/1این درحالی است که به گفته غالمرضا سلیمانی از بدو تاسیس سازمان صنایع کوچک تا کنون 

 . های صنعتی جذب شده است شهرک

اند که خراسان رضوی و خوزستان  گذاران خارجی در پسابرجام شده استان موفق به جذب سرمایه 95استان کشور  19از بین 

گذاری  ها در تهران، فقط یک سرمایه گذار خارجی در پسابرجام یکسان عمل کرده اما با وجود تمام مزیت سرمایه 5هرکدام با جذب 

 . خارجی انجام شده است

های جذاب صنعت کشور است که  ه، لوازم بهداشتی، شوینده، پالستیک، ساختمانی و پکیج از بخشصنایع غذایی، سنگ، شیش

 .اند های صنعتی به آنها ورود کرده گذاران خارجی در شهرک سرمایه

 معرفی شهرک صنعتی حکیمیه 

گذاران خارجی بیشتر از  ب سرمایهها برای جذ گذاری خارجی ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی دارد اما در پسابرجام، رایزنی سرمایه

گذاری در ایران برای  های سرمایه گذاری در کشور تالش شده اما هنوز فرصت های سرمایه قبل انجام شده و برای شناسایی ظرفیت

 . ها همچنان ادامه دارد دنیا ناشناخته است و این تالش

های صنعتی این استان به صمت  گذاری در شهرک سرمایه قرارداد 10های صنعتی قزوین درباره انعقاد  مدیرعامل شرکت شهرک

هکتار زمین واگذار شد که بیشترین آمار مربوط به شهرک صنعتی آبیک و کاسپین و  09گذاران  در مجموع به این سرمایه: گفت

برابر جوازهای تاسیس، حمیدرضا خانپور، میزان اشتغال تعیین شده برای این تعداد قرارداد را . ناحیه صنعتی دانسفهان بوده است

 . هزار میلیارد ریال برآورد کرد6بینی شده آنها را نیز بیش از  گذاری پیش نفر و سرمایه 056هزار و 9

با توجه به موقعیت : گذار داخلی و خارجی اظهار کرد های الزم برای استقرار سرمایه وی با معرفی شهرک صنعتی حکیمیه با ظرفیت

گذاران داخلی  آماده جذب سرمایه... ودن امکانات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضالب وجغرافیایی شهرک و فراهم ب

های مورد نظر  تواند در طرح های صنعتی می به گفته خانپور، درصورت کسب مجوزهای الزم و اولیه، شرکت شهرک. و خارجی است

توان از اختصاص زمین و دریافت مجوزهای مورد نیاز به عنوان  ه میگذاری خارجی مشارکت کند به طوری که در این زمین سرمایه

هرچند فعال . گذار خارجی پس از طی مراحل کارشناسی خبر داد آورده شرکت استانی و از احداث شهرک به عنوان آورده سرمایه

گذاری خارجی با جدیت  رمایهها، تسهیل جذب س تمام از اولویت کار دولت است اما با رفع تحریم کردن واحدهای صنعتی نیمه

ای و  گذاری از سوی مسئوالن، دسترسی به بازارهای منطقه های سرمایه ها و مشوق با شناساندن و معرفی ظرفیت. شود پیگیری می

 . های صنعتی بوده است ها برای ورود به شهرک گذاران خارجی در انتخاب استان تر دو معیار اصلی سرمایه ونقل آسان حمل

در این دو شهر . توانند فعالیت اقتصادی خود را در مناطق ویژه تجاری و اقتصادی آغاز کنند گذاران خارجی می سرمایههمچنین 

مشکلی درباره دوگانگی مدیریت و اداره بین این سازمان و سازمان مناطق آزاد وجود داشت که با احکام صادر شده اخیر این مشکل 

های صنعتی و  کنند، دراختیار سازمان صنایع کوچک شهرک بادان و خرمشهر فعالیت میهایی که در شهرهای آ رفع شد و شهرک
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هایی که پیش از این ازبین رفته بود، بازسازی  الزمه کار این است که زیرساخت. های صنعتی خوزستان قرار گرفت شرکت شهرک

 .گذاری برای واحدهای صنعتی فراهم شود شود تا امکان سرمایه

 رای تامین امکاناتریزی ب برنامه 

ریزی،  که در رکورد و تحریم در یک برنامه طوری گذاری پسابرجام شد به های صنعتی چهارمحال و بختیاری آماده سرمایه شهرک

ها و نواحی  های صنعتی استان شامل برق، گاز، مخابرات و آب را مهیا و تکمیل کرد و همه شهرک امکانات زیربنایی در شهرک

رسانی، روشنایی معابر و شبکه داخلی توزیع برق  گذاری را از نعمت گاز، شبکه داخلی مخابرات و شبکه برقصنعتی در حال وا

های ایجاد این امکانات در  هزینه. گذاران داخلی و خارجی را داشته باشد برخوردار کرده تا در زمان حال آمادگی پذیرش سرمایه

بر  شود با مبلغی افزون بینی می خانه در دست احداث است که پیش فیهتص 0میلیارد ریال بوده و همچنین 10مجموع حدود 

 . برداری برسند زیست به بهره میلیارد ریال در آینده نزدیک با هدف جلوگیری از آلودگی آب و خاک و حفظ محیط599

ها و مکاتبات  مگاوات است که در زمینه زیر ساخت برق با پیگیری 516ها و نواحی صنعتی  میزان برق تامین شده در کل شهرک

برداری رسیده و با انعقاد تفاهمنامه همکاری عملیات اجرایی  کیلوولت شهرک صنعتی شهرکرد به بهره 94به  61برق  متعدد پست

 . کیلو ولت پست برق سفیددشت نیز در دست اقدام است 94به  61

 رجیطرح صنعتی خا 0۴اندازی  راه

میلیارد دالر سرمایه 5/1ها و نواحی صنعتی ایران در دولت یازدهم موفق به جذب  گذاری در شهرک های سرمایه معرفی فرصت

غالمرضا سلیمانی، معاون سازمان . نفری را ایجاد کرده است 044هزار و9طرح صنعتی شده که اشتغال  06اندازی  خارجی در راه

های صنعتی  ساله شرکت شهرک14این تعداد در مقایسه با عمر : ی ایران به صمت گفتهای صنعت صنایع کوچک و شرکت شهرک

به بعد شتاب گرفته به  09ها و نواحی صنعتی از سال  گذاری خارجی در شهرک سرمایه. درصدی داشته است05ایران رشد حدود 

. ها و نواحی کشور آغاز شده است در شهرک گذاری خارجی طرح سرمایه 94ای، اجرای  و بعد از توافق هسته 00که از سال  طوری

. ها و نواحی صنعتی کشور در دولت یازدهم مربوط به پسابرجام است گذاران خارجی جذب شده در شهرک درواقع نیمی از سرمایه

ترکیه و ها و نواحی صنعتی ایران در دولت یازدهم از کشورهای  گذاران در شهرک سلیمانی معتقد است که بیشترین تعداد سرمایه

نیز جمهوری آذربایجان بوده است، اما کشورهای دیگر از جمله افغانستان، عراق، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، روسیه، 

ها و نواحی صنعتی اقدام به  های صنعتی در شهرک نیز در تمام بخش... هند، ارمنستان، لهستان، اردن، کره، امارات، پاکستان و

 . اند کرده گذاری سرمایه

واحد تولیدی یا طرح  565های صنعتی ایران تاکنون  به گفته وی، از ابتدای تاسیس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک

برداری رسیده  واحد صنعتی به بهره 595که  طوری ها و نواحی صنعتی کشور راه یافته به گذاری خارجی به شهرک صنعتی با سرمایه

واحد و طرح صنعتی از ابتدای فعالیت سازمان صنایع کوچک  565اندازی این  برای راه. اث استطرح صنعتی در حال احد 04و 

گذاری خارجی باعث ایجاد  در مجموع این تعداد سرمایه. گذاری شده است میلیارد دالر سرمایه 1/1تاکنون در مجموع حدود 

 . نفر اشتغال شده است 544هزار و 51

های سنگین  با توجه به تحریم. ای برخوردار است ی ایجاد و تداوم رشد اقتصادی از اهمیت ویژهگذاری برا به گزارش صمت سرمایه

گذاری خارجی در بخش  ها شد سرمایه هایی که متحمل بیشترین آسیب یکی از حوزه 5+5المللی قبل از توافق کشورهای  بین

اهمیت جذب . گذاران خارجی گشوده است روی سرمایه ای و اجرای برجام افق روشنی پیش صنعت بود ولی خوشبختانه توافق هسته
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. د رونق و خروج از رکود صنعت کشور استگذار خارجی با توجه به ضعف منابع مالی داخلی، راهکاری مناسب برای ایجا سرمایه

 . بر تامین مالی در انتقال فناوری و دانش فنی به رونق صنعت کمک خواهند کرد گذاران خارجی عالوه سرمایه

/news/fa/ir.iana.www//:http19061D%/1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  شتاب رونق و پیشرفت کشاورزی ایران در پسابرجامشتاب رونق و پیشرفت کشاورزی ایران در پسابرجام

بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور با مشکالت عدیده ای همچون کمبود منابع آبی روبروست، اما توافق 

تکنولوژی جدید و همکاری برای سرمایه گذاری های مشترک در برجام و پیامدهای آن در بخش کشاورزی از جمله ورود دانش و 

 .این بخش نوید تحول بنیادین را در این حوزه می دهد زیرا اکنون، عامل مهم رشد اقتصادی کشور است

که  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزی ایران یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است

با داشتن محصوالت و کاالهای ارزشمند نقش موثری در صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور دارد که با توافق برجام و اجرایی 

 .شدن آن، چشم انداز روشنی برای حضور در بازارهای جهانی ترسیم می شود

تقال دانش فنی و فناوری های نوین، ورود ماشین در واقع لغو تحریم ها، درهای بخش کشاورزی جهان را به ایران گشود و امکان ان

آالت مدرن، ورود مواد اولیه از کشورهای معتبر و پیشرفته، ورود واکسن و داروهای دامی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری در بخش 

وکراین، چین، هلند، همچنین در پسابرجام، با ورود هیات های مختلف از کشورهایی همچون قزاقستان، ا. های مختلف را فراهم کرد

اتریش، فنالند، فرانسه، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کنیا، روسیه، آذربایجان، انگلستان و آلمان و امضای تفاهم نامه های مختلف در 

زمینه گسترش همکاری های کشاورزی، شرایط برای ارتقای فعالیت های تحقیقاتی، کشت فراسرزمینی، مدیریت منابع آب، احیای 

، احیای جنگل ها و (نهاده های تولید همچون بذر، سم و کود)بریشم و بهبود شرایط صادرات و واردات مواد اولیه این بخش جاده ا

 .مراتع فراهم شده است

البته ورود تکنولوژی و ماشین آالت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز در برندسازی و بسته بندی های شکیل 

 .ی و در بازار رسانی و افزایش صادرات این محصوالت به کشورهای پیشرفته بی تاثیرنخواهد بودمحصوالت کشاورز

 مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و صادرات به  554در بخش کشاورزی نگاه وزارت جهاد کشاورزی با تولید سالیانه بیش از 

 .ر به تراز غذاست که تالش دارد آن را از تراز منفی به مثبت برساندمیلیارد دال 165ارزش بیش از 

میلیار دالر منفی رسید؛ این  565این رقم به  01میلیارد دالر منفی بود که سال  165تراز غذای کشور  5109پیش از برجام در سال 

 .میلیارد دالر کاهش یافت 965بدان معناست که تراز تجاری بخش کشاورزی 

ل گذشته، وزارت جهاد کشاورزی به رونق اقتصادی، توسعه و تجارت محصوالت کشاورزی نگاه استراتژیک داشته به طوری در دو سا

میلیارد دالر سال  165که با مجموعه اقدام های صورت گرفته، تراز تجاری کشاورزی و غذایی روند مثبت را طی کرده و از منفی 

بهبود داد و این مهم در پسابرجام شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که نرخ  5101میلیارد دالر در سال  560به منفی  5109

 .درصد شد 469درصد و بخش خدمات  969رشد صنعت منفی 

در برجام و با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از مازاد واردات برخی محصوالت همچون گندم، برنج، شکر به کشور جلوگیری 

 154میلیون و  000یافت به طوری که تراز تجاری بخش کشاورزی در دو ماهه ابتدای امسال منفی شد و حجم واردات کاهش 

 .هزار دالر بهبود را نشان می دهد 164میلیون و  04هزار دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

هزار تن محصول  055دو ماهه امسال، صادرات از دیگر پیامدهای برجام، رونق دوباره صادرات بخش کشاورزی بود به طوری که در 

درصد و از لحاظ ارزشی  9965میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  149کشاورزی به ارزش 

الر میلیون د 060هزار تن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  014در مدت مشابه سال گذشته، . درصد افزایش داشته است 0650
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 .صادر شده بود

درصد از کل ارزش صادرات کاالهای  51605درصد از کل وزن و  669سهم صادرات محصوالت کشاورزی در این دو ماه، معادل سهم 

 01651در این مدت، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی با سهم .غیرنفتی کشور است

 .درصد بوده است 95660درصد و زراعی با سهم  9665سهم  درصد، دام و طیور با

درصد و  90691درصد، باغبانی با سهم  6460بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم 

 .درصد است 51601دام و طیور با سهم 

مل سیب، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و موسیر، ماست، برخی اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه امسال شا

 .رب گوجه فرنگی، دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده کفیر، انواع کلم قرمز و سفید و قمری و خرما بوده است

 کاهش واردات

ی در جهت کاهش در پسابرجام با افزایش تولید کیفی و برنامه خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک، وزارت جهاد کشاورز

 .واردات این محصول گام برداشته تا بتواند از تولیدکنندگان این بخش حمایت الزم را به عمل آورد

درصد کاهش یافت، ضمن آنکه بخش کشاورزی  14در این مدت، واردات و مازاد بر نیاز مصرف، برای حمایت از تولید داخل 

 .درصدی را به خود اختصاص دهد 1966توانسته است در فضای کسب و کار کشور سهم 

میلیون تن در سال رسیده است و پیش  51، اکنون به مرز  09و  05میزان تولید گندم کشور از چهار میلیون تن در سال های 

 .میلیون تن گندم را از کشاورزان خریداری کند 54بینی می شود امسال دولت بتواند حداقل 

 صادرات محصوالت پروتئینی

هزار تنی مرغ و تخم مرغ برای نخستین بار از کشور به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و  119صادرات در پسابرجام 

 .کویت در این دوره اتفاق افتاد که توسعه تجارت در بخش کشاورزی را نشان می دهد

 ادامه ممنوعیت واردات میوه و افزایش صادرات

یران، شرایط برای صادرات میوه از ایران فراهم و امسال بخشی از سیب درختی به در پسابرجام با ورود کشورهای مختلف به ا

از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخل، اقدامات الزم برای جلوگیری از واردات میوه انجام شد؛ . کشورهای هدف صادر شد

 .ش استهرچند به به گفته مسئوالن ذیربط، قاچاق سازمان یافته میوه، از معضالت این بخ

 کشت فراسرزمینی

یکی از برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف است؛ در یکسال اخیر و دوره 

 .پسابرجام، شرایط برای کشت فراسرزمینی برخی غالت و دانه های روغنی در اوکراین و قزاقستان فراهم شد

دت یا در کشورهایی که قابلیت آن وجود داشت، به صورت مالکیتی، کشت فراسرزمینی با هم اکنون به صورت اجاره های بلندم

هزار هکتار تا پایان دولت یازدهم  544هزار هکتار محقق شده و در افق برنامه های بلندمدت قرار است سطح آن به  54حدود چند 

 .ی برای توسعه کشت فراسرزمینی استهزار هکتار اراضی در برزیل درحال پیگیر 64اکنون حدود . افزایش یابد

 (کود، بذر، سموم و واکسن)تامین و تهیه نهاده های اصلی کشاورزی

کمبود و درد دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر و واکسن به دلیل اجرای ناقص قانون 

ال های گذشته از مشکالت و دغدغه های اساسی کشاورزان بوده هدفمندی یارانه ها و عدم تخصیص یارانه تولید کشاورزی در س

برای رفع این مشکل وزارت جهادکشاورزی با افزایش توزیع کود، تامین نهاده ها و دسترسی آسان در محل تولید، بار دیگر .است
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 .امید را بین این قشر زحمتکش بازگرداند

 نوسازی ناوگان کشاورزی و افزایش ضریب مکانیزاسیون

سودگی ماشین های کشاورزی و کاهش ضریب مکانیزاسیون نیز یکی از دغدغه های کشاورزان در چند سال گذشته بود؛ وزارت فر

 044)جهادکشاورزی نیز با علم به این موضوع با پیگیری ها و رایزنی ها مختلف توانست در یکسال اخیر هفت هزار میلیارد ریال 

هزار دستگاه تراکتور و  59تامین و بیش از ( تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی)ناوگان تسهیالت برای نوسازی ( میلیارد تومان

دستگاه کمباین برنج جدید به ناوگان کشاورزی کشور اضافه کند که نسبت به سال پیش،  044دستگاه کمباین غالت و  094

 .برابر و کمباین پنج برابر توزیع شده است 9تراکتور حدود 

 ی آبافزایش بهره ور

باتوجه به مشکل کم آبی کشور، کاهش آب در اختیار کشاورز و کاستن از سطح زیرکشت توسط کشاورزان به دلیل کمبود آب، 

وزارت جهادکشاورزی در یکسال گذشته در راستای مدیریت و ارتقا بهره وری آب در کشاورزی، طرح ها و اقدامات مهم و عملیاتی 

اکنون تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم . در این بخش نیازمند تکنولوژی های جدید استانجام داده است با این حال تحول 

 .میلیون هکتار آن به این سیستم مجهز شده است 565آبیاری نوین در دستور کار است که تاکنون 

 توسعه آبزی پروری با کمک کشورهای پیشرفته

این رشد سریع . عی برای تامین نیازهای غذایی بشر داشته استباتوجه به افزایش جمعیت جهان، آبزی پروری رشد بسیار سری

 .باتوجه به محدودیت دستیابی به منابع طبیعی، نیاز به حرکت به سمت توسعه ای پایدارتر در بخش آبزی پروری را ایجاد می کند

وین و اجرا کرد؛ از جمله افزایش وزارت جهادکشاورزی نیز با آشنایی به مغفول بودن این بخش، برنامه هایی را در این زمینه تد

هزار تن تولید میگو خواهیم داشت که نسبت به سال پیش افزایش  50تولید میگو که در برنامه ریزی های انجام شده، امسال 

 .خواهد داشت

اورزی همچنین پرورش ماهی در قفس و تولید تخم چشم زده ماهی قزل آال از دیگر اولویت های بخش شیالت در وزارت جهاد کش

 .است که به تازگی در این زمینه تفاهم نامه هایی با فرانسه و نروژ بسته شد

در مجموع، کاهش واردات و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، برنامه ریزی، ایجاد و بهره برداری از ظرفیت های جدید تولید 

هزار تن در برنامه ششم توسعه، گسترش  944یت محصوالت کشاورزی مانند آبزی پروری با فناوری پرورش ماهی در قفس با ظرف

تعامالت و مناسبات با کشورهای جهان در زمینه کشاورزی، گسترش بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری در بخش 

کشاورزی و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان از جمله دستاوردهای دولت یازدهم در بخش کشاورزی است که در پسابرجام با 

  .شتاب بیشتری دنبال می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http19051D%/1% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 0/62تیر ماه  59شنبه 

  درصد بودجه اختصاصیدرصد بودجه اختصاصی  0۱0۱ضایعات ساالنه کشاورزی ایران، معادل ضایعات ساالنه کشاورزی ایران، معادل 

ساله گذشته اقدام  14روایت ضایعات محصوالت کشاورزی هرچند تراژدی جدیدی در تولید کشور نیست، اما طی  <کشاورزی

 .مؤثری برای کنترل آن صورت نگرفته است

اگر حجم تولید محصوالت کشاورزی را . رود صورت ضایعات هدر می درصد محصوالت کشاورزی به 15بر اساس آمارهای غیررسمی 

درصد بودجه بخش کشاورزی است، به دور  59که برابر  -میلیارد تومان  545معادل  - میلیون دالر 14میلیون تن بدانیم،  544

ساله گذشته اقدام  14روایت ضایعات محصوالت کشاورزی هرچند تراژدی جدیدی در تولید کشور نیست، اما طی .شود ریخته می

 .مؤثری برای کنترل آن صورت نگرفته است

میلیارد  559تومان معادل  904هزار و  هزار تن گندم به ارزش هر کیلوگرم یک 594دهد تنها در استان گلستان  ها نشان می رسیبر

میلیارد  559توان با اختصاص  شود که تنها می نفر را شامل می 604چنین حجمی از هدررفت گندم، غذای .شود تومان ضایع می

 .ریزی کرد کمباین داخلی برنامه 154جی یا کمباین خار 14تومان برای خریداری 

 کمباین، متهم نخست ضایعات کشاورزی

 .ویژه کمباین، اثر مستقیم در باال رفتن ضایعات دارد آالت کشاورزی به دهد فرسودگی ماشین ها نشان می بررسی

وجود ندارد؛ لذا روند ضایعات محصوالت آالت  های کشور فاقد معاینه فنی هستند و قانونی برای الزام به بررسی فنی ماشین کمباین

 .کند تنها روند کاهشی، بلکه افزایشی نیز پیدا می کشاورزی از سالی به سال دیگر، نه

 میلیارد دالر ضایعات ساالنه محصوالت کشاورزی 14

تن از محصوالت میلیون  15دهد  ها نشان می هرچند آمار رسمی و شفافی از وضعیت ضایعات در کشور وجود ندارد، اما بررسی

 .شود کشاورزی ایران هرساله ضایع می

میلیارد  14گذاری شود، ساالنه  شده بین سه تا چهارهزار تومان نرخ بر اساس برآوردها، اگر ارزش هر کیلوگرم از محصوالت ضایع

 .شود دالر از تولیدات ایران دور ریخته می

 
تواند بخشی از بودجه  شود که می میلیارد تومان را شامل می 545تومان معادل  044هزار و  میلیون دالر به قیمت هر دالر سه 14

 .بخش کشاورزی باشد

میلیارد  900هزار و  ، یک05شود که بدانیم بودجه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال  بزرگی این رقم وقتی متمایز می

 .شود را شامل می درصد بودجه 59تومان برآورد شده است و این حجم از ضایعات 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http406619dfb051010bb4f11b09b10 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - /6۳41۰45:  تاریخ

  اقدامات بورس کاال در راستای تعادل بازار شکر اقدامات بورس کاال در راستای تعادل بازار شکر 
تن  154معامالت شکر در بورس کاال در سال جاری با آرامش همراه است، به طوری که در فروردین ماه از : کاال گفتمعاون بورس 

 . تن معامله شده و برای بقیه آن متقاضی در بازار وجود نداشته است 615شکر عرضه شده، تنها 

معامالت شکر در بورس کاال در سال جاری با آرامش : از بورس کاالی ایران، علی پناهی افزود به نقل خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن معامله شده و برای بقیه آن متقاضی در بازار  615تن شکر عرضه شده، تنها  154همراه است، به طوری که در فروردین ماه از 

مبود عرضه شکر در بازار خارج از بورس، حجم تقاضا افزایش وجود نداشته است، اما با شروع اردیبهشت ماه و بوجود آمدن ک

 .گیری پیدا کرد چشم

و به عبارتی ) تن ثبت  944هزار و  14تنی در پانزده روز ابتدایی این ماه تقاضایی برابر با  1144برای حجم عرضه : وی افزود

به طوری که برای . قیمتی برای خرید این محصول کرد این امر متقاضیان را مجبور به رقابت. شد( برابر میزان عرضه 166تقاضایی 

 59در تاریخ )نسبت به قیمت پایه % 5شد، رقابتی در حدود  این محصول که از ابتدای سال همیشه با قیمت پایه معامله می

ن محصول در با این وجود و تحت تاثیر افزایش حجم عرضه شکر توسط عرضه کنندگان ای: وی ادامه داد.ثبت شد( اردیبهشت ماه

و آرامش نسبی به ( تن عرضه 00004تن تقاضا برای  00465)نیمه دوم اردیبهشت ماه، نسبت حجم تقاضا به عرضه کاهش یافته 

و یا )به طوری که عرضه های هفته سوم اردیبشهت ماه، این محصول مجددا با قیمت پایه .بازار معامالت این محصول بازگشت

 .مورد داد و ستد فعال بازار قرار گرفت( ههایی نزدیک به قیمت پای قیمت

این . در روزهای پایانی اردیبهشت ماه بار دیگر شاهد رشد تدریجی تقاضا بودیم: معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران گفت 

تن  944هزار و  95مجموعا  45/41/5105روند افزایشی در خردادماه با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد به طوریکه در معامالت روز 

این افزایش حجم تقاضا مجددا موجب باال رفتن میزان رقابت . تن ثبت شد 0444های با حجمی مجموعا برابر با  تقاضا برای عرضه

کنندگان این  به گفته پناهی، روند افزایشی حجم تقاضا موجب شد تا بورس کاال با همراهی عرضه.قیمتی خریداران این محصول شد

کنندگان  رایزنی با عرضه. بزارها و اختیارات قانونی خود جهت باز گرداندن تعادل به بازار این محصول استفاده کندمحصوالت و از ا

، الزامی بودن داشتن پروانه معتبر تولیدی مربوط به صنایع کیک، (جهت افزایش حجم عرضه)جهت عرضه محصول به صورت سلف 

عرضه به دو قسمت عرضه اولیه و افزایش عرضه از جمله اقدامات انجام شده کلوچه، شکالت و شیرینی جهت خرید، تقسیم حجم 

 .خردادماه اجرائی شد 54توسط بورس کاال برای مدیریت حجم تقاضا شکر بوده است که از تاریخ 

ه به خردادما 1تن در  505هزار و  94از )گیری پیدا کرد  با اجرائی شدن موارد فوق حجم تقاضا کاهش چشم: وی تصریح کرد

درصد در  5خردادماه به کمتر از  1در % 5از حدود )و به تبع آن میانگین رقابت نیز کاهش قابل قبولی ( خردادماه 54تن در  0105

 .پیدا کرده و به تدریج آرامش نسبی مجددا بر بازار این محصول برقرار شد( خردادماه 54

عرضه در اوایل تیرماه مجددا موجب افزایش حجم تقاضا و رقابت  کم شدن حجم: معاون عملیات و نظارت بورس کاالی ایران گفت

% 55در حدود ) به طوری که باالترین میزان میانگین رقابت قیمتی در این ماه . قیمتی خریداران برای خرید شکر در بورس کاال شد

از اختیارات خود اقدام به محدود کردن  با مشاهده وضعیت مذکور بورس کاال مجددا و با استفاده.اتفاق افتاد( تیرماه 6در تاریخ 

تن برای هر مشتری  54تیرماه و همچنین تعیین حداکثر مجاز خرید  59در % 5تیر و پس از آن به  1در % 54سقف مجاز رقابت به 

 .کرد که این اقدامات موجب بازگشت آرامش نسبی به بازار این محصول شد

http://www.farsnews.com/
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تیرماه  59که از تاریخ )های شکر توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  هاین اقدامات در کنار عرض: پناهی اظهار داشت

 .موجب شده تا در معامالت نیمه دوم تیرماه مشکلی جهت تامین شکر برای متقاضیان این محصول وجود نداشته باشد( آغاز شده

های بسیار  و یا قیمت)ن رقابت قیمت و با قیمت پایه به طوری که در اکثر قریب به اتفاق این معامالت در بازه زمانی ذکر شده بدو

همچنین به طور معمول با توجه به افزایش حجم عرضه، کل محصول به فروش نرفته و بخشی از . انجام شود( نزدیک به قیمت پایه 

 .آن بدون متقاضی باقی بماند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054091444051 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  ای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورهاای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورها  تحلیل مقایسهتحلیل مقایسه

شده همچنان باال است و ضررهای اقتصادی  قیمت تماماین روزها با وجود افزایش قیمت مرغ در بازار، تولیدکنندگان اصرار دارند که 

های تحمیل شده به این قشر، تنها مربوط به اکنون نیست و چندسالی است که ادامه دارد،  البته خسارت. شود پشت هم تلنبار می

 ...که طوری به

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده همچنان باال است و ضررهای اقتصادی  در بازار، تولیدکنندگان اصرار دارند که قیمت تمام این روزها با وجود افزایش قیمت مرغ

های تحمیل شده به این قشر، تنها مربوط به اکنون نیست و چندسالی است که ادامه دارد،  البته خسارت. شود پشت هم تلنبار می

ت فروش مرغ زنده درب مرغداری همخوانی نداشته و به عبارتی در های تولید با قیم به طوری که طبق استدالل کارشناسان، هزینه

 .تر از دخل بوده است بیشتر مواقع، وزنه خرج سنگین

شده تولید در ایران و برخی کشورهای پیشرو در تولید گوشت مرغ را به  ها و قیمت تمام های آماری که نرخ نهاده آخرین گزارش

تومان به ازای  544هزار و  هزار تا یک دهندگان بین یک شود؛ همان سالی که پرورش می 9451گذارد، مربوط به سال  نمایش می

تنظیم ": که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی آن زمان گفته بود طوری به. کردند فروش هر کیلوگرم مرغ زنده ضرر می

که قیمت واقعی تولید هر کیلوگرم مرغ گوشتی بیش از  کنندگان نیز بر این باورند بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

قیمت خرید تضمینی آن است، اما حاضر به اعمال نرخ واقعی برای خرید از تولیدکنندگان نیستند که این امر اجحاف به 

 ".تولیدکنندگان این صنعت خواهد بود

ریال و در  914هزار و  56سیه به ازای هر کیلوگرم، طبق برآوردهای آنجام شده در آن سال، قیمت خوراک در اتحادیه اروپا و رو

شود، هفت درصد  ترین عامل تولید قلمداد می به عبارتی، نرخ این نهاده در ایران که اصلی. ریال بوده است 544هزار و  55ایران 

 .قیمت خوراک است ریال، رکورددار کمترین میزان 165هزار و  55البته در این میان، آرژانتین با قیمت . تر است پایین

درصد از  55درصد از اتحادیه اروپا و  56ریال قیمت داشت،  050هزار و  55روزه نیز که همان سال در ایران  از طرفی جوجه یک

 ها در مقایسه با این دو تولیدکننده، همه چیز به ترین نهاده به عبارتی تا اینجای کار و در تأمین مهم. شود تر برآورد می روسیه ارزان

ریال بوده و البته در  005هزار و  51و در روسیه  59هزار و  50روزه در اروپا  نفع تولیدکنندگان ایرانی است، زیرا قیمت جوجه یک

شده  روزه در جدول ارائه ترین جوجه یک عنوان پرچمدار ارزان ریالی این نهاده، به 954هزار و  54این قسمت نیز آرژانتین با نرخ 

 .شود یده میمیان هشت کشور، د

گردد و هزینه کل تولید هر کیلوگرم مرغ زنده ایران در مقایسه با  دهندگان ایرانی برمی اما از این مرحله به بعد، ورق به زیان پرورش

 150این در حالی است که عدد حاصله با اختالف . رسد ریال می 159هزار و  06اروپا، آمریکا، آرژانتین و روسیه سبقت گرفته و به 

 .خورد تومانی نسبت به روسیه به ازای هر کیلوگرم به چشم می 055تومانی نسبت به اتحادیه اروپا و 

ریال تخمین زده شده که باز در مقایسه با ایران، بسیار  900و در روسیه  059هزار و  از طرف دیگر، هزینه نیروی کار در اروپا یک

شده را در جداول  صورت بالقوه، هزینه تمام ریال است که خود به 540و هزار  کمتر است، زیرا این هزینه برای کشور ما سه

ها به اندازه  سازی و نگهداری سالن های متغیر و همچنین آماده تمام این اتفاقات در حالی است که سایر هزینه. برد ای باال می مقایسه

ت، اما در عوض، هزینه مصرف دان برای تولید هر تومان در سال به ازای هر واحد نسبت به اتحادیه اروپا کمتر اس 54تا  14

هزار و  91در حالی که همین هزینه در اتحادیه اروپا . رسد ریال می 109هزار و  19کیلوگرم مرغ زنده، در ایران بیشتر بوده و به 



 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

36 
 

تر خوراک در ایران  پایین ریال است؛ بنابراین با نگاهی اجمالی به موضوع پیش رو و با توجه به نرخ 950هزار و  90و روسیه  656

های مصرف دان ایران، در میان  رسد عامل دیگری در باال رفتن ستون هزینه نظر می نسبت به کشورهای اروپایی و روسیه، به

به عبارتی، تعداد روزهای بیشتر نگهداری و همچنین ضریب تبدیل پایین در کشور، منحنی . شده مؤثر باشد کشورهای گفته

درصد بیشتر  54شده مرغ در ایران در مقایسه با اتحادیه اروپا هفت درصد و روسیه  سمتی کشیده که قیمت تمام ها را به هزینه

 .رسد درصد می 00این در حالی است که اختالف مورد نظر، در برابر آرژانتین به . تخمین زده شود

بعد ( درصد 5606)تحادیه اروپا با بیشترین ضریب تبدیل ا. طور که گفته شد میزان ضریب تبدیل را نیز نباید از نظر دور داشت همان

درصد در آخرین رده قرار گرفته و آرژانتین نیز با ضریب  9640از تایلند در تبدیل دان به گوشت سفید پیشرو است، اما ایران با 

ها را در همین مسئله  تن هزینهگیرد؛ بنابراین باید یکی دیگر از دالیل باال رف در جایگاهی قبل از ایران قرار می 5605تبدیل 

کیلوگرم است، این در  9666و در ایران  9691طور تقریبی در زمان کشتار، در اتحادیه اروپا  ضمن اینکه وزن زنده به. وجو کرد جست

م کشتار هایی که برای مرغ زنده در هنگا وزن. فرستد های خود را به کشتارگاه می کیلوگرم مرغ 9654حالی است که روسیه با وزن 

های  دهد که این عدد در ایران نسبت به کشورهای بزرگ تولیدکننده مرغ، بیشتر بوده و از این بابت، هزینه برآورد شده، نشان می

در حالی که مطالعات انجام گرفته، حاکی از آن است که اگر دوره پرورش از . نگهداری و مصرف دان نیز به تناسب آن باال رفته است

درصد خواهد رسید، بلکه به اعتقاد کارشناسان، کشتار در این  5615روز تقلیل یابد، نه تنها ضریب تبدیل غذایی به  09روز به  56

 .کند سن، باالترین سود را نصیب مرغدار می

جویی اقتصادی  روز، مصرف دان نیز کاهش یافته و میزان صرفه 09البته نباید فراموش کرد که در صورت کاهش سن کشتار به 

رسد؛ ضرری که با احتساب تورم در سال جاری،  میلیارد تومان می 050ای تولید حدود دو میلیون تن گوشت مرغ، به بیش از بر

 .بسیار بیش از اینها است

زنند، راهکاری جز کاهش تعداد روزهای پرورش و  رسد ضررهای هنگفتی که تولیدکنندگان از آن دم می نظر می بر همین اساس، به

می برای بهبود ضریب تبدیل خوراک ندارد؛ آن هم با توجه به تولید مازاد مرغ که در کشور سایه افکنده و باریکه راه اقدامات عل

 .شود صادرات نیز، قطع و وصل می

تومان و سیر صعودی نرخ دان  644هزار و  روزه به یک ها در سال جاری با توجه به افزایش قیمت جوجه یک قطعاً این خسارت

تر شده است؛ بنابراین الزم است که تولیدکنندگان در رعایت اصول علمی مدیریت پرورش و  ال گذشته، بیشتر و ملموسنسبت به س

ای مهار  گونه های لجام گسیخته را به نزدیک کردن وزن کشتار به استانداردهای جهانی، حداقل از شدت خسارت کاسته و هزینه

 ./کنند
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  اتحادیه مرغداران گوشتی به استقبال بورسی شدن مرغ رفتاتحادیه مرغداران گوشتی به استقبال بورسی شدن مرغ رفت

در آن ورود پیدا کردند و به های معامله محصول یا بازاری نوین است که اخیرا محصوالت کشاورزی نیز  بورس کاال یکی از روش

تواند به نفع  شود که می گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران، در آینده نزدیک گوشت مرغ نیز در بورس کاال عرضه می

 .کنندگان تمام شود تولیدکنندگان و مصرف

تواند در بورس عرضه شود که آن کاال  میزمانی یک کاال یا محصول : محمدعلی کمالی سروستانی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد

هزار  144گوشت مرغ با توجه به پتانسیل تولید دو میلیون و   رقابتی باشد و عرضه به اندازه تقاضا وجود داشته باشد که در زمینه

محصول رقابتی توان گفت که گوشت مرغ به عنوان یک  تنی تا سه میلیون تنی آن و نیاز دو میلیون تنی کشور به این محصول، می

 .به راحتی قابلیت عرضه در بورس کاال را دارد

ریزی بازار و قیمت بر مبنای عرضه و  گیری و برنامه شدن گوشت مرغ در بازار ایران باید نظام تصمیم برای بورسی: وی تاکید کرد

چرا که نباید در این شرایط در بازار بازار این محصول کوتاه شود،   گیری درباره تقاضای محصول شکل بگیرد و دست دولت از تصمیم

 .گوشت مرغ دخالت کند

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تصمیمی برای بازار گوشت مرغ در مواقع  

در چنین شرایطی دولت : اضطرار و کمبود احتمالی باید گرفته شود و در آن شرایط دولت چه نقشی خواهد داشت؟ اظهار کرد

از سوی دیگر نیز در . تواند از طریق ذخایر استراتژیکی که همواره در اختیار دارد تعادل عرضه و تقاضا در بازار را برقرار کند می

 .توان در شرایط اضطرار برای تامین نیاز داخلی کشور درهای واردات را باز کرد چنین بازار رقابتی و بورسی به راحتی می

های تولیدی  ها و پتانسیل های بورسی شدن بازار گوشت مرغ این است که ظرفیت یکی از ویژگی: مالی سروستانی تصریح کردک 

ترین ویژگی بورسی شدن این محصول  توان به حداکثر ممکن برسد و صادرات نیز تسهیل شود که البته مهم وجود دارد که می

 .شفافیت قیمت آن است

خواهد روی  توانند سواستفاده کنند و هر قیمتی را که دلشان می بازار شفاف بورسی دالالن هم نمی وی با بیان اینکه در 

ها و الزامات بورسی شدن بازار گوشت مرغ را فراهم کرد، نه تنها گوشت مرغ گران  اگر بتوان زمینه: شان بگذارند، اظهار کرد محصول

 .کنند و تولیدکنندگان نیز با چشم بازتری تولید میشود  کنندگان تمام می شود، بلکه به نفع مصرف نمی

گوشت مرغ منجمد هیچ مشکلی برای بورسی شدن آن وجود   در زمینه: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت 

ه سمت گوشت مرغ های بسیاری این محصول را تامین کرد، اما باید فرهنگ مصرف مردم ب ها و دستگاه توان برای سازمان ندارد و می

منجمد سوق داده شود، چرا که گوشت مرغ منجمد با توجه به کدگذاری و نظارت بر فرآیند تولید آن از سالمت و کیفیت باالتری 

 .تر از گوشت تازه مرغ است برخوردار بوده و مطمئن
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  متری سطح آب دریاچه ارومیهمتری سطح آب دریاچه ارومیه  سانتیسانتی  5۱5۱افزایش افزایش 

ویژه در سه ماهه فصل بهار به  میلیون مترمکعب آب به 144میلیارد و  9در سال آبی جاری بیش از :رضایی گفت مهرنگ دوستی

 .دریاچه ارومیه وارد شده است

ای  رضایی مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه مهرنگ دوستی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

و پایش مستمر عمل آمده، بازدیدهای محلی  های به مطابق بررسی: در تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت آذربایجان غربی

افزایش قابل  5904614متر از سطح دریاهای آزاد بوده که نسبت به مشابه سال گذشته با تراز  5904610تراز کنونی دریاچه ارومیه 

 .دهد توجهی را نشان می

ی در سال آبی جار: وی در خصوص خبرهای مربوط به سرخ شدن آب دریاچه ارومیه که در روزهای اخیر عنوان شده بود، گفت

ویژه در سه ماهه فصل بهار به دریاچه ارومیه وارد شده و غلظت نمک دریاچه  میلیون مترمکعب آب به 144میلیارد و  9بیش از 

 .گرم در لیتر کاهش پیدا کرده است 914ارومیه از شرایط فوق اشباع در فروردین ماه به کمتر از 

های  های حوضه آبریز دریاچه ارومیه جلبک د مغذی ورودی از رودخانهخاطر افزایش موا از سوی دیگر به: رضایی ادامه داد دوستی

دلیل افزایش تبخیر از  های خود را پیدا کردند که در روزهای اخیر به ها و حتی آرتمیا، بستر مناسب برای فعالیت تک سلولی، باکتری

های موجود برای مقاومت در مقابل  اکتریها و ب گرم در لیتر جلبک 104سطح دریاچه ارومیه و افزایش غلظت نمک به بیش از 

 .کنند که به رنگ قرمز است شوری، موادی را در خود تولید می

های اصلی سرخی دریاچه  افزایش فعالیت آرتمیا در پهنه آبی دریاچه ارومیه نیز با دارا بودن رنگ سرخ از علت: وی تصریح کرد

 .آید شمار می ارومیه به
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - /6۳41۰45:  تاریخ

  دهددهد  فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
  های قم، دریای عمان فردا مواج است امروز و فردا در استان/ های مرکزی کشور و بروز گرد و خاک  وزش باد شدید در استان 

شود؛ همچنین  مرکزی، سمنان، البرز، شمال اصفهان و جنوب تهران باد نسبتاً شدید سبب ایجاد گردوخاک و کاهش دید افقی می

 . نوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با گردوخاک رخ خواهد داددر سه روز آینده در مناطق شرق و ج

دو روز آینده در ساعات بعدازظهر  یابی هواشناسی طی های پیش ، بر اساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .مرکزی زاگرس رخ خواهد دادهای  بارش پراکنده در ارتفاعات البرز مرکزی و بخش

غرب کشور نسبت به روز قبل کاهش یافته است، اما اوایل امشب وقوع غبار در این مناطق  امروز پدیده گردوغبار در غرب و جنوب

های مرزی، جنوب غرب، غرب و شمال غرب به وقوع  دور از انتظار نیست؛ این وضعیت طی دو روز آینده در برخی مناطق استان

 .ددپیون می

مرکزی، سمنان، البرز، شمال اصفهان و جنوب تهران باد نسبتاً شدید سبب ایجاد گردوخاک و   های قم، امروز و فردا در استان

شود؛ در سه روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید همراه با گردوخاک و در منطقه زابل  کاهش دید افقی می

 .توفان گردوخاک خواهیم داشت

 .فارس و در دو روز آینده شرق دریای عمان مواج است شرق خلیج امروز

شود که این شرایط روز جمعه نیز حاکم خواهد بود؛ بیشینه  بینی می آسمان تهران روز آینده کمی ابری در بعدازظهر وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود 91و  16و کمینه دما فردا در تهران 

ترین شهرهای کشور و اردبیل  درجه باالی صفر گرم 05باالی صفر و پس از آن کرمانشاه با دمای درجه  01روز آینده اهواز با دمای 

 .ترین شهرهای کشور خواهند بود درجه باالی صفر خنک 59درجه باالی صفر و شهرکرد با دمای  50با دمای 

 .مشاهده کنند کشاورزی را از اینجاتوانند خبرنامه هفتگی هواشناسی  کاربران همچنین می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - /6۳41۰45:  تاریخ

  میلیون هکتار مرتع در کشور میلیون هکتار مرتع در کشور   ۸0۸0وجود وجود / / شودشود  سازی میسازی می  مراتع کشاورزی در سطح کشور غنیمراتع کشاورزی در سطح کشور غنی
زارهای کم  مراتع کشاورزی موجود در سطح کشور، با تبدیل دیم: ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت مشاور رئیس سازمان جنگل

 . شود ی میساز بازده به مراتع غنی

از زنجان، نگهدار اسکندری ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

منابع طبیعی و مراتع در با اجرای طرح جامع نگری اقدامات مؤثری در راستای افزایش حفظ و نگهداری : استان زنجان اظهار کرد

رود، به دلیل عدم جامعه  تاالب جازموریان که اسوه انبار علوفه در سطح کشور به شمار می: وی ابراز کرد.آید سطح کشور به عمل می

با تبدیل : ها و مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد مشاور رئیس سازمان جنگل.نگری تبدیل به یک انبار خاک شده است

وی با بیان اینکه باال رفتن درجه دما و گرم شدن هوا .توان در غنی سازی مراتع کشور اقدام کرد ای کم بازده به مراتع میزاره دیم

درصد از تولیدات مواد  59با ادامه این روند حداقل : سبب افزایش نیاز به آب در مراتع و اراضی کشاوری کشور شده است، گفت

با توجه به افزایش دما و کاهش تولید : شاره به افزایش جمعیت در سال های آینده عنوان کرداسکندری با ا.یابد غذایی کاهش می

میلیون هکتار زمین کشاورزی، یک و نیم  50وی با بیان اینکه از .شویم محصوالت و مواد غذایی با مشکالت متعددی روبرو می

ها  مشاور رئیس سازمان جنگل.شود و هوا بسیار مؤثر واقع می ها در تعدیل آب نقش جنگل: شود، افزود میلیون تن اکسیژن تولید می

نقش مراتع : درصد گوشت قرمز ارگانیک کشور وابسته به مراتع است، عنوان کرد 54و مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه 

طبیعی بسیار مؤثر است و در در کاهش فرسایش خاک نقش منابع : وی بیان کرد.در تولید گوشت قرمز در کشور بسیار مؤثر است

میلیارد هکتار اراضی جنگلی در سطح  0اسکندری با بیان اینکه از  .میلیون هکتار مرتع در سطح کشور وجود دارد 10سطح کشور 

باید با حفظ و نگهداری از اراضی جنگلی و منابع طبیعی در راستای کاهش : شوند، تصریح کرد جهان یک درصد دچار حریق می

 .این منابع در سطح کشور اقدام شود سوزی آتش

 مقابله با زمین خواری*

ادعای کشاورزان برای حفظ و نگهداری اراضی کشاورزی : وی به مطرح شدن پدیده زمین خواری در سطح کشور اشاره و ادامه داد

 .توان، زمین خواری به شمار آورد در مناطق روستایی را نمی

توان بخشی از اختالفات مربوط به زمین  می 50بر اساس ماده : و آبخیزداری کشور اضافه کردها و مراتع  مشاور رئیس سازمان جنگل

خواری را در سطح کشور بر طرف کرد که در تحویل و تحول زمین در مقیاس های بزرگ باید دقت به عمل آید تا از پدیده زمین 

به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان  وی در پایان با اشاره به انتصاب خلیل آقاجانلو.خواری جلوگیری شود

ما انتظار داریم با معارفه خلیل آقاجانلو به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اقدامات مفید و مطلوب در : کرد

 .این نهاد انجام گیرد

ستای چارچوب قانون با تعامل با مردم و همکاری با مسؤوالن های خود در را منابع طبیعی برای تمام فعالیت: اسکندری اضافه کرد

 .استانی فعالیت های خود را انجام دهد

مشاوره ازجمله امور قابل توجه به شمار : های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و گفت وی به لزوم توجه به سیاست

 .های این نهاد مورد توجه قرار گیرد الیترود که باید در راستای پیشبرد امور و نیز توسعه فع می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - 6۳41۰451:  تاریخ

  شودشود  کاری در کشور انجام میکاری در کشور انجام می  هزار هکتار جنگلهزار هکتار جنگل  ۱5۱5امسال امسال 
با توجه به رویکرد این : کاری دامنه جنوبی البرز گفت ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بازدید از طرح جنگل رئیس سازمان جنگل 

انجام خواهد  کاری در سطح کشور هزار هکتار جنگل 05کاری اقتصادی، امسال  سازمان در مورد مشارکت مردم در توسعه جنگل

به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، خداکرم جاللی با  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شد

این : ی قرار گرفته است، گفتکار هزار و پانصد هکتار از ارتفاعات شمال تهران زیر پوشش عملیات جنگل50اشاره به اینکه تاکنون 

 99و  5، 0، 1، 9، 5های مناطق  ها و فضای سبز شهرداری تهران و شهرداری اقدامات با همکاری و مشارکت خوب سازمان بوستان

با توجه به رویکرد این سازمان در خصوص مشارکت مردم در توسعه : معاون وزیر جهادکشاورزی افزود.تهران انجام شده است

 .کاری در سطح کشور انجام خواهد شد هزار هکتار جنگل05اقتصادی، امسال  کاری جنگل

کاری است که امیدواریم با  هزار هکتار دیگر از دامنه جنوبی البرز مستعد جنگل6بر اساس مطالعات صورت گرفته : وی بیان داشت

 .ری قرار گیردکا تأمین اعتبار به موقع تا سه سال آینده این میزان نیز زیر پوشش عملیات جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری  ها و اولویت سازمان جنگل اجرای طرح کمربند سبز شهر تهران از برنامه: ها تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

محیطی و اکولوژیکی حائز اهمیت دانست و تصریح  کاری دامنه جنوبی البرز را از لحاظ زیست جاللی اجرای طرح جنگل.کشور است

این طرح عالوه بر افزایش زیبائی محیط، تولید اکسیژن و تلطیف هوا در حفظ آب، خاک و جلوگیری از سیل تأثیر به اجرای : کرد

های  سزائی داشته و همچنین مانع از توسعه شهر در این مناطق شده و عاملی برای جلوگیری از زمین خواری و تعرض به عرصه

 .آید طبیعی به شمار می منابع
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 انتصابات

 فارس - /6۳41۰45:  تاریخ

  مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد 
مجری طرح پنبه، دانه های روغنی و گیاهان صنعتی منصوب وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی ابراهیم هزار جریبی را به سمت 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به جایگاه پنبه در تامین نیازهای صنعتی نساجی کشور  خبرگزاری فارسبه گزارش . کرد

ابراهیم هزار جریبی را با پیشنهاد معاون امور   حجتی طی حکمی ای، محمود و کمک به تامین روغن خوراکی و محصوالت علوفه

 .زراعت به عنوان مجری طرح پنبه منصوب کرد

وری آب در تولید و کاهش واردات و نیل به خود اتکایی  در حکم وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش عملکرد و بهبود و ارتقای بهره

 .تاکید شده است

ری کرده است که مجری طرح پنبه با حمایت معاونان، مدیران و روسای سازمان های جهاد حجتی در این حکم ابراز امیدوا

های فنی و   گیری از تجربیات کشاورزان در تدوین و اجرای برنامه کشاورزی استان ها و بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد و بهره

 .اقتصادی برای تولید پایداراین محصول گام بردارد

 .از این سمت، مدیریت دفتر پنبه، دانه های روغنی و گیاهان صنعتی را در معاونت امور زراعت بر عهده داشت هزار جریبی پیش

چندی پیش نیز در حکم جداگانه ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی علیرضا یزدانی به عنوان مجری طرح چغندر قند و نیشکر 

 .منصوب شد
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 انتصابات
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  طاهایی جایگزین خسروتاج شدطاهایی جایگزین خسروتاج شد

حکمی، منوچهر طاهایی را به سمت مشاور وزیر، سخنگو و رئیس زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور  محمدرضا نعمت

 .رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد شورای اطالع

زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی، منوچهر طاهایی را به سمت مشاور وزیر،  به گزارش مهر، محمدرضا نعمت

پیش از این مجتبی خسروتاج، قائم مقام . ت، معدن و تجارت منصوب کردرسانی وزارت صنع سخنگو و رئیس شورای اطالع

ماموریت برای سخنگوی جدید وزارتخانه در نظر گرفته شده که  55نعمت زاده در این حکم، .زاده، سخنگوی این وزارتخانه بود نعمت

گیری از آراء اعضا و  ها و بهره ن سیاسترسانی به منظور ترسیم نقشه راه و تعیی از جمله آن، تشکیل منظم جلسات شورای اطالع

های  رسانی و ارایه مستمر گزارش این جلسات به وزیر، ـ برگزاری منظم نشست کارشناسان محتمر در جهت ارتقای فرآیند اطالع

تخانه خبری به منظور ارائه گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت به ملت شریف ایران اسالمی و اعالم مواضع رسمی وزار

ها و اقدامات اجرایی با ارائه آمارهای رسمی، ارتقای سطح  ها و سیاست ها و تشریح برنامه در قبال مسائل روز و پاسخگویی به پرسش

رسانی عملکرد  ای در جهت اطالع های رسانه مندی از تمامی ظرفیت تعامالت با رسانه ملی، اصحاب رسانه و خبرنگاران به منظور بهره

ها و ارتقای فرهنگ عمومی به منظور حمایت اقشار مختلف مردم از تولید  معدن و تجارت و پاسخگویی به پرسش وزارت صنعت،

های اقتصاد مقاومتی و جلب مشارکت اقشار مختلف مردم، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی،  داخلی در راستای اجرای سیاست

 .های اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن است اجرای سیاست ها در راستای بهبود عملکرد و همگرایی در ها و تشکل انجمن

های تابع در رسانه ملی و  ها و شرکت ریزی جهت حضور مستمر و منظم وزیر، معاونان، مدیران کل و روسای سازمان همچنین برنامه

وزه سخنگو و مرکز روابط رسانی، ح ها به منظور گزارش عملکرد و پاسخگویی، طراحی ساختار سازمانی شورای اطالع سایر رسانه

های نیروی انسانی و آموزش مستمر آنان، راهبری و نظارت بر عملکرد مرکز  مندی از ظرفیت رسانی به منظور بهره عمومی و اطالع

های  های تابع به منظور هماهنگی بیشتر ر راستای اجرای سیاست ها و شرکت رسانی ستاد و سازمان روابط عمومی و اطالع

گذاری اخبار و اطالعات در ستاد،  رسانی درون سازمانی به منظور فرآیندسازی درخصوص اشتراک ، تقویت سامانه اطالعرسانی اطالع

رسانی در  ها در فرآیند اطالع های صنعت، معدن و تجارت استان گیری از ظرفیت سازمان سازی آن، بهره های تابعه و یکپارچه سازمان

ای آن و  های رسانه راهبری و نظارت بر عملکرد روزنامه صمت و تقویت ظرفیت  های محلی،  انهها و ارتباط و ت عامل با رس استان

رسانی درخصوص  های مکتوب و مقابله با انحصار در نشر اخبار و اطالعات و اطالع ارتقای ارتباط و تعامل مناسب با سایر رسانه

گذاران خارجی با  المللی برای سرمایه رت به ویژه در عرصه بینهای مختلف صنعت، معدن و تجا گذاری در بخش های سرمایه ظرفیت

های الزم جهت دسترسی آسان و شفاف به اطالعات از جمله دیگر ماموریت  های پسابرجام و ایجاد زیرساخت مندی از ظرفیت بهره

های  ر راستای اجرای سیاستطراحی، تولید و پخش منظم برنامه در رسانه ملی با هدف ارتقای فرهنگ عمومی د.های طاهایی است

های اجتماعی به منظور بهبود  هی بالقوه فضای مجازی و شبکه اقتصاد مقاومتی به ویژه حمایت از تولید ملی، استفاده از ظرفیت

ای در راستای ارتقای فرهنگ عمومی، ارائه گزارش هفتگی به وزیر درخصوص اهم  های رسانه سازی رسانی و جریان فرآیند اطالع

ها و  های اصحاب رسانه و خبرنگاران نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران وزارتخانه و بازتاب فعالیت اهدیدگ

رسانی و سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید به منظور ارائه آمار و گزارش عملکرد وزارت  ارتباط مستمر و هماهنگی با شورای اطالع

 ظایفی است که وزیر صنعت بر عهده سخنگوی جدید قرار داده استصنعت، معدن و تجارت از دیگر و

/news/fa/ir.iana.www//:http19565D%/1%B0% 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  درصدی قیمت لیموترشدرصدی قیمت لیموترش  044044افزایش افزایش 

های کشور آغاز شده و به گفته وزارت کشاورزی و باغداران هیچ کمبودی در بازار وجود  در حالی که فصل برداشت لیموترش از باغ

 .درصدی مواجه شده است 544ندارد، قیمت این محصول از تولید تا بازار مصرف با افزایش 

شود و فصل خرید لیمو و  های مختلف کشور آغاز می برداشت لیموترش در استان های تیرماه هر سال به گزارش ایسنا، از نیمه

کند و بخشی از آن را از بین  اما هر ساله بیماری جاروک جادوگر این محصول را محکوم به نابودی می. شود آبلیموگیری آغاز می

ستان هرمزگان به کهگیلویه و بویراحمد به دلیل ای که حتی وزارت کشاورزی تغییر قطب تولید لیموترش را از ا برد؛ به گونه می

 .شیوع آفت در دستور کار خود قرار داده است

مان سوز جاروک جادوگر که هر ساله بخشی از لیموترش را از بین برده است، سبب شده هر ساله بازار لیموترش با  بیماری خانه

های  مدیر کل دفتر میوه -پور  ه گفته ابوالقاسم حسننوسانات قیمت و مشکالت متعددی دست و پنجه نرم کند که البته ب

 .عامل نوسان قیمت و برهم خوردن تعادل بازار آن است -گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی 

 های ایرانی جوابگوی نیاز کشور است لیموترش

یت بهتری نسبت به سال گذشته وجود دارد و امسال وضع: این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به ایسنا گفت

هزار تن محصول تولید و به بازار عرضه شود که برای نیاز داخلی  544هزار هکتار باغ لیموترش  19شود از حدود  بینی می پیش

 .کند کفایت می

های هرمزگان، فارس، خوزستان،  اناست: که برداشت لیموترش از نیمه تیرماه تا اواخر مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد وی با بیان این

های تولیدکننده این محصول هستند که اوج برداشت این محصول در  کهگیلویه و بویراحمد و جنوب کرمان از جمله استان

کنیم کهگیلویه و بویراحمد نیز که تازه به جمع تولیدکنندگان این محصول پیوسته  بینی می هرمزگان و فارس وجود دارد که پیش

 .واند تولید مناسبی داشته باشداست بت

علت اصلی نوسان قیمت و برهم خوردن : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مدیر کل دفتر میوه

 های کنونی الشعاع قرار داد، چرا که با پتانسیل تعادل بازار برای لیموترش بیماری جاروک جادوگری بوده که هرساله تولید را تحت

 .کردیم هزار تن تولید می 144باید ساالنه حدود 

بازار لیموترش در حال حاضر مساعد است و : های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد مدیر کل دفتر میوه

های  به نمونه شان رضایت نسبی دارند، اما با توجه به باالتر بودن قیمت لیموترش نسبت تولیدکنندگان از نرخ فروش محصول

توان روی صادرات آن حساب باز کرد، چرا که در کشورهای دیگر عمدتا لیموترش از نوع لیزبون را مصرف  خارجی چندان نمی

 .شود ای تولید می کنند و در ایران لیموترش جهرمی یا همان شیشه می

 درصدی قیمت لیموترش ایرانی در کنار لیموی خارجی 544افزایش 

هاست  گرچه سال: ی وضعیت تولید و بازار لیموترش به ایسنا، گفت درباره -نایب رییس اتحادیه باغداران  -دلو البته مجتبی شا

های اخیر بخشی از باغات  بیماری جاروک جادوگر لیموترش به تولید این محصول ضربه سنگینی وارد کرده است، اما طی سال

شود که با توجه  های قبل می لیه تولید بوده و هر ساالنه تولیدشان بیشتر از سالاکنون در مراحل او اند که هم اصالح و جایگزین شده

 .های اولیه تولید امسال از سال گذشته بیشتر خواهد شد و به اندازه کافی لیموترش در بازار وجود دارد به آمارها و ارزیابی

قیمت منطقی هر محصول : ومان متفاوت است، افزودت 0444تا  0444فروشی لیموترش از کیلویی  که قیمت عمده وی با بیان این
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 .تومان متفاوت باشد 14تا  94فرشی تا بازار مصرف باید حدود  فروشی و خرده کشاورزی مانند لیموترش از بازار عمده

بان خورشید ای مانند خیا های رسیده در مراکز عرضه این در حالی است که براساس گزارش: نایب رییس اتحادیه باغداران ادامه داد

درصدی در بازار  544شود و این افزایش  تومان عرضه می 50444تا  1444تهران یا همان خیابان شهید ناطقی، لیموترش کیلویی 

 .منطقی نیست

 برای خرید آبلیمو دست نگه دارید

بالغ اطالعیه وزارت بهداشت شادلو یکی از دالیل باالبودن قیمت لیموترش در بازار را بدبینی مردم نسبت به آبلیموی صنعتی و ا

های نظارتی باید نسبت به بازار محصوالت کشاورزی حساسیت به خرج  دستگاه: مبنی بر طبیعی نبودن آن عنوان و تصریح کرد

کنندگان لیموترش حتی از پالپ و پوست این محصول استفاده  استفاده کنند، چرا که عرضه ای سوء دهند و اجازه ندهند عده

 .فروشند آن را با دو برابر قیمت به مردم می کنند، اما می

تر شویم  هر چه به شهریور و مهرماه نزدیک: اکنون در فصل نوبرانه عرضه لیموترش در بازار هستیم، گفت که هم وی با بیان این

یمو و آبلیموگیری در شود، بنابراین بهترین فصل برای خرید ل تر و آبلیموگیری از آن بیشتر می لیموترش عرضه شده در بازار کیفی

رسیم تنها به اندازه نیاز  کنیم تا قدری صبر کنند و تا آن زمان که به اوج عرضه این محصول می این دو ماه است و از مردم تقاضا می

 .روزانه خود لیموترش خریداری کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http19956D%/1%A0%D0 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  پای انار آفریقا به میدان رسیدپای انار آفریقا به میدان رسید/ / ثبات قیمت میوه در بازارثبات قیمت میوه در بازار

سیب فرانسه، گالبی چینی و در حال حاضر میوه های خارجی همچون لیموترش برزیل و ترکیه، : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 . انار آفریقا به تازگی در بازار عرضه می شود

با اشاره به ثبات قیمت انواع خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با 

 6الی  0هزار تومان،زردآلو و انگور یاقوتی  1الی  1در حال حاضر نرخ هر کیلو گیالس : اظهار داشتمیوه نسبت به هفته گذشته 

 .هزار تومان است 1الی  6هزارتومان، انبه 

 

هزار  0هزار تومان، آلبالو بذر داخلی  6الی  0هر کیلو سیب گالب : وی با اشاره به قیمت سایر میوه های فصل افزود

 54الی  0هزار تومان و گالبی بیروتی  6الی  1هزار تومان، شلیل  1الی  6هزار تومان، هلو  6الی  544زار و ه 0تومان،بذرخارجی 

 .هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش می رسد 6الی  0هزار تومان و گالبی متفرقه 

تومان و  544الی هزار و  144( مه، پلو،کوکو و آشقور)نرخ هر کیلو سبزی جور: مهاجران با اشاره به نرخ انواع سبزی ادامه داد

 .تومان است 944الی هزار و  044خرودن 

هزار  9الی  944تومان، بوته ای هزار و  544هزار و  9نرخ هر کیلو خیار گلخانه  : رئیس اتحادیه میوه و سبزی در ادامه یادآور شد

الی هزار تومان،لیمو ترش  644تومان،پیاز  944الی هزار و  144تومان، سیب زمینی  944الی هزار و  044فرنگی تومان، گوجه 

 .هزار تومان است 59هزار تومان، وارداتی  1الی  0داخلی 

با توجه به فراوانی تولید میوه های تابستانه افزایش قیمتی را در : وی با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت در روزهای آتی گفت

 .اهیم کردروزهای آتی در بازار تجربه نخو

در حال حاضر میوه های خارجی همچون لیموترش برزیل و : مهاجران با اشاره به وضعیت عرضه میوه های خارجی تصریح کرد

ترکیه، سیب فرانسه، گالبی چینی و انار آفریقا به تازگی در بازار عرضه می شود که به سبب قیمت باال نسبت به میوه های داخلی 

 .فقط جنبه زینتی دارد

 04هزار تومان، انار آفریقا  59هزار تومان، گالبی چینی  56هزار تومان، سیب فرانسه  59تنی است هر کیلو لیموترش برزیل گف

 .هزار تومان در بازار به فروش می رسد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5600506D%/1% 
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 و قیمت ها بازار
 ایرنا 5941/40/62 :تاریخ خبر

  ثبات قیمت میوه در فصل تابستان ادامه دار شد ثبات قیمت میوه در فصل تابستان ادامه دار شد 

انواع : رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی از ثبات قیمت انواع میوه و سبزی و صیفی در بازار خبر داد و گفت -ایرنا -تهران
 .  دی در عرضه نداریممیوه، سبزی و صیفی مورد نیاز فصل تابستان تامین است و کمبو

امروز در میدان میوه و : حسین مهاجران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت بازار میوه و سبزی گفت

 15هزار ریال، آلبالو داخلی بین  14هزارریال، گیالس معمولی حدود  14تره بار نرخ هر کیلوگرم گیالس تکدانه درجه یک لواسان 

هزار ریال  64تا  95هزارریال ، سیب گالب، زردآلو، هلو زعفرانی، شلیل و انگور سفید بین  64هزار ریال و آلبالوی خارجی  05 تا

 .عرضه می شود

هزار  64تا  04در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم انگور یاقوتی : وی با بیان این که فصل انگور یاقوتی رو به اتمام است، اظهارداشت

هزارریال عرضه می  59تا  54هزار ریال، موز بین  14تا  04هزارریال، لیموترش میناب بین  544تا  14ی شاه میوه بین ریال، گالب

هزار ریال،  55تا  1هزار ریال، طالبی را بین  95تا  54هزار ریال، خربزه را بین  1تا  0وی قیمت هر کیلوگرم هندوانه را بین .شود

 .هزار ریال اعالم کرد 59تا  0ال و گوجه فرنگی را بین هزار ری 95تا  54خیار را بین 

 .هزار ریال عرضه می شود 59تا  1هزار ریال و سیب زمینی بین  54تا  1رییس اتحادیه میوه و سبزی گفت، هر کیلوگرم پیاز بین 

تا  54سبزی خوردن بین هزارریال و  55تا  1هم اکنون قیمت انواع سبزی بین : مهاجران از کاهش قیمت سبزی خبر داد و گفت

 .هزار ریال بود 94تا  55هزار ریال است، درحالی که قیمت هر کیلوگرم سبزی در ماه مبارک رمضان بین  51

 56میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  554به گزارش ایرنا، هم اکنون سالیانه بیش از 

 . اختصاص داردمیلیون تن آن به محصوالت باغی 

 .وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم تاکنون مجوزی برای واردات میوه به جزء موز، آناناس و انبه صادر نکرده است
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 0/62تیر ماه  1/چهار شنبه 

  گروه مواد خوراکی کاهش و سه گروه افزایش یافتگروه مواد خوراکی کاهش و سه گروه افزایش یافت  ۴۴نرخ نرخ 

گروه  6تیرماه نشان می دهد قیمت  95گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به  55آمار بانک مرکزی از خرده فروشی  <مواد غذایی

گروه نیز ثابت مانده  9اهش، سه گروه کاالیی افزایش یافته و کاالیی از جمله گوشت قرمز و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل از آن ک

تیر  95بر اساس جداول آماری بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی برخی اقالم خوراکی در تهران در هفته منتهی به .است

 .ماه، قیمت گروه لبنیات و چای در این هفته ثابت مانده است

 
درصد افزایش را تجربه کرده اند، ضمن آنکه قیمت حبوب  160درصد و قند و شکر  960برنج همچنین قیمت تخم مرغ سه درصد، 

درصد و روغن نباتی  461درصد، گوشت مرغ  469درصد، گوشت قرمز  160درصد، سبزی های تازه  160درصد، میوه های تازه  465

 .درصد کاهش یافته اند 465

 لبنیات و تخم مرغ* 

روه لبنیات بهای تمام اقالم این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود و قیمت تخم مرغ معادل سه در هفته مورد گزارش در گ

 .هزار ریال فروش رفت 04هزار ریال تا  00درصد افزایش داشت و شانه ای 

 برنج و حبوب* 

فت؛ در گروه حبوب قیمت لوبیا سفید درصد افزایش یا 160درصد تا  469در این هفته در گروه برنج بهای تمام اقالم این گروه بین 

 .درصد کاهش داشت و سایر اقالم این گروه ثابت بود 465درصد و لوبیا قرمز  461درصد افزایش و بهای لپه نخود معادل  469معادل 

 میوه ها و سبزی های تازه* 

میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری گالبی عرضه کمی داشت؛ سایر اقالم 

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

د درص 069میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای موز معادل 

 .درصد کاهش یافت 5160درصد تا  161افزایش داشت و نرخ سایر اقالم این گروه بین 

درصد  5669درصد تا  465درصد افزایش و قیمت سایر اقالم این گروه بین  466در گروه سبزی های تازه نیز بهای خیار معادل 

 .کاهش داشت

  قند، شکر، چای و روغن نباتی* 

قیمت . درصد افزایش داشت 069درصد و شکر  160درصد کاهش، بهای قند معادل  465معادل  در این هفته قیمت روغن نباتی

 .چای خارجی و روغن نباتی جامد بدون تغییر بود

 تغییر ساالنه* 

درصد، برنج  565درصد، تخم مرغ  165بررسی قیمت گروه های اعالم شده با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد قیمت لبنیات 

 51درصد، گوشت مرغ  569درصد، گوشت قرمز  460درصد، سبزی های تازه  065درصد، میوه های تازه  9560حبوب  درصد، 1061

 .درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است 569درصد افزایش داشته اند و روغن نباتی  5061درصد و چای  11درصد، قند و شکر 

e=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http14e5c1c1f1505141f41550e6ed 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - 6۳41۰45۹:  تاریخ

  محصول صادراتی ابالغ شدمحصول صادراتی ابالغ شد  ۱۱۱۱بندی بندی   از سوی سازمان توسعه تجارت ضوابط جدید بستهاز سوی سازمان توسعه تجارت ضوابط جدید بسته
بار را به گمرک کشور ابالغ و اعالم  های صادراتی میوه و تره بندی محموله های بسته ای شاخص سازمان توسعه تجارت در اطالعیه 

 . هاست کرد از اول مرداد ماه سال جاری صادرات این محصوالت منوط به رعایت این شاخص

های صادراتی میوه  به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، بر اساس این تصمیم صدور محموله خبرگزاری فارسبه گزارش 

بندی تعیین شده انجام شود و حمل زمینی و دریایی آنها به مقصد  های بسته بار از ابتدای مردادماه باید بر اساس شاخص و تره

 .دار مجاز است سردخانهکشورهای خریدار فقط با کانتینرهای یخچالی و شناورهای 

بار تاکید شده  بندی و کیفیت حمل و نگهداری محصوالت میوه و تره در این اطالعیه بر لزوم رعایت و ارتقای استانداردهای بسته

های صادراتی از جمله  بار با توجه به جلسات مشترک کارشناسی و تخصصی با تشکل بندی میوه و تره های بسته شاخص.است

محصوالت کشاورزی تعیین شده و بر اساس آن لزوم انجام اقدامات اثربخش برای ارتقای سطح کیفی محصوالت اتحادیه ملی 

 .سازی، حمل و نقل و نگهداری کاال مورد تاکید قرار گرفته است صادراتی در مراحل آماده

 :محصول صادراتی ایران به شرح ذیل است 99ها در مورد  این شاخص

 بندی سیب درختی بسته -5

 گیر دو ردیف، سه ردیف و چهار ردیف در کارتن با شانه و ضربه

 (9سیب درختی درجه )کیلوگرم  1در کارتن تا 

 بندی انار بسته -9

 (یک ردیف یا دو ردیف) کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه یا فوم 

 بندی کیوی بسته -1

 کیلوگرم 0تا  1در کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه 

 کیلوگرم 1-5فه در سبد دور ردی

 کیلوگرم بدون شانه 9تا  5/5در کارتن 

 بندی لیمو شیرین بسته -0

 کیلوگرم 5در کارتن و سبد یک ردیفه با شانه یا بدون شانه تا 

 کیلوگرم 54در کارتن و سبد دو ردیفه حداکثر 

 بندی لیمو ترش بسته -5

 کیلوگرم 1-55در کارتن صادراتی 

 بندی پرتقال بسته -6

 کیلوگرم 1یا سبد صادراتی در کارتن 

 کیلوگرم 55در کارتن یا سبد صادراتی تا 

 دار های تازه هسته بندی زردآلو، گیالس، آلبالو، هلو، شلیل، آلو و سایر میوه بسته -0

 کیلوگرم 6گرم تا  544در کارتن یا سبد از 

 (آیس برگ)بندی گل کلم، کلم، کاهو ساالدی  بسته -1

http://www.farsnews.com/
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 (کیلوگرم و انواع کلم 59کیلوگرم کاهو ساالدی و تا  1تا ) در سبد یا کارتن یک ردیفه

 بندی کاهو رسمی و کاهو چینی بسته -0

 کیلوگرم 56-59در سبد 

 بندی سیب زمینی و پیاز بسته -54

 کیلوگرم 55-1کارتن 

 کیلوگرم 94-1کیسه توری 

 بندی هندوانه بسته -55

 کیلوگرم 51کارتن یک ردیفه تا 

 یلوگرمک 51سبد یک ردیفه تا 

 باکس چوبی حداکثر تا هزار کیلوگرم

 دار ای در کانتینر یخچال به صورت فله

 بندی انواع خربزه بسته -59

 کیلوگرم 55کارتن یک ردیفه تا 

 کیلوگرم 55سبد یک ردیفه تا 

 بندی انواع فلفل دلمه بسته -51

 کیلوگرم 54سبد یا کارتن یک یا دو ردیفه حداکثر 

 کدو و بادمجانبندی خیار،  بسته -50

 کیلوگرم 55کارتن یا سبد تا 

 بندی گوجه فرنگی بسته -55

 کیلوگرم 54سبد یا کارتن تا 

 بندی کرفس و تره فرنگی بسته -56

 کیلوگرم 59سبد یا کارتن تا 

 بندی سیر بسته -50

 کیلوگرم 54سبد، کارتن یا کیسه توری تا 

 بندی انگور بسته -51

 یلوگرمک 1در سبد یا کارتن حداکثر تا 

 بندی خرمالو بسته -50

 کیلوگرم 1سبد یا کارتن حداکثر تا 

 بندی به و گالبی بسته -94

 کیلوگرم 54کارتن و سبد یک یا دو ردیفه حداکثر تا 

 بندی فلفل ریز و بامیه بسته -95

 کیلوگرم 1سبد یا کارتن حداکثر تا 

 بندی کلم بروکلی بسته -99
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 کیلوگرم 59در یخدان تا 

ای از جمله عراق و کشورهای عربی حوزه  بار از اقالم مهم صادراتی ایران است که بازارهای منطقه میوه و تره: افزاید میاین گزارش 

 .رود خلیج فارس از مقاصد مهم این محصوالت به شمار می

والت با افت میزان و بندی مناسب، صادرات این محص ای و عدم بسته های گذشته به دلیل برخی مشکالت از جمله صدور فله در سال

بار با رعایت استانداردهای  کاهش قیمت مواجه بود به همین دلیل در سال جاری تصمیم بر آن شد که صادرات میوه و تره

 .بندی انجام شود بسته

 .نامه از ابتدای مرداد ماه الزم االجرا است این آیین

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054090445905 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 6۳41۰4/0:  تاریخ

    ۱5۱5میلیون دالر تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سال میلیون دالر تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سال   0۳۸0۳۸بهبود بهبود 
تجارت خارجی بخش کشاورزی در سه ماهه امسال در مقایسه با تراز : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . میلیون دالر بهبود یافت 511مدت مشابه پارسال 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده بابیان این که تراز تجارت خارجی بخش  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال : میلیون دالر رسید، گفت 006تهای خرداد ماه سال جاری به منفی کشاورزی تا ان

 .میلیون دالر بهبود یافته است 511( میلیون دالر 010منفی )گذشته

ت مشابه سال در سه ماهه اول امسال میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی نسبت به مد: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .درصد کاهش داشته است 660درصد افزایش و واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال  1قبل 

درصد  5560درصد و از لحاظ ارزشی  060بخشنده سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور را در مدت یاد شده از نظر وزنی 

هزارتن تولیدات بخش  151یک میلیون و :معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد.اعالم کرد

 .میلیون دالر در سه ماهه اول امسال به کشورهای دیگر صادر شده است 900کشاورزی ایران به ارزش یک میلیارد و 

میلیون  51)،رب گوجه فرنگی(میلیون دالر 510)ته با پوستبخشنده پنج قلم عمده صادراتی بخش کشاورزی را از لحاظ ارزشی پس

در سه ماه اول سال :اعالم کرد و افزود( میلیون دالر 05)و ماست( میلیون دالر 06)،مغز پسته(میلیون دالر 00)،سیب تازه(دالر

لحاظ وزنی نسبت به  درصد از 54درصد و دام و طیور  16درصد،شیالتی  09جاری،صادرات بخش کشاورزی در محصوالت باغبانی 

 .مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است

وی پنج قلم عمده وارداتی در سه ماهه اول امسال را ذرت دامی،لوبیای سویا،کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا،برنج نیمه 

ماهه اول امسال واردات بخش  در سه:سفید و یا کامل سفید شده و سایر به صورت دانه به جز گندم دامی عنوان و خاطرنشان کرد

 .میلیون دالر از نظر ارزشی کاهش یافته است 10میلیون دالر در سال گذشته به دو میلیارد و  516کشاورزی از دو میلیارد و 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - 6۳41۰4/0:  تاریخ

  های کشاورزی ایران و سوئد بررسی شدهای کشاورزی ایران و سوئد بررسی شد  های توسعه همکاریهای توسعه همکاری    راهراه
الملل  های کشاورزی ایران و سوئد با حضور کاردار سفارت سوئد در تهران و مدیرکل امور بین های گسترش همکاری  ها و راه زمینه 

 . وزارت جهاد کشاورزی بررسی شد

مدیر کل امور بین الملل و سازمان های  یبه نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار هومن فتح خبرگزاری فارسبه گزارش 

با لینر کاردار سفارت سوئد در تهران، زمینه های همکاری دو کشور در حوزه های مختلف  تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

 .کشاورزی از جمله ماشین آالت، تبادل دانش و تجربیات علمی و فنی، صنایع غذایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

 .دار،همچنین راهکارهای ارتقاء روابط دو جانبه در زمینه سالمت محصوالت کشاورزی و غذایی نیز به تفصیل بررسی شددر این دی

مقرر شد، زمینه های همکاری مورد عالقه ایران و سوئد شناسایی و از طریق کانال « فتحی»و « لینر»براساس این گزارش،در دیدار 

  .های دیپلماتیک تبادل شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054015444910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950431000237


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

55 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

ورود کشاورزی به بازار ورود کشاورزی به بازار بازمهندسی چندمنظوره، شرط بازمهندسی چندمنظوره، شرط / / ترکیه تهدیدی برای بازارهای ایران در روسیه نیستترکیه تهدیدی برای بازارهای ایران در روسیه نیست

  المللیالمللی  بینبین

سازی روابط مسکو و آنکارا آن را از دست بدهد و همچنان به برجسته شدن مشکالت  ایران بازاری در روسیه نداشت که با روان

المللی به قوت خود باقی  ساختاری و هموار شدن صادرات فرصت برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران در روسیه و بازارهای بین

 .است

سازی روابط مسکو و آنکارا آن را از دست بدهد و همچنان به برجسته شدن  ایران بازاری در روسیه نداشت که با روان

المللی  مشکالت ساختاری و هموار شدن صادرات فرصت برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران در روسیه و بازارهای بین

 .به قوت خود باقی است

متأسفانه ایران در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  روز در گفترئیس اتاق اصناف کشور ام

 .سازی روابط دو کشور از دست بدهد ها در روسیه نتوانست بازاری دست و پا کند که اکنون آن را با روان غیاب ترک

الت در حوزه بازرگانی و لزوم توجه و تجهیز فنی و زیرساختی گرفته مشخص شدن عمق مشک اتفاق مثبت صورت: علی فاضلی افزود

برندسازی از معضالتی است که  بندی و گیری برای ارتقاء آن، نبود سیستم بسته نبود شبکه ریلی و تصمیم: وی خاطرنشان کرد.بود

 .جا بگذارد بهتواند اثر مفید خود را در اقتصاد کشور  به بهانه ورود به بازار روسیه برجسته شد میاگر

معضالت سیستم بانکی و لزوم تطبیق آن با سیستم جهانی همچنین ضرورت کاهش نرخ سود بانکی از حوادث : فاضلی ادامه داد

 .گیر کشور محرز شد مثبتی بود که در جریان تالش برای جاگیری در بازار روسیه به مدیران تصمیم

 های غیرمفید، اولویت کشاورزی است حذف واسطه

المللی نیازمند بازمهندسی چندمنظوره است، به  بخش کشاورزی برای ورود به بازارهای بین: اتاق اصناف کشور تصریح کرد رئیس

 .شده باید در اولویت قرار گیرد های غیرمفید و کاهش قیمت تمام این معنا که حذف واسطه

 .گذاری داشت ا فرافکنی انتظار توسعه سرمایهتوان ب واردات غیرمتعارف و قاچاق باید متوقف شود و نمی: وی یادآور شد

طور کلی از دست رفته است، با  دست آوردن روسیه به توان با قاطعیت گفت فرصت ایران برای به نمی: فاضلی در پایان تأکید کرد

 ./شود المللی ازجمله روسیه همواره می شناسایی مشکالت اقتصادی و حل آن ورود ؟ بازارهای بین
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

تعیین ناظر پارلمانی در شورای عالی تعیین ناظر پارلمانی در شورای عالی / / اصالح قانون نظام مهندسی در دستور کار امروز مجلس قرار دارداصالح قانون نظام مهندسی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد

  محیط زیستمحیط زیستحفاظت حفاظت 

 .طرح اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی در جلسه علنی امروز خانه ملت اعالم وصول شد

 .طرح اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی در جلسه علنی امروز خانه ملت اعالم وصول شد

تیرماه  90شنبه  سه علنی امروز یکرئیسه مجلس شورای اسالمی در جل نژاد، عضو هیأت اصغر یوسف به گزارش خبرنگار ایانا، علی

 .ها و لوایح اعالم وصولی به هیأت رئیسه پارلمان را قرائت کرد طرح

 :ها و لوایح اعالم وصولی به شرح زیر است طرح

، حمایت از 5109های ساماندهی اتباع بیگانه، حفظ اراضی کشاورزی، اصالح موادی از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  طرح 

نعتی و ثبت اختراعات تجاری، اصالح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، الحاق دو مالکیت ص

 .ها و ادارات از پرداخت هزینه ثبتی قانون مجازات اسالمی و معافیت وزارتخانه 650تبصره به ماده 

میسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی توسط مجلس همچنین انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد ک

قانون عضویت و لغو عضویت ( 5)ماده ( الف)بند ( 5)عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت محیط زیست در اجرای ردیف  به

ر د( 5101شهریورماه  55مصوب )ها  نمایندگان مجلس شورای اسالمی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت

 ./دستور کار امروز مجلس قرار دارد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  مشتری کشاورزی در مجلس دهممشتری کشاورزی در مجلس دهم  کمیسیون بیکمیسیون بی

های دور کمیسیون مظلوم کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی حتی در  از گذشته. طور بوده است همیشه همین

زدند طرفدارانی  های مجلس تکیه می های تابعه که بر کرسی ربط یا مدیران وزارتخانه و سازمان های ذی آموختگان رشته بین دانش

 :نداشته است، به همین جهت

های دور کمیسیون مظلوم کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای  از گذشته. طور بوده است همیشه همین

های  های تابعه که بر کرسی ربط یا مدیران وزارتخانه و سازمان های ذی آموختگان رشته اسالمی حتی در بین دانش

 :زدند طرفدارانی نداشته است، به همین جهت مجلس تکیه می

 (خردادماه 90این دوره تا شنبه )شود  تا آخرین روزهای نهایی شدن مشخص نمیمعموالً اعضای این کمیسیون و هیأت رئیسه  -

شد،  های ادوار کشاورزی یافت می در برخی از کمیسیون... گرفته تا برقکار، معلم، کارمند و( زنان و زایمان)کرده مامایی  از تحصیل -

 .کردند ها را به این مجموعه تحمیل می چرا که معموالً سرریز دیگر کمیسیون

آموختگان کشاورزی یا فعاالن تجربی این بخش، کمتر از نیاز کمیسیون بوده که جبراً بازماندگان دیگر  در مواردی نیز تعداد دانش -

 .گرفتند ها در این خانه، مأوی می کمیسیون

های  آموخته رشته نشنفر دا 95خانه خالی کمیسیون کشاورزی مجلس، بیش از  91امسال اما شرایط به نحو دیگری بود و از 

زیرگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست یا کشاورزان تجربی یا اعضای خانه کشاورز بودند، اما افرادی که به دلخواه و 

 .شدند را شامل می( درصد 64)نفر  55نام کردند، در نهایت  با انگیزه و شوق خدمت در کمیسیون ثبت

 چرا چنین شد؟

آموختگان کشاورزی و واجدین شرایط که باید جایگاه آنها در کمیسیون کشاورزی  د که حداقل هشت نفر از دانشجالب توجه این بو

های دیگر، اصرار  باشد، با طرح مباحثی چون کارمند بودن در یک نهاد قبل از نمایندگی، حس و رسالت حضور در کمیسیون

های متنوع  ایت به غرق شدن کمیسیون کشاورزی در گرداب خواستهاز محل فعالیت اصلی خود دور شده که در نه... دوستان و

 .آموختگان کشاورزی انجامید دانش

شدند،  دهد، این افراد ضرورتاً باید در کمیسیون کشاورزی مستقر می نگاهی به سوابق و مشخصات برخی از نمایندگان نشان می

 .بودند های قبل در کمیسیون دیگری می حتی اگر در دوره

از این ... نشین، نبی هزارجریبی و خانی، احمد انارکی، محمد محمودی شاه نژاد، اسداهلل قره ضا تابش، سیدجواد ساداتیمحمدر

 .اند دسته

فرد است و جایگاه واقعی آنها تنها در کمیسیون کشاورزی بوده که اینک  ها در مجلس دهم منحصربه الب اینکه برخی از این تخصص

 .محروم شده است( ویژه نمایندگان بانفوذ به)ی این افراد ها کمیسیون از توانمندی

محمدرضا )، اقتصاد (علی بختیاری)های مهندس برق  ها باعث شده تا دوستان عزیزی به شرح زیر و با تخصص دادن همین جاخالی

به کمیسیون ... و( سیدراضی نوری)، پزشکی (محمد مرادی)، حقوق (محمدباقر سعادت)، مطالعات خلیج فارس (جوریانی حسنی

 .کشاورزی منتقل شوند و به جای مهندسان و دکترای کشاورزی فعالیت کنند

 ها شناسی موضوع در مرکز پژوهش آسیب
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های مجلس  شود مرکز پژوهش صورت اپیدمی در همه ادوار مجلس جاری بوده و هست، پیشنهاد می با توجه به اینکه این موضوع به

ای در مجلس گذرانده  باشد که مصوبه. شناسی این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و آسیباقدام به بررسی این معضل کند 

ربط باشد و در صورت سرریز، آن هم توسط  نامه در کمیسیون ذی آموختگان هر رشته، ابتدا موظف به ثبت شود تا نماینده دانش

 .ها، انتقال یابد به سایر کمیسیونای و بر اساس ارزیابی و مطابقت رشته تحصیلی و تجربیات  کمیته

های بزرگ کشاورزی به تهران، در مجلس دهم امید  با توجه به رونق مذاکرات و رفت و آمد وزرای کشاورزی و مدیران شرکت

در . رود و انتظار داریم کمیسیون کشاورزی قدرتمندتر عمل کند ویژه پس از برجام می بیشتری به رونق کسب و کار کشاورزی به

هایی با  آموختگان کشاورزی حاضر در مجلس به جای انتخاب کمیسیون رفت همه فرهیختگان و دانش ن صورت انتظار میای

 .های بیشتر، در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حاضر شوند جذابیت

 رئیسه و پایان ماجرا انتخاب هیأت

، پنج نفر مستقل و پنج (طلب اعتدال، ائتالف امید و اصالح)لب ط نفر اصالح 51نفره کمیسیون کشاورزی،  91جالب آنکه در جمع 

( ها جمع آرائ اصولگرایان و مستقل)رأی  54محمد شاعری، اصولگرا با  خرداد، علی 14نفر اصولگرا حضور دارند، اما در انتخابات 

رئیس دوم انتخاب  رأی نایب 59را با رئیس اول و نظر افضلی، اصولگ عنوان نایب رأی به 55رئیس کمیسیون و جالل محمودزاده با 

لیسانس  فوق)ها، سمت سخنگوی کمیسیون را پذیرفت و پست دبیر اول به محمدباقر سعادت  چی از مستقل علی وقف.شدند

 .رسید( مهندس برق)و پست دبیر دوم به علی بختیاری ( مطالعات خلیج فارس

 !یک کالبدشکافی ساده

طلبان و اعتدال و امید داعیه رئیس شدن داشتند؛ جمعی پراکنده که  نفره اصالح 51ثریت اک. پاسخ این پرسش بسیار ساده است

 .گرایان در اقلیت به فکر واحد و متحد رسیدند حتی حاضر به مذاکره و تمرکز بر اتحاد نشدند، اما اصول

 رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 محمد شاعری علی

 گلوگاه نکاء، بهشهر،: حوزه انتخابیه

 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی: تحصیالت

 اصولگرایان: حامیان

 استاندار گیالن، مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن: آخرین سمت

 رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نایب

 جالل محمودزاده

 مهاباد: حوزه انتخابیه

 لیسانس مهندسی کشاورزی: تحصیالت

 انطلب اصالح: حامیان

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد: آخرین سمت

 رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نایب

 نظر افضلی

 نبندان، سربیشه: حوزه انتخابیه
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 دکترای علوم دامی: تحصیالت

 اصولگرایان: حامیان

 عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند: آخرین سمت

 بان و اکثریت تنهاطل اصالح "ناکوک"ساز 

 .هیأت رئیسه، سخنگو، دبیر اول و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی مشخص شد

 علی ابراهیمی

 شهرستان شازند: حوزه انتخابیه

 لیسانس امور دام فوق: تحصیالت

 طلبان اعتدال اصالح. مستقل: حامیان

 معاون امور دام جهاد کشاورزی استان مرکزی: آخرین سمت

 علی اکبری

 شیراز: انتخابیهحوزه 

 کارشناس ارشد مدیریت: تحصیالت

 طلبان، ائتالف امید اصالح: حامیان

 مدیر امور عشایر کشور: آخرین سمت

 علی اکبری

 بجنورد: حوزه انتخابیه

 الملل عمومی بین کارشناسی کشاورزی، ارشد روابط: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 بخشدار مرکزی بجنورد: آخرین سمت

 نژاد ایران عبدالغفور

 چابهار: حوزه انتخابیه

 متوسطه: تحصیالت

 گرایان اصول: حامیان

 نماینده مجلس نهم: آخرین سمت

 علی بختیاری

 گلپایگان: حوزه انتخابیه

 مهندسی برق، ارشد مدیریت فناوری اطالعات: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 های بازرسی بازرس و سرپرست هیأت: آخرین سمت

 نژاد ینورمحمد تربت

 گرگان: حوزه انتخابیه
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 دکترای علوم دامی: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 عضو هیأت امنای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی: آخرین سمت

 عبداهلل حاتمیان

 درگز: حوزه انتخابیه

 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 جوریانی محمدصادق حسنی

 رشت: انتخابیهحوزه 

 دکترای اقتصاد: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 کارمند وزارت امور اقتصاد و دارایی: آخرین سمت

 سیدعالءالدین خادم

 سپیدان فارس: حوزه انتخابیه

 طلبان اصالح: حامیان

 یوسف داوودی

 سراب: حوزه انتخابیه

 دکترای دامپزشکی: تحصیالت

 کاندیدای مستقل: حامیان

 استاد دانشگاه آزاد و فعال بخش خصوصی: آخرین سمت

 محمدباقر سعادت

 دشتستان: حوزه انتخابیه

 لیسانی مطالعات خلیج فارس فوق: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 بخشدار بندر ریگ: آخرین سمت

 نژاد اهلل شریعت شمس

 رامسر: حوزه انتخابیه

 دکترای منابع طبیعی: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 نماینده دوره نهم: سمتآخرین 

 نسب واد کاظم

 اهواز: حوزه انتخابیه
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 لیسانس علوم سیاسی فوق: تحصیالت

 طلبان اعتدال اصالح: حامیان

 رضا کریمی

 اردبیل: حوزه انتخابیه

 لیسانس مهندسی کشاورزی فوق: تحصیالت

 طلبان اصالح: حامیان

 رئیس دبیرخانه تأمین استان اردبیل: آخرین سمت

 ااحمدعلی کیخ

 زابل: حوزه انتخابیه

 دکترای اقتصاد کشاورزی: تحصیالت

 طلبان مستقل اصالح: حامیان

 معاون سازمان محیط زیست کشور: آخرین سمت

 محمد مرادی

 قروه و دهگالن: حوزه انتخابیه

 لیسانس حقوق: تحصیالت

 مستقل: حامیان

 معلم: آخرین سمت

 سیدراضی نوری

 شوش: حوزه انتخابیه

 دامپزشکی علوم پزشکی دکترای: تحصیالت

 گرایان اصول: حامیان

 مدیرعامل سازمان بهزیستی مؤسسه خیریه عترت شوش: آخرین سمت

 پناه اهلل نیکزادی حبیب

 بم: حوزه انتخابیه

 لیسانس مدیریت فوق: تحصیالت

 طلب اصالح: حامیان

 مدیر ارشد بانک کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان: آخرین سمت

 چی علی وقف

 زنجان، طارم: حوزه انتخابیه

 دکترای دامپزشکی: تحصیالت

 مستقل: حامیان

/news/fa/ir.iana.www//:http19055A%DA%/0%D0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  شودشود  یک محموله میوه امحا مییک محموله میوه امحا می

های غربی تشریح کرد  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات جزئیات توقیف محموله بزرگ خشکبار قاچاق را در یکی از استان

 .امروز نیز یک محموله میوه در این استان امحا خواهد شد: و گفت

های غربی تشریح کرد  یکی از استانمدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات جزئیات توقیف محموله بزرگ خشکبار قاچاق را در 

 . امروز نیز یک محموله میوه در این استان امحا خواهد شد: و گفت

رویه : های غربی کشور، اظهار داشت اکبر آهنگران در گفت وگو با مهر درباره جزئیات توقیف محموله بزرگ قاچاق در یکی از استان

کاال و ارز این است که محصوالت کشاورزی که به صورت قاچاق وارد کشور  سازمان حفظ نباتات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق

تواند زیر بار این مسئولیت برود که این  کس نمی شوند، امحا شوند و ما کاری به سالمت این محصوالت نداریم چرا که هیچ می

 .محصوالت سالم هستند

این اسناد : گواهی بهداشت گیاهی کشور مبدأ را دارد، گفت وی با بیان اینکه اگر محصولی به شکل رسمی وارد شود، اسناد و

توانیم به کشور مبدأ  کند بنابراین اطمینان ما زیاد است و اگر کاالی وارد شده، آلوده باشد می سالمت آن محصول را تائید می

 .اعتراض کنیم و اعتمادمان از آنها سلب خواهد شد

معموالً در : اشاره به اینکه درباره محصوالت قاچاق، هیچ کشوری مسئول نیست، گفت مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با

 .ای برای این محصوالت صادر نکرده است این زمینه مبدأ مشخص نیست و اگر هم باشد، حفظ نباتات و قرنطینه آن کشور تائیدیه

همچنین در این زمینه بحث اگروتروریسم و : شد، افزودآهنگران با بیان اینکه ممکن است محصوالت قاچاق هر نوع آلودگی داشته با

های  ای به صورت عمدی درون محصول وارداتی را آلوده کنند تا روی انسان بیوتروریسم مطرح است؛ بدین معنا که ممکن است عده

اتی ایجاد کرده که زا و آف کشور مقصد تأثیر بگذارد ضمن اینکه این احتمال وجود دارد در درون آن محصوالت، عوامل بیماری

 .محصوالت کشاورزی کشور مقصد را دچار مشکل کنند

ای در  ها را به گونه کسی که به دنبال اقدامات اگروتروریسم و بیوتروریسم در کشورهای دیگر است، آفات و بیماری: وی تاکید کرد

 .کند که به راحتی کشف شود یا مشخص باشد محصول ایجاد نمی

های قاچاق باید هر کدام از آنها را به تنهایی برش  برای تائید سالمت میوه: سازمان حفظ نباتات اضافه کردمدیرکل دفتر قرنطینه 

 .پذیر نیست باید این محصوالت امحا شود داد و بررسی کرد تا مطمئن شد آنها سالم هستند و چون چنین کاری امکان

شوند  های مسئول از جمله سازمان اموال تملیکی تحویل داده می اهآهنگران با بیان اینکه محصوالت قاچاق، پس از کشف به دستگ

معموالً این سازمان به دنبال این است که اموال توقیف شده را : تا آن سازمان بررسی کند که با این محصوالت باید چه کرد، گفت

 .پذیر نیست بفروشد که این اقدام درباره محصوالت کشاورزی امکان

شود را  ای به آن سازمان ارسال کردیم تا هرگونه محصول کشاورزی قاچاق که تحویل آنها می ن زمینه ما نامهدر ای: وی تصریح کرد

 .امحا کنند

های غربی کشور را مورد اشاره قرار داد و  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات، کشف یک محموله قاچاق در یکی از استان

ستان به همکاران ما فشار آوردند که این محموله امحا نشود و به مصرف برسد تا درآمدی از این مسئوالن اداره تملیکی این ا: افزود

 .زمینه حاصل شود
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هیچ محصولی از این محموله : آهنگران با بیان اینکه مسئوالن حفظ نباتات استان مذکور در برابر این موضوع مقاومت کردند، گفت

تن مغز گردو در آن  94ضمن اینکه این محموله قاچاق شامل خشکبار نیز بوده و حدود به فروش نرفت و همه آنها امحا شده است 

 .وجود داشته است

امروز نیز قرار است یک محموله میوه قاچاق با حضور مسئوالن حفظ نباتات و اداره تملیکی این استان امحا شود که : وی ادامه داد

 .یموترش هستندها شامل مرکبات، سیب درختی و ل معموالً این میوه

کشد تا  شود، چند روزی طول می یک محموله قاچاق به محض آنکه توقیف می: مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات افزود

 .برند اقدامات مربوط به امحای آن، انجام شود و سپس آن را از بین می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب / / ز آمریکا اعالم و ابالغ شدز آمریکا اعالم و ابالغ شداافهرست کاالهای وارداتی ممنوعه فهرست کاالهای وارداتی ممنوعه 

  در فهرستدر فهرست... ... معدنی و معدنی و 

 .ممنوع شده است 54کاال از گروه کاالیی  500و  0کاال از گروه کاالیی  14در میان کاالهای ممنوعه وارداتی از آمریکا، واردات 

های صنعت، معدن و تجارت  به سازمان  مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت، ضمن اشاره به ابالغ این بخشنامه

کاال از گروه کاالیی  00۱و  ۱کاال از گروه کاالیی  ۸4در میان کاالهای ممنوعه وارداتی از آمریکا، واردات : ها، گفت استان

 .ممنوع شده است 04

در خصوص ممنوعیت واردات  –وزیر صنعت، معدن و تجارت  –زاده  غیه در پی دستور اخیر محمدرضا نعمتبه گزارش ایانا، این ابال

 .کاالهای مصرفی از ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته است

صالح بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت، پوشاک و متعلقات آن، انواع لوازم التحریر، تمبر، شامپو، فرآوده های آرایش ناخن و ا

صورت، اشیاء جشن کریسمس، مجسمه، اشیاء دست ساز از استخوان، دستمال سفره، بامبو یا نخل رونده، تابلو نقاشی و متعلقات 

 .آن، اشیاء کلکسیونی و اشیاء عتیقه از کاالهای ممنوعه وارداتی از آمریکا هستند

توان به انواع چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس،  می الورود از ایالت متحده آمریکا همچنین در بین محصوالت خوراکی ممنوع

 .آب معدنی و آب گازدار اشاره کرد

، مبل، صنایع  DVD وCD تانک و سایر انواع ارابه های زره پوش جنگی، وسایل نقلیه، سینمای خانگی، نوار کاست تصویری، انواع

یر و نخ دندان، کاغذ توالت، انواع باطری، پشت دری، پاکت و در انواع المپ، سیگار برگ، توپ بد مینتون، میز بیلیارد، خم دستی،

 .بازکن از جمله کاالهایی هستند که سازمان توسعه تجارت ممنوعیت ورود آنها از آمریکا را به ادارات استانی خود اعالم کرده است
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر / / نویس طرح قانون جامع توسعه روستایی کشورنویس طرح قانون جامع توسعه روستایی کشور  تدوین پیشتدوین پیش

  نظر وزارت جهاد کشاورزینظر وزارت جهاد کشاورزی

های مجلس شورای اسالمی  ران و به سفارش و نظارت مرکز پژوهشنویس طرح جامع توسعه روستایی توسط دانشگاه ته پیش

 .نویس بر تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده است در این پیش. تدوین شد

 

های مجلس شورای  نویس طرح جامع توسعه روستایی توسط دانشگاه تهران و به سفارش و نظارت مرکز پژوهش پیش

نویس بر تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده  در این پیش. اسالمی تدوین شد

 .است

های مجلس شورای اسالمی در طرح خود ذکر  های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش به گزارش خبرگزاری ایانا، معاونت پژوهش

ابق قوانین و ساختارهای متولی توسعه روستایی و عشایری و نقاط ضعف و قوت آنها و کرده که برای تدوین این قانون، ابتدا سو

بر اساس این گزارش در نهایت . سپس ساختارهای موفق کشورهای دیگر در زمینه تدبیر امور روستایی و عشایری مطالعه شد

های  وستایی و عشایری کشور از دانشگاهنظران توسعه ر ترین صاحب نفر از برجسته 90نویس مذکور با  منظور تدوین پیش به

منظور تبیین موانع اساسی و تدوین الگوی  های اجرایی مرتبط، به و نیز کارشناسان ارشد دستگاه... شهیدبهشتی، تهران، خوارزمی و

و در خاتمه، صورت گرفت ( دقیقه 05طور متوسط  با هر نفر به)مناسب متولی توسعه روستایی و عشایری، مصاحبه عمیق و انفرادی 

 .نویس طرح جامع توسعه روستایی تدوین شد متن پیش

ها، اهداف توسعه روستایی شامل تغییر با هدف کاهش  نویس مذکور با تأکید بر کم درآمدترین گروه افزاید که پیش این گزارش می

گیری جامعه  درآمد با هدف شکلتر مردم، تمرکز بر رشد اقتصادی فراگیر و توزیع  فقر، ارتقاء خوداتکایی و مشارکت گسترده

 .تر تدوین شده است عادالنه

عنوان  در ادامه، این طرح با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری بر نقش اساسی نواحی روستایی و عشایری به

بیان اهمیت راهبردی نواحی ویژه از منظر امنیت غذایی تأکید شده و ازجمله در  کانون تولید کشور، در تأمین استقالل ایران به

ویژه از  عالوه بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، از کارکرد امنیتی به"این مناطق : روستایی و عشایری آمده است

ظم و مقام مع (ره)این نواحی در نظام جمهوری اسالمی و از نگاه امام خمینی. منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارند

نواحی روستایی و عشایری، به معنای واقعی . ویژه در اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت و عدالت جایگاه اساسی دارند رهبری، به

. گرا را در کشور ارائه دهند زا و برون پذیر، الگوی واقعی رشد درون های کوچک و متوسط رقابت توانند از طریق توسعه بنگاه کلمه می

محابای شهرها و توقف روند  رکززدایی، توقف روند انفجار جمعیتی کالنشهرها و شهرهای بزرگ و مقابله با رشد بیعالوه بر این، تم

 ".جانبه به موضوع توسعه روستایی است سریع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گرو توجه همه

 :برخی رئوس مهم طرح قانونی پیشنهادی شامل موارد زیر هستند

توسعه "ه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی تحت پیوستی با عنوان تنظیم و ارائ -5

منظور ایجاد شفافیت، انسجام، پیوستگی و حصول دقت در اعتبارات توسعه روستایی و عشایری و نیز  به "روستایی و عشایری پایدار

 ؛های توسعه روستایی تدوین جامع طرح و برنامه



 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

66 
 

تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و با تشکیل کمیته بین بخشی تا انتهای سال نخست برنامه  -9

 ششم توسعه؛

 تبدیل کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی؛ -1

و دهستان، با هدف ارتقای جایگاه روستاها و مناطق عشایری در های راهبری توسعه روستایی استان، شهرستان  تشکیل کمیته -0

ها،  های اجرایی، افزایش توجه به قابلیت گرایی بین دستگاه افزایی و هم ها و اعتبارات استانی و شهرستانی، هم ریزی برنامه

های توسعه روستایی و عشایری و تسریع  ها و برنامه های محلی و نظرات مردم در تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح ها و اولویت محدودیت

 در اجرای آنها؛

های  کننده بین دستگاه های ملی توسعه پایدار روستایی و عشایری به منزله چارچوب هماهنگ تهیه و تصویب راهبردها و برنامه -5

 قانون مدیریت خدمات کشوری؛( 5)اجرایی موضوع ماده 

رویه روستاها  های روستا و شهر در راستای جلوگیری از تبدیل بی تعاریف و مالکبازنگری در قانون تقسیمات کشوری در مورد  -6

 به شهر؛

بینی و حفظ اراضی  های باالدستی با هدف پیش خانوار در چارچوب ضوابط و طرح 54تعیین حریم برای روستاهای باالی  -0

رویه شهرها، نظارت بیشتر بر  رزمین، کنترل رشد بیهای اقتصادی روستاها متناسب با آمایش س ضروری و مناسب برای توسعه بنگاه

 ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاها و سازماندهی و هدایت ساخت و سازها به خارج از اراضی حاصلخیز کشاورزی؛

بردها و منظور تعیین اهداف و راه ارتقای طرح هادی روستایی به طرح توسعه روستایی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، به -1

 های عشایری؛ خانوار و کانون 54ویژه ترسیم برنامه اقدام تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاهای باالی  جهات توسعه، به

 های اسالمی؛ توسعه گردشگری پایدار روستایی و کشاورزی در چارچوب ارزش -0

ها و  ، اثربخشی و تناسب و سازگاری طرحایجاد و سازماندهی نظام فنی روستایی کشور به منظور افزایش بهبود کارآیی -54

 ها؛ های روستایی و عشایری با شرایط و هویت متمایز این سکونتگاه برنامه

صالح مقطع کارشناسی، توسط وزارت علوم،  آموختگان ذی توسعه روستایی برای دانش( فلوشیپ)تهیه و اجرای طرح پژوهانه  -55

منظور پرورش مدیران و تسهیلگران جوان، کارآمد و آشنا به مشکالت  اورزی، بهتحقیقات و فناوری با همکاری وزارت جهاد کش

 روستاها و مناطق عشایری؛

های کوچک و متوسط دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیط  اعتباری مناسب برای توسعه بنگاه -های فنی  اعطای کمک -59

های محلی و بر اساس رویکرد  های آمایشی، نیازها و اولویت قابلیتزیستی در یک یا چند روستا یا مناطق عشایری، با توجه به 

 ای؛ زنجیره

های تولید کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدن، برای  های جمعیتی، قطب های منظومه روستایی با اولویت کانون تهیه طرح -51

دمات عمومی و تأمین مایحتاج روستاییان و بندی و توزیع فعالیت، مدیریت بهینه خ سازماندهی روستاها و مناطق عشایری، سطح

 .های عشایری های روستایی و کانون های اقتصادی کلی منظومه عشایر با حداقل هزینه سفر و تعیین مزیت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  چالش الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایرانچالش الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایران

در بخش نخست، تاریخچه و شرایط توپوگرافی و منابع آب و اقلیم همراه با تغییرات آب و هوایی پرداخته شد در این بخش بیشتر 

ند در ابعاد میزان ماده خشک، زمینی که بیشترین سهم در تولید و امنیت غذایی دار شود دو گونه گیاهی گندم و سیب سعی می

های گیاهان قابل  فشار مورد مقایسه قرار گیرد و به سایر کشت کارایی مصرف آب، ارزش غذایی و شرایط حاکم بر آبیاری تحت

 .تعمیم است

 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان -عبدالرضا اعتمادیان 

در بخش نخست، تاریخچه و شرایط توپوگرافی و منابع آب و اقلیم همراه با تغییرات آب و هوایی پرداخته شد در این بخش  :اشاره

زمینی که بیشترین سهم در تولید و امنیت غذایی دارند در ابعاد میزان ماده  شود دو گونه گیاهی گندم و سیب بیشتر سعی می

های گیاهان  فشار مورد مقایسه قرار گیرد و به سایر کشت رایط حاکم بر آبیاری تحتخشک، کارایی مصرف آب، ارزش غذایی و ش

 .قابل تعمیم است

که در طول چند  "کارایی مصرف آب و تجارت آب مجازی"یکی از دالیل عمده هدف از بررسی، آن است که تغییر نگرش درباره 

غذایی گشته، تا کشاورزی پایدار را استحکام بخشد، اما در عمل سال اخیر وارد ادبیات اقتصاد کشاورزی و خودکفائی در امنیت 

اگر چنانچه . "های دشتی پاییزه کشت و دام"نظیر گندم و جو و . های مادری سازگار با منطقه شده است باعث از بین رفتن ژن

و برداشت بیش از ظرفیت توان  زودتر اقداماتی صورت نپذیرد، آلودگی منابع آبی و خاکی و تاراج منابع حیات کشور با استخراج

 .جبران و یا سخت خواهد بود شود و تهدیدات آن غیرقابل توأم می"تجدید ناپذیر"منابع 

 گندم

 تاریخچه کشت -5

تاریخچه اهلی کردن گندم احتماالً به . شده و توسط انسان کشت گردیده است گندم جزو نخستین گیاهان زراعی هست که اهلی

گندم .آوری بذر اجداد وحشی گندم فعلی صورت گرفته باشد گردد و شاید شروع آن با جمع ل از میالد برمیهزار سال قب 51تا  59

هزار سال قبل از میالد نیز در آسیا وجود  55تا  54شده و حدود  هزار سال قبل از میالد در خاورمیانه کشت می 50تا  59حدود 

هستند از سوریه و  Triticum dicoccumو  Triticum monococcumهای اولیه که شامل  داشته، مرکز اصلی گندم

 .یافته است النهرین و سپس به ایران آمده و از طریق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال فلسطین بوده که از این منطقه به مصر و بین

 زمینی تاریخچه کشت سیب -9

های  تیره سوالناسه هست که به طریق غیرجنسی به وسیله غده ای و از زمینی با نام علمی سوالنوم توبروزوم یک گیاه دولپه سیب

های آند واقع در آمریکای جنوبی و پایه غذای قومی نکا  زمینی، کوه خواستگاه اصلی سیب. یابد ساله تکثیر می صورت یک بذری و به

آنها تحت تأثیر . ف و کاشته شدزمینی توسط کشاورزان کش هزار سال پیش، قبل از کشف قاره آمریکا، سیب حدود هفت. بوده است

آنچه در خاطرات روزانه کشورگشای اسپانیایی . زمینی قرار گرفتند مقاومت، قابلیت نگهداری، کیفیت خوب و ارزش غذایی سیب

این . باره هست شده دراین شده، نخستین اطالعات ثبت میالدی نوشته 5551زمینی در سال  در مورد سیب "پدروسیتزادلئون"

زمینی شد و چیزی  سرعت مشتری اصلی بازار محلی سیب ای را که در جستجویش بود نیافت، اما به معروف طال و نقره کشورگشای

خورند  زمینی می آنها متوجه شدند که ملوانانی که سیب. های اسپانیایی ماده غذایی رایج شد زمینی در کشتی نگذشت که سیب

 .شوند نمی( Cکمبود ویتامین )مبتالبه بیماری اسکو روی 
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ای به خاطر  زمینی در سراسر اروپا گسترش یافت و حتی بعد از آن هم، گیاه شناسان غیرحرفه تقریباً سه دهه طول کشید تا سیب

 .زمینی را کشت کردند شان سیب حس کنجکاوی

، زیرا محصولی قابل سرعت جای سایر مواد اصلی غذایی را گرفت زمینی در سراسر اروپا موردقبول واقع شد و به خیلی زود سیب

های  زمینی باعث تسریع در پیشرفت اصالحات ارضی و همچنین افزایش رشد جمعیت در قرن کشت سیب. تر از گندم بود اطمینان

دلیل تهیه غذای خود به کشاورزی اقتصادی و  درنتیجه تعداد بیشتر و بیشتری از کشاورزان فقط به. میالدی در اروپا بود 51و  50

زمینی بود خود یک محرک کامل برای انقالب صنعتی در  آوردند و این اصالحات مِلکی که محرک اصلی آن سیب سودآوری روی

آورده شده است، برای همین  ایرانبه  شاه قاجار فتحعلیدر اواسط پادشاهی  مسرجان ملکبار توسط  زمینی نخستین سیب.اروپا شد

در استان البرز بوده  پشندزمینی کاشته شد، روستای  نخستین جایی که در ایران سیب. گفتند می "آلوی مَلکَم"در ابتدا به آن 

 (.شندی در ایران معروف استزمینی پ به همین دلیل همچنان سیب. )است

 5065میلیون تن از سطحی حدود  114ترین محصول زراعی است که با مجموع تولید حدود  زمینی مهم در بین گیاهان دولپه، سیب

سازگاری این گیاه به شرایط آب و هوایی . میلیون هکتار، در حال حاضر پس از گندم، برنج و ذرت در مرتبه چهارم جهانی قرار دارد

حال به دلیل اثرات  شود، بااین زمینی تولید می کشور جهان، سیب 504اکنون در بیش از  ای است که هم گونه ناطق مختلف بهم

آبی و خشکی و نیز حرارت باال، بیشترین میزان تولید و عملکرد این گیاه در کشورهای  های مختلف نظیر کم محدودکننده تنش

 (5110همکاران،  کاظمی و. )شود مناطق معتدله حاصل می

خشک آشنایی کامل دارد، اما در  وخاک، فرهنگ و ذائقه مردم منطقه خشک و نیمه هزار سال است با اقلیم، آب 55گندم حدود 

درصد  14گردد که توان تولید آن فقط در  برمی 51زمینی با سر جان ملکم اسکاتلندی در اواخر قرن  عوض، تاریخچه سیب

 .کشت را دارا هستهای کشاورزی قابلیت  زمین

ای بران  با شیوع انواع آفات و بیماری مانند باکتری 05در روش کاشت و داشت و برداشت از سال )زمینی،  تغییرات عمده سیب

فشار از مراکز تحقیقات کشاورزی  با جایگزین شدن ارقام جدید وارداتی پرپتانسیل و پرمصرف آب توأم با توسعه آبیاری تحت( روت

. زمینی شد های مستعد کشت سیب اه تحقیقاتی تجرک در همدان آغاز شد و مورد استقبال بخش خصوصی استانمانند ایستگ

برآیند آن، موجب گران کردن اجاره زمین و سایر نهادهای کشاورزی، خارج کردن کشت گندم و جو از گردونه تولید واحدهای 

 64تقریباً "اند  های فسیلی بوده خازن زیرزمینی که بیشتر از نوع آبدرصد سطح ایستابی در م 544تا  14ویژه آبی و افت  بزرگ به

همدان، کردستان، زنجان، "های  مانند دشت استان "دشت آن از حالت بحران به وضعیت آشفته دچار شده است 14دشت کشور 

 ."شهرکرد، اردبیل، اصفهان، تهران و سایر نقاط مرتفع

 :گیرد زمینی مورد بررسی قرار می سیب در جداول ذیل اهمیت ویژه گندم نسبت به

 مقایسه ارزش غذایی -5جدول 

 سایر مواد سلولز چربی آب پروتئین نشاسته و قند دانه و غده

 566 - 9 5 - 9 5 - 9 54 - 55 1 - 95 50 - 09 گندم

 5 465 465 01 - 19 965 5165 زمینی سیب

 مصرف آب و تولید کالری مقایسه مصرف آب مورد نیاز، ماده خشک، کارایی -9جدول 

 نام محصول
سطح زیر 

 کشت
 تولید

متوسط 

 عملکرد

میزان مصرف آب 

 به مترمکعب

متوسط درصد 

 ماده خشک

ماده خشک 

 تولیدشده

کارایی 

 مصرف آب

کالری در 

 گرم 544

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D9%86%D8%AF
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 154 5 144560 10 9544-1544 1055 59110150 9066000 گندم

 14 55/4 5544 50 6444-56444 14460 5500551 515100 زمینی سیب

 مقایسه تولید و عملکرد -1جدول 

 نام محصول
 (کیلوگرم)عملکرد  (تن)میزان تولید  (هکتار)سطح 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

 006691 1055 5910150 1155049 1591050 6105500 1041500 9066000 گندم

 0151605 14460695 5500551 1556 5500010 515055 156 515100 زمینی سیب

 

 نیاز آبی

ای و طراحی، بر اساس  های مشاوره فشار در شرکت اکثراً، برآورد نیاز آبی محصوالت کشاورزی مورداستفاده در طراحی آبیاری تحت

نیاز آبی در مراحل مختلف رشد، از سبز شدن تا رسیدن کامل در چهار منطقه کشور، در جدول زیر . افزار نت وات هست نرم

 :شده است مشخص

 

 نوع محصول نام منطقه ردیف
تبخیر و تعرق به 

 متر میلی

 باران مؤثر

 متر به میلی

 نیاز خالص

 متر به میلی

نیاز خالص آبیاری 

 مترمکعب

 دره رود اردبیل 5
 9564 956 10 104 گندم

 5164 516 60 641 زمینی سیب

 قیدار زنجان 9
 1594 159 65 100 گندم

 6514 651 90 619 زمینی سیب

 بن و سامان چهارمحال 1
 9044 904 555 045 گندم

 0914 091 4 091 زمینی سیب

 کبودرآهنگ همدان 0
 1404 140 05 049 گندم

 1514 151 11 106 زمینی سیب

 

مترمکعب در  544هزار و  ها تا ماکزیمم سه زمینی حداکثر با در نظر گرفتن سایر راندمان شود گندم بر خالف سیب مشاهده می

بیش "هزار مترمکعب  56ها تا  زمینی طبق گزارش کننده از باران مؤثر است، اما سیب هکتار نیاز دارد و همچنین بیشترین استفاده

آبیاری گندم درست . دهد تجربه نیز نشان می. کند را در کارنامه دارد و کمترین مقدار از باران مؤثر استفاده می "دور آبیاری 56از 

جز مناطقی که کشت زمستانه دارند  زمینی به شود در هوا رطوبت نسبی باال است در صورتی که آبیاری سیب شروع و قطع میزمانی 

 .کند درست برعکس آن مصادیق عمل می

 فشار وضعیت آبیاری تحت
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در جهت افزایش تولید سرانه،  رشد اقتصادیشمسی در برنامه نخست تا پنجم ایجاد  5044انداز  در سند چشم 5160از سال 

 توسعه پایداراشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصوالت استراتژیک کشاورزی و مهار تورم، رشد و 

وری در کارایی مصرف آب، افزایش سطح تولید  فشار جهت بهره اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی سبب شد توسعه آبیاری تحت

های  الوصف، در سال مع. ت بهاره در ایجاد کشاورزی پایدار و خودکفائی نقش بسزایی را ایفا کنددر محصوالت آبی بخصوص کش

 .هزار هکتار گذشته است 144میلیون و  فشار از مرز یک اخیر آبیاری تحت

 .باید اعتراف کنیم با این روش توسعه باگذشت دو دهه مضرات آن بیش از منافع آن است

رطوبت نسبی، بارندگی مؤثر، سرعت وزش باد و : فاکتور اولیه دخیل در شرایط آب و هوایی نظیر فشار در طراحی آبیاری تحت

 :شود طبق جدول زیر مشاهده می "تیر و مرداد"تبخیر در اوج مصرف 

 منطقه ردیف
بارندگی مؤثر 

 (متر میلی)

رطوبت نسبی 

 (درصد)

کیلومتر )سرعت وزش باد 

 (در ساعت

متوسط دما 

 (درجه)

روز تبخیر در 

 (متر میلی)

 54 95 5/01 90 1 قیدار زنجان 5

 59 96 05 51 569 رزن همدان 9

 0 50 06 01 59 رود اردبیل دره 1

 51 90 00 51 55 بن چهارمحال و بختیاری 0

که در حد بحرانی است  "متوسط دما و تبخیر از سطح"در حد ناچیز است در عوض  "رطوبت و بارندگی"در اوج مصرف و نیاز آبی 

شده برای یک میلیون هکتار تلفات تبخیر از نظر عددی  های یک، دو و سه تلفات تبخیر با مفروضات در نظر گرفته طبق فرمول

 .دهد نشان می 5آمیز است که نتایج در جدول شماره  فاجعه

 یک میلیون هکتار: سطح زیر کشت -5

 کالسیک ثابت: نوع سیستم -9

 91×  91: ها فاصله آبپاش -1

 چهار بار: شار کارکردف -0

 لیتر در ثانیه 560: با...( آمبو، کامت و ویر و)ها  دبی آبپاش -5

 کیلومتر در ساعت 05: سرعت باد در روز -6

 متر در روز میلی 0: تلفات تبخیر و بادبردگی -0

 شش مترمربع: سطح ویژه -1

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 ، تیر و مرداد سال به مترمکعببرآورد تقریبی تلفات تبخیر از وزش باد طی سه ماهه خرداد 5 -جدول 

 عنوان
وسعت آبیاری 

 (هکتار)

تعداد آبپاش در 

 هکتار

دبی آبپاش 

مترمکعب در )

 (ساعت

ساعات آبیاری 

 در هفته
 تلفات به اعشار (هفته)تعداد 

جمع کل 

میلیون )

 (مترمکعب

کل آب خروجی 

 از آبپاش
5444444 50 6659 0 59 5 5515600 

 549 4640 59 0 6659 50 5444444 تالفات تبخیر

 

 عنوان
وسعت آبیاری 

 (هکتار)

سطح ویژه گیاه 

 (مترمربع)

تبخیر در ساعت 

 (متر)

ساعات آبیاری در 

 هفته

ساعات خارج از 

 تبخیر

تلفات به 

 اعشار

جمع کل 

میلیون )

 (مترمکعب

تبخیر از *

 سطح ویژه
5444444 6 464455 0 5  054 

 059 جمع کل تبخیر از آبپاش و سطح ویژه گیاه

 50645 درصد تلفات

عالوه ضریب گیاهی که از سطح روزنه گیاه است  تاکنون تلفات تبخیر فقط از سطح خاک به. تلفات تبخیر از سطح ویژه گیاه*

شد، اما در این بررسی به میزان تلفات سطح ویژه تبخیر کل گیاهان در سیستم بارانی توجه شده  بستگی و مورد سنجش واقع می
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این واژه تا . جانب به آن پرداختم که تاکنون در منابع به آن پرداخته نشده است ای است که این سطح ویژه تبخیر واژهاست، واژه 

های  گرفت در اینجا از فرمول گیری آب هیگروسکوپیک و فتوسنتز مورد استفاده قرار می منظور اندازه حال فقط برای خاک و برگ به

در . گیری بر اساس تجربه هست یاه مورد ارزیابی قرارگرفته است به همین خاطر فرضیات اندازهفوق برای تبخیر از سطح ویژه کل گ

 .ها است صورتی که عمالً تبخیر از سطح گیاه بیشتر از این

تلفات تبخیر از سطح وجود دارد که معادل ( یک میلیارد مترمکعب)فشار در یک میلیون هکتار  دهد آبیاری تحت جدول نشان می
 .آمیز است ل استحصال کرمان در طول سال است که واقعاً فاجعهآب قاب

 :نگرش فرهنگی

های گوناگون حاضر بوده و در هرجا نانی دیده شود  دهد نان در طول چند هزار سال، سفره هر ایرانی با شکل فرهنگ عامه نشان می

کالمش همیشه این است که اسیر لقمه نانیم؛ و  شود و با ادبیات مردم عجین شده است که تکیه امنیت غذایی به آنجا منتقل می

 .هیچ غذایی در سفره ایرانی نیست که مکملش نان نباشد

 نگرش امنیتی

کالری  14و  154زمینی به ترتیب  گرم گندم و سیب 544دهد در هر  میزان کالری را نشان می( 9و  5)جدول : بعد امنیت غذایی

به همین خاطر امنیت غذایی . کند برابر کالری تولید می 060زمینی  ندم در مقابل سیبگرم گ 544انرژی وجود دارد یعنی اینکه هر 

در هر گرم بستگی به مقدار ارزش غذایی و احساس امنیت در گرسنگی و پایداری افراد دارد که تاکنون گندم و جو،کنجد، نخود، 

 .ای در سبد غذایی ایفا کنند اند نقش عمده عدس و زعفران توانسته

 ی کشت گندم آبی و دیمالگو

و  61160هزار و  و بیشترین عملکرد گندم آبی پنج 055هزار و  متوسط عملکرد در ایران سه 10 - 04طبق آمارنامه سال زراعی 

کیلوگرم  59961ترین آن  و کم 144هزار و  اما در گندم دیم بیشترین عملکرد سه. کیلوگرم در هکتار است 04کمترین آن دوهزار و 

 .هست

دهد در صورتی  ترین میزان عملکرد در گندم آبی با سه تا چهار آبیاری در طول فصل رشد را نشان می دهد کم ارنامه نشان میآم

 .که چند مورد آن به شرح زیر هست. دهد وضوح نشان می های تحقیقاتی نقش آبیاری تکمیلی در گندم دیم را به یافته

 .افزایش است تن قابل 06510های گندم نان میزان عملکرد تا  تیپرسول اسالمی و همکاران نشان دادند در ژنو 

کیلوگرم به  9965برای جبران کم آبیاری، آبیاری تکمیلی را معرفی کردند نشان دادند کارایی مصرف آب ( 5000)اویس و همکاران 

 .متر آب مصرف هست ازای هر میلی

بار آبیاری تکمیلی در زمان  ان داد که ارقام مختلف گندم نسبت به یکدر ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه نش( 5104)توکلی 

 .اند العمل مطلوب و مناسبی نشان داده کاشت عکس

کیلوگرم در  055هزار و  دهی عملکرد را تا سه ویژه در زمان گل ، در گچساران نشان داد که آبیاری تکمیلی به(5109)حیدرپور 

 .دهد هکتار افزایش می

مشاهده کردند که عملکرد، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و تعداد سنبله در مترمربع بین ژنو ( 5104)ان رسول و همکار

 .داری با شاهد داشته است های مختلف گندم دیم در آبیاری تکمیلی در سطح احتمال یک درصد اختالف معنی تیپ

این شرایط آب هوایی خشک و . ه نوع کشت هم اهمیت داده شودبرآیند تحقیقات نشان از آن دارد در تغییر الگوی کشت باید ب

های  شده سفره های با سازندهای آهکی و گچی تشکیل پایه شور را در اکثر مناطق کوه های شور و نیمه خشک که شرایط آب نیمه
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چون عملکرد گندم آبی  .طلبد دهد جای بحث زیادی را می ها را نشان می زیرزمینی حتی برای گندم آبی هم تا حدودی محدودیت

 .از میزان تولید گندم دیم در شرایط آبیاری تکمیلی و مساعد کمتر نیز است

/news/fa/ir.iana.www//:http19966DA%/%16% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 141/40/62/ :تاریخ خبر

  شتاب رشد بخش کشاورزی در پسابرجام؛ ادامه روند مثبت شدن تراز تجاری و رونق صادرات شتاب رشد بخش کشاورزی در پسابرجام؛ ادامه روند مثبت شدن تراز تجاری و رونق صادرات 

بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور با مشکالت عدیده ای همچون کمبود منابع آبی روبروست اما  -ایرنا -تهران
از جمله ورود دانش و تکنولوژی جدید و همکاری برای سرمایه گذاری های مشترک توافق برجام و پیامدهای آن در بخش کشاورزی 

 . در این بخش نوید تحول بنیادین را در این حوزه می دهدزیرا اکنون، عامل مهم رشد اقتصادی کشور است

داشتن محصوالت و  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کشاورزی ایران یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است که با

کاالهای ارزشمند نقش موثری در صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کشور دارد که با توافق برجام و اجرایی شدن آن، چشم انداز 

 .روشنی برای حضور در بازارهای جهانی ترسیم می شود

انش فنی و فناوری های نوین، ورود ماشین در واقع لغو تحریم ها، درهای بخش کشاورزی جهان را به ایران گشود و امکان انتقال د

آالت مدرن، ورود مواد اولیه از کشورهای معتبر و پیشرفته، ورود واکسن و داروهای دامی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری در بخش 

 .های مختلف را فراهم کرد

، چین، هلند، اتریش، فنالند، فرانسه، همچنین در پسابرجام، با ورود هیات های مختلف از کشورهایی همچون قزاقستان، اوکراین

آفریقای جنوبی، نیوزیلند، کنیا، روسیه، آذربایجان، انگلستان و آلمان و امضای تفاهم نامه های مختلف در زمینه گسترش همکاری 

و بهبود های کشاورزی، شرایط برای ارتقای فعالیت های تحقیقاتی، کشت فراسرزمینی، مدیریت منابع آب، احیای جاده ابریشم 

، احیای جنگل ها و مراتع فراهم شده (نهاده های تولید همچون بذر، سم و کود)شرایط صادرات و واردات مواد اولیه این بخش 

البته ورود تکنولوژی و ماشین آالت در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی نیز در برندسازی و بسته بندی های . است

 . بازار رسانی و افزایش صادرات این محصوالت به کشورهای پیشرفته بی تاثیرنخواهد بود شکیل محصوالت کشاورزی و در

 مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی ** 

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و صادرات به ارزش  554در بخش کشاورزی نگاه وزارتخانه مطبوع با تولید سالیانه بیش از 

 . تراز غذاست که تالش دارد آن را از تراز منفی به مثبت برساند میلیارد دالر به 165بیش از 

میلیار دالر منفی رسید؛ این  565این رقم به  01میلیارد دالر منفی بود که سال  165تراز غذای کشور  5109پیش از برجام در سال 

 . میلیارد دالر کاهش یافت 965بدان معناست که تراز تجاری بخش کشاورزی 

گذشته، وزارت جهاد کشاورزی به رونق اقتصادی، توسعه و تجارت محصوالت کشاورزی نگاه استراتژیک داشته به طوری در دو سال 

میلیارد دالر سال  165که با مجموعه اقدام های صورت گرفته، تراز تجاری کشاورزی و غذایی روند مثبت را طی کرده و از منفی 

بهبود داد و این مهم در پسابرجام شتاب بیشتری به خود گرفت به طوری که نرخ  5101میلیارد دالر در سال  560به منفی  5109

 . درصد شد 469درصد و بخش خدمات  969رشد صنعت منفی 

در برجام و با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از مازاد واردات برخی محصوالت همچون گندم، برنج، شکر به کشور جلوگیری 

 154میلیون و  000افت به طوری که تراز تجاری بخش کشاورزی در دو ماهه ابتدای امسال منفی شد و حجم واردات کاهش ی

 . هزار دالر بهبود را نشان می دهد 164میلیون و  04هزار دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

هزار تن محصول  055دو ماهه امسال، صادرات از دیگر پیامدهای برجام، رونق دوباره صادرات بخش کشاورزی بود به طوری که در 

درصد و از لحاظ ارزشی  9965میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی  149کشاورزی به ارزش 

الر میلیون د 060هزار تن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  014در مدت مشابه سال گذشته، . درصد افزایش داشته است 0650
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درصد از کل ارزش  51605درصد از کل وزن و  669سهم صادرات محصوالت کشاورزی در این دو ماه، معادل سهم . صادر شده بود

در این مدت، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش . صادرات کاالهای غیرنفتی کشور است

 . درصد بوده است 95660درصد و زراعی با سهم  9665ا سهم درصد، دام و طیور ب 01651باغبانی با سهم 

درصد و  90691درصد، باغبانی با سهم  6460بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم 

 . درصد است 51601دام و طیور با سهم 

شامل سیب، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و موسیر، ماست،  برخی اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی در اردیبهشت ماه امسال

 . رب گوجه فرنگی، دوغ، شیر و خامه بسته بندی شده کفیر، انواع کلم قرمز و سفید و قمری و خرما بوده است

 کاهش واردات ** 

د کشاورزی در جهت کاهش در پسابرجام با افزایش تولید کیفی و برنامه خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک، وزارت جها

 . واردات این محصول گام برداشته تا بتواند از تولیدکنندگان این بخش حمایت الزم را به عمل آورد

درصد کاهش یافت، ضمن آنکه بخش کشاورزی  14در این مدت، واردات و مازاد بر نیاز مصرف، برای حمایت از تولید داخل 

 . درصدی را به خود اختصاص دهد 1966م توانسته است در فضای کسب و کار کشور سه

میلیون تن در سال رسیده است و پیش  51، اکنون به مرز  09و  05میزان تولید گندم کشور از چهار میلیون تن در سال های 

 . میلیون تن گندم را از کشاورزان خریداری کند 54بینی می شود امسال دولت بتواند حداقل 

 صادرات محصوالت پروتئینی ** 

هزار تنی مرغ و تخم مرغ برای نخستین بار از کشور به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و  119در پسابرجام صادرات 

 .کویت در این دوره اتفاق افتاد که توسعه تجارت در بخش کشاورزی را نشان می دهد

 ادامه ممنوعیت واردات میوه و افزایش صادرات ** 

شورهای مختلف به ایران، شرایط برای صادرات میوه از ایران فراهم و امسال بخشی از سیب درختی به در پسابرجام با ورود ک

از سوی دیگر برای حمایت از تولید داخل، اقدامات الزم برای جلوگیری از واردات میوه انجام شد؛ . کشورهای هدف صادر شد

 .از معضالت این بخش است هرچند به به گفته مسئوالن ذیربط، قاچاق سازمان یافته میوه،

 کشت فراسرزمینی ** 

یکی از برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی، توسعه کشت فراسرزمینی در کشورهای مختلف است؛ در یکسال اخیر و دوره 

 . پسابرجام، شرایط برای کشت فراسرزمینی برخی غالت و دانه های روغنی در اوکراین و قزاقستان فراهم شد

ه صورت اجاره های بلندمدت یا در کشورهایی که قابلیت آن وجود داشت، به صورت مالکیتی، کشت فراسرزمینی با هم اکنون ب

هزار هکتار تا پایان دولت یازدهم  544هزار هکتار محقق شده و در افق برنامه های بلندمدت قرار است سطح آن به  54حدود چند 

 . ی در برزیل درحال پیگیری برای توسعه کشت فراسرزمینی استهزار هکتار اراض 64اکنون حدود . افزایش یابد

 ( کود، بذر، سموم و واکسن)تامین و تهیه نهاده های اصلی کشاورزی** 

کمبود و درد دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی همچون کود، سم، بذر و واکسن به دلیل اجرای ناقص قانون 

ص یارانه تولید کشاورزی در سال های گذشته از مشکالت و دغدغه های اساسی کشاورزان بوده هدفمندی یارانه ها و عدم تخصی

برای رفع این مشکل وزارت جهادکشاورزی با افزایش توزیع کود، تامین نهاده ها و دسترسی آسان در محل تولید، بار دیگر . است

 .امید را بین این قشر زحمتکش بازگرداند

 زی و افزایش ضریب مکانیزاسیون نوسازی ناوگان کشاور** 
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فرسودگی ماشین های کشاورزی و کاهش ضریب مکانیزاسیون نیز یکی از دغدغه های کشاورزان در چند سال گذشته بود؛ وزارت 

 044)جهادکشاورزی نیز با علم به این موضوع با پیگیری ها و رایزنی ها مختلف توانست در یکسال اخیر هفت هزار میلیارد ریال 

هزار دستگاه تراکتور و  59تامین و بیش از ( تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی)تسهیالت برای نوسازی ناوگان ( یارد تومانمیل

دستگاه کمباین برنج جدید به ناوگان کشاورزی کشور اضافه کند که نسبت به سال پیش،  044دستگاه کمباین غالت و  094

 . ر توزیع شده استبرابر و کماین پنج براب 9تراکتور حدود 

 افزایش بهره وری آب ** 

باتوجه به مشکل کم آبی کشور، کاهش آب در اختیار کشاورز و کاستن از سطح زیرکشت توسط کشاورزان به دلیل کمبود آب، 

یاتی وزارت جهادکشاورزی در یکسال گذشته در راستای مدیریت و ارتقا بهره وری آب در کشاورزی، طرح ها و اقدامات مهم و عمل

اکنون تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم . انجام داده است با این حال تحول در این بخش نیازمند تکنولوژی های جدید است

 . میلیون هکتار آن به این سیستم مجهز شده است 565آبیاری نوین در دستور کار است که تاکنون 

 توسعه آبزی پروری با کمک کشورهای پیشرفته ** 

این رشد سریع . زایش جمعیت جهان، آبزی پروری رشد بسیار سریعی برای تامین نیازهای غذایی بشر داشته استباتوجه به اف

 . باتوجه به محدودیت دستیابی به منابع طبیعی، نیاز به حرکت به سمت توسعه ای پایدارتر در بخش آبزی پروری را ایجاد می کند

دن این بخش، برنامه هایی را در این زمینه تدوین و اجرا کرد؛ از جمله افزایش وزارت جهادکشاورزی نیز با آشنایی به مغفول بو

هزار تن تولید میگو خواهیم داشت که نسبت به سال پیش افزایش  50تولید میگو که در برنامه ریزی های انجام شده، امسال 

دیگر اولویت های بخش شیالت در وزارت همچنین پرورش ماهی در قفس و تولید تخم چشم زده ماهی قزل آال از . خواهد داشت

 . جهاد کشاورزی است که به تازگی در این زمینه تفاهم نامه هایی با فرانسه و نروژ بسته شد

در مجموع، کاهش واردات و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی، برنامه ریزی، ایجاد و بهره برداری از ظرفیت های جدید تولید 

هزار تن در برنامه ششم توسعه، گسترش  944زی پروری با فناوری پرورش ماهی در قفس با ظرفیت محصوالت کشاورزی مانند آب

تعامالت و مناسبات با کشورهای جهان در زمینه کشاورزی، گسترش بکارگیری دستاوردهای تحقیقاتی و فناوری در بخش 

ازدهم در بخش کشاورزی است که در پسابرجام با کشاورزی و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان از جمله دستاوردهای دولت ی

 . شتاب بیشتری دنبال می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http19556901/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 0/62تیر ماه  1/چهار شنبه 

  المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی تقدیم مجلس شدالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی تقدیم مجلس شدالیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین 

الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام »حسن روحانی، رئیس جمهوری الیحه  <کشاورزی

طی تشریفات  را برای« با اصالحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن( 5104آذر  55برابر با  5065دسامبر  9مورخ )جدید گیاهی 

 .قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد

 :در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است

به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسالمی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی و منطقه ای و بهره گیری از آن 

ارجی کشور و لزوم توسعه و به کارگیری امکانات و ظرفیتهای در جهت تأمین منافع ملی و در راستای اصول راهبردی سیاست خ

بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم ایجاد نظام موثر حمایت از ارقام گیاهی در 

تشریفات قانونی به مجلس کشورهای متعهد و یکسان سازی فرایند ثبت ارقام جدید گیاهی در کشورهای عضو، این الیحه برای طی 

 .شورای اسالمی تقدیم می شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http405c4d10d50a00611e5f4505951d51 
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 برنج

 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  برنج شمال اعالم شدبرنج شمال اعالم شدقیمت انواع قیمت انواع 

هکتار از شالیزارهای  044هزار و  تاکنون برداشت برنج در یک: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

 .استان انجام شده است

بندی  دهی و دانه  خوشهبا توجه به وضعیت جوی، وضعیت : گو با فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد و فر در گفت اله شهیدی عزیز

 .برنج در شرایط مطلوبی قرار دارد و انتظارمان بر این است امسال وضعیت برداشت برنج بهتر از سال گذشته باشد

 .دهی رسیده است درصد ارقام پرمحصول به مرحله خوشه 14درصد از ارقام محلی و  04تاکنون حدود : وی افزود

هکتار از  044هزار و  عملیات برداشت برنج در سطح یک: اد کشاورزی مازندران ادامه دادمعاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جه

 .شهر انجام شد شالیزارهای بابلسر، فریدونکنار، آمل، محمودآباد و قائم

 کنار شهرستان بابلسر انجام شد و نخستین برداشت مکانیزه برنج در سطح یک هکتار در روستای رز: فر خاطرنشان کرد شهیدی

 .هکتار از مزارع برنج استان پس از برداشت برنج به کشت مجدد اختصاص یافته است 54تاکنون 

 006هزار و  1بر اساس گزارش مدیریت تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی مازندران، هر کیلوگرم طارم محلی : وی تصریح کرد

تومان  651هزار و  6تومان و رقم فجر  090هزار و  5دا تومان، ن 154هزار و  6هزار تومان، شیرودی  0تومان، طارم هاشمی 

 .شود صورت عمده در بازار خرید و فروش می به

با توجه به آغاز برداشت برنج در استان، قیمت انواع برنج : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد

 .ها ثابت است های اخیر تغییر چندانی نداشته و قیمت در هفته

/news/fa/ir.iana.www//:http19110D%/0%19%DB% 
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 برنج
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  شودشود  واردات برنج از چهار روز دیگر ممنوع میواردات برنج از چهار روز دیگر ممنوع می/ / تومان به بازار آمدتومان به بازار آمد  ۸544۸544برنج نوبرانه با قیمت برنج نوبرانه با قیمت 

ها، نرخ برنج  مرداد و تنزل قیمت 55رسد با شروع برداشت برنج از  نظر می برنج به صورت نمادین از فومن آغاز شد و بهبرداشت 

 .تومان برسد 544هزار و  نوبرانه به کمتر از هشت

ها،  تمرداد و تنزل قیم 05رسد با شروع برداشت برنج از  نظر می رداشت برنج به صورت نمادین از فومن آغاز شد و بهب

 .تومان برسد 544هزار و  نرخ برنج نوبرانه به کمتر از هشت

برداشت برنج از غرب استان : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس انجمن حمایت از برنج گیالن امروز در گفت نایب

لش با برگزاری آیین رسمی به استقبال شود و سپس تالش و رودسر و ام گیالن مناطق فومن رضوانشهر از نیمه مردادماه آغاز می

 .برداشت خواهند رفت

تا  54رود برداشت برنج با  اقلیم مساعد و بارش منظم بهاره حجم تولید محصول را افزایش داده و انتظار می: غالمعلی قربانی افزود

 .هزار تن برسد 144های اخیر به بیش از دو میلیون و  درصد افزایش نسبت به سال 59

 برنج ممنوع شد واردات

به تناسب شروع برداشت نمادین برنج در فومن، گیالن و مناطقی در مازندران، واردات برنج از ابتدای مردادماه : وی خاطرنشان کرد

 .ممنوع است

ثبت  های اخیر با شروع فصل برداشت در صورتی بوده که در ماه با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی ثبت واردات به: قربانی ادامه داد

 .سفارش نیز برای واردات برنج نخواهیم داشت

هزار تن بوده و وزیر جهاد کشاورزی با واردات این حجم  044تا  154ها حاکی است واردات برنج بین  شنیده: وی تصریح کرد

 .آل و منطقی برای واردات برنج و تأمین نیاز استراتژیک کشور خواهد بود موافقت کرده است که حجم ایده

 تومان ۸544نوبرانه برنج 

 044هزار و  تا هشت 544هزار و  ها حاکی است قیمت برنج تازه هاشمی بین هشت بینی پیش: رئیس انجمن برنج یادآور شد نایب

 .تومان باقی بماند

رود دامنه  کند، اما انتظار می هرچند قیمت بالفاصله پس از شروع برداشت به شکل سنتی تنزل پیدا می: قربانی در پایان تأکید کرد

 ./تومان به پایین بکشد 544هزار و  ها نتواند قیمت برنج را از هشت تنزل
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 برنج
 خبرنگاران جوان – 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  برنجبرنج  میلیون تنمیلیون تن  ۱۱پیش بینی تولید بیش از پیش بینی تولید بیش از 

 044با توجه به وضعیت مساعد هوا و بارندگی های مستمر تولید برنج در سال جاری به دو میلیون و : دبیر انجمن برنج کشور گفت

 .هزار تن خواهد رسید

با توجه به آب : با اشاره به وضعیت تولید اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جمیل علی زاده شایق در گفتگو با 

و هوای مساعد و بارش های مستمر وضعیت تولید بسیار مساعد است و خوشبختانه بارندگی های شدید چند روز قبل خسارت 

 .جدی به مزارع وارد نکرده به طوریکه در صورت مساعدت هوا مجددا محصول احیا خواهد شد

هزار تن را پیش بینی نموده که انجمن  044میلیون و  9وزارت جهاد کشاورزی تولید بیش از : تولید گفتوی با اشاره به میزان 

 .برنج کشور نیز این میزان تولید را تایید می کند

ت برداشت برنج از اواسط هفته آینده در مازندران و با دو هفته تاخیر در گیالن آغاز خواهد شد، گرچه برداش: علیزاده ادامه داد

 .مکانیزه یک هفته قبل آغاز شده است

برداشت مکانیزه موجب کاهش ریزش برنج،افزایش : دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به مزیت های برداشت مکانیزه بیان کرد

 .تنها مستلزم کشت مکانیزه است عملکرد و تولید و در نهایت کاهش ضایعات می شود اما باید گفت که برداشت مکانیزه 

هزار تن نیاز کشور را باید از طریق  144با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری حداکثر : اشاره به میزان واردات گفت وی با

 .واردات جبران کنیم

با خودکفایی برنج به سبب آنکه آب فراوانی نیاز دارد موافق نیستیم و بهتر است این آب برای زراعت : علی زاده در ادامه یادآور شد

والت دیگر استفاده شود چرا که با افزایش سطح زیر کشت اقالم پرمحصول و تغییر ذائقه مردم می توانیم به مرز خود کفایی محص

متاسفانه دیواری بین مراکز : دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه قیمت برنج از دو هفته آینده کاهش می یابد، تصریح کرد.برسیم

ب عدم نظارت سازمان های نظارتی در تهران و شهرهای بزرگ با گیالن و مازندران به وجود آمده به سب خرید و عرضه محصوالت 

 .که همین امر موجب شده که قیمت برنج نجومی افزایش یابد

  .گفتنی است در صورت نظارت سازمان های مربوطه شاهد اختالف قیمت در تهران و استان های شمالی نخواهیم بود
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 برنج
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  ورود برنج نوبرانه مازندران به بازار ورود برنج نوبرانه مازندران به بازار 

تبدیل به برنج سفید عطر و بوی طارم محلی در شالیزارهای مازندران پیچیده و کیسه های شالی های درو شده برای  -ایرنا  -ساری 
 . و عرضه، روانه شالیکوبی های استان شده است

واحد شالیکوبی دارد که این واحدها عالوه بر اینکه شالی ها را به برنج سفید تبدیل می  944استان مازندران حدود یک هزار و 

 . کنند، به عنوان محل خرید و فروش برنج به صورت عمده نیز شناخته می شوند

هزار ریال در  544تا  04زارش میدانی خبرنگار ایرنا ، هم اکنون هر کیلوگرم برنج نو طارم محلی و هاشمی به قیمت بر اساس گ

 .  شالیکوبی های استان مازندران عرضه می شود

 . درصد بیشتر از قیمت برنج نوبرانه مازندران در سال گذشته است 14تا  94این قیمت حدود 

 .  ز رقم های کم محصول و رایج برنج در مازندران استطارم محلی ، هاشمی و فجر ا

 . درصد از شالیزارهای استان زیر کشت این سه رقم برنج قرار دارد 04بر اساس اعالم جهاد کشاورزی ، امسال حدود 

ز سال های روز زودتر ا 94برنج جدید مازندران امسال به خاطر کشت زودهنگام و تالش کشاورزان برای انجام کشت دوم ، حدود 

 .پیش به مرحله عرضه در شالیکوبی ها رسیده است

نخستین برداشت مکانیزه برنج مازندران امسال دو هفته پیش و هجدهم تیر به صورت رسمی با حضور مسئوالنی از وزارت جهاد 

 . کشاورزی در یکی از روستاهای شهرستان بابلسرآغاز شد

 . زودتر از برداشت مکانیزه آغاز شده بود برداشت دستی و سنتی شالی نیز دستکم یک هفته

شالیکاران شهرستان های فریدونکنار ، آمل ، بابل ، بابلسر و محمودآباد در مناطق غربی مازندران امسال حدود یک ماه زودتر از 

 . مناطق شرقی استان کشت و کار برنج را آغاز کردند و هم اکنون نیز در حال برداشت محصول هستند

 صفانه قیمت من** 

تا یکصد هزار ریالی  04معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت که تعیین 

 . برای هر کیلوگرم برنج برداشت جدید طارم محلی در شالیکوبی های استان ، قیمت منصفانه ای است

باالی تولید ، بویژه هزینه کارگران نشاءکار ، این قیمت برای کشاورزان هم مطلوب با توجه به هزینه : عزیزاهلل شهیدی فر افزود 

درصد هزینه تولید برنج مربوط به کارگران و امسال کشاورزان مازندران بابت هر روز کار در شالیزاری به  04حدود : وی گفت . است

 . هزار تا یک میلیون ریال دستمزد پرداخت کردند 144هر نفر نشاکار 

درصد از شالیزارهای استان به صورت مکانیزه نشاکاری می شود ، افزود  94معاون جهاد کشاورزی مازندران با اظهار این که کمتر از 

 . با توجه به سنگینی کار نشاء در شالیزار ، کشاورزان مجبورند هزینه سنگینی بپردازند که نتیجه اش افزایش هزینه تولید است: 

 هزار هکتار شالیزار  14ش ساقه در کشت مجدد و پرور** 

وضعیت : هزار هکتار از شالیزارهای مازندران در سال جاری خبر داد و گفت که  14شهیدی فر همچنین از کشت مجدد بیش از 

 . آب و هوایی نیز مناسب برای کشت دوباره برنج است

پس از برداشت محصول ، پرورش ساقه برای برداشت هزار هکتار از شالیزارهای استان هم  54وی پیش بینی کرد که در بیش از 

 . دوباره محصول در دستور کار قرار گیرد

ساقه شالی پس از برداشت اول با پرورش از طریق کود شیمیایی ، سمپاشی علیه نسل سوم و چهارم ساقه خوار و مدیریت آبیاری 



 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

82 
 

 . به خوشه دهی می رسد

 . گفته می شود 'رتون  'می گویند و در اصطالح علمی هم به آن  'دونوچ  'کشاورزان مازندرانی پرورش ساقه را 

برنج دونوچ که از پرورش ساقه به دست می آید به خاطر استفاده اندک از سموم و کود شیمیایی ، سالم ترین و با کیفیت ترین 

 . برنج محسوب می شود

چه شناسایی آن نیاز به مهارت دارد و یا این که فروشنده باید درصد گران تر است ، اگر  14تا  94قیمت این نوع برنج نیز در بازار 

 .  مورد اعتماد خریدار باشد

هزار هکتار از شالیزارهای مازندران زیر کشت رفت که پیش بینی می  994بر اساس اعالم جهاد کشاورزی مازندران امسال حدود 

 . شود حدود یک میلیون تن برنج سفید تولید شود

 د دولت تدبیر و امید از شالیکاران مازندران و گیالن حمایت تمام ق** 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه دو استان مازندران و گیالن بیشترین سهم در تولید 

 . هزار تن است 544تولید ساالنه برنج در کشور نیز حدود دو میلیون و : برنج داخل کشور را دارند، بیان داشت

هزار  054کیلو گرم نیاز کشور به واردات حدود  16زارت جهاد کشاورزی با توجه به سرانه بر اساس آمار و: شهیدی فر اظهار داشت

 544هزارتن ،یک میلیون و 054به ترتیب یک میلیون و 5101تا  5105بنابر آمارهای رسمی در سالهای : وی گفت. تن است

 . انونی وارد کشور شدهزار تن برنج از مجاری ق 054حدود  00هزار تن برنج و در سال  154هزارتن ، 

وی ضمن قدردانی از استاندار مازندران گفت که ،همسو با رویکرد حمایت دولت از دسترنج شالیکاران ، استاندار هم ورود برنج 

 . خارجی به این استان را ممنوع کرده است

رنج خارجی به این استان برای حمایت استاندار مازندران در جلسه بیست و ششم تیر ماه شورای اداری استان اعالم کرد که ورود ب

 . از دسترنج کشاورزی استان ممنوع است و این موضوع بشدت در تمامی مناطق استان پیگیری و نظارت می شود

همچنین بر اساس دستورالعمل وزارت جهادکشاورزی واردات برنج خارجی به کشور از زمان آغاز برداشت شالی به مدت چهار ماه 

 . ممنوع شده است

 .درصد برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند00مازندران حدود 
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 تامین منابع مالی

 فارس- 6۳41۰45۹:  تاریخ

  میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده استمیلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده است  ۱.0۱.0
هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این  051از آغاز فصل برداشت تاکنون، هفت میلیون و  

 . تدرصد رشد داشته اس 99میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

، براساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان آن به  105میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ پنج هزار و  105هزار و  0ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

 .گندم کاران پرداخت شده است

هزارتن و فارس با  966هزارتن،گلستان با یک میلیون و  105ین گزارش،تاکنون استان های خوزستان با یک میلیون و براساس ا

 .اند هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده 005

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054090444559 
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 تامین منابع مالی
 فارس - 6۳41۰451:  تاریخ

  هزار میلیارد برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هزار میلیارد برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی   0404اختصاص تسهیالت اختصاص تسهیالت 
های عامل برای خرید تضمینی  تسهیالت از طریق بانکهزار میلیارد ریال  54با تصمیم هیأت وزیران، بانک مرکزی موظف شد مبلغ 

 . و توافقی محصوالت کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد

بانک مرکزی جمهوری اسالمی به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، با تصمیم هیأت وزیران  خبرگزاری فارسبه گزارش حوزه دولت 

هزار میلیارد ریال تسهیالت از طریق بانک های عامل برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی  54ایران موظف شد مبلغ 

 .در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهد

 :متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی ( 5)ایران موظف است در اجرای تبصره  بانک مرکزی جمهوری اسالمی -5 

ریال تسهیالت از طریق بانک های عامل برای خرید ( 54ر444ر444ر444ر444)مبلغ ده هزار میلیارد  -5161مصوب  -کشاورزی 

 .ران قرار دهدتضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ای

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت اقدام نماید -9

تضمین دولت نافی وظایف بانک ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیالت نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  -1

یالت در سررسید مقرر ازمحل فروش محصوالت خریداری شده و ضرر و زیان موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسه

 .دریافتی اقدام نماید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی

 .کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054091444001 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  سرنوشت تلخ خانه شیر در انتظار صندوقسرنوشت تلخ خانه شیر در انتظار صندوق

بر تأمین  در این کشورها دامداران عالوه. شود یکپارچه و منسجم مدیریت مییافته به شکل   صنعت دامپروی در کشورهای توسعه

. کنند های خود، دارای کشتارگاه و واحدهای فرآوری نیز هستند و بازارهای داخلی و صادراتی را اداره می علوفه مورد نیاز دام

الت صنعت دامپروری این کشورهای را به حداقل کارگیری تولیدکنندگان در امور اجرایی، مشک استفاده از مدیریت یکپارچه و به

  .رسانده است

های گذشته متولیان صنعت دامپروری برای حل مشکالت این صنعت با پیشنهاد تشکیل خانه شیر خواستار  در ایران نیز در سال

جلس، سرانجام در این پیشنهاد پس از چند بار طرح در صحن علنی م. اجرای مدیریت یکپارچه و منسجم در تولید شیر شدند

مجلس نهم و در فراکسیون صنایع غذایی با تاکید رئیس کمیسیون وقت به تصویب رسید، اما با وجود تصویب آن در مجلس، به 

  .علت اختالفات وزارت جهاد کشاورزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی نشد 

تصمیم گرفتند، وزارت جهاد کشاورزی  05/ 14/1جلسه مورخ های اخیر، هیئت وزیران در  با تشدید مشکالت دامداران در سال

برای مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام با رویکرد تقویت بخش غیردولتی، صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر 

ورزی مکلف به تشکیل جمهور، جهادکشا با ابالغ معاون اول رئیس 91/0/05در ادامه این تصمیم، روز دوشنبه . کشور را تشکیل دهد

 .صندوق حمایت از توسعه زنجیره صنعت شیر شد

 بنا نیست دولت با تشکیل این صندوق دکان باز کند 

تشکیل صندوق شیر را دیر هنگام، اما مثبت دانست « سبزینه»وگو با  علیرضا عزیزاللهی، مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران، در گفت

ی و نظارت بر تولید شیر در قالب یک مجموعه واحد انجام شده و تمامی حلقه از ابتدای تولید گذار در تمام جهان سیاست: و گفت

های مختلف در تولید موجب تعارض منافع تولیدکنندگان و  در ایران وجود پایگاه. شود نهاده تا خروج محصول نهایی مدیریت می

بحث تشکیل خانه شیر برای متعادل ساختن تولید، تنظیم هاست که  برای رفع این مشکالت سال. مصالح صنایع لبنی شده است

دلیل اختالفات موجود بین  قیمت و بازار و رفع این تعارضات مطرح شده است؛ اما با وجود تصویب تشکیل خانه شیر در مجلس به

 .گاه این طرح اجرایی نشد های مسئول هیچ ارگان

ترین بخش از زنجیره  ا قیمت مناسب تا توسعه صادرات را پوشش دهد؛ اما مهمها ب تواند از تأمین نهاده این صندوق می: وی افزود 

سازی افزایش  توان با تشکیل این صندوق برای آن متولی تعیین کرد، فرهنگ تولید که پیش از این توجهی به آن نشده است و می

بر حل مشکالت  میت است؛ زیرا عالوهتعیین متولی برای این مبحث بسیار پر اه. مصرف سرانه شیر و لبنیات در کشور است

  .شود دامداران موجب حفظ سالمت جامعه می

از : بهره توسط این صندوق گفت مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با اشاره به مشکالت نقدینگی دامداران و لزوم تأمین تسهیالت کم

ایران یکی از معدود . بهره و بیمه محصوالت است کمهای مهم دیگر این صندوق به دامداران تأمین نقدینگی با تسهیالت  کمک

درصد است، تحمیل  95تا  91های بانکی تولید  در ایران بهره. های بانکی آن در بخش تولید بسیار باالست کشورهایی است که بهره

درحالی که در ایران . ددرصد باش 04تا  15این میزان بهره بانکی به تولید در صورتی معنا خواهد داشت که سود حاصل از تولید 

  .های دالالنه نیز انجام دهد که فعالیت کند، مگر این هیچ بنگاه تولیدی عمال به این میزان از سود دست پیدا نمی

بنا نیست دولت با تشکیل این : های غیردولتی در امور اجرایی صندوق شیر، بیان داشت عزیراللهی با تأکید بر لزوم حضور تشکل

به دلیل قدرت صندوق شیر حضور دولت الزم است؛ اما سکان اداره . کند و بار مالی جدیدی برای خود ایجاد کند صندوق دکان باز
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برای مؤثر بودن این صندوق در حل مشکالت دامداران باید ارکان صندوق را بخش غیر دولتی . ها باشد امور باید در دست تشکل

  .ر شودتشکیل دهد و امور اجرایی آن به دامداران واگذا

 نگذارید سرنوشت صندوق شیر همچون خانه شیر شود

که پیش از این پیشنهادهای  با بیان این« سبزینه»وگو با  همچنین سیداحمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران، در گفت

در این پیشنهاد از دولت : ریزی و جهاد کشاورزی ارائه شده است، گفت الزم برای عملکرد مناسب صندوق شیر به مدیریت برنامه

این کارگروه موظف است قیمت . خواسته شده تا با تشکیل کارگروه تخصصی، تمام مشکالت تولید شیر را از مزرعه تا سفره ببیند

 های سربار و سود های داخلی و وارداتی، هزینه تولید شیر و همچنین تولید فرآوری صنایع لبنی را با توجه به هزینه تمام شده نهاده

  .متعارف و قانونی برآورده کند تا امکان حفظ و بقای تولید فراهم شود

ریزی کند؛ اگر به هر  های دخیل در تولید شیر را بشناسد و برای رفع آن برنامه دولت باید نقص هر یک از این بخش: وی افزود

  .بیند ایت تمام صنعت زیان میبیند و در نه دلیلی یک بخش از فرآیند تولید دچار مشکل شود تمام زنجیره صدمه می

براساس قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است و دیگر : مقدسی تأکید کرد

و های دیگر همکاری الزم را انجام ندهند  ها مؤظف به همکاری با این وزارتخانه هستند؛ اما اگر درباره صندوق شیر نیز ارگان ارگان

  .از قانون سرپیچی کنند صندوق شیر نیز مانند خانه شیر در اجرا متوقف خواهد شد

دهد و با این اقدام خود موجب ایجاد رکود  کنندگان نمی دلیل کنترل تورم اجازه افزایش قیمت را به تولید دولت به: وی تصریح کرد

دولت اگر بخواهد به کنترل قیمت ادامه دهد باید بهای زیان . دهند کنندگان تاوان آن را می در تولید شده است، رکودی که تولید

ها بدهد؛ زیرا ادامه اداره اقتصاد کشور به این شکل نتیجه خوبی را برای تولید کشور به  تولیدکنندگان را با پرداخت پول نفت به آن

  .همراه نخواهد داشت

بار نگذارید صندوق شیر سرنوشت  لطفا این: ن مسئوالن تاکید کردرئیس انجمن صنفی گاوداران ایران در پایان با مخاطب قرار داد

 .خانه شیر را پیدا کند و هرچه زودتر با تشکیل آن به داد دامداران برسید
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  تأکید دوباره مجلس بر پوشش بیمه ای روستاییان و عشایرتأکید دوباره مجلس بر پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر

 .نمایندگان مردم در خانه ملت، ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود، بر پوشش بیمه ای عشایر و روستاییان تأکید کردند

شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه احکام مجلس ( تیرماه 14شنبه،  چهار)به گزارش ایانا، نمایندگان در نشست علنی امروز 

، 00دائمی برنامه های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با رد مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مبنی برحذف ماده الحاقی 

و عشایر تأکید  بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که براساس آن نمایندگی مجلس بار دیگر بر اعمال و پوشش بیمه ای روستاییان

منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری،  به: آمده است 00در ماده الحاقی .کردند

بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص   تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت

ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف  اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامههای رفاه و تأمین 

 :زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند( های سیاستی بسته)اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای 

سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب های اجتماعی و مداخله مؤثر  مصونمبتنی بر ( صیانت اجتماعی)بسته سیاستی . 5 

 .برای کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه های هدف ( حمایت اجتماعی)بسته سیاستی. 9 

 دیده در اجتماع سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب ابرسازی فرصت ها و زمینهجهت بر

مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه ( مساعدت اجتماعی)بسته سیاستی . 1 

 خوداتکائی آنها های آموزی و ایجاد زمینه های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت

نفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از  مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی( های اجتماعی بیمه)بسته سیاستی . 0 

 .های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه

جتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه های اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری ا -5تبصره 

ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای  پذیرد، به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه هدف انجام می

ای، آموزشی و مسکن  ، بیمهمنظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی نیازمند واجد شرایط هدایت و به

مسکن اجتماعی و حمایتی و ( درمان، بازنشستگی و بیکاری)ای  های نقدی، کاالیی، بیمه شود و در قالب اعطای یارانه کارگرفته می به

ی و منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماع به -9تبصره  .شود نظایر آن هزینه می

ها مشتمل بر  تقویت نظام چندالیه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این الیه

های اجتماعی پایه  خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروههای هدف و کاهش آسیب های اجتماعی، بیمه

ربط، تصویب شاخص های  مل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه های ذیهای مک های پایه و بیمه شامل مستمری

های مذکور، تصمیمات  نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه اجرائی برای تحقق اهداف، وضع آیین

جمهوری و ابالغ وزیر تعاون، کار و رفاه  تأیید رئیسعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذکور و   شورای

براساس بند الحاقی این الیحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق صندوق بیمه .االجرا است اجتماعی، الزم

افراد کمتر از . زنشسته نمایدسال سابقه بیمه یا کمتر دارند، با 54سال به باال را که  64اجتماعی روستاییان و عشایر تمامی افراد 

 ./جا و به نرخ روز بپردازند سال را به صورت یک 54توانند کسری تا  سال سابقه می 54
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  کنندکنند  مقرری بازنشستگی دریافت میمقرری بازنشستگی دریافت میروستاییان روستاییان 

سال نیز بیمه پرداخت کرده باشند، می توانند از نوعی بازنشستگی  55سال سن داشته باشند و  65روستاییان در صورتی که 

 .برخوردار شوند و مقرری را ماهانه دریافت کنند

یک تعهد بسیار : شدگان اشاره کرد و اظهار داشت معاون صندوق بیمه روستائیان و عشایر به تعهد بسیار مهم صندوق بیمه به بیمه

سال  55سال سن داشته باشند و  65مهم و بلند مدت داریم که یک نوع بازنشستگی است؛ عزیزان بازنشسته شده در صورتی که 

 . نیز بیمه پرداخت کرده باشند، می توانند از نوعی بازنشستگی برخوردار شوند و مقرری را ماهانه دریافت کنند

معاون صندوق بیمه روستائیان و عشایر ایجاد صندوق بیمه کشاورزان و روستائیان در گفت و گو با ایسنا ایجاد این " پوستین دوز" 

در : اتفاق افتاد و عنوان داشت 10صندوق را یکی از دستاوردهای جمهوری اسالمی در صندوق های بازنشستگی دانست که در سال 

 .جاد نگاه ویژه به جامعه هدف که بخش مبدل و زحمت کش هم هستند، بودواقع این صندوق به منظور ای

عزیزان روستایی، کشاورز و عشایر به اختیار : وی صندوق بیمه روستائیان را یک صندوق اختیاری عنوان کرد و اظهار داشت

 .خودشان با ما قرارداد بیمه اجتماعی می بندند و از تعهدات ما برخوردار می شوند

تاکنونن استقبال بسیار خوب و مناسب بوده : ندوق بیمه روستائیان و عشایر درباره میزان استقبال از این صندوق گفتمعاون ص

هزار نفر مشمول بیمه ما  544هزار سرپرست خانوارد روستایی، عشایر و کشاورز داریم که یک میلیون و  144است؛ شش میلیون و 

 .ما برخوارد شوند هستند و می توانند با حق بیمه ازتعهدات

یک تعهد بسیار مهم و بلند مدت داریم که یک : وی به سه تعهد بسیار مهم صندوق بیمه به بیمه شدگان اشاره کرد و اظهار داشت

سال نیز بیمه پرداخت کرده باشند،  55سال سن داشته باشند و  65نوع بازنشستگی است؛ عزیزان بازنشسته شده در صورتی که 

 .می توانند از نوعی بازنشستگی برخوردار شوند و مقرری را ماهانه دریافت کنند

بیمه شدگانی که به دلیل کار، از کار افتاده شوند، برایشان در   :پوستین دوز به مسئله از کارافتادگی نیز اشاره کرد و گفت

خدایی ناخواسته اگر بیمه . د و در نهایت برایشان مقرری ماهانه ای را فراهم می کنیمکمیسیون پزشکی پرونده ای تشکیل می شو

 .شدگان ما فوت کنند، به بازماندگانشان طبق مقررات کشور، ماهیانه مقرری پرداخت می کنیم

تند یا فوت شده اند؛ بنابراین هزار خانواده داریم و هم اکنون بیمه شدگان ما هستند که از کار افتاده هس 15قریب به : وی ادامه داد

 .خانواده هایشان دارند مقررری ماهیانه می گیرند

 55حق بیمه در این صندوق : پوستین دوز نگاه ویژه دولت به این صندوق در پرداخت حق بیمه را یادآور شد و ابراز داشت

درصدش را  54درصد،  55ب اینکه از این درصداست در حالی که در سایر صندوق ها قریب به دو برابر همین میزان است و جال

 .دولت پرداخت می کنند
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  زمانی نداردزمانی نداردطرح خرید حمایتی محدودیت طرح خرید حمایتی محدودیت / / نرخ شیر خام افزایش یافتنرخ شیر خام افزایش یافت

نقطه توقف خرید حمایتی زمانی است که قیمت شیر به حالت تعادلی و نرخ : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 .مصوب تنظیم بازار برسد

با اشاره به تاثیر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،خبرنگار حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با 

روز گذشته در استان های قطب اصلی شیر آغاز شده و  05خرید حمایتی شیر خام از : خرید حمایتی بر نرخ شیر خام اظهار داشت

 .استان با کارخانه ها قرارداد منعقد شده است 0براین اساس در 

شرایط اجرای این پروژه در همه : مایتی در استان سیستان و بلوچستان آغاز نشده ، گفتوی در پاسخ به این سوال که چرا خرید ح

هزار کیلومتر فاصله دارند که این امر برای  544استان ها قابل اجرا نیست چرا که کارخانه های اطراف با این استان بیش از 

 .دامداران به سبب محدودیت تولید صرفه اقتصادی ندارد

با اجرای طرح خرید حمایتی و جمع آوری شیر مازاد از دامداران باید گفت که این امر تاثیر خود را در کل بازار : ادصفایی ادامه د

براساس استاندارهای الزم عاملی محدود کننده است که   ir دریافت کد: رئیس هئیت مدیره درادامه بیان کرد.خواهد گذاشت

 .های تبدیل شیر مازاد دامداران به شیر خشک و خامه وجود نداشته باشد همین امرموجب شده در همه استان ها کارخانه

نقطه توقف این : مدیر عامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به این سوال که طرح خرید حمایتی تا چه زمانی ادامه دارد، افزود

و از این رو توقف این طرح زمان مشخصی طرح زمانی خواهد بود که قیمت شیر به حالت تعادلی و نرخ مصوب تنظیم بازار برسد 

الی هزار تن شیر دراین طرح از دامداران خریداری می شود که خوشبختانه در اکثر  044روزانه بین : وی در ادامه یادآور شد.ندارد

 .استان ها با اجرای این طرح ضمن قیمت مناسب، میزان عرضه از سوی دامداران کاهش یافته است

با اجرای این طرح نرخ شیر خام : تاثیر خرید حمایتی بر اجرای نرخ مصوب از سوی کارخانه های لبنی بیان کرد صفایی با اشاره به

درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود که با ادامه این روند کارخانه ها تن به اجرای نرخ مصوب دهند و این  54بیش از 

 .روند نزولی به خود می گرفتنددرحالیست که در صورت عدم اجرای این طرح قیمت ها 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور   0505اختصاص اختصاص 

هزار میلیارد لایر برای آبیاری تحت فشار در  02در سال جاری :سیستم های آبیاری کشور گفت سرپرست گروه -ایرنا -بجنورد
 . کشور اختصاص داده شده است

مهندی محسن عبدی روز سه شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای آبیاری تحت فشار در شهرستان مانه وسملقان به خبرنگار ایرنا 

 .میلیون دالر می باشد 544عه ملی پیش بینی شده است که به صورت ارزی این اعتبارات از محل صندوق توس:گفت 

در صد آن را خود کشاورزان تامین می  55درصد اعتبارات مورد نیاز سیستم های آبیاری است که  15این اعتبارات : وی افزود

هوری اختصاص داده شده است که میلیارد ریال از اعتبارات ریاست جم 644در خراسان شمالی نیز مبلغ :وی تصریح کرد.کنند

 .میلیارد ریال آن به استان ارسال شده است 514تاکنون مبلغ 

درصد کل  95هکتار از اراضی را به سیستم های آبیاری تجهیز کرده ایم که چیزی معادل 544در کل کشور یک میلیون :وی افزود

 .سطح اراضی کشور است

ه است که باید به این سیستم تجهیز شود که با حمایت دولت امیدوار هستیم به درصد مابقی اراضی باقی ماند 05:وی بیان کرد

 . اهداف پیش بینی شده دست پیدا کنیم

 .سیستم های آبیاری نوین برای صرفه جویی در مصرف آب موثر می باشند:وی گفت

 .در کل کشور سیستم های آبیاری در دوگروه قطره ای و بارانی در حال اجرا است:وی افزود

 .سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی بر روی سیستم های بارانی نیست چرا که این سیستم تبخیر زیادی دارد:وی تصریح کرد

درصد راندمان آبیاری را  04سیستم های آبیاری قطره ای اگر که به نحوءمطلوبی مطالعه،طراحی و اجرا شود تا :وی اظهارکرد

درصد راندمان آبیاری را  04آبیاری برانی اگر در مواقع مناسب آبیاری شود حداکثر  سیستم های:وی بیان کرد.افزایش می دهد

هزرا هکتار از اراضی را تحت پوشش آبیاری نوین دارد و قابلیت باالی تا سطح  94خراسان شمالی در حال حاضر .تامین می کند

هکتار از اراضی شهرستان را  944هزارو 9سال جاری  هزارنفری مانه وسملقان در 554شهرستان .هزار هکتار را نیز داارا است 54

 .تحت پوشش آبیاری نوین قرار داده است
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  کش در دنیاکش در دنیا  و تولید محصول جدید چغندرقند مقاوم به سه علفو تولید محصول جدید چغندرقند مقاوم به سه علفکشاورزی، فناوری مهندسی ژنتیک کشاورزی، فناوری مهندسی ژنتیک 

محیطی محصوالت مهندسی ژنتیک، هر روز بیشتر از گذشته به سطح زیر کشت و  با توجه به مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست

اریخته جدید، در جدیدترین اخبار منتشر شده در خصوص تولید و توسعه محصوالت تر. شود تنوع این محصوالت افزوده می

 .اند کش مختلف را ایجاد کرده دانشمندان محصول چغندرقند تراریخته متحمل به سه علف

 کارشناس بیوتکنولوژی کشاورزی ایران -لیال سرمدی 

سازی موفق این محصوالت در دنیا موید رضایت  برابری سطح زیر کشت محصوالت تراریخته در بیستمین سال تجاری 544افزایش 

 .کشاورزان و مردم به کشت، تولید و مصرف آنها استو رغبت 

محیطی محصوالت مهندسی ژنتیک، هر روز بیشتر از گذشته به سطح زیر کشت و  با توجه به مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست

دید، در جدیدترین اخبار منتشر شده در خصوص تولید و توسعه محصوالت تراریخته ج. شود تنوع این محصوالت افزوده می

 .اند کش مختلف را ایجاد کرده دانشمندان محصول چغندرقند تراریخته متحمل به سه علف

ها نیازی  کش ها و علف کش در راستای حفظ محیط زیست و توسعه کشاورزی پایدار، تولید محصوالتی که به سموم شیمیایی و آفت

 .اهمیت خاصی برخوردار استهای هرز باشند، از  نداشته باشند و مقاوم به آفت و بیماری و علف

اند که  بدین منظور مهندسان ژنتیک و پژوهشگران دو شرکت تجاری تولید بذر، یک رقم جدید از چغندرقند تراریخته را تولید کرده

کش  این واریته جدید چغندرقند تراریخته به سه علف. دهد های هرز بیشتر در مناطق مختلف نشان می مقاومت باالیی به علف

 .و پر کاربرد گالیفوسیت، گلیفوسینات و دایکامبا مقاومت دارد مختلف

در کنفرانس چغندرقند درباره این دستاورد گفته است که ما  9455دسامبر  0دانشمند آلمانی با اعالم این خبر در  "آرون هومل"

وری باالیی در  کش، به بهره قاوم به سه علفکنیم که با تولید چغندرقند تراریخته م ما فکر می. زده هستیم از این تولید بسیار هیجان

 .کند های هرز بیشتری یاری می ایم که کشاورزان را در تولید محصول بیشتر با قدرت مقاومت به علف کشت این محصول دست یافته

 .بازار شوند سال آینده نیز وارد 54رود تا سه سال آینده انواع جدیدی از این محصوالت اصالح شوند و طی هشت تا  انتظار می

چرا که . ها جلوگیری کند کش های هرز مقاوم به همه علف طبق گفته هومل، ترکیب سه صفت در یک محصول باید از ایجاد علف

کش عمومی مذکور بر روی  کش ذکر شده مقاوم است و با کاربرد هر سه نوع علف هرگونه علف هرز به یکی از سه نوع علف

 .کش، هر نوع علف هرز مقاومی که قبالً در مزارع به وجود آمده است، از بین خواهد رفت نوع علف چغندرقند تراریخته مقاوم به سه

کش، موفقیت بزرگی در توسعه کشاورزی و حفظ محیط  تولید چغندرقند تراریخته متحمل به سه نوع علف: هومل معتقد است

های هرز  کش به کمک کشاورزان آمده است تا با علف محصول چغندرقند تراریخته متحمل به سه نوع علف. شود زیست محسوب می

 .بیشتر در مناطق مختلف مقابله کند

 "جوئل فلیکس". های هرز دارند های پژوهشی مشترک بسیاری روی علف دانشگاه اورگن و آیداهو در ایاالت متحده همکاری

ب تجربه و انجام آزمایش است که صفت مقاومت به های هرز دانشگاه اورگن در این باره گفته است که با کس پژوهشگر از بخش علف

ای با سه صفت مقاومت، گام بسیار بزرگی  تولید چنین محصول چغندرقند تراریخته. کند کش در یک محصول بهبود پیدا می علف

 ./در تولید محصوالت تراریخته دارای چند صفت است که باید هرچه بیشتر توسعه یابد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  فرآورده موسسه رازی برای انتقال به بخش خصوصیفرآورده موسسه رازی برای انتقال به بخش خصوصی  0404تهیه اسناد تجاری سازی تهیه اسناد تجاری سازی 

فرآورده این موسسه با هدف تجاری سازی محصوالت و  04رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از تهیه طرح تجاری 

 .انتقال دانش فنی به بخش خصوصی خبر داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایران؛ایانا از موسسه رازی، حمید کهرام روز دوشنبه با اشاره به رسالت موسسه رازی مبنی بر انتقال 

راساس سند تجاری سازی محصوالت که سال گذشته از سوی وزیر ب: فناوری به شرکت های داخل و خارج کشور، اظهار داشت

محترم جهاد کشاورزی ابالغ شد، یکی از برنامه های اصلی موسسه رازی، انتقال دانش فنی تولیدات به بخش خصوصی خارج از این 

اشکاالت موجود در اجرای  یکی از: وی با تاکید بر اینکه تجاری کردن محصوالت به زیرساخت هایی نیاز دارد، گفت.مجموعه است

 .این برنامه، فقدان سند فناوری های تولید شده توسط محققان این موسسه بود که مانعی برای انتقال فناوری ها محسوب می شد

به این منظور طی قرارداد با شرکتی خصوصی از آنها خواستیم با همکاری بخش های تولید، تضمین کیفیت و : کهرام افزود

 .فناوری موسسه رازی سند دار شده است 04ی سنددار کردن فناوری های موجود اقدام کند که تا کنون تحقیقات، برا

به . اکنون طرح تجاری این محصوالت تهیه و قیمت گذاری شده اند : وی با اشاره به یک سال زمان صرف شده برای این کار،گفت

 .زودی سایر محصوالت نیز تجاری سازی می شوند

با توجه به وجود فناوری های : ازی با تاکید بر اهتمام این موسسه مبنی بر انتقال دانش فنی محصوالت اظهار داشترئیس موسسه ر

در عین حال که با حفظ ظرفیت های تولید، فعالیت . پیشرفته در موسسه رازی، تالش ما برای گسترش این دانش در کشور است

 .فنی تولیدات را به بخش خصوصی واگذار می کنیم خود در صنعت واکسن سازی را ادامه داده و دانش

کهرام همکاری موسسه رازی با شرکت واکسن سازی روناک در مهاباد را نمونه ای از اقدام عملی این موسسه در انتقال فناوری به 

 .بخش خصوصی و در راستای اقتصاد مقاومتی نام برد و از آن به عنوان الگویی مناسب یاد کرد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  حذف ترکیبات خطرناک از آب با استفاده از ضایعات کشاورزیحذف ترکیبات خطرناک از آب با استفاده از ضایعات کشاورزی

تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق به تولید نانوجاذبی از کاه محققان دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در 

 .توان ترکیبات رنگی مضر را از آب حذف کرد اند که با استفاده از آن می گندم شده

محققان دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در تحقیقات آزمایشگاهی خود موفق به تولید 

 .توان ترکیبات رنگی مضر را از آب حذف کرد که با استفاده از آن میاند  نانوجاذبی از کاه گندم شده

دار کردن محصوالتشان از  منظور رنگ ویژه صنایع نساجی و صنایع غذایی به به گزارش خبرنگار ایانا، بسیاری از صنایع به

که بر روی محصوالت تثبیت نشده و یا  ها گونه صنایع حجم زیادی از این رنگ کنند؛ بنابراین، این های خاصی استفاده می دانه رنگ

های رنگی مشکل عمده این  دفع این پساب. کنند صورت فاضالب دفع می طی مراحل مختلف شست و شو از روی آنها جدا شده را به

هزینه جهت حذف این ترکیبات  های مؤثر و کم توسعه روش. رود و همچنین برای محیط زیست خطرناک است شمار می صنایع به

 .ها، پیش از ورود آنها به محیط زیست بسیار ضروری است های کارخانه ی از پسابرنگ

هدف از ": عنوان یکی از مواد رنگی پرکاردبرد در بسیاری از صنایع یاد کرد و افزود بلو به پیربازاری از ترکیب متیلن آزاده ابراهیمیان

های  بلو از پساب منظور جذب و حذف ترکیب آلی متیلن به پژوهش حاضر سنتز نانوجاذب کامپوزیتی بر پایه ضایعات کشاورزی

 ".صنعتی بوده است

منظور تصفیه پساب  قیمت و با کارایی باال به زیست، ارزان عنوان جاذب سازگار با محیط تواند به نانوجاذب سنتز شده در این طرح می

 .ورد استفاده قرار بگیردهای صنعتی م دانه های نساجی، صنایع رنگ و منابع آبی حاوی رنگ کارخانه

های هیدروکسیل موجود در  حضور نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن روی گروه"  :ابراهیمیان درباره نحوه عملکرد این نانوجاذب گفت

. شود بلو روی نانوجاذب می های متیلن سطح کاه گندم موجب ایجاد بار منفی و در نتیجه جذب الکترواستاتیک قوی کاتیون

برابری ظرفیت جذب نسبت به ساقه  59یاس نانومتری این ذرات موجب افزایش مساحت سطح و متعاقب آن افزایش همچنین مق

 ".شده است گندم خالص 

. سازی شد طور بسیار ساده آماده آوری شده از مزارع به ابتدا گاه گندم جمع": این محقق درباره مراحل سنتز این نانوجاذب ادامه داد

قیمت دو و سه ظرفیتی آهن و در حضور آمونیوم و به روش هم رسوبی، نانوذرات اکسید آهن  های ارزان نمک سپس با استفاده از

منظور حذف  در نهایت نانوجاذب سنتز شده به. های هیدروکسیل موجود در سطح کاه گندم سنتز شد مغناطیسی بر روی گروه

شده مورد استفاده و ارزیابی قرار  سازی یط پساب صنعتی شبیهاز مح ppm 544تا  54بلو در محدوده غلظت  ی متیلن دانه رنگ

ظرفیت جذب کاه گندم برای   نتایج حاکی از آن است که نانوذرات اکسید آهن موجود بر روی سطح کاه گندم توانسته".گرفت

 .افزایش دهد mg/g 690به  mg/g 05بلو را از  دانه متیلن رنگ

های فنی دانشگاه  پردیس دانشکده)پیربازاری، عضو هیأت علمی دانشکده فنی فومن  ابراهیمیانهای آزاده  این تحقیقات حاصل تالش

آموخته مهندسی شیمی از دانشکده فنی فومن و دانشجوی   خواه همکار طرح و نیما غالمی احمدگورابی دانش ، الهام صابری(تهران

 .مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه گیالن است

به چاپ ( 59تا  5، صفحات 9450، سال 0، شماره 50جلد ( Desalination and Water Treatment)ن کار در مجله نتایج ای

 ./رسیده است
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  درصدی درصدی   ۱4۱4تا تا   ۴4۴4ضریب تولید ضریب تولید / / فناوری اینوالکس گامی نو در عرصه انرژی های تجدیدپذیر استفناوری اینوالکس گامی نو در عرصه انرژی های تجدیدپذیر است

درصدی برق، پایین بودن هزینه تولید،  61تا  91فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ضریب تولید -ایرنا -تهران
نرژی پاک را ازمزایای استفاده از فناوری توربین بادی تعمیر و نگهداری، بازگشت سریع سرمایه و دسترسی به اهداف تولید ا

 . اینوالکس در مقایسه با دیگر توربین های بادی برشمرد

: در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به فناوری های توربین بادی اینوالکس افزود( سه شنبه)امروز « مسعود سه دهی»

 .دن منبع انرژی استوار شده استاساس کار این توربین ها بر متمرکز کر

 04درصد و نیروگاه های بادی فعلی در مناطق بادخیز  94تا  54در حالی که ضریب تولید نیروگاه های خورشیدی : وی افزود

ز اما در مقابل هر توربین اینوالکس بسته به سرعت باد در منطقه ا. درصد است، اصال نیروگاه های قابل اعتمادی به شمار نمی روند

 .درصدی برخوردار است 04تا  64ضریب تولید 

به گفته ی سه دهی، در فناوری اینوالکس جریان باد پس از ورود به سیستم تحت کنترل در می آید و پس از متمرکز شدن وارد 

 .مسیری تنگ می شود که فشار آن را کاهش و سرعت آن را افزایش می دهد

با اشاره به رابطه مستقیم توان این نوع از توربین های بادی با ( وات ویند)« تران راماتوان گس»مدیرعامل شرکت نیروگاه های بادی 

دو برابر شدن طول پره، توان این دستگاه را چهار برابر و دو برابر شدن سرعت باد، توان آن را تا هشت : طول پره و سرعت باد، گفت

 .رل در می آیدبرابر افزایش می دهد و به این ترتیب، باد در تسخیر و کنت

توربین های بادی معمولی به حداقل سرعت باد سه تا چهار متر بر ثانیه برای راه اندازی نیازمندند، اما سرعت باد : سه دهی گفت

متر بر ثانیه منجر به قفل  95کمتر از یک متر بر ثانیه برای راه اندازی اینوالکس کافی است، همچنین باد شدید با حداقل سرعت 

 .کیلومتر بر ساعت طراحی می شود 594ین های بادی معمولی می شود، اما هر سازه اینوالکس با استاندارد سرعت باد شدن تورب

به گفته ی وی ، در توربین های بادی قدیمی، کل سیستم باید همراه با تغییر جهت باد تغییر مسیر داده و بگردد، اما در اینوالکس 

دور در دقیقه ای به پره ها می دهد و دیگر نیازی به وجود  654قابلیت گردش سه هزار و  نیازی نیست، وجود پره های کوتاه تر

متر بر ثانیه اعمال می شود، نیست و همه اینها هزینه  59سیستم کنترل زاویه پره که در توربین های قدیمی در سرعت گردش 

 .های این فناوری را کاهش داده است

ان در مناطق مختلف در جنس ها و وزن های مختلف از جمله فایبرگالس و پارچه های تحت این سازه را می تو: سه دهی افزود

کشش تا سیمانی و بدنه های ضد سایش طراحی کرد و بطور نمونه ساخت سازه های سیمانی این محصول در سیستان و 

 .روزه منطقه را فیلتر می کند 594بلوچستان، گرد و خاک همراه با بادهای 

توربین های اینوالکس تحولی در عرصه توربین های بادی به شمار می رود و عالوه بر رفع : کت وات ویند گفتمدیرعامل شر

 .مشکالت توربین های فعلی بادی، رقیبی برای سایر توربین های فسیلی نیز به شمار می رود

عمده دالیل این موضوع، دارا : اند، ادامه دادسه دهی با اشاره به اینکه توربین های بادی فعلی در سطح جهان اشاعه زیادی نیافته 

بودن پره های بسیار بزرگ، برج های عظیم، نبود جاده های مناسب دسترسی در مناطق بادخیز، نبود شبکه های برق و لزوم 

 .است که گاهی اوقات حتی هزینه های احداث آنها از هزینه ساخت نیروگاه بیشتر می شود... ساخت آنها و 

متری که سختی  544این فعال بخش خصوصی، هزینه های باالی تعمیر و نگهداری و لزوم انجام این مهم در ارتفاع به گفته ی 

های خاص خود را دارد، همگی جزو مسایلی است که هر خرابی جزیی این نیروگاه ها را در حد یک پروژه بزرگ مطرح می کند و 
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 .اوقات را نیز اضافه کردباید به همه این مشکالت، نبود باد مناسب در همه 

در مقابل، فناوری اینوالکس از این مشکالت مبری است؛ به طوری که به دلیل الهام گرفتن ساخت این توربین از : سه دهی افزود

 .بادگیرهای استان یزد، نیازی به نصب آنها در مناطقی که حتما از باد برخوردار باشند، نیست

میالدی و به دنبال آشنایی با این فناوری برای نخستین بار در  9459از سال : اینوالکس گفت وی درباره زمینه آشنایی با فناوری

که یک دانشمند ایرانی است، آغاز و از همان زمان « داریوش اعالیی»کشور نیوزلند، فعالیت خود را با صاحب فناوری آقای پروفسور 

 .معرفی این محصول را در این کشور آغاز کردم

و پس از معرفی این فناوری در برخی دانشگاه های کشور از جمله صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و  9451از سال  :سه دهی گفت

هرمزگان ، با این توجیه که فناوری پیش گفته جزو انرژی های پاک بوده و ارتباطی به مسایل هسته ای ندارد، مجوز فعالیت و 

 .ارجه نیوزیلند اخذ شدتجاری سازی این محصول در ایران از وزارت امور خ

 ارزان ترین فناوری توربین بادی** 

مگاواتی با قیمت یک هزار دالر در هر کیلو وات  544در حالی که در جهان هر پروژه نیروگاهی : مدیرعامل شرکت وات ویند گفت

دالر در  044هزار و  9هزار تا  9تا دو هزار دالر در هر کیلووات ساعت توسط اروپایی ها و  544ساعت توسط چینی ها، یک هزار و 

تا یک هزار دالر در هر کیلووات  054هر کیلووات ساعت توسط آمریکایی ها ساخته می شود، اما فناوری اینوالکس با هزینه ای بین 

 .ساعت احداث می شود

رده اند، کمتر از یک سال بوده برآوردها نشان داده برگشت سرمایه در مزارع بادی که از فناوری اینوالکس استفاده ک: سه دهی افزود

 .درصد مزارع بادی معمولی است 54و هزینه های تعمیر و نگهداری آنها تنها 

اینوالکس حتی قابلیت نصب بر روی پشت بام ساختمان ها و برج ها را نیز دارد و بدون اینکه : مدیرعامل شرکت وات ویند گفت

 .مقوله پدافند غیرعامل به تامین برق آنها بپردازدفضای مفیدی از ساختمان بگیرد می تواند با رعایت 

سه دهی با بیان اینکه قابلیت تولید برق از چند میلی وات تا چند صد مگاوات در فناوری اینوالکس وجود دارد، از قابلیت بکارگیری 

 .خبر داد... آنها در پارک ها و فضاهای عمومی و همچنین در مواقع اضطراری سیل، زلزله و 

 کل تامین سرمایهمش** 

این فعال بخش خصوصی با اشاره به استقبال خوب مسووالن سازمان انرژی های نو ایران و نهاد ریاست جمهوری از این فناوری، 

بانک های ایرانی باید براساس قانون، قرارداد خرید تضمینی برق را به عنوان : مشکل اصلی آن را تامین سرمایه عنوان کرد و گفت

 .درصد سرمایه مورد نیاز را به عنوان وثیقه مطالبه می کنند 594ند، اما در عمل آن را رعایت نکرده و ضمانت بپذیر

پاریس دست یابد، باید مشکالت سرمایه گذاری و  95اگر دولت می خواهد به اهداف همایش بین المللی کاب : سه دهی تاکید کرد

 .تضمین های مربوطه را حل و فصل کند

کاب »ی های تجدیدپذیر و نو به دنبال حضور ایران در همایش بین المللی زیست محیطی پاریس فرانسه مشهور به استفاده از انرژ

 .در پاریس برگزار شد، قوت گرفت( 00آذرماه  94تا  0) 9455دسامبر سال  55نوامبر تا  14که از « 95

بین های بادی کنونی موجود، بسیار سخت است، اما با مدیرعامل شرکت وات ویند می گوید، دستیابی به اهداف انرژی پاک با تور

 .فناوری اینوالکس حتی می توان به فراتر از این اهداف اندیشید

ایران برنامه گسترده ای به صورت داوطلبانه برای تحقق اهداف اجالس پاریس اعالم کرده است که از جمله می توان به بهره گیری 

زده نیروگاه های حرارتی، کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق، تبدیل نیروگاه از انرژی های تجدیدپذیر، افزایش با

 .های گازی به سیکل ترکیبی و تکیه بر تولید نیروگاه های تولید پراکنده اشاره کرد
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سوب می شود، اما ایران پس از آمریکا، به عنوان دومین کشور صاحب فناوری اینوالکس مح: مدیرعامل وات ویند در ادامه گفت

عالوه بر آن، کشورهای دانمارک و هلند نیز با خرید این . کشور چین به تازگی این محصول را خریده و آغاز به کار کرده است

 .فناوری، به زودی طرح های نیروگاهی را در این زمینه آغاز می کنند

این شرکت است که دستیابی به همه این هدف ها با فناوری  شعار« تولید انرژی پاک، ارزان و قابل اعتماد»: سه دهی در پایان گفت

 .اینوالکس امکانپذیر شده است

به بهره  5101به گزارش ایرنا، فاز اول بزرگ ترین نیروگاه بادی خاورمیانه در منطقه کهک تاکستان استان قزوین بیستم مرداد ماه 

مگاوات انرژی پاک است و هر توربین بادی این  94فیت تولید این مزرعه بادی شامل هشت واحد نیروگاهی به ظر. برداری رسید

متر بر ثانیه برق  95متر بر ثانیه تا  1٫5هر دستگاه توربین بادی گروه مپنا در سرعت باد . مگاوات ظرفیت دارد 9٫5نیروگاه نیز 

 .ی ایستدتولید می کند و در سرعت های باد کمتر و بیشتر از مقادیر یاد شده توربین از حرکت باز م

/News/fa/ir.irna.www//:http19550101/ 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  برابر چای سبزبرابر چای سبز  0404انار انار آنتی اکسیدان آنتی اکسیدان / / توزیع پارچه های اسپان برای کنترل دانه سفیدی انارتوزیع پارچه های اسپان برای کنترل دانه سفیدی انار

 .سال برنامه ریزی شده است 54هزار هکتار ظرف  50احداث باغ های انار در اراضی شیبدار در سطح 

 .سال برنامه ریزی شده است 04هزار هکتار ظرف  00احداث باغ های انار در اراضی شیبدار در سطح 

امور باغبانی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی جهاد به گزارش ایانا، رییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت 

با توجه به مشکالت کم آبی، برنامه توسعه باغ های انار را نداریم، مگر در مناطق خاص و : کشاورزی، ضمن اعالم این مطلب افزود

 .اراضی شیبدار که مستعد کشت این محصول هستند

 60هزار هکتار به انار اختصاص دارد که  19هزار هکتار باغ های نیمه گرمسیری،  014در حال حاضر از : زهرا جلیلی مقدم گفت

 .هزار هکتار آن بارور است

میلیون تن عنوان و خاطر 569را ساالنه ( شامل مرکبات، انار، انجیر، کیوی و خرمالو)وی تولید میوه های نیمه گرمسیری کشور 

 .ار اختصاص داردنزدیک به یک میلیون تن آن به ان: نشان کرد

 .هزار تن محصول تولید شود 544جلیلی مقدم پیش بینی کرد که امسال از سطح باغات بارور انار، بیش از یک میلیون و 

یکی از برنامه : و دارای عملکرد پایین تر از حد اقتصادی است، اظهار داشت 1وی با بیان این که بخشی از باغ های انار کشور، درجه 

و غیر اقتصادی و جایگزینی آن با ارقام تجاری و سازگار و احیای باغ های  1، حذف باغ های درجه  9باغ های درجه های ما اصالح 

 544هزار و  50رییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی متوسط عملکرد باغ های انار کشور را نزدیک به .نو است

مهمترین استان های انارخیز کشور استان های فارس، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی، : کیلوگرم در هکتار دانست و تصریح کرد

 .خراسان جنوبی، یزد و سمنان هستند

 .در طرح اصالح باغ های به هرس فنی، تغذیه مناسب، اصالح سیستم آبیاری و ارقام سازگار و مناسب تاکید شده است: وی گفت

پالستیکی یا گیاهی بر روی خاک را یکی از راهکارهای کاهش تبخیر و صرفه جویی در مصرف جلیلی مقدم استفاده از مالچ های 

 .این راهکارها در بعضی از باغ های کشور در سطح کمی انجام می گیرد: آب دانست و اظهار داشت

ملس ساوه، بجستانی، رقم تجاری انار شامل نادری، شیشه کپ فردوس،  54تا کنون : وی در مورد ارقام تجاری انار نیز گفت

 .اردستانی، رباب تبریز، قجاق قم، ملس یزدی، زاغ عقدا و خزر بردسکن معرفی و ثبت شده است

بعضی از این ژنوتیپ ها امید بخش هستند و می توانند به : ژنوتیپ انار در کشور اظهار داشت 144جلیلی مقدم با اشاره به وجود 

 .عنوان رقم ثبت شوند

میزان خسارات ناشی از آفات و بیماری : ها را از مشکالت باغ های انار در اکثر استان ها عنوان و تصریح کردوی آفات و بیماری 

 . درصد به باال و بر حسب مناطق و نوع رقم متفاوت است 54های انار از 

پاک کردن تاج : ر دانست و گفترییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی، کرم گلوگاه انار را از آفت های مهم انا

میوه انار از پرچم ها، پوشش میوه با توری، استفاده از کارت تریکو گراما، امحای انارهای آلوده، استفاده از تله های نوری و تغذیه 

 .بهینه باغ های مهمترین اقدام ها برای کنترل این آفت به شمار می رود

 فیدی انارتوزیع پارچه های اسپان برای کنترل دانه س
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طرح تحقیقاتی درباره علل دانه سفیدی این محصول بر روی ارقام : وی در همین حال به عارضه دانه سفیدی انار اشاره و اعالم کرد

شیشه کپ فردوس و ملس ساوه با تاکید بر عوامل تغذیه ای و اقلیمی از سه سال پیش آغاز شده و نتایج اولیه آن پس از جمع 

 .دبندی منتشر خواهد ش

سال : جلیلی مقدم با بیان این که تغییرات اقلیمی و گرم شدن هوا ممکن است یکی از علل دانه سفیدی انار باشد، اذعان داشت

گذشته معاونت امور باغبانی برای پیشگیری یا کنترل عارضه دانه سفیدی، پارچه هایی را با نام نیافت یا اسپان به صورت رایگان در 

 .یز در سطح محدود و پایلوت توزیع کردهفت استان مهم انار خ

 .پارچه ها به منظور ایجاد سایه بان و پایین آوردن دما در سطح درختان مورد استفاده قرار گرفتند که موثر بوده است: وی افزود

یی مانند آمریکا، به دلیل ارزش دارویی این میوه، کشورها: جلیلی مقدم در همین حال به ارزش دارویی انار اشاره و خاطر نشان کرد

 .چین و ترکیه برنامه توسعه باغ های انار را دارند

 .برابر چای سبز اعالم شده است 54خاصیت آنتی اکسیدان انار : وی گفت

/news/fa/ir.iana.www//:http19055D%/1 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  تن انار در سال جاریتن انار در سال جاری    تولید یک و یک میلیونتولید یک و یک میلیون

 .هزار تن محصول تولید شود 544امسال از سطح باغات بارور انار، بیش از یک میلیون و 

: رییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی اظهار داشتجلیلی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  به گزارش

با توجه به مشکالت کم آبی، برنامه توسعه باغ های انار را نداریم، مگر در مناطق خاص و اراضی شیبدار که مستعد کشت این 

هزار هکتار به انار اختصاص  19هزار هکتار باغ های نیمه گرمسیری،  014در حال حاضر از : جلیلی مقدم گفت.محصول هستند

 .هزار هکتار آن بارور است 60دارد که 

میلیون تن عنوان و خاطر نشان 569را ساالنه ( شامل مرکبات،انار،انجیر،کیوی و خرمالو)وی تولید میوه های نیمه گرمسیری کشور 

 .نزدیک به یک میلیون تن آن به انار اختصاص دارد: کرد

 .هزار تن محصول تولید شود 544که امسال از سطح باغات بارور انار، بیش از یک میلیون و جلیلی مقدم پیش بینی کرد 

یکی از برنامه : و دارای عملکرد پایین تر از حد اقتصادی است، اظهار داشت 1وی با بیان این که بخشی از باغ های انار کشور، درجه 

ر اقتصادی و جایگزینی آن با ارقام تجاری و سازگار و احیای باغ های و غی 1، حذف باغ های درجه  9های ما اصالح باغ های درجه 

 544هزار و  50رییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی متوسط عملکرد باغ های انار کشور را نزدیک به .نو است

فارس، مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی،  مهمترین استان های انارخیز کشور استان های: کیلوگرم در هکتار دانست و تصریح کرد

 .خراسان جنوبی، یزد و سمنان هستند

 .در طرح اصالح باغ های به هرس فنی، تغذیه مناسب، اصالح سیستم آبیاری و ارقام سازگار و مناسب تاکید شده است: وی گفت

ای کاهش تبخیر و صرفه جویی در مصرف جلیلی مقدم استفاده از مالچ های پالستیکی یا گیاهی بر روی خاک را یکی از راهکاره

 .این راهکارها در بعضی از باغ های کشور در سطح کمی انجام می گیرد: آب دانست و اظهار داشت

رقم تجاری انار شامل نادری، شیشه کپ فردوس، ملس ساوه، بجستانی،  54تا کنون : وی در مورد ارقام تجاری انار نیز گفت

 .قم، ملس یزدی، زاغ عقدا و خزر بردسکن معرفی و ثبت شده استاردستانی، رباب تبریز، قجاق 

بعضی از این ژنوتیپ ها امید بخش هستند و می توانند به : ژنوتیپ انار در کشور اظهار داشت 144جلیلی مقدم با اشاره به وجود 

 .عنوان رقم ثبت شوند

میزان خسارات ناشی از آفات و بیماری : عنوان و تصریح کردوی آفات و بیماری ها را از مشکالت باغ های انار در اکثر استان ها 

 . درصد به باال و بر حسب مناطق و نوع رقم متفاوت است 54های انار از 

پاک کردن تاج : رییس گروه میوه های نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی، کرم گلوگاه انار را از آفت های مهم انار دانست و گفت

ها، پوشش میوه با توری، استفاده از کارت تریکو گراما، امحای انارهای آلوده، استفاده از تله های نوری و تغذیه میوه انار از پرچم 

 .بهینه باغ های مهمترین اقدام ها برای کنترل این آفت به شمار می رود

 توزیع پارچه های اسپان برای کنترل دانه سفیدی انار

طرح تحقیقاتی درباره علل دانه سفیدی این محصول بر روی ارقام : نار اشاره و اعالم کردوی در همین حال به عارضه دانه سفیدی ا

شیشه کپ فردوس و ملس ساوه با تاکید بر عوامل تغذیه ای و اقلیمی از سه سال پیش آغاز شده و نتایج اولیه آن پس از جمع 

 .بندی منتشر خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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سال : گرم شدن هوا ممکن است یکی از علل دانه سفیدی انار باشد، اذعان داشتجلیلی مقدم با بیان این که تغییرات اقلیمی و 

گذشته معاونت امور باغبانی برای پیشگیری یا کنترل عارضه دانه سفیدی، پارچه هایی را با نام نیافت یا اسپان به صورت رایگان در 

 .هفت استان مهم انار خیز در سطح محدود و پایلوت توزیع کرد

 .پارچه ها به منظور ایجاد سایه بان و پایین آوردن دما در سطح درختان مورد استفاده قرار گرفتند که موثر بوده است: وی افزود

به دلیل ارزش دارویی این میوه، کشورهایی مانند آمریکا، : جلیلی مقدم در همین حال به ارزش دارویی انار اشاره و خاطر نشان کرد

 .های انار را دارندچین و ترکیه برنامه توسعه باغ 

 .برابر چای سبز اعالم شده است 54خاصیت آنتی اکسیدان انار : وی گفت

/news/fa/ir.yjc.www//:http5600565D%/1%%AA 
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 تولیدات باغی
 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  هکتاری باغات دیم در چهارمحال و بختیاری هکتاری باغات دیم در چهارمحال و بختیاری   ۱044۱044توسعه توسعه 

هکتار از اراضی این استان زیر کشت  011هفت هزار و : گفت  مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری –ایرنا  –شهرکرد 

 . باغات دیم و گیاهان دارویی می رود

اعتبار مورد نیاز برای :مقاومتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشتبه گزارش ایرنا، ذبیح اهلل غریب، روز سه شنبه در ستاد اقتصاد 

 .کشت باغات دیم و گیاهان دارویی در این استان،از طریق صندوق بانک کشاورزی تأمین و پرداخت می شود

ارویی به هکتار از زمین های کم بازده در چهارمحال و بختیاری شناسایی و برای کشت گیاهان د 155یک هزار و :وی تأکید کرد

 .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان معرفی شده است

هکتار از طریق اداره  559هکتار زمین از طریق جهاد کشاورزی و یک هزار و  050از نیمه دوم سال گذشته تاکنون : غریب افزود

 .کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

به همین منظور، طرح : وی به فعالیت های صورت گرفته برای توسعه آبزی پروری در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد

 .پرورش ماهی در قفس با ظرفیت یک هزار تن در استان آغاز شده است

ملی برای کشت گیاهان دارویی و  امسال دو هزار هکتار زمین: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری نیز گفت

 .جنگلکاری اقتصادی اختصاص پیدا کرد

هکتار به کشت گل محمدی، گیاهان دارویی و جنگلکاری اختصاص یافته  501از این سطح تاکنون : علی محمدی مقدم اضافه کرد

 .هکتار دیگر هم در دستور کار قرار گرفته است 151و یک هزار و 

 .نفر به صورت مستقیم فراهم می شود 595ین طرح زمینه اشتغال با اجرای ا: وی بیان داشت

دو هزار هکتار از زمین های ملی شهرستان لردگان برای بهره برداری سقز، در اختیار اهالی بومی مناطق : محمدی مقدم اظهار کرد

 .مختلف این شهرستان قرار گرفته است

اهالی بومی مناطق مختلف شهرستان لردگان توانستند در : عنوان داشت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری

 .میلیون ریال درآمد داشته اند 614این طرح هفت میلیارد و 

هکتار برای اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی در سطح چهارمحال و  506قطعه زمین به وسعت  95امسال : وی بیان کرد

احیای زمین های کشاورزی دیم به جای استفاده از زمین های کشاورزی کم بازده با : دادمحمدی مقدم ادامه .بختیاری واگذار شد

هدف افزایش عملکرد تولید در واحد سطح، از مهمترین برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در 

تشکیل کمیته های تخصصی : ال و بختیاری هم گفتمعاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع استاندار چهارمح.سال جاری است

در این کمیته ها باید مسایل و : سیامک سلیمانی دشتکی عنوان کرد.زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ضرورت دارد

و مشکالت مرتبط با اشتغال، بیکاری، تولید، اقتصاد و سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری به صورت تخصصی بررسی 

شورای هماهنگی بانک ها و : وی یادآور شد .راهکارهای الزم برای ارتقای شاخص های توسعه ای در بخش های مختلف ارائه شود

اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری باید به عنوان اعضای ثابت کمیته های تخصصی زیرمجموعه ستاد اقتصاد 

زارش ایرنا،با توسعه باغات دیم و کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری می توان به گ.مقاومتی استان فعالیت داشته باشد

 .عالوه بر رونق اقتصادی، مدیریت مصرف منابع آب را ارتقا داد

/News/fa/ir.irna.www//:http19555010/ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  هزار رأس دام سنگین تا پایان سال برای خروج از انباشتگیهزار رأس دام سنگین تا پایان سال برای خروج از انباشتگی  5454صادرات سه میلیون رأس دام سبک و صادرات سه میلیون رأس دام سبک و 

گذرانند، اما باز شدن راه صادرات بهترین راهکاری است که  اگرچه این روزها تولیدکنندگان گوشت قرمز، شرایط سختی را می

 .خصوصی کمک کند فعاالن بخشتواند در حل مشکل بازار، به  می

 (:ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این تیتر خبری بود که یک هفته بعد از تعطیالت عید، در ایانا منتشر شد و کمی امید  "ات دام زنده از دو روز پیش آزاد شدصادر"

گنجد، این صادرات افت و  اما بنا به دالیلی که ذکر آن در این خبر نمی. تر از آن تولیدکنندگان دام، زنده کرد را در دل تجار و مهم

در نتیجه انباشتگی گریبان واحدهای تولیدی را گرفت و دست آنها را . به کرد که در نهایت به نفع بازار نبودخیزهای بسیاری را تجر

 .از نقدینگی برید

اگر قرار است بازار به تعادل : وگو با خبرنگار ایانا گفت در همین راستا، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده امروز در گفت

هزار رأس دام سنگین تا پایان سال  54تا  04هزار رأس دام سبک و  544ابد، حداقل باید دو میلیون و برسد و انباشتگی کاهش ی

 .جاری از کشور صادر شود

به همین دلیل، الزم : منصور پوریان، با اشاره به کمبود منابع آبی، کاهش سطح مراتع و نبود کشش بازار داخلی برای دام زنده افزود

های مربوطه اقدامات مؤثری در این  ریزی کرده و با همکاری دستگاه ای برای گسترش صادرات طرح امهتر برن است هرچه سریع

گر صادرات بوده، اما الزم است که سازمان دامپزشکی، هماهنگی  البته معاونت امور دام، در حد توان یاری. زمینه انجام گیرد

 .بیشتری با تجار داشته باشد

رکنندگان دام زنده، حدود یک ماه پیش سازمان دامپزشکی، طرح جدیدی مبنی بر ارائه برنامه به گفته رئیس مجمع ملی صاد

ای مشخص داشته  کند، باید برنامه طبق این طرح، صادرکنندگان برای هر کامیونی که دام زنده را حمل می. جایی وضع کرد جابه

 .ستباشد که شامل مشخصات راننده، شماره ماشین، مبدا، مقصد و غیره ا

ونقل بپردازد؛  هزار تومان به شرکت حمل 954تا  944هر تاجری به ازای برنامه صدور هر ماشین، مجبور است : پوریان ادامه داد

شهری، نیازی به  های بین جایی بنابراین یک هزینه اضافی در این راستا به وجود آمده که به ضرر تولید است، در حالی که جابه

 .ای ندارد چنین برنامه

توان امید چندانی به ادامه روند  کند، نمی با اقداماتی که سازمان دامپزشکی، در زمینه صادرات وضع می: وی در پایان معتقد است

 ./صادرات داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http19061D%/1%B5% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  میلیون تن رسیدمیلیون تن رسید  0۳0۳تولید محصوالت پروتئینی دامی به تولید محصوالت پروتئینی دامی به 

تولید محصوالت پروتئینی با منشاء دامی به : المللی خوراک دام، طیور و آبزیان گفت دبیر ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه بین

 .میلیون تن در سال رسیده است 51حدود 

تولید محصوالت پروتئینی با : المللی خوراک دام، طیور و آبزیان گفت نمایشگاه بیندبیر ستاد برگزاری همایش و 

 .میلیون تن در سال رسیده است 0۳منشاء دامی به حدود 

 0هزار تن گوشت قرمز،  144ساالنه حدود : به گزارش ایانا، علی صابری با اشاره به میزان تولید محصوالت پروتئینی دامی، افزود

 .شود هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می 054هزار تن شیرخام، دو میلیون تن گوشت مرغ و  544میلیون و 

گذاری  کننده کل نیاز کشور به مواد غذایی با منشاء پروتئینی دامی است که با سرمایه این میزان تولید، تأمین: وی خاطرنشان کرد

 .شود انجام می( اییز نظر از میزان اشتغال صرف)بردار  میلیون بهره 965بیش از 

ترین صنعت در  المللی خوراک دام، طیور و آبزیان، این صنعت را پس از نفت، بزرگ دبیر ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه بین

های بالقوه کشور است که با راندمان بسیار مناسب  درصد از ظرفیت 04محصوالت پروتئینی دامی حدود : کشور دانست و ادامه داد

تولید ( خوراک و خوراک دهی)با استفاده از دانش فنی، تکنولوژی روز، تأسیسات مناسب، تجهیزات مدرن و تغذیه سالم و مطلوب و 

ها،  این مراحل شامل کشتارگاه: آالت مدرن در مراحل پس از تولید، تصریح کرد صابری با اشاره به وجود تأسیسات و ماشین.شود می

 .، ایجاد تنوع در عرضه محصوالت متناسب با نیاز بازار است...بندی و های بسته ی، کارخانههای فراوری محصوالت خام دام کارخانه

کننده امنیت غذایی کشور است که عالوه بر  اهمیت این صنعت جدا از ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان، تأمین: وی یادآور شد

 .گیردتواند بازارهای منطقه را نیز دربر  تأمین نیاز غذایی داخل، می

های  دبیر ستاد برگزاری همایش و نمایشگاه فیداکسپو اظهار امیدواری کرد که در فضای پسابرجام و گشایش حاصل از آن در بخش

جایی پول، سهم قابل توجهی از تجارت محصوالت دامی را در  صنعتی و تولیدی کشور با حذف موانع تولید و امکان انتقال و جابه

این : پذیر صنعت دانست و تأکید کرد دهی را حلقه مؤثر و انعطاف صابری تولید خوراک و خوراک.ممنطقه به خود اختصاص دهی

های نوین در زمینه علم تغذیه و  بخش بیشترین سهم را در هزینه تولید محصوالت دامی دارد که هر روز شاهد نوآوری و فناوری

سهم باالی : ک در تولید محصوالت نهایی اشاره کرد و اظهار داشتوی به تأثیر هزینه خورا.تکنولوژی ساخت خوراک در دنیا هستیم

شده برای ماندگاری و پایداری تولید در بازار رقابتی داخل و خارج  های تولید محصوالت نهایی و کاهش قیمت تمام خوراک در هزینه

صورت ویژه  مهم و تأثیرگذاری است که باید بهموضوع ...( کنجاله سویا، دانه ذرت، جو و)های خوراک  با توجه به میزان واردات نهاده

نظیر فعاالن این  بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع و استقبال بی: صابری همچنین گفت.مورد بررسی و توجه قرار گیرد

اد مهم ای این روید ، وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری دوره9455صنعت از برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه فیداکسپو 

 .کند حمایت می

المللی خوراک دام، طیور و آبزیان از دوم تا چهارم شهریورماه امسال در محل دائمی  گفتنی است؛ دومین همایش و نمایشگاه بین

عنوان همایش علمی و کاربردی توسط  50. وگو برگزار خواهد شد های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت نمایشگاه

المللی در  شرکت مطرح بین 14تاکنون حضور . شود تادان دانشگاهی داخلی و خارجی در این نمایشگاه برگزار میمتخصصان و اس

 ./کنند این نمایشگاه قطعی شده که آخرین دستاوردهای علمی خود را عرضه می

/news/fa/ir.iana.www//:http19454D%/1%A 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس 0/62تیر ماه  59شنبه 

  ای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورهاای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورها  تحلیل مقایسهتحلیل مقایسه

شده همچنان باال است و  این روزها با وجود افزایش قیمت مرغ در بازار، تولیدکنندگان اصرار دارند که قیمت تمام <مواد غذایی

های تحمیل شده به این قشر، تنها مربوط به اکنون نیست و چندسالی  البته خسارت. شود میضررهای اقتصادی پشت هم تلنبار 

های تولید با قیمت فروش مرغ زنده درب مرغداری همخوانی  است که ادامه دارد، به طوری که طبق استدالل کارشناسان، هزینه

 .است تر از دخل بوده نداشته و به عبارتی در بیشتر مواقع، وزنه خرج سنگین

شده تولید در ایران و برخی کشورهای پیشرو در تولید گوشت مرغ را به  ها و قیمت تمام های آماری که نرخ نهاده آخرین گزارش

تومان به ازای  544هزار و  هزار تا یک دهندگان بین یک شود؛ همان سالی که پرورش می 9451گذارد، مربوط به سال  نمایش می

تنظیم ": که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی آن زمان گفته بود طوری به. کردند ضرر می فروش هر کیلوگرم مرغ زنده

کنندگان نیز بر این باورند که قیمت واقعی تولید هر کیلوگرم مرغ گوشتی بیش از  بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

ی برای خرید از تولیدکنندگان نیستند که این امر اجحاف به قیمت خرید تضمینی آن است، اما حاضر به اعمال نرخ واقع

 ."تولیدکنندگان این صنعت خواهد بود

ریال و در  914هزار و  56طبق برآوردهای آنجام شده در آن سال، قیمت خوراک در اتحادیه اروپا و روسیه به ازای هر کیلوگرم، 

شود، هفت درصد  ترین عامل تولید قلمداد می ن نهاده در ایران که اصلیبه عبارتی، نرخ ای. ریال بوده است 544هزار و  55ایران 

 .ریال، رکورددار کمترین میزان قیمت خوراک است 165هزار و  55البته در این میان، آرژانتین با قیمت . تر است پایین

درصد از  55درصد از اتحادیه اروپا و  56ریال قیمت داشت،  050هزار و  55روزه نیز که همان سال در ایران  از طرفی جوجه یک

ها در مقایسه با این دو تولیدکننده، همه چیز به  ترین نهاده به عبارتی تا اینجای کار و در تأمین مهم. شود تر برآورد می روسیه ارزان

ریال بوده و البته در  005 هزار و 51و در روسیه  59هزار و  50روزه در اروپا  نفع تولیدکنندگان ایرانی است، زیرا قیمت جوجه یک

شده  روزه در جدول ارائه ترین جوجه یک عنوان پرچمدار ارزان ریالی این نهاده، به 954هزار و  54این قسمت نیز آرژانتین با نرخ 

 .شود میان هشت کشور، دیده می

د هر کیلوگرم مرغ زنده ایران در مقایسه با گردد و هزینه کل تولی دهندگان ایرانی برمی اما از این مرحله به بعد، ورق به زیان پرورش

 150این در حالی است که عدد حاصله با اختالف . رسد ریال می 159هزار و  06اروپا، آمریکا، آرژانتین و روسیه سبقت گرفته و به 

 .خورد تومانی نسبت به روسیه به ازای هر کیلوگرم به چشم می 055تومانی نسبت به اتحادیه اروپا و 

ریال تخمین زده شده که باز در مقایسه با ایران، بسیار  900و در روسیه  059هزار و  دیگر، هزینه نیروی کار در اروپا یک از طرف

شده را در جداول  صورت بالقوه، هزینه تمام ریال است که خود به 540هزار و  کمتر است، زیرا این هزینه برای کشور ما سه

ها به اندازه  سازی و نگهداری سالن های متغیر و همچنین آماده اتفاقات در حالی است که سایر هزینهتمام این . برد ای باال می مقایسه

تومان در سال به ازای هر واحد نسبت به اتحادیه اروپا کمتر است، اما در عوض، هزینه مصرف دان برای تولید هر  54تا  14

هزار و  91در حالی که همین هزینه در اتحادیه اروپا . رسد ریال می 109هزار و  19کیلوگرم مرغ زنده، در ایران بیشتر بوده و به 

تر خوراک در ایران  ریال است؛ بنابراین با نگاهی اجمالی به موضوع پیش رو و با توجه به نرخ پایین 950هزار و  90و روسیه  656

های مصرف دان ایران، در میان  تون هزینهرسد عامل دیگری در باال رفتن س نظر می نسبت به کشورهای اروپایی و روسیه، به

به عبارتی، تعداد روزهای بیشتر نگهداری و همچنین ضریب تبدیل پایین در کشور، منحنی . شده مؤثر باشد کشورهای گفته
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تر درصد بیش 54شده مرغ در ایران در مقایسه با اتحادیه اروپا هفت درصد و روسیه  ها را به سمتی کشیده که قیمت تمام هزینه

 .رسد درصد می 00این در حالی است که اختالف مورد نظر، در برابر آرژانتین به . تخمین زده شود

بعد ( درصد 5،06)اتحادیه اروپا با بیشترین ضریب تبدیل . طور که گفته شد میزان ضریب تبدیل را نیز نباید از نظر دور داشت همان

درصد در آخرین رده قرار گرفته و آرژانتین نیز با ضریب  9640اما ایران با  از تایلند در تبدیل دان به گوشت سفید پیشرو است،

ها را در همین مسئله  گیرد؛ بنابراین باید یکی دیگر از دالیل باال رفتن هزینه در جایگاهی قبل از ایران قرار می 5605تبدیل 

کیلوگرم است، این در  9666و در ایران  9691دیه اروپا طور تقریبی در زمان کشتار، در اتحا ضمن اینکه وزن زنده به. وجو کرد جست

هایی که برای مرغ زنده در هنگام کشتار  وزن. فرستد های خود را به کشتارگاه می کیلوگرم مرغ 9654حالی است که روسیه با وزن 

های  ده و از این بابت، هزینهدهد که این عدد در ایران نسبت به کشورهای بزرگ تولیدکننده مرغ، بیشتر بو برآورد شده، نشان می

در حالی که مطالعات انجام گرفته، حاکی از آن است که اگر دوره پرورش از . نگهداری و مصرف دان نیز به تناسب آن باال رفته است

در این  درصد خواهد رسید، بلکه به اعتقاد کارشناسان، کشتار 5615روز تقلیل یابد، نه تنها ضریب تبدیل غذایی به  09روز به  56

 .کند سن، باالترین سود را نصیب مرغدار می

جویی اقتصادی  روز، مصرف دان نیز کاهش یافته و میزان صرفه 09البته نباید فراموش کرد که در صورت کاهش سن کشتار به 

ر سال جاری، رسد؛ ضرری که با احتساب تورم د میلیارد تومان می 050برای تولید حدود دو میلیون تن گوشت مرغ، به بیش از 

 .بسیار بیش از اینها است

زنند، راهکاری جز کاهش تعداد روزهای پرورش و  رسد ضررهای هنگفتی که تولیدکنندگان از آن دم می نظر می بر همین اساس، به

اریکه راه اقدامات علمی برای بهبود ضریب تبدیل خوراک ندارد؛ آن هم با توجه به تولید مازاد مرغ که در کشور سایه افکنده و ب

 .شود صادرات نیز، قطع و وصل می

تومان و سیر صعودی نرخ دان  644هزار و  روزه به یک ها در سال جاری با توجه به افزایش قیمت جوجه یک قطعاً این خسارت

رورش و تر شده است؛ بنابراین الزم است که تولیدکنندگان در رعایت اصول علمی مدیریت پ نسبت به سال گذشته، بیشتر و ملموس

ای مهار  گونه های لجام گسیخته را به نزدیک کردن وزن کشتار به استانداردهای جهانی، حداقل از شدت خسارت کاسته و هزینه

 .کنند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http101159db0ce0000fb6150d5e0f60 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  های مشارکتی برنج در کشورهای مشارکتی برنج در کشور  اجرای موفق طرحاجرای موفق طرح/ / هزار تن جو در کشورهزار تن جو در کشور  ۸44۸44برآورد تولید سه میلیون و برآورد تولید سه میلیون و 

 .وجود داردهزار تن آن در کشور  144هزار تن است که امکان تولید سه میلیون و  544نیاز به جو در کشور چهار میلیون و 

هزار تن آن در کشور وجود  ۸44هزار تن است که امکان تولید سه میلیون و  544نیاز به جو در کشور چهار میلیون و 

 .دارد

هزار تنی جو در  644وگو با خبرنگار ایانا از افزایش  مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

هزار تن جو در کشور تولید شود که در مقایسه با تولید  144شود که بیش از سه میلیون و  بینی می پیش: کشور خبر داد و گفت

 .هزار تنی برخوردار است 644هزار تنی سال گذشته از افزایش  944سه میلیون و 

کشور همچون سال  افزایش تولید در سال جاری در حالی اتفاق افتاده که سطح زیر کشت محصول جو در: کاوه خاکسار افزود

 .کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است 644کیلوگرم در هکتار و جو آبی  144گذشته است، اما عملکرد در واحد سطح در جو دیم 

ترین عوامل افزایش تولید جو در سال جاری برشمرد و  وی استفاده از ارقام مناسب، رعایت تاریخ کشت و بارش باران را از مهم

 .هزار تن برسد 54امیدواریم که میزان خرید بذر جو نیز به  :خاطرنشان کرد

برای خودکفایی در جو، : های اقتصاد مقاومتی آورده شده است و ادامه داد خاکسار جو را از محصوالتی عنوان کرد که در طرح

شود امسال بیش  بینی می دی، پیشهای تولی هزار تن محصول در کشور داریم که با اجرای برنامه 544ساالنه نیاز به چهار میلیون و 

 .از برنامه تولید کنیم

تالش در جهت خوداتکایی محصوالت اساسی در حال انجام است و در محصول جو نیز توانستیم به رکوردهای : وی تصریح کرد

 .خوبی دست پیدا کنیم

ی حبوبات، تولید محصوالتی چون نخود، در سال جهان: خاکسار تولید محصوالت زراعی در سال جاری را مناسب خواند و یادآور شد

هزار تنی حبوبات،  044شود که در مجموع از نیاز  بینی می عدس و لوبیا در مقایسه با سال گذشته از افزایش برخوردار است و پیش

 .هزار تنی نخود، لوبیا و عدس در کشور تولید کنیم 064

 های مشارکتی برنج در کشور اجرای موفق طرح

ارقام : خبر داد و تأکید کرد( PMS)های مشارکت  محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای موفق طرح مدیرکل غالت و

تر از تحقیقات در مزارع کشاورزان کشت شد و انتخاب ارقام به عهده خود  مختلف گیاهی ازجمله برنج در سطحی گسترده

 .برداران گذاشته شد بهره

 .نوعانشان نسبت به انتخاب اقدام کردند رداران با دیدن عملکردهای مختلف در مزارع همب بسیاری از بهره: وی اظهار داشت

در مازندران عملکردهای مناسبی داشت و امیدواریم که در گیالن ( ترویجی -تحقیقی )های مشارکتی  طرح: خاکسار در پایان گفت

 ./رو باشیم ها نیز با استقبال خوب کشاورزان روبه و سایر استان

/news/fa/ir.iana.www//:http19556D%/1%A1%D1%B5% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان – 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  میلیون تن برنجمیلیون تن برنج  ۱۱پیش بینی تولید بیش از پیش بینی تولید بیش از 

 044با توجه به وضعیت مساعد هوا و بارندگی های مستمر تولید برنج در سال جاری به دو میلیون و : دبیر انجمن برنج کشور گفت

 .هزار تن خواهد رسید

با توجه به آب : اشاره به وضعیت تولید اظهار داشتبا خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جمیل علی زاده شایق در گفتگو با 

و هوای مساعد و بارش های مستمر وضعیت تولید بسیار مساعد است و خوشبختانه بارندگی های شدید چند روز قبل خسارت 

 .جدی به مزارع وارد نکرده به طوریکه در صورت مساعدت هوا مجددا محصول احیا خواهد شد

هزار تن را پیش بینی نموده که انجمن  044میلیون و  9وزارت جهاد کشاورزی تولید بیش از : ید گفتوی با اشاره به میزان تول

 .برنج کشور نیز این میزان تولید را تایید می کند

برداشت برنج از اواسط هفته آینده در مازندران و با دو هفته تاخیر در گیالن آغاز خواهد شد، گرچه برداشت : علیزاده ادامه داد

 .کانیزه یک هفته قبل آغاز شده استم

برداشت مکانیزه موجب کاهش ریزش برنج،افزایش : دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به مزیت های برداشت مکانیزه بیان کرد

 .تنها مستلزم کشت مکانیزه است عملکرد و تولید و در نهایت کاهش ضایعات می شود اما باید گفت که برداشت مکانیزه 

هزار تن نیاز کشور را باید از طریق  144با توجه به تولید مناسب برنج در سال جاری حداکثر : اره به میزان واردات گفتوی با اش

 .واردات جبران کنیم

با خودکفایی برنج به سبب آنکه آب فراوانی نیاز دارد موافق نیستیم و بهتر است این آب برای زراعت : علی زاده در ادامه یادآور شد

ت دیگر استفاده شود چرا که با افزایش سطح زیر کشت اقالم پرمحصول و تغییر ذائقه مردم می توانیم به مرز خود کفایی محصوال

متاسفانه دیواری بین مراکز : دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه قیمت برنج از دو هفته آینده کاهش می یابد، تصریح کرد.برسیم

دم نظارت سازمان های نظارتی در تهران و شهرهای بزرگ با گیالن و مازندران به وجود آمده به سبب ع خرید و عرضه محصوالت 

 .که همین امر موجب شده که قیمت برنج نجومی افزایش یابد

  .گفتنی است در صورت نظارت سازمان های مربوطه شاهد اختالف قیمت در تهران و استان های شمالی نخواهیم بود

/news/fa/ir.yjc.www//:http5611100D%/0%BE 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟

محصوالت کشاورزی آب بر، به یک چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این موضوع کشت 

 .معضل بزرگ تبدیل شده است

چندسالی است که کشور با کم آبی دسته و پنجه نرم می کند و در کنار این  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

بزرگ تبدیل شده است که اگر در این شرایط هدف توسعه صادرات این موضوع کشت محصوالت کشاورزی آب بر به یک معضل 

 .محصوالت را نیز داشته باشیم، تیر خالص به منابع آبی کشور زده می شود

همین امر موجب شد تا طرح تغییر الگوی کشت و افزایش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی مبنای وزارت جهاد کشاورزی در 

براساس این گزارش کاشت هندوانه و صادرات آن هم از جمله این خط قرمزها بوده ؛ موضوعی که با .کشت انواع محصوالت شود

 .وجود تاکیدات فراوان مسئوالن و کارشناسان نه سطح زیر کشت و نه صادرات آن کاهش یافته است

 .استتن هندوانه صادرشده  540هزارو  906حدود  05سال   برهمین اساس طبق آمار گمرک درسه ماهه

 .بوده است 5،950،900،144،606و ارزش ریالی آن 05005065گفتنی است ارزش دالری این میزان صادرات هندوانه 

تومان تمام می شود این درحالی است که در  554با یک حساب سر انگشتی می توان نتیجه گرفت که صادرات هر کیلو هندوانه 

 .به فروش می رسد هزار تومان هم 1داخل کشور هر کیلو هندوانه تا 

 صادرات هندوانه یا صادرات آب مجازی**

در   خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر گفتگو با   پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی علی ایران 

نسبت به   آبی و خشکسالی باید کشاورزی با توجه به شرایط کم :خصوص صادرات محصوالتی که آب زیادی مصرف می کنند،گفت

 .هایی که مشکل کم آبی وجود ندارد تفاوت داشته باشد زمان

حتی زمان پرآبی هم کاشت برخی از محصوالت به صرفه نیست و صادرات آن در عمل صادرات آب مجازی است که : وی افزود

 .زیرزمینی کشور خواهد داشتهای  اثرات مخرب زیادی بر منابع آبی و سفره

در مناطقی مانند کرمان و سیستان و بلوچستان که کم آبی وجود دارد کشت محصوالتی مانند هندوانه به : پور اظهار داشت ایران

 .صرفه و منطقی نیست و نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه خشکسالی را تشدید می کند

لید محصوالت استراتژیک مانند گندم و برنج و دانه روغنی و تولید محصوالتی که مصرف کشاورزان باید به سمت تو: وی تصریح کرد

راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد واردات :پور در پایان تاکید کرد ایران. آب کمتر و ارز آوری بیشتری دارند روی آورند

 .شود کنند و باعث حفظ منابع آبی کشور می های کمتری به کشور وارد می محصوالتی مثل هندوانه است که هزینه

 : جزییات صادرات هندوانه به دیگر کشورها

  

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 505 50،111،664 1،004 گرجستان 5

 9،594 60،560،051 50،500 آذربایجان 5

 1،114 550،000،094 59،595 آذربایجان 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 0،001 554،051،115 50،104 آلمان 5

 55،115 060،915،105 549،950 آلمان 5

 9،091 19،510،615 50،965 ارمنستان 5

 9،019 69،490،145 5،006 ارمنستان 5

 9،015 04،044،095 50،044 استونی 5

 9،015 04،044،095 50،044 استونی 5

 99،010 614،000،444 549،944 افغانستان 5

 50،010 5،144،501،440 106،506 افغانستان 5

 505،101 0،914،911،015 609،144 امارات متحده عربی 5

 515،044 50،090،995،144 1،011،444 امارات متحده عربی 5

 9،509 06،050،454 56،054 بحرین 5

 91،619 161،960،904 505،994 بلغارستان 5

 50،465 095،190،015 61،101 بلغارستان 5

 90،415 101،190،100 501،550 بلغارستان 5

 611،619 94،600،600،111 0،010،061 ترکیه 5

 095،401 95،190،450،606 0،106،410 ترکیه 5

 5،010،150 01،501،010،415 0،915،510 ترکیه 5

 6،010 945،505،601 05،996 ترکمنستان 5

 5،610 509،495،950 10،101 ترکمنستان 5

 9،055 19،406،154 59،005 ترکمنستان 5

 54،064 195،005،644 65،044 رومانی 5

 0،655 909،510،495 60،104 رومانی 5

 110،500 54،946،505،001 5،000،094 عراق 5

 905،005 1،059،061،000 5،115،054 عراق 5

 500،941 56،001،110،995 1،050،055 عراق 5

 5،406،051 19،511،100،190 0،506،594 عراق 5

 005،550 90،405،060،914 0،561،154 عراق 5
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 910،941 1،641،011،104 5،110،644 عراق 5

 1،010 550،645،165 90،514 عراق 5

 0،155،091 515،050،410،444 50،644،444 عراق 5

 06،009 5،040،504،065 140،500 فدراسیون روسیه 5

 54،900 154،019،494 61،595 قبرس 5

 604 94،106،654 1،444 قزاقستان 5

 50،105 5،055،140،555 019،194 کویت 5

 0،605 504،016،664 11،614 کویت 5

 6،605 515،045،551 94،050 لهستان 5

 0،456 900،401،154 64،160 مجارستان 5

 6،444 515،019،444 94،444 مجارستان 5

 9،005 11،005،544 51،544 هلند 5

 5،004 505،051،104 11،644 گرجستان 9

 1،154 544،055،504 99،404 گرجستان 9

 1،995 00،006،595 95،544 گرجستان 9

 0،960 915،544،109 10،465 آذربایجان 9

 9،001 10،994،609 50،090 آذربایجان 9

 51،155 505،506،109 595،606 آلمان 9

 1،444 04،111،444 94،444 اتریش 9

 1،450 900،150،105 00،000 ارمنستان 9

 14،950 056،001،645 60،955 ارمنستان 9

 590،109 1،004،691،190 190،556 افغانستان 9

 05،561 9،560،051،554 000،444 افغانستان 9

 514،055 1،050،511،044 160،651 افغانستان 9

 5،405،610 19،001،090،954 0،105،544 امارات متحده عربی 9

 5،044،954 55،511،440،154 55،916،444 متحده عربی امارات 9

 55،951 069،019،006 545،055 انگلستان 9
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 9،154 15،515،064 51،010 اوکراین 9

 1،450 05،061،690 94،514 بلغارستان 9

 59،601 111،005،941 10،001 بلغارستان 9

 106،106 54،540،116،900 9،159،145 ترکیه 9

 954،064 6،105،405،940 5،101،504 ترکیه 9

 151،119 0،605،951،090 9،599،504 ترکیه 9

 51،661 050،595،001 05،594 ترکمنستان 9

 55،105 101،006،615 00،140 ترکمنستان 9

 61،590 5،051،556،694 504،166 رومانی 9

 64،150 5،101،511،550 045،006 رومانی 9

 5،101،151 56،065،000،110 59،515،650 عراق 9

 5،505،165 15،601،190،040 0،115،550 عراق 9

 9،609،910 14،410،610،401 50،660،514 عراق 9

 9،059،900 19،915،006،600 51،415،014 عراق 9

 9،065،004 11،165،101،940 51،519،501 عراق 9

 515،500 56،995،046،960 1،560،154 عراق 9

 5،696 504،549،059 14،554 عراق 9

 1،091،104 551،446،561،444 56،054،444 عراق 9

 19،544 9،545،640،644 554،444 عمان 9

 966،056 1،405،006،401 5،014،069 فدراسیون روسیه 9

 541 1،900،609 094 فدراسیون روسیه 9

 5،915 10،015،455 5،104 قزاقستان 9

 11،541 9،595،140،651 641،164 کویت 9

 511،109 0،455،014،109 5،559،901 کویت 9

 1،564 950،500،594 05،104 کویت 9

 1،054 965،404،444 15،444 کویت 9

 15،505 050،446،605 501،590 کویت 9
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 9،156 16،001،064 50،404 لیتوانی 9

 9،156 16،001،064 50،404 لیتوانی 9

 90،654 111،505،554 554،644 پاکستان 1

 560 5،405،050 5،590 آذربایجان 1

 0،669 919،000،464 55،419 ارمنستان 1

 59،156 105،460،694 55،011 ارمنستان 1

 9،654 00،965،044 50،044 استونی 1

 9،144،165 15،191،061،100 59،091،014 امارات متحده عربی 1

 9،006،519 05،951،450،955 50،000،044 امارات متحده عربی 1

 1،404 00،511،944 94،644 انگلستان 1

 0،164 911،195،544 00،504 ترکمنستان 1

 5،150 506،005،604 95،905 ترکمنستان 1

 9،505 01،590،044 50،144 رواندا 1

 0،506 511،010،114 14،154 عراق 1

 990،059 6،051،460،105 5،511،904 عراق 1

 5،951،441 16،001،509،550 0،069،550 عراق 1

 069،040 91،505،965،495 5،419،094 عراق 1

 5،411،405 15،100،651،966 6،106،095 عراق 1

 9،559 65،156،904 0،014 عراق 1

 994،444 6،615،044،444 5،444،444 عراق 1

 11،955 5،454،596،011 995،614 فدراسیون روسیه 1

 55،410 051،950،519 61،510 فدراسیون روسیه 1

 9،440 65،451،114 1،015 قزاقستان 1

 590،011 1،001،065،050 5،415،605 کویت 1

 51،600 055،144،514 551،054 کویت 1

 /news/fa/ir.yjc.www//:http5605115D%/0%10 
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 چای

 فارس - 6۳41۰45۲:  تاریخ

حضور رئیس سازمان چای در دادگاه به اتهام ممانعت حضور رئیس سازمان چای در دادگاه به اتهام ممانعت / / هزار تن چای تاریخ مصرف گذشتههزار تن چای تاریخ مصرف گذشته  5۱5۱جزئیات خرید جزئیات خرید 

  از عرضه چای تاریخ گذشته از عرضه چای تاریخ گذشته 
از سازمان  05گذشته را در سال   هزار تن چای تاریخ مصرف 59یکی از مدیران بازنشسته سازمان چای کشور : یک مقام آگاه گفت

 . تعاون روستایی خرید که به دلیل مخالفت رئیس کنونی سازمان با عرضه بخشی از این محصول در بازار، از وی شکایت کرد

رئیس سازمان ولی روزبهان  اخیرا اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه، محمد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در شبکه توزیع داخل کشور و ( سنواتی)چای کشور به دلیل پافشاری در انجام وظایف و ممانعت از ورود چای تاریخ مصرف گذشته 

 .در پی شکایت خریدار خصوصی این چای به دادگاه احضار شده است

 54و بعد از آن  14، 00های  چای سنواتی سالهزار تن  944در حال حاضر از : یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار فارس گفت

هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته در انبارهای پلمب شده بخش خصوصی و دولتی موجود است که با تدابیر ویژه امنیتی، تاکنون 

 .ها به بازار مصرف داده نشده است اجازه ورود این چای

ته موجود در انبارهای پلمب شده کشور، متعلق به یک بانک دولتی و هزار تن چای تاریخ مصرف گذش 54هزار تن از  14: وی افزود

 .هزار تن دیگر هم متعلق به یک خریدار خصوصی است 94

های معوق کارخانجات در  وام  هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته یک بانک دولتی، بابت بازپرداخت 14این مقام آگاه با بیان اینکه 

دستورالعملی در هفته گذشته توسط هیئت : های چای تصاحب و تملک شده است، تصریح کرد سال پیش از صاحبان کارخانه 50

 .ها ابالغ شد دولت برای تعیین تکلیف این چای

هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته باید برای مصارف صنعتی به خارج از کشور صادر  14برپایه مصوبه مذکور این : وی بیان داشت

: هزار تن است، افزود 94بقیه چای تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای پلمب شده کشور که این کارشناس در مورد .شود

است که در زمان انعقاد قرارداد خرید چای تاریخ مصرف  14خریدار این چای یکی از مدیران سابق سازمان چای کشور در دهه 

 .گذشته بازنشسته بوده است

هزار تن چای تاریخ مصرف  59: از سازمان تعاون روستایی خریداری شده است، گفت وی با بیان اینکه چای تاریخ مصرف گذشته

( مدیر بازنشسته سازمان چای کشور)به این فرد  05گذشته و دارای تاریخ مصرف کم برای مصرف کمپوست و انسانی در سال 

 .فروخته شده است

عاون اجرایی وقت رئیس جمهور برای فروش چای فوق به امضا با امضای م 04ای که در سال  در مصوبه: این منبع آگاه بیان داشت

است که دیگر فاقد مصرف انسانی است و بقیه  10و  16های  رسیده بود، دقیقا ذکر شده که بخشی از چای مربوط به تولید سال

 .است که تنها مدت کوتاهی قابلیت مصرف انسانی داشته است 11چای هم مربوط به تولید سال 

از آنجا که : است، گفت 05س با بیان اینکه تاریخ عقد قرارداد فروش چای تاریخ مصرف گذشته مربوط به دی یا بهمن این کارشنا

هزار تن چای غیر قابل مصرف بوده  59کل  05سال است، در زمان عقد قرارداد فروش چای در اواخر سال  1مدت مصرف چای 

 .ها گذشته است آن چای سال از تاریخ مصرف 0است و در حال حاضر هم حداقل 

های خریداری شده برای مصرف غیرانسانی از  های گذشته بخشی از چای براساس ادعای خریدار طی سال: این کارشناس بیان داشت

 .کشور خارج شده است

http://www.farsnews.com/
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توسط از سازمان تعاون روستایی   05خریداری شده در سال  هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته 54در حال حاضر از : وی افزود

اجازه ... های مربوطه و مسئول از جمله سازمان چای کشور، استاندارد و  هزار تن باقی مانده است که سازمان 94بخش خصوصی، 

 .دهند خروج از انبارهای پلمب شده و توزیع آن در بازار مصرف داخلی را نمی

س سازمان چای کشور شکایت کرده و وی به دادگاه خریدار چای تاریخ مصرف گذشته به همین دلیل از رئی: این مقام آگاه افزود

 .احضار شده است

که تاریخ مصرف آن گذشته از  ۱0فروش چای غیرقابل مصرف تحت عنوانی غیر از کمپوست در سال : وی تأکید کرد

 .طریق مراجع ذیربط به خریدار، ابهامات فراوانی دارد

از سازمان چای کشور از سازمان تعاون روستایی کشور هم شکایت کرده،  خریدار چای عالوه بر شکایت: این منبع آگاه تصریح کرد

چرا که سازمان تعاون روستایی این چای را برای تبدیل به کمپوست به غیر فروخته و خریدار هم تحت عنوان فروش اموالش به غیر 

 .از این سازمان شکایت کرده است

هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته توسط خریدار هم چندان  5۱این البته پرداخت پول خرید : این مقام آگاه بیان داشت

 . شفاف نیست

 044تومان و بخش دیگری از آن با قیمت حدود  544هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته با قیمت کیلویی  59بخشی از : وی گفت

 .تومان به خریدار فروخته شده است

در صورتی که دستگاه قضا پس از : تواند مفسده آور باشد، گفت ا از انبارها میه  این منبع آگاه با تأکید بر اینکه خروج این چای

بررسی پرونده مجوز خروج آن را برای مصارف غیرانسانی صادر کند، قطعا تدابیر الزم برای جلوگیری از توزیع آن در بازار داخلی 

 .شود ته میشود و تمام مسائل امنیتی برای خروج آن از کشور در نظر گرف اندیشیده می

بخشی از این چای قابل  04البته خریدار چای تاریخ مصرف گذشته معتقد است که در زمان مصوبه دولت در سال : وی افزود

ها از انبارها داده نشده  بختانه با مداخله دادگستری اجازه خروج چای مصرف انسانی بوده که االن هم همان قابلیت را دارد، اما خوش

از آنجا که مالک چای خشک : سازمان چای کشور منحل شده بود، گفت 10تا  11های  با بیان اینکه در سالاین کارشناس .است

کاری برگ  العمل بوده و کارخانجات چای به صورت حق( سازمان تعاون روستایی)بخش دولتی  10ها قبل از سال  تولیدی کارخانه

یت تولید چای پایین بود و هم فروش محصول نهایی به درستی کردند هم کیف سبز چای را تحویل و به چای خشک تبدیل می

در حال حاضر به هیچ عنوان چای : وی با تأکید بر اینکه مردم از مصرف چای داخلی نگرانی نداشته باشند، افزود.شد انجام نمی

شده بخش خصوصی و سازمان های غیرقابل مصرف در انبارهای پلمب  تاریخ مصرف گذشته در بازار داخلی وجود ندارد و تمام چای

 .تعاون روستایی قرار دارد

ها باید به کمپوست یا رنگ و اسانس تبدیل شود که در حال حاضر در کشور فاقد صنعت تبدیل  این چای: این مقام آگاه بیان داشت

 .ها برای مصارف صنعتی از کشور خارج شود چای به رنگ و اسانس هستیم و الزم است که این چای

تاکنون با اقدامات به زراعی، پرداخت وام و همچنین افزایش قیمت خرید تضمینی چای تولید این محصول در  01سال دولت از 

 .های گذشته به چرخه تولید بازگشته است های رها شده طی سال کشور را رونق داده و حتی بخشی از زمین

هزار تن از این  545شود امسال  بینی می شور تولید و پیشهزار تن برگ سبز چای در ک 10در سال گذشته : افزاید این گزارش می

 .محصول در کشور تولید شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054096444940 
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 چای
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  بانک ملی مسئول برگزاری مزایده شدبانک ملی مسئول برگزاری مزایده شد/ / سنواتیسنواتیسه شرط فروش چای سه شرط فروش چای 

کارگروهی متشکل از . های سنواتی را برگزار کند هیأت دولت به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت سه شرط مزایده فروش چای

یده مزبور نظارت ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اطالعات بر فرآیند برگزاری مزا نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه

 .کنند می

 . شرط مزایده فروش چای های سنواتی را برگزار کند ۳هیات دولت به بانک ملی ایران اجازه داده با رعایت 

به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت اجرایی رئیس جمهور و به  5105تیرماه  51به گزارش ایانا، هیأت وزیران در جلسه 

اجازه داده ( عنوان اعطاکننده تسهیالت به)به بانک ملی ایران : اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کردقانون  511استناد اصل 

 :های سنواتی را برگزار کند شود با رعایت موارد زیر مزایده فروش چای می

 .موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد -الف

های مختلف به ( پارت)دی چای سنواتی صرفأ برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت تمامی موجو -ب

 .فروش برسد

خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان غذا و دارو  -پ

سنواتی در داخل انبارها و حمل مستقیم آنها به گمرکات مرزی برای خروج از  چای( پلمپ)نسبت به بسته بندی و مهر و موم 

 .کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت الزم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت دهد

اطالعات بر فرآیند برگزاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 

 .مزایده مزبور نظارت می کنند

وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبارها توسط خریدار نسبت به تعیین میزان دقیق چای موجود 

 .در انبارها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری های بعدی را به عمل آورد

 .جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را ابالغ کرداسحاق 

/news/fa/ir.iana.www//:http19109D%/1%B1%D0%10- 
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 چای
 فودپرس 0/62تیر ماه  0/پنج شنبه 

  شایعات مضحکشایعات مضحکرد رد / / افزودن هرنوع رنگ به چای غیرمجاز استافزودن هرنوع رنگ به چای غیرمجاز است

 .افزودن هرنوع رنگ به چای غیرمجاز است: مهندس سولماز چوبکی گفت <مواد غذایی

و از پر مصرف ترین نوشیدنی های  بوده  از آنجا که نوشیدنی چای جزء اقالم سبد خانوار محسوب : گفت مهندس سولماز چوبکی

ایران است، همچنین عده ای با اهدافی خاص که می تواند بیشتر جنبه اقتصادی داشته باشد شایعاتی مطرح می کنند که از سوی 

 .تلقی می شود افراد با حداقل آگاهی در خصوص تولید و واردات فراورده های غذایی مضحک 

صدها تن چای از کشور خارج می شود و پس از اضافه کردن افزودنی هایی از جنس خونها "د برای نمونه می گوین: وی ادامه اداد

و این در حالی است که محصوالت وارداتی از نظر  "فرآوری پودر شده تحت عنوان رنگ مجاز چای، مجددا به کشوروارد می شوند

 .قت بررسی می شوندتوسط کارشناسان سازمان غذا و دارو به د حلیت، کیفیت، سالمت و ایمنی 

 اسانس چای اسانس افزوده شده به چای بیشتر اسانس برگاموت است که این ترکیب با نام علمی: مهندس چوبکی عنوان کرد

citrus bergamia از خانواده مرکبات است. 

ارزیابی برنامه های پیش کارخانه هایی اجازه افزودن اسانس به چای های تولیدی خود را دارند که از امتیاز کاربرگ : وی افزود

برخوردار باشند و همه این ترکیبات که به عنوان طعم دهنده به چای افزوده می شوند به صورت  044باالی  ( PRB) نیازی

طبیعی و یا مشابه طبیعی بوده و مطابق با قوانین ملی و بهداشتی با دارا بودن مجوزهای بهداشتی الزم مورد مصرف کارخانه های 

 .ار می گیرندتولیدی قر

 شناسایی رنگ در چای

افزودن هرنوع رنگی به چای غیرمجاز بوده حتی اگر آن رنگ مجاز و خوراکی باشد : کارشناس سازمان غذا و دارو در ادامه بیان کرد

 .اما از نظر این سازمان افزودن رنگ به چای ممنوع است

. ساده متوجه شوند که درچای مصرفی رنگ بکار رفته است یا نهمصرف کنندگان می توانند با یک آزمایش : مهندس چوبکی گفت

بدین صورت که چای را داخل آب سرد بریزند اگر رنگ پس دهد یعنی یعنی رنگ به آن اضافه شده است که می توانند مورد 

 .جهت پیگیری اعالم کنند 5004مذکور را از طریق سامانه 

 راه ساده اطمینان از سالمت

مصرف کنندگان به موارد درج شده برروی برچسب محصول از جمله شماره پروانه ساخت محصوالت داخلی با  :وی در پایان گفت

کد رهگیری برای محصوالت وارداتی دقت نمایند همچنین می توانند آمار چای های وارداتی و تولید داخل را از سایت غذا و دارو به 

 .دریافت کنند www.fda.gov.ir نشانی

e=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http09bf60966500cfcbe15066505051551%=Title& 

 

 

 

 

 

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=e72bf67266144cfcbe35766595953518&Title=%25


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

929 
 

 حبوبات 
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 خرما 

 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  تولید خرما افزایش یافتتولید خرما افزایش یافت

تولید خرما سال گذشته یک میلیون تن بوده که :مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزار تن برسد 544هزار تنی تولید به یک میلیون و  544پیش بینی می شود امسال با افزایش 

خبرنگار اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 

سطح زیر کشت : با اشاره به آنکه شرایط نسبتا مناسبی در باغات و نخلستان ها حاکم است، اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان، 

 .هزار هکتار دارای درختان بارور است 944حدود هزار هکتار است که از این میزان  904باغات خرما 

هزار تنی تولید به یک  544با افزایش  تولید خرما سال گذشته یک میلیون تن بوده که پیش بینی می شود امسال: وی افزود

 .هزار تن برسد 544میلیون و 

بنی بر خسارت باغات در اثر گرمای طاقت خوشبختانه تا کنون گزارشی م: حسن پور با اشاره به تاثیر گرمای هوا بر محصول گفت

 .فرسا ارائه نشده است

 .گفتنی است برداشت اصلی خرما از شهریور و مهر در نخلستان های کشور آغاز خواهد شد

براساس برنامه : مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات خرما بیان کرد

 .هزار تن برسد 944هزار تن سال گذشته به  504صورت گرفته پیش بینی می شود که امسال میزان صادرات از  ریزی های

دالر برای کشور ارزآوری در بردارد و از طرفی خرمای ایران به دلیل تنوع ارقام و  561الی  569هر کیلو خرما حدود : وی ادامه داد

 .مرغوبیت خواهان زیادی دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5610465D%/1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید تضمینی

 فارس - 6۳41۰45۲:  تاریخ
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ها مانع تأمین به موقع وجه خرید ها مانع تأمین به موقع وجه خرید   مشکل اجرایی بانکمشکل اجرایی بانک/ / روزه در پرداخت پول خرید تضمینی گندمروزه در پرداخت پول خرید تضمینی گندم  ۱4۱4تأخیر تأخیر 

  گندم شد گندم شد 
با رفع : روزه مواجه شده است، گفت 94معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه پرداخت مطالبات گندمکاران با تأخیر 

 . های تأمین کننده تسهیالت خرید گندم در تالش هستیم، تا پول گندمکاران پرداخت شود مشکالت اجرایی بانک

هزار تن گندم به صورت  144میلیون و  0تاکنون : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن عباس معروفان در گفت

  .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 944هزار و  0تضمینی به ارزش 

: درصد بهای گندم تضمینی خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده، افزود 65بیان اینکه معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با 

  .کاران پرداخت شده است میلیارد تومان از پول گندم 044هزار و  5تاکنون 

تأمین کننده تسهیالت خرید گندم  های  در سه هفته گذشته به دلیل بروز برخی مشکالت اجرایی در بانک: وی افزود

  .ایم کاران مواجه شده روزه در پرداخت مطالبات گندم ۱4، با تأخیر تضمینی

کاران پرداخت نشده که در تالش هستیم،  میلیارد تومان از وجه خرید گندم تضمینی به گندم 044هزار و  1: معروفان تصریح کرد

 .تا با تأمین وجه در اسرع وقت پول کشاورزان پرداخت شود

کار به علت موانع اداری در اخذ تسهیالت و محدودیت  اگرچه پول کشاورزان گندم: ایران بیان داشت معاون شرکت بازرگانی دولتی

منابع مالی ما به موقع تأمین نشده، اما کشاورزان نگران نباشند، زیرا به محض اخذ تسهیالت، فورا و براساس نوبت خرید پول 

  .شود کشاورزان پرداخت می

 .کاران در تالش هستند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد ها برای تأمین پول گندم ریزی و بانک رنامهسازمان مدیریت و ب: وی افزود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054096444610 
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 خشکسالی

 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  متن کاملمتن کامل+ + بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان 

: ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی در مورد بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان اعالم کرد های برنامه موسسه پژوهش

 .یلومتر مکعب باشدمیلیارد ک 016شود این حجم حدود  زمین حجم نسبتاً ثابتی دارد، برآورد می  چرخه آب در کره

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وضعیت منابع آب در ایران و جهان در  گزارش ایانا از موسسه پژوهش های برنامه'به 

طرحی که با هدف تبیین وضعیت موجود منابع آب در جهان و سهمی که نصیب هر منطقه یا . قالب یک طرح تحقیقاتی منتشر شد

 :مورد مطالعه قرار گرفته استکشور شده است، 

امروزه؛ تکنولوژی تولید کشاورزی بدون خاک ابداع شده است، اما . تولید مواد خوراکی و تأمین غذا، به وجود آب وابستگی دارد

آن کشور تأمین غذا با اتکاء به منابع داخلی هر کشور ضرورتاً به میزان آب موجود و در دسترس . تولید بدون آب، دور از انتظار است

 .وابسته است، زیرا تجارت مستقیم آب امری مرسوم برای تولید کشاورزی نیست

ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع  های گسترده آب، به جز نقش حیاتی که در تداوم زندگی هر فرد دارد، دارای نقش

د، برای تولید انواع محصوالت صنعتی و خدماتی در توان رد پای آب را دی در تولید تمام کاالهای مورد نیاز انسان می. باشد می

 .مراحل مختلف، آب مورد نیاز است

با توجه به درهم تنیدگی . تأمین امنیت غذایی به دارایی منابع آب هر کشور وابسته است  بدیل است و نقش آب در تولید غذا، بی

تی و نسبت آن با تجدید منابع در هر کشور، مشخص امنیت غذایی و میزان منابع آب در هر کشور و منطقه، میزان آب برداش

 .کند ی امنیت غذایی آن کشور یا منطقه است و ریسک تأمین غذا را برای آن کشور روشن می ی درجه کننده

ی آب در جهان یک چرخه بسته است و میزان مشخصی دارد، عدم تعادل در برخورداری از منابع آب با میزان  از آنجا که چرخه

ی رقابتی را فراهم آورد که بیشتر کشورهای  تواند بر عرضه و تقاضای غذا در جهان مؤثر بوده و صحنه غذا در هر منطقه میتقاضای 

 .نمایند جهان در آن ایفای نقش می

 های نسبی این مواد در بازار ی این مواد هستند، موجب تغییر قیمت تقاضای بیشتر مواد غذایی از سوی کشورهایی که واردکننده

افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش تولید و صادرات، بر منابع آب . جهانی شده و بر اقتصاد این کشورها تأثیر خواهد گذاشت

ی مواد غذایی هستند، فشار خواهد آورد و مشکالت محیط زیستی و کاهش کمیت و کیفیت آب مناسب  کشورهایی که صادرکننده

بنابراین، مسأله آب با امنیت غذایی تمام کشورها گره خورده است و . ا را در پی خواهد داشتبرای تولید مواد غذایی در این کشوره

گیرند که ضعیف یا قوی به هم متصل هستند و کمتر  ای در حلقه های زنجیری قرار می از این لحاظ همه مناطق و کشورها به گونه

 .توانند خود را از این ارتباط مستثنی کنند می

العه تبیین وضعیت موجود منابع آب در جهان و سهمی است که نصیب هر منطقه یا کشور شده است، با تبیین هدف از این مط

توان به پتانسیل افزایش تولید در هر منطقه پی برده و امکان پاسخ به تقاضای رو به افزایش غذا را  چگونگی توزیع آب در جهان می

های مدیریتی مناسبی به  های امنیت غذایی در عرصه جهانی پی برده و تصمیم کدر هر منطقه سنجید و در نتیجه به بخشی از ریس

هایی باید پاسخ داده شود که به درک موقعیت کشورها در  در این راستا پرسش. رو شدن با شرایط آینده اتخاذ نمود منظور روبه

 .ی امنیت غذایی جهان از منظر منابع آب کمک کند زنجیره

  ذیر در جهان وجود دارد و توزیع آن چگونه است؟ـ چه میزان آب تجدیدپ

 ـ برداشت از منابع آب به چه میزان است؟
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 ـ مصرف آب در بخش کشاورزی به چه میزان است؟

 ـ تعادل میزان منابع آب و نیاز به غذا در هر منطقه از جهان چگونه است؟

در این بررسی، آب . بررسی و مورد استفاده قرار گرفته استالمللی  های باال، منابع آماری سازمان بین برای پاسخگویی به پرسش

مندی از موهبت الهی آب در هر  ابتدا میزان بهره. مورد استفاده در کشاورزی از منظر عامل تولید غذا مورد توجه قرار گرفته است

مار آن ارائه شده است، سپس کند بررسی و آ منطقه جغرافیایی جهان بر حسب جمعیت که در واقع نیاز انسانی آب را مشخص می

گیری پرداخته شده  بندی و نتیجه میزان برداشت و تعادل میان برداشت و تجدیدپذیری آب مالحظه شده است و در آخر به جمع

 .است

 ـ منابع آب در جهان و ایران0

این چرخه در . ومترمکعب باشدمیلیارد کیل 016شود این حجم حدود  برآورد می. ی زمین حجم نسبتاً ثابتی دارد چرخه آب در کره

 .شود مالحظه می( 5)شکل شماره

به زبان )آب تازه »و « (به زبان فارسی)آب شیرین »های آزاد اقیانوس و دریاها تحت عنوان  آب حاصل از این چرخه، خارج از آب

ها  آشامیدنی در سکونتگاهاین نوع آب مورد استفاده در کشاورزی، صنعت و آب . باشد ، مصطلح می«(fresh water( )انگلیسی

هایی  ی آب زیرزمینی است که با ایجاد سازه ها و منبع تغذیه است، آب حاصل از بارندگی در سطح زمین عامل جاری شدن رودخانه

خه ی میزان چر تجدیدپذیری منابع آب در هر منطقه معموالً بر پایه. کنند برداری پیدا می نظیر سد، کانال، چاه و قنات قابلیت بهره

از . ی بلندمدت مثالً ده ساله است ها و آب زیرزمینی در یک دوره شود و غالباً متوسط جریان ساالنه آب رودخانه آب محاسبه می

آنجا که توزیع بارش در مناطق مختلف جهان یکسان و یکنواخت نیست، در نتیجه طیفی از مناطق خشک و مرطوب با درجات 

های انسانی معموالً براساس وجود منابع آب در مناطق مختلف و در زمان گذشته شکل گرفته  هگا سکونت. آیند متفاوت به وجود می

تر  های کوچک آبی در اندازه شد مشکل کم در زمان گذشته، جمعیت کمتر و امکان جابجایی در صورت بروز مشکل موجب می. است

شد، اما امروزه تغییرات  گرفت و جمعیت جابجا می میآبی، معموالً مهاجرت صورت  مطرح شود و در صورت حاد شدن شرایط و کم

ای دیگر و در چارچوب مرزهای  آب و هوایی و به دنبال آن تغییر توزیع بارش و کمبود آب در برخی مناطق باید این مشکل به گونه

 .ی سیاسی حل شود محدودکننده

برداری و کارآمدی  آن به وجود منابع و امکانات بهره برداری آب در هر منطقه، به میزان فراهمی آب و دسترسی به ساختار بهره

شود توزیع مقدار سرانه آب تجدیدپذیر در مناطق  مالحظه می( 5)همانطور که در جداول. تکنولوژیک در آن منطقه وابسته است

ی و دسترسی آب هر یک از مناطق یا کشورها، در درون سرزمین خود نیز با توزیع ناهمگونی از فراهم. بسیار نامتوازن است

متر مکعب آب سرانه تجدیدپذیر در سال، دارای صحرای بزرگی است که این قاره را به دو نیم  5505مثالً آفریقا با داشتن . مواجهند

 5506توانند به  اند تنها می کند کشورهای مصر، لیبی، الجزایر، تونس و مراکش که در قسمت شمالی صحرا واقع شده تقسیم می

مترمکعب  6500اند، با سرانه  نه آب تجدیدشده در سال دسترسی داشته باشند و کشورهایی که زیر صحرا واقع شدهمترمکعب سرا

ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  رغم فراهمی آب؛ اغلب به دالیل عدم تأمین امکانات فنی و ساختارهای نامناسب و بی آب، علی

 .برداری مناسب از آن نیستند قادر به بهره

برداری از منابع فراوان آب  شمال آمریکا مناطق وسیعی پوشیده از یخ است و قابلیت سکونت و کشاورزی ندارد، لذا برای بهره در

در آمریکای جنوبی نیز معموالً در مناطقی آب در . موجود، نیاز به انتقال آن با توجیه مناسب اقتصادی و محیط زیستی است

خاورمیانه و به ویژه کشورهای عربی . باشند وشیده از جنگل هستند و یا مناطق حفاظت شده میها پ گیرد که زمین دسترس قرار می



 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

926 
 

ی شمالی است و تبخیر در آن شدت باالیی دارد و نیاز آبی آن  کره از مناطق مواجه با کمبود آب است، این منطقه از مناطق گرم نیم

 .نسبتاً بیشتر است

 کعبمتر م 00۱5سرانه اب در کشورهای عربی 

مترمکعب آب کمترین منابع آبی را دراختیار دارند، در حالی که همین مقدار دارای توزیع  5505کشورهای عربی با سرانه 

 9544توان به موریتانی، عراق و سوریه که سرانه فراهمی ساالنه آب در این کشورها باالی  یکنواختی در این کشورها نیست، می

 .است 544بل کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند که این رقم برای آنها زیر مترمکعب است اشاره کرد و در مقا

 965شود که به طور متوسط دارای رشد  برآورد می 9451میلیون نفر در سال  105در حدود ( کشور 95)جمعیت کشورهای عربی 

میلیون نفری  944زایش بیش از اف. میلیون نفر فراتر رود 644از  9454شود در سال  بینی می باشد و پیش درصد در سال می

 .جمعیت این کشورها به معنی افزایش تقاضای مشتقه برای آب از سایر نقاط دنیا است

آب و . شمال اروپا، روسیه و اقیانوسیه مناطقی هستند که بیشترین سرانه منابع آب تجدیدپذیر را دراختیار دارند  آمریکای جنوبی،

ظ محیط زیست از جمله دالیلی هستند که از نظر فنی، اقتصادی و مدیریتی، موجب عدم هوای نامساعد و دوری از بازار و حف

 .شوند استفاده از زمین و آب موجود برای تولید غذا در این مناطق می

باشد که؛ هند، پاکستان، بنگالدش، افغانستان و ایران از  جنوب آسیا؛ براساس ملل، شامل کشورهای حوزه اقیانوس هند می

در این گزارش )دانند  المللی از جمله بانک جهانی، ایران را جزو این رده از کشورها نمی برخی نهادهای بین. باشند آنها می مهمترین

میلیارد نفر جمعیت جهان را در خود  560در هر حال این کشورها حدود (. بندی جغرافیایی سازمان ملل متحد است مبنا تقسیم

 .یت جهان در این کشورها ساکن هستنددرصد جمع 91اند؛ یعنی  جای داده

با عنایت به . باشد درصد می 565درصد و ایران  569درصد، بنگالدش  560درصد، پاکستان  561رشد متوسط ساالنه جمعیت در هند 

 مترمکعب در سال است رو به 9054ی در دسترس فعلی که  رشد جمعیت این منطقه و با فرض ثبات سایر شرایط، منابع آب سرانه

 .باشد کاهش می

جمعیت . باشد جنوب شرقی آسیا، شامل کشورهای اندونزی، تایلند، برمه، فیلیپین، کامبوج و ویتنام و چند کشور کوچک دیگر می

ترین کشور اسالمی و این منطقه است با  اندونزی پرجمعیت. میلیون نفر بوده است 694نزدیک به  9451این کشورها در سال 

 560درصد فیلیپین  461درصد، تایلند  565درصد، ویتنام  569لیون نفر، دارای رشد متوسط ساالنه جمعیت می 954جمعیتی معادل 

 .درصد 461و برمه 

آب و هوای . مترمکعب در سال بوده و بیشتر از سایر مناطق آسیا است 54060منابع سرانه آب شیرین این منطقه به میزان 

های فیزیکی و اقتصادی در برخی از کشورهای منطقه عامل  ی این منطقه و ضعف زیرساختها نامساعد و توفان در بسیاری از جزیره

های جمعیتی این منطقه اندونزی و فیلیپین است که  مهمترین کانون. برداری از منابع آب برای تولید غذا است بازدارنده برای بهره

 .مترمکعب سرانه آب تجدیدپذیر در سال دارند 0051و  1500به ترتیب 

 متر مکعب ۱0۱۴منابع آب شرق آسیا * 

 9451میلیارد نفر در سال 5650جمعیت این کشورها در حدود . شرق آسیا شامل کشورهای چین، کره، مغولستان و ژاپن است

مترمکعب  9596و سرانه منابع آب تجدیدپذیر . مثبت است( به جز ژاپن)رشد جمعیت در کشورهای این منطقه . برآورد شده است

 .کنند بیش از نیمی از جمعیت جهان در سه منطقه آسیایی فوق زندگی می. ال استدر س
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 0514در میان این کشورها اتریش با . غرب اروپا شامل کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، هلند، سویس و لوکزامبورگ است

متر مکعب به ترتیب به طور نسبی بیشترین و کمترین منابع آبی منطقه را در  5164تجدیدپذیر و آلمان با   متر مکعب سرانه آب

 .اختیار دارند

این مقدار آب، از نیاز . متر مکعب در سال است 5150ایران در یکی از مناطق خشک جهان واقع شده است سرانه آب تجدیدپذیر 

شود به  درصد برآورد می 565نرخ رشد جمعیت کشور . کشاورزی در ایران کمتر استآبی یک هکتار کشت بسیاری از محصوالت 

 .این ترتیب سرانه آب مورد اشاره روندی کاهنده خواهد داشت

هرگونه تغییر در تقاضای مواد غذایی و منابع . باشد قاره آسیا به طور نسبی در بدترین وضعیت از نظر نسبت روان آب به جمعیت می

قطعاً امنیت غذایی سایر کشورها را دستخوش تغییر خواهد ... کشورهای پر جمعیت آن نظیر چین، هند و اندونزی و آب قاره یا 

 .کرد

 برداشت از منابع آب جهان -9

برداشت از منابع آب برای تولید غذا امری بدیهی است و به طور منطقی مصرف آب برای غذا بر مصرف آن در سایر امور مرجع 

برداشت آب به منظور تولید غذا، بر مصرف آن در سایر  -5کند،  امنیت غذایی پایدار برای هر کشور ایجاب می برقراری. است

 .حداکثر کارایی در به کارگیری آب در تولید غذا صورت گیرد -9ها تقدم داشته باشد،  بخش

همترین عامل مؤثر بر میزان برداشت و شرایط اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف کره زمین و فراهمی و میزان دسترسی به آب م

عالوه بر شرایط اقلیمی، عوامل دیگری از جمله سطح تکنولوژی، الگوی کشت، تراکم جمعیت، مسایل اقتصادی و . مصرف آن است

 .خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بر کمیت و کیفیت برداشت آب از منابع طبیعی مؤثر است

یعی در فراهمی و به دسترسی به آب بررسی شد و قیاس بین مناطق به سادگی بر خالف قسمت پیشین که استعدادهای طب

در مورد برداشت آب، بدون توجه به عوامل مؤثر فوق، امکان مقایسه مناطق وجود ندارد به عبارت دیگر اگر بخواهیم . امکانپذیر بود

وضعیت اقلیمی، جمعیتی و الگوهای مصرف و تولید و  کارآمدی نظام آب هر کشور را با کشور مقایسه کنیم نیاز به اطالعات جامع از

 .های کشور در زمینه غذا، کشاورزی، محیط زییست و اقتصاد و تجارت خارجی داریم استراتژی

ها و آبگیرها باشد یا به صورت مستقیم از نزوالت  ها، دریاچه تواند از زیرزمین، رودخانه برداشت از منابع آب بر حسب نوع منبع، می

. شود آب سبز اطالق می( مستقیم)المللی به منابع زیرزمین و روزمینی آب آبی و به آب باران  در متون بین. صورت گیرد آسمان

 .باشد آمارهای مورد استفاده در این قسمت از سایت آکوا استند مرجع آماری فائو می

اما . کند و نوع منبع ارایه می( خدمات شهری های اقتصادی و بخش)سایت آماری مذکور آمار برداشت آب را بر اساس نوع مصرف 

زمانی که آمار آن برای تقریباً تمام کشورها و مناطق در سایت   آخرین دوره. دهد را ارایه نمی( آب سبز)برداشت مستقیم آب باران 

داد کمتری از های متأخر آمارها کامل نیستند و برای تع است، در سال 9449-5001های  آماری مذکور ارایه شده است سال

 .کشورها وجود دارند

 قاره آب قاره آفریقا -۳

مترمکعب سرانه برداشت دارد یعنی تقریباً  50565تنها   مترمکعب منابع آب تجدید پذیر در سال 5505این قاره به داشتن سرانه 

میلیارد نفر بود که با نرخ  565نزدیک به  9459جمعیت این قاره در سال . شود درصد از آب تجدیدپذیر این قاره برداشت می 160

امکان بررسی . رصد در حال افزایش است و توزیع جمعیت و منابع آب به شدت در میان کشورهای این قاره نامتوازن است 965
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ا کشور این قاره به دلیل پراکندگی و یا فقدان برخی آمارهای مورد نیاز وجود دارد لذا در اینج( 56یا ) 50تفضیلی وضعیت آب تمام 

 .شمال آفریقا و چند کشور پرجمعیت قاره مورد بررسی قرار گرفته است

درصد جمعیت قاره آفریقا را در خود جای  94دهد، این شش کشور  سرانه برداشت از منابع آب در کشورهای شمال آفریقا نشان می

ام این کشورها وارد کننده عمده اند، کمبود آب مهمترین مشکل کشاوری و تأمین غذا از محل منابع داخلی است و تم داده

درصد وابسته به  04ترین انرژی غذایی است بعضاً تا  محصوالت غذایی هستند به طوریکه در زمینه غالت، شکر و روغن که عمده

 .باشد واردات می

از منابع آب سبز شود، مصر بیشترین برداشت سرانه آب را دارد در حالیکه این کشور  همانطور که در ستون دوم جدول مالحظه می

ای از  در ستون سوم سرانه ارزش تولیدات کشاورزی برای هر کشور آمده است که در کنار برداشت سرانه آب نمایه. بهره است بی

 906کند در حالی که  مترمکعب آّ صرف کشاورزی می 160مصر در ازاء هر نفر شهروند خود . کارآمدی کشاورزی در هر کشور است

متر مکعب آب، در مقابل تونس در ازاء هر  161کند، یعنی برای هر دالر ارزش افزوده بخش کشاورزی  ایجاد می دالر ارزش افزوده

ها، پیامد شرایط اقلیمی و برخورداری از  این تفاوت. شود مترمکعب آب برداشت می 461کشاورزی تنها   دالر ارزش افزوده در بخش

 .باشد ا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت از سوی دیگر میه میزان بارندگی بیشتر از یک سو و استراتژی

باشند  دو کشور لیبی و الجزایر صادر کننده نفت می. جمعیت شمال آفریقا با نرخ نزدیک به دو درصد در سال در حال افزایش است

اند،  میلیون تن غالت وارد کرده 1160شور این شش ک 9455و با اتکاء به همین درآمد قادر به واردات مواد غذایی هستند، در سال 

و رشد جمعیت، واردات محصوالت خوراکی این کشورها   (متر مکعب در سال 5506)با عنایت به منابع آب تجدیدپذیر این منطقه 

راکش با م. کند درصد از منابع آب تجدیدپذیر را برداشت می 00ترین کشور عربی  هم اکنون مصر پر جمعیت. افزایش خواهئد یافت

 .درصدی کمترین نسبت برداشت در این منطقه را دارد 01برداشت 

درصد جمعیت  06دهد، این کشورها در مجموع  وضعیت برداشت آب در قاره آفریقا و شش کشور پر جمعیت این قاره نمایش می

کمتر از شمال   در این کشورها عموماً در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا برداشت سرانه آب. اند قاره آفریقا را در خود جای داده

شود تولید انرژی  درصد همانطور که مالحظه می 00تا  59آفریقا است سهم آب کشاورزی از کل برداشت نیز بسیار متفاوت است از 

یقا در مقابل اوگاندا در مقایسه با کل قاره آفر. غذایی در ازاء برداشت یک متر مکعب آب کشاورزی در برخی از آنها بسیار باالست

میلیمتر است و تنها  5544تا  054کند میزان بارندگی در این کشور  برابر بیشتر انرژی تولید می 95برداشت یک متر مکعب آب 

 .اند های کشاورزی تا حدی برابر آبیاری تجهیز شده درصد از زمین 50

 غذا میزان بارندگی مهمترین و مؤثرترین پارامتر در بازدهی آب برای تولید * 

کشورهای توسعه یافته منطقه، کمترین . شاخص میزان بارندگی مهمترین و مؤثرترین پارامتر در بازدهی آب برای تولید غذا است

. توان در این زمینه به کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا و اوگاندا اشاره کرد نسبت برداشت آب برای کشاورزی دارند، می

 .درصد است% 5منابع آب تجدیدپذیر تنها برداشت ساالنه کنگو از 

اطالعات مربوط به کالری روزانه از محل تولید داخلی، از ترازنامه غذایی هر کشور که در سایت آماری سازمان فائو ارائه شده است، 

این . شده استاستخراج شده و آمار برداشت آب از اکوااستند، سپس میزان کالری تولیدی در ازاء یک متر آب کشاورزی محاسبه 

علیرغم وجود منابع طبیعی . دهد رقم کارآمدی طبیعی کشاورزی و تأثیر وجود بارندگی زیاد در برخی کشورها را به خوبی نشان می

آفریقا و از جمله کشورهای پرجمعیت منتخب، اکثر این کشورها واردکننده مواد غذایی  کافی در بسیاری از کشورهای زیر صحرای 

گذاری، مقدار واردات آنها افزایش  باشند و با توجه به رشد جمعیت این کشورها در صورت عدم ساماندهی و سرمایه یبه ویژه غالت م
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گذاری زیربنایی و برخورداری از ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  تولید کشاورزی در این کشورها نیاز به سرمایه. خواهد یافت

 .برای این کشورها وجود نداردانداز روشنی  دارد اما در حال حاضر چشم

 منابع آب در آسیا و اقیانوسیه -0

میلیارد نفر از جمعیت جهان را در  1دهد، این کشورها بیش از  وضعیت برداشت آب کشورهای مهم آسیایی و ایران را نشان می

کمتری دارند که نشان دهنده  کشورهای پرجمعیت به طور نسبی برداشت سرانه  شود؛ همانطور که مالحظه می. اند خود جای داده

 .کمبود نسبی منابع آب یا سایر منابع تولید کشاورزی به ویژه زمین، در این کشورهاست

دالر ارزش افزوده در  5565کند و  مترمکعب آب برداشت می 5505استرالیا به منابع فراوان و جمعیت نسبتاً کمتر به ازاء هر نفر 

درصد از تولید ناخالص این کشور است، تولید مواد غذایی این  9الی که این حجم تولید تنها نماید، در ح  بخش کشاورزی ایجاد می

 .دو سوم غالت تولیدی استرالیا صادر شده است 9455کشور بسیار بیشتر از نیاز روزانه شهروندانش است در سال 

. ناشی از کمی بارش و کمی آب سبز است باشد که عمدتاً نسبت برداشت آب برای کشاورزی در اکثر کشورهای آسیایی باال می

به عنوان مثال اندونزی بزرگترین تولیدکننده روغن . سرانه عرضه انرژی به تعداد جمعیت، فراوانی منابع و الگوی کشت بستگی دارد

رقم برای  درصد مربوط به روغن گیاهی است در حالی که این 14پالم در جهان است و از مجموع انرژی عرضه شده در این کشور 

 .درصد است 9ایران 

به همین شکل تولید انرژی در مقابل برداشت یک واحد آب، به شرایط اقلیمی، جمعیت و الگوی کشت و الگوی مصرف وابسته 

اگر با مصرف مقدار معینی آب، بازدهی برخی از انواع مواد خوراکی در واحد سطح باالتر از بقیه محصوالت کشاورزی باشد، . است

یابد، به عنوان مثال الگوی عرضه انرژی غذایی در آسیا عمدتاً وابسته  است که عرضه انرژی در ازاء یک واحد آب افزایش میطبیعی 

درصد  14کند در حالی که در آفریقا تا  درصد به زحمت تجاوز می 5ای در کشورهای آسیایی از  های نشاسته به غالت است و ریشه

های گیاهی  های حیوانی در مقایسه با سهم فرآورده رابطه انرژی عرضه شده و آّ سهم فرآوردهنکته دیگر در خصوص . سد» نیز می

 99و پاکستان  0، هند 54درصد است، این رقم برای ایران  19استرالیا   های حیوانی در انرژی عرضه شده در است، سهم فرآورده

تواند در تناسب با  و خودکفایی کشورها دارد و می  ژی غذاییدرصد است، با عنایت به مصرف بیشتر آب برای تولید یک واحد انر

تجزیه و تحلیل تفصیلی الگوی تولید موضوع بحث این مقاله نیست و این موضوع . منابع آب، فشار کمتری بر این منابع و ارد آورد

 .تواند به صورت مستقل مورد بحق قرار گیرد می

برابر  0بنا بر آمار فائو عربستان . ین و اندونزی بیشترین میزان بارش را دارنددر میان کشورهای منتخب آسیایی عربستان کمتر

کند و تمام آنها  فارس نیز صدق می این وضعیت برای دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج. کند منابع آب تجدیدپذیر آب برداشت می

درصد برداشت از جمله کشورهای مواجه با فشار  61  و 04پاکستان و ایران به ترتیب با . باشند واردکننده خالص مواد غذایی می

 .بیش از حد بر منابع آب هستند

کند که در نتیجه غذای کافی در اختیار مردم  کیلو کالری تولید انرژی سرانه بخشی از آن را به خارج صادر می 9044پاکستان با 

به . میلیون تن آن صادر شده است 0تولید کرده است که میلیون تن غالت  16این کشور  9455در سال . گیرد این کشور قرار نمی

میلیون نفری پاکستان با فشار بر منابع آب و گرسنه ماندن بخش بزرگی از جمعیت کشور  514توان گفت کشور  عبارت بهتر می

. تان وضعیتی مشابه داردهند نیز با شرایطی نه به شدت پاکس. کند کند یا به عبارتی آب صادر می اقدام به به صدور مواد غذایی می

 .رود در سالهای آینده این دو کشور از فهرست صادرکنندگان خالص مواد غذایی خارج شوند انتظار می
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توان گفت هم اکنون واردکننده عمده مواد  در خصوص چین، هر چند این کشور صادرات محصوالت غذایی دارد اما در مجموع می

میلیون تن غالت صادر کرده است  960این کشور  9455اردات دارد، به عنوان نمونه در سال غذایی اصلی است و روند افزایشی در و

 .میلیون تن وارد کرده است 5960اما 

فشار بر منابع آب چین در . میلیون تن بوده است 510میلیون تن و واردات آن  0960کل مواد غذایی صادراتی چین در این سال 

 .باشد واد غذایی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی در حال باال رفتن میحال افزایش است و تقاضا برای م

 منابع آبی در قاره اروپا -5

مجموعه کشورهای منتخب از این . شود اما به طور نسبی از منابع آب کافی برخوردار است های متفاوتی را شامل می قاره اروپا اقلیم

شود، کشورهایی که در منطقه جنوبی  مالحظه می 5همانطور که در جدول . دهد میقاره بیشتر جمعیت و مساحت قاره را پوشش 

به جز ترکیه و اسپانیا بقیه کشورها نسبت برداشت آب برای کشاورزی به کل برداشت . اروپا قرار دارند برداشت آب بیشتری دارند

درصد آب برداشتی  19رداشت برای کشاورزی را دارد، آلمان کمترین نسبت ب. دهنده تأثیر دما و اقلیم است پایینی دارند که نشان

 .های سطحی است آب  آب برداشت شده این کشور از محل درصد  14شود، در عین حال  این کشور در بخش صنعت صرف می

عضو باشد که این رابطه تجاری عمدتاً با سایر کشورهای  این کشور در تمامی اقالم غذایی هم صادرکننده و هم واردکننده می

کشورهای اروپایی غالباً دارای اقتصادی با محوریت صنعت و خدمات هستند و از آنجا که منابع آب کافی و اقلیم . اتحادیه اروپا است

متناسب برای تولید غذا دارند و از نظر تکنولوژی و سرمایه در مضیقه نیستند معموالً دارای مازاد عرضه انرژی غذایی برای 

بیشترین نسبت برداشت آب نسبت به منابع تجدیدپذیر در میان کشورهای منتخب مربوط به اسپانیا است  .شهروندان خود هستند

بیشترین میزان نسبت . باشد درصد می 565باشد در حالی که این نسبت برای کشورهای سوئد و روسیه  درصد می 9166که به میزان 

 .درصد است 60و  05یه و اسپانیا است که به ترتیب برداشت آب کشاورزی به کل برداشت، مربوط به کشورهای ترک

ی  رشد جمعیت کشورهای منتخب اروپا، منفی یا با نرخ مثبت بسیار پایین است، بنابراین در آینده نیز این کشورها صادر کننده

احتمال زیاد تولید به  ها، مواد غذایی خواهند ماند و با توجه به افزایش تقاضا در سایر کشورها و احتمال مناسب شدن قیمت

 .کشاورزی این کشورها به منظور صادرات افزایش خواهد یافت

 منابع آبی در قاره آمریکا

قسمت شمالی شامل سه کشور بزرگ کانادا، ایاالت . قاره آمریکا با دو بخش شمالی و جنوبی در دو نیمکره زمین قرار گرفته است

های وسیعی  میلیون نفر جمعیت داشتند و سرزمین 004نزدیک به  9455سال این سه کشور در . باشد متحده آمریکا و مکزیک می

ایاالت متحده آمریکا . گیرد  های جهان را در بر می ها شامل مناطق قطبی و منجمد تا گرمترین بیابان این سرزمین. شوند را شامل می

 .های کشاورزی جهان است هپذیر در سال از بزرگترین تولید کنند درصد از منابع آب تجددی 55با برداشت 

همانطور که مالحظه . میلیون تن صادرات محصوالت کشاورزی داشت 50165میلیون تن واردات و  0460این کشور  9455در سال 

های اقلیمی است  شود در مقایسه با کشورهای صنعتی اروپا نسبت برداشت آب کشاورزی این کشور باال است که ناشی از تفاوت می

درصد از برداشت آب به منظور مصرف در بخش  04ای، بیش از  رغم وجود تکنولوژی باال و توان سرمایه تر علیبه عبارت به

آمار برداشت کل آب کانادا توسط فائو ارائه نشده است، این . درصد بود 960کشاورزی است در حالی که این نسبت برای آلمان 

برخالف دو کشور بزرگ پیش . شود از غالت تولیدی این دو کشور صادر میکشور نیز یکی از صادرکنندگان کشاورزی است و نیمی 

مکزیک برای تامین عذا وابسته به خارج است در حالی . تری است های توسعه یافتگی پایین گفته مکزیک در این قاره دارای شاخص

 .شود درصد از منابع آب تجدیدپذیر این کشور در سال برداشت می 50که تنها 
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نوبی قاره آمریکا اکثر کشورها از منابع آبی فراوان برخوردارند و به نسبت توسعه یافتگی قادر به استفاده نسبی از این در قسمت ج

اکثر این کشورها به طور بالقوه ظرفیت قابل توجهی برای تولید محصوالت کشاورزی دارند اما در حال حاضر برخی از . اند منابع شده

. باشد ونزوئال می 6فی برای شهروندان خود از محل تولید داخل نیستند که نمونه بارز آن در جدول آنها قادر به تامین غذای کا

برخی از این . مسائل توسعه نیافتگی و بعضا حفظ محیط زیست از دالیل مهم عدم خوکفایی غذایی برخی از این کشورها است

حصوالت برای صادرات و در مقابل واردات دیگر محصوالت غذایی کشورها نیز با استراتژی کشاورزی تجاری اقدام به تولید برخی م

صادرات میوه این کشور بالغ بر  9455ی غالت است، اما در سال  توان به شیلی اشاره کرد که وارد کننده نمایند از این دست می نمی

 .میلیون تن بوده است 160

براساس . شود ای پایداری منابع و مصارف آن در نظر گرفته مینسبت برداشت ساالنه از منابع تجدیدپذیر آب، شاخصی است که بر

نماید  المللی، هر منطقه یا کشوری که بیش از چهل درصد منابع تجدیدپذیر آب را در سال برداشت می های بین های سازمان گزارش

های گذشت مالحظه شد،  که در قسمت این معیار قابلیت تعمیم به تمام مناطق ندارد زیرا همانطور. در آستانه بحران آب قرار دارد

کشورهایی که در عرض جغرافیایی باال . موقعیت جغرافیایی و میزان بارش مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر آمارهای مرتبط با آب است

فراوان آب  اند و کشورهایی که در نزدیکی خط استوا و مناطق پرباران گرمسیری قرار دارند دارای منابع و نزدیک قطب قرار گرفته

در حالی که کشورهای کم باران به ناچار نسبت برداشت . کنند هستند و نسبت برداشت کمتری دارند و غالبا از آب سبز استفاده می

نسبت برداشت این کشورها در شرایطی بحرانی خواهد بود که تغذیه منبع . برند بیشتر دارند و اغلب از منابع زیر زمینی بهره می

 .ی زمانی چند ساله باشد ت در طول دورهکمتر از برداش

 (.از منابع روی زمین و زیرزمینی) درصد از آب برداشت شده برای کشاورزی آب آبی است ۱4تنها 

درصد از  04نماید، بیش از  اگرچه آبیاری سازمان یافته سهم نسبتا کمی از آب کشاورزی دارد اما نقش مهمی در تولید غذا ایفا می

المللی برآورد  های بین در عین حال سازمان. گیرد های کشاورزی صورت می درصد زمین 94هان در کمتر از تولید کشاورزی ج

شود و در آینده آب بیشتری برای پاسخ به  درصد آب برداشت شده در جهان برای کشاورزی صرف می 04کنند در مجموع  می

میلیون  5-0سطح زیر کشت در جهان هنوز وجود دارد اما ساالنه پتانسیل افزایش . تقاضا در حال افزایش غذا و انرژی نیاز است

گردد،  های می برداری های کشاورزی به دلیل شتاب در کاهش کیفیت زمین و شهرنشینی که موجب رها کردن بهره هکتار از زمین

ه این ترتیب باید مقدار شود، افزایش جمعیت به معنی کاهش سرانه زمین کشاورزی در جهان است که ب از چرخه تولید خارج می

بیشتری محصول در واحد سطح بد ست آورد و مقدار بیشتر محصول در واحد سطح به طور ضمنی به معنی مصرف بیشتر آب و 

 .فشار بیشتر بر منابع آب است

نرخ . دارنددو سوم آب برداشتی از منابع زیرزمینی به آسیا تعلق دارد که کشورهای هند چین و پاکستان در صدر فهرست قرار 

منابع آب زیرزمینی . درصد تداوم دارد 9سال گذشته سه برابر شده است و با رشد ساالنه  54برداشت از منابع زیرزمینی در طول 

آب   درصد از 01شود و در حدود  ها از آن تامین می ترین منبع تامین آب است و نزدیک به نیمی از آب آشامیدنی انسان اکنون عمده

 .شود ر آبیاری کشاورزی را شامل میمصرفی موثر د

 گیری بندی و نتیجه جمع

میزان آب تجدیدپذیر جهان و چگونگی توزیع آن در مناطق و کشورهای مختلف بیانگر آن است که مناطق شمال آفریقا، جنوب 

تجدیدپذیر برخوردارند،  غرب آسیا و آسیای مرکزی و تا حدی جنوب اروپا به ویژه با توجه به تعداد جمعیت، از کمترین میزان آب

کشورهیا زیر صحرای آفریقا، اروپا، اقیانوسیه، آمریکای التین و امریکای شمالی مقدار کافی آب به منظور برداشت برای کشاورزی در 
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د و عرضه تا اختیار دارند و در صورت تامین سایر عوامل تولید، بسیاری از آنها قادر به تولید غذای کافی برای خود و ایجاد مازاد تولی

 .های آینده هستند حد پاسخگویی به مازاد تقاضای غذا و انرژی در سال

دهد که در مناطق خشک مورد اشاره در باال، نسبت برداشت به منابع  بررسی برداشت آب توسط کشورهای مختلف نشان می

 .تجدیدپذیر بیشتر از سایر کشورهاست

زیرا میزان . تواند نشانگر مناسبی برای توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی باشد نمینسبت برداشت آب برای کشاورزی به کل برداشت، 

 .بارش موثرترین پارامتر هم بر نسبت کل برداشت و هم نسبت برداشت برای کشاورزی است

کنند جریان  نوع منبع آب مورد استفاده از دیگر مسایل مهم در برداشت آب است، کشورهایی که از منبع آب زیرزمینی برداشت می

اما باید نسبت . توانند الگوی کشت خود را با آن تنظیم کنند و محصوالت دایمی کشت کنند یکنواخت آب در اختیار دارند و می

را آنجا که کشورهای پرجمعیت چین، هند، ایاالت . ی زمانی چند ساله متناسب با تغذیه منبع باشد برداشت آنها در طول دوره

ان و بنگالدش از مهمترین کشورهای برداشت کننده از آب زیرزمینی هستند، افزایش جمعیت این کشورها و متحده آمریکا، پاکست

محدودیت تولید و صادرات روبرو شوند و اگر واردکننده باشند، میزان تقاضای آنها از بازار جهانی برای محصوالت کشاورزی افزایش 

 .ن را در خود دارنددرصد جمعیت جها 04این پنج کشور نزدیک به . یابد

میان میزان منابع اب برای . آب و غذا نیاز حیاتی بشر هستند، تامین و استحصال و تولید آب باید با هدف تولید غذا تحلیل شوند

 تولید غذا و میزان غذای مورد نیاز در حال حاضر تعادل کلی برقرار است و به طور بالقوه در آینده نیز کشورهایی که منابع کافی آب

دسترسی به غذا اما مساله دیگری . توانند با افزایش تولید مازاد نیاز به وجود آمده را مرتفع سازند و غذای کافی فراهم شود دارند می

ها و برآیند نیروها  است زیرا کشورهایی که منابع کافی برای تولید ندارند بر میزان تقاضا برای غذا در این بازار خواهند افزود و قیمت

ی آب در  های جدی در زمینه کشورهای پرجمعیت آسیایی نظیر چین و هند با چالش. زار است که تعیین کننده خواهد بوددر با

ها وارد خواهد کرد و هزینه تامین کشورهای وارد کننده مواد  آینده روبرو خواهد شد و فشار بیشتری را در بازار مواد غذایی بر قیمت

 .غذایی افزایش خواهد یافت

های کشاورزی، صنعت و خدمات شهری در ایران مستلزم باز تعریف و آمایش جدیدی از نحوه  یت صحیح مصرف آب در بخشمدیر

به عبارت بهتر الگوهای تولید و مصرف کاالها و . های مناسب از سوی دیگر است استقرار این واحدها از یک سو و انتخاب تکنولوژی

دهد که سیاستگذاری و  برداشت آب برای کشاورزی کشورها در این گزارش نشان میمقایسه آمار . خدمات باید بازنگری شوند

گیری  مدیریت منابع آب حتی در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست و این امر به دلیل در نظر گرفتن جامعیت عوامل در تصمیم

 .ول و غذا در قبال آب برداشتی باید فراهم شودامکان و شرایط الزم برای تولید بیشتر محص. سازی مدیریت منابع آب است و تصمیم

/news/fa/ir.iana.www//:http19010D%/1%A1 
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 خشکسالی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  آبی و پرآبی کشورآبی و پرآبی کشور  چالش های کمچالش های کم

های  های موضعی و تکنولوژی باید به سراغ روش برداری از روش از بهره شخصه معتقدم برای کنترل بحران آب در کشور بیش به

توان به بحث اصالح اراضی یا واردات محصوالت گیاهی و کشاورزی به جای تولید این  در این بین می. استراتژیک و مدیریتی برویم

 ..محصوالت در کشور اشاره کرد

 الهام علمشاهی

برخورداری از آب سالم برای نیازهای انسانی از عوامل اساسی و به منزله عامل تمدن . استترین عناصر زیست  آب یکی از اساسی

های ساکن در  های مختلف در سراسر جهان، نزد جمعیت طوری که همواره مورد احترام جوامع بوده و رودخانه شناخته شده است؛ به

تواند ثبات اقتصادی،  دون اطمینان از داشتن آب نمیهیچ کشوری ب. آن نواحی اهمیت زیادی داشته و مورد تقدس بوده است

های آتی از نظر آب و غذا مبهم و بدین طریق،  اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کند و بدون کاهش میزان آلودگی جو، امنیت نسل

نفر از ساکنان زمین، ها  امروزه کمبود و آلودگی آب زندگی میلیون. توسعه پایدار فقط در حد یک شعار دلفریب باقی خواهد ماند

درصد از ذخایر آب  94درصد جمعیت جهان تنها به  14از نگاه آمار . شدت با خطر مواجه کرده است خصوصا کشورهای فقیر را به

. میرها در کشورهای فقیر جهان است و های ناشی از آب آلوده نیز عامل بسیاری از مرگ بیماری. سالم و بهداشتی دسترسی دارند

سال پیش و بیماران ایدزی و تمام  های مسری چند صد شکلی ناشناخته است که کشتار آن به مراتب از بیماریبحران آب م

ای اندیشیده نشود و بشر به خود نیاید، بحران آب در  اگر چاره. هایی که در سطح جهان جریان دارد، بیشتر خواهد بود جنگ

در واقع امروزه . فرستد ها نفر از مردم جهان را به کام مرگ می که ساالنه میلیونای به بار خواهد آورد  ای نه چندان دور فاجعه آینده

دهد،  ما برلبه تیغ تیزی نشسته و شاهد نابودی نسل خویشیم؛ نسلی که خود را در مقایسه با گذشتگان خردمندتر جلوه می

آمیز نشان  ر، وضع منابع آب جهان را بسیار مخاطرهدهنده به مدد آما های تکان بینی پیش. تواند راه را بر نابودی خود ببندد نمی

رئیسه موسسه  آبی و پرآبی کشور از زبان دکتر سیدحسین مهاجری، عضو هیأت به بررسی مشکالت کم« شهروند». دهد می

 .خوانید ای ایران پرداخته است که شرح آن را در ادامه می سازی و بهسازی لرزه مقاوم

که شرایط آبی کشورمان مدت طوالنی  حال حاضر کشور شروع کنیم؛ با توجه به این وگو را با بررسی وضع آبی گفت

توان گفت  است که در شرایط هشدار و بحران قرار دارد، اما اقداماتی هم برای رفع این مشکل انجام شده است؛ آیا می

؟ چه شهرهایی در معرض بحران ها و اقدامات انجام شده، االن از حالت بحران خارج شدیم یا خیر که به لطف بارندگی

 آبی شدید هستند؟ بی

هایی مانند انتقال آب دریای عمان به فالت مرکزی ایران یا انتقال آب دریای خزر مطرح  عمال اگر بحران آب حل شده بود، بحث

اشاره کرد؛ اما باید توجه کرمان، مشهد و یزد  توان به شهرهای مرکزی و تقریبا پرجمعیت ایران مانند در بین شهرها نیز می. شد نمی

پاسخ به چنین بحرانی . های طبیعی مثل زلزله یا فوران آتشفشان متفاوت است داشته باشید که نوع بحران آب با سایر بحران

. توان بحران آب را با بحران ناشی از ریزگردها مقایسه کرد در این بین می. نیازمند صرف هزینه مالی و زمانی قابل توجهی است

یابند یا در  روز افزایش می 1یا  9مثال ریزگردها در . فانه فرهنگ بدی که در کشور وجود دارد، رویکرد مقطعی و موقتی استمتأس

شود که  پرداخته   های عمومی شود به این موضوع از سوی رسانه سال سطح آب ذخیره شده در سدها زیاد و موجب می مقطعی از 

هایی اغلب زمانبر بوده و به سادگی  حل چنین بحران. پردازند به پاسخگویی به اذهان عمومی میمسئوالن امر هم ناشی از این فشار 

 .پذیر نیست امکان
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 ای صورت گرفته است؟ آبی هستند؛ آیا بررسی روستاهای بسیاری در شرایط بد بی

عمال بسیاری روستاها جمعیت . هاستکند، بحث مهاجرت منفی به روستا متأسفانه بله؛ اما نکته منفی که در اینجا مثبت جلوه می

مشکل در روستاها تأمین . کمی دارند که این جمعیت کم نیز در حال مهاجرت هستند و لذا کمبود آب در این مناطق جدی نیست

آب بخش کشاورزی است که در درجه دوم اهمیت واقع است؛ به همین خاطر در بحث کمبود آب و تنش آبی اغلب صحبت از 

متأسفانه در این بخش مشکل . های مناسبی صورت پذیرفته و در حال انجام است در این زمینه نیز بررسی. روستاها شهرها است تا

ها، آب  ها و دهداری ای، جهاد کشاورزی، فرمانداری های آب منطقه کثرت مسئوالن درگیر در این موضوع است و در روستاها، شرکت

ها مشکل  ن امنیتی همگی درگیر این موضوع هستند که هماهنگی بین این دستگاهو فاضالب روستایی و در مناطق مرزی مسئوال

 .است

بیشترین استفاده آب در بخش کشاورزی است؛ آیا سیستم آبیاری نوین راهکار خوبی برای حل این موضوع بوده و تا 

 چه میزان مورد استفاده قرار گرفته است؟

رفت آب موثر است؛  ای خیلی در کنترل هدر های نوین آبیاری و نیز آبیاری قطره مدر پاسخ به این پرسش باید عنوان کنم که سیست

های  های موضعی و تکنولوژی باید به سراغ روش برداری از روش شخصه معتقدم برای کنترل بحران آب در کشور بیش از بهره اما به

واردات محصوالت گیاهی و کشاورزی به جای تولید این  توان به بحث اصالح اراضی یا در این بین می. استراتژیک و مدیریتی برویم

زمینی را که  بر مانند پیاز، یونجه یا سیب صرفه خواهد بود یک محصول کشاورزی آب محصوالت در کشور اشاره کرد؛ مثال برای ما به

تنها قادر خواهیم  عمل شود، ما نه اگر در زمینه مدیریت استراتژیک به خوبی. نیاز آبی باالیی دارد، از کشوری مثل ترکیه وارد کنیم

 .توان به صادرات آب شرب به کشورهایی مانند عمان و کویت نیز فکر کنیم بود نیاز آبی خود را تأمین کنیم، بلکه می

 وضعیت منابع آب زیرزمینی کشور نسبت به گذشته تغییری کرده است؟ چه مثبت چه منفی؟

ای اقدامات مناسب و شایان توجهی را جهت کنترل این  های آب منطقه ، شرکتبا توجه به اطالعاتی که در این زمینه دارم

های  ها قدردانی شود؛ اما میزان برداشت رویه و بدون مجوز در حال انجام دارند که موثر بوده و باید از این تالش های بی برداشت

وده است که این اقدامات تنها برای کنترل شرایط افت حدی ب های پیشین به نگری از منابع زیرزمینی در سال رویه و بدون آینده بی

های زیرزمینی موثر است و برای جبران و برگشتن این سطح آب، به سطح نرمال نیاز به گذشت زمان زیاد در حدود یک  آب  سطح

 .دهه است

بیش از حد  شبکه آب تهران تحمل فشار»فاضالب تهران اعالم کرد  و چندی پیش محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب

های آب در چه وضعیتی قرار  وضع شبکه آب تهران و میزان فرسودگی لوله. در این خصوص توضیح دهید« را ندارد

 دارد؟

ها در این  شبکه توزیع آب تهران بسیار قدیمی است و همین موضوع مشکالت فراوانی را موجب شده است؛ مثال میزان نشت لوله

مشکل اساسی دیگر . الب تهران تالش فراوانی را جهت کنترل این میزان نشت مبذول داشته استفاض و شبکه بسیار باال است و آب

در حقیقت هر لوله قابلیت انتقال حجم . های این شبکه است اشاره داشته است، بحث ظرفیت لوله  که مهندس پرورش نیز به آن

؛ اما وقتی مصرف از این حد بیشتر شود، جهت تأمین این شود کننده طراحی می مشخصی از آب را دارد و برای تعداد معینی مصرف

در این شرایط احتمال . کننده نیز تأمین شود ها باید زیاد شود یا میزان آب عبوری افزایش یابد تا نیاز مصرف نیاز آبی یا قطر لوله

 .یابد هایی از سیستم تحت این فشار افزایش می تخریب و از سرویس خارج شدن بخش
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های کشور محسوب  ترین بحران آبی در کشور، در مقابل مشکل سیل و سیالب هم یکی از مهم ران کمبا وجود بح

بندها و ایجاد بسترهای خروج سیل است؛ یکی از  شود، در این زمینه برای موضوع آبخیزداری قطعا نیاز به سیل می

شود و این   سیل با فاضالب مخلوط میزده است و این یعنی راه فاضالب، حاال ترین کارها عبور آب از شهر سیل مهم

 یعنی بیماری؛ راهکارش چیست؟

های سطحی  آوری آب آوری فاضالب و جمع حل استفاده از دو سیستم مختلف و مجزا برای جمع جواب ساده است و بهترین راه

ل در کشور اینجاست که ما از شود؛ اما مشک در بسیاری از شهرهای آمریکا، استرالیا و انگلیس از این سیستم استفاده می. است

. بریم کنیم و حتی برای هر دو منظور از یک سیستم بهره می استفاده می( Combined system اصطالحا)های ترکیبی  سیستم

تر است و همچنین با توجه به نبود زیرساخت مناسب سیستم فاضالب در کشور، در حال حاضر  که این سیستم ارزان با توجه به این

در غیر . هکار در این زمینه به شرط تأمین منابع مالی، راهکار دو سیستم انتقال است بهترین را. شود نوع سیستم استفاده میاز این 

 .های ترکیبی برویم که چندان کارا نیست و کنترل آنها نیز بسیار مشکل است های طراحی سیستم کاری این صورت باید سراغ ریزه

 تواند داشته باشد؟ ، وقوع سیل افزایش یافته است، چه دلیلی می بارندگی سال اخیر با وجود کاهش در دو 

سال اخیر خسارات جانی و  داده در دو  های رخ در حقیقت در سیل. ابتدا باید بین وقوع سیل و خسارات ناشی از سیل تمایز قایل شد

اشی از تصرف و تغییر اراضی در حریم و بستر این افزایش خسارات قطعا ن. ها افزایش پیدا کرده است مالی ناشی از این سیل

ترین عواملی  از مهم. توان منکر افزایش دفعات وقوع سیالب و نیز شدت آن شد اما از طرف مقابل نمی. ها است ها رودخان رودخانه

سعه شهرها، تغییر زدایی، پدیده تو ها و جنگل توان به کاهش پوشش گیاهی اطراف رودخانه که بر این افزایش اثر گذاشته است می

 .اشاره کرد  اقلیم، وقوع خشکسالی و از بین بردن یکپارچگی حوضه آبریز

آیا این : شود ریزند، اینجا چند سوال مطرح می مردم در این بسترها زباله می  شود، ها الیروبی نمی بستر رودخانه

ها نداریم؟  نظارت روی رودخانه شوند؟ چرا شوند؟ چرا الیروبی نمی بسترها به خودی خود زمینه وقوع سیل می

 .های رشت در این شرایط قرار دارند عنوان مثال رودخانه به

اما اگر منظور تشدید شرایط سیالبی ناشی از . شود، جواب واضح است؛ خیر اگر منظور این است که ریختن زباله منجر به سیل می

بر خواهد  ببینید گفتن الیروبی راحت است، اما انجام آن بسیار هزینه. ها است که جواب قطعا مثبت است ها در رودخانه دفع زباله

مثل . نباید به نظارت بر رودخانه مثل نظارت و نگهبانی یک کارخانه و زمین نگاه کرد. بود، نظارت هم در این زمینه مشکل است

ها و  به عالوه اغلب راه. خی نقاط محدود کردها دیوار کشید و کنترل کردن را به بر توان اطراف رودخانه یک کارخانه یا زمین نمی

خواهند اقدام به دفع غیرمجاز  شود و به همین خاطر برای کسانی که می ها ساخته می شهری در حاشیه رودخانه های بین جاده

ند نصب دوربین های سنجش و کنترل از راه دور مان بهترین کار در این زمینه استفاده از سیستم. ها کنند، محل مناسبی است زباله

 .های آنالین هوایی است و عکس

از موضوع سیالب فاصله بگیریم و بپردازیم به آخرین وضع دریاچه ارومیه؛ روند تغییرات تراز و سطح دریاچه، روند 

 ای قرار دارد و به چه شکل در حال انجام است؟ اجرای پروژه و دیگر موارد در حال حاضر در چه مرحله

که من از طریق برخی از دوستان در ستاد احیای دریای ارومیه در حدود دو ماه پیش اخذ کردم، خوشبختانه طی آخرین اطالعاتی 

در ارتباط با روند اجرای پروژه، براساس اطالعات . روند کاهش سطح آب دریاچه کنترل شده است و در حال افزایش بوده است

 .و خارجی تحت شرایط مناسب در حال پیشرفت است محدود من در این زمینه، این پروژه توسط متخصصان داخلی
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 ها تأثیری بر روند احیای دریاچه ارومیه داشته است؟ آیا بارندگی

بارد و  در حقیقت آب در سطح حوضه آبریز می. اثر دانست؛ اما این اثر چندان مهم نیز نیست ها را بی توان افزایش بارندگی نمی

جریان پیدا ( در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، خود دریاچه ارومیه)طه تمرکز حوضه سپس از طریق رودها و نهرها به سمت نق

ترین موضوع نحوه انتقال این آب در این مسیر است که یا مدیریت صحیح سدها و بندهای موجود در این  در این بین مهم. کند می

تر از  آبریز مانند حوضه آبریز ارومیه به مراتب مهملذا نحوه مدیریت آب باریده شده در یک حوضه . پذیر خواهد بود مسیر امکان

 .افزایش میزان بارندگی در این حوضه است

/news/fa/ir.iana.www//:http19909DA%/%16%D+ 
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 خشکسالی
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

تجربه موفق مدیریت مصرف در ایالت تجربه موفق مدیریت مصرف در ایالت / / حل بحران خشکسالیحل بحران خشکسالی  ترین راهترین راه  ترین و آسانترین و آسان  جویی آب، ارزانجویی آب، ارزان  صرفهصرفه

  کالیفرنیاکالیفرنیا

جویی،  با وجود اینکه راهکارهای بسیاری برای حل بحران آب پیشنهاد شده، صرفه: های آمریکا گفت استاد یکی از دانشگاه

 .ترین راهکار است ترین و در دسترس ارزان

با وجود اینکه راهکارهای بسیاری برای حل بحران آب پیشنهاد شده، : های آمریکا گفت کی از دانشگاهاستاد ی

 .ترین راهکار است ترین و در دسترس جویی، ارزان صرفه

های باید از راهکار: به گزارش خبرنگار ایانا، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا در دومین کارگاه مدیریت آب در دانشگاه شریف گفت

شود، برای شخص دیگری  جویی در حل بحران آب استفاده کرد، زیرا هر قطره که کمتر مصرف می تری مانند صرفه هزینه ساده و کم

 .این قطره حکم زندگی دارد

: افزودنیوشا عجمی با اشاره به اینکه بین ایران و ایالت کالیفرنیا نقاط مشترک قابل توجهی از نظر اقلیم و هواشناسی وجود دارد، 

سازی و همچنین انتقال و  کالیفرنیا پنجاهمین ایالت آمریکا است، یعنی زمانی تشکیل شد که مسائل و نکات مهندسی آب، دست

 .ها استفاده کرد ترین سازه کشی کشف و ابداع شده بود؛ بنابراین در کنترل و مهار آب از پیشرفته کانال

سال  54سازی شود، ضمن اینکه  تجهیزات در کالیفرنیا کاربرد نداشته و باید تازهها و  اما اکنون این سیستم: وی خاطرنشان کرد

میلیون نفر جمعیت دارد  11میلیون نفر بوده، اما اکنون  55شده برای مدیریت آب در این ایالت تنها برای  های تعبیه پیش سیستم

 .میلیون نفر برسد 54به  9454شود این تعداد تا سال  بینی می و پیش

کم در حال تغییر است و  ها و اتفاقاتی که از تغییرات اقلیمی رخ داده، رفتار مردم ایالت هم کم گفته عجمی، به تناسب خشکسالی به

حل محسوب شوند؛ درست همان اتفاقی که در اروپای پرآب افتاده  گیری و ارائه راه مردم باید به مرور زمان جزئی از بدنه تصمیم

کند، بلکه نقش مدیران را نیز تغییر داده و مدیریت را  آبی دخیل می جامعه را در امر حل معضل کم تنها این موضوع نه. است

 .کند دوطرفه می

اند که آلوده نکردن همان منبع کوچکی که در خانه برای تأمین آب  اکنون مردم کالیفرنیا به این نتیجه رسیده: وی معتقد است

ای دیگران باشد؛ بنابراین از نظر آنها، منبع آب سالم و تمیز دیگر آب پشت سدها نیست، به تواند منبع آب تمیزی بر وجود دارد، می

 .گیرد همین دلیل شیرین کردن آب دریا که بسیار پرهزینه و دسترسی به آن بسیار دشوار است، در آخرین مرحله قرار می

های درون بطری که منبع مشخص و قابل  ز حاضرند برای آبالبته در مقابل گروهی هم هستند که هنو: این استاد دانشگاه ادامه داد

های آبرسانی هزینه کنند؛ این در  برابر پول بپردازند، اما حاضر نیستند برای تأمین و تجهیز زیرساخت 944استنادی هم ندارد، 

شود و هر یک قطره  ها صرف هزینه حمل و نقل، تصفیه و انتقال آن در ایالت کالیفرنیا می درصد انرژی 50حالی است که 

 .جویی این هزینه را کاهش خواهد داد صرفه

شود برای آبدهی  ها پخش می های بسیار در لوله های سالم و تمیز که به این سختی و با هزینه چرا در ایران آب: عجمی تصریح کرد

 54تان را آب ندهید، زیرا  های خانه گویند چمن رود؟ در صورتی که در کالیفرنیا به شهروندان می ها و فضای سبز هدر می به چمن

کنند که به  ها است؛ در نتیجه بیشتر آنها از گیاهانی استفاده می درصد مصرف آب بیرون از خانه مربوط به همین آبیاری کانال

 .محیط سازگار بوده و آب کمتری تلف کند
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ه ماهانه مصرف آب خانوار را ارزیابی کرده و در پایان هر شود ک هایی در خانه استفاده می در ایالت کالیفرنیا دستگاه: وی یادآور شد

جویی بیشتر اتفاق افتاده که به واقع  دهد؛ بنابراین یک رقابت سالم بین شهروندان برای کسب نمره بهتر و صرفه ماه به آنها نمره می

 .تأثیر مثبتی داشته است

ها استفاده شود تا  های اسفنجی برای پوشش خیابان تا از پوشش ریزی شده حتی در این ایالت برنامه: عجمی در پایان تأکید کرد

 /بینی شده است؟ یک از این راهکارها برای ایران پیش بتواند آب را جذب و به زیر زمین منتقل کند؛ حال پرسش اینجاست که کدام

/news/fa/ir.iana.www//:http90401D%/1%B5 
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 خشکسالی
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  بلعدبلعد  هیوالی خشکسالی دامداری ایران را میهیوالی خشکسالی دامداری ایران را می

ها باور به تأثیرات مهلک خشکسالی در زندگی روزمره ندارند، اما روستاییان زیادی در سراسر  هرچند در حوزه شهری هنوز خیلی

بر منطقه شهرستان ممسنی از توابع  5101ازجمله شواهد تأثیرات خشکسالی در سال . کنند میکشور با آن دست و پنجه نرم 

 0خسارت "درصدی کشت بهاره در این منطقه اشاره کرد و این که خشکسالی به منجر به  04توان به کاهش  استان فارس می

 .شده است "اهی مراتعها، کاهش پوشش گی میلیارد ریالی به تولیدات دامی منطقه، کاهش وسعت جنگل

 مونا شعبان

ها باور به تأثیرات مهلک خشکسالی در زندگی روزمره ندارند، اما روستاییان زیادی در سراسر  هرچند در حوزه شهری هنوز خیلی

بر منطقه شهرستان ممسنی از توابع  5101ازجمله شواهد تأثیرات خشکسالی در سال . کنند کشور با آن دست و پنجه نرم می

 0خسارت "درصدی کشت بهاره در این منطقه اشاره کرد و این که خشکسالی به منجر به  04توان به کاهش  ان فارس میاست

همین امر باعث شده تا . شده است "ها، کاهش پوشش گیاهی مراتع میلیارد ریالی به تولیدات دامی منطقه، کاهش وسعت جنگل

 .الی و پیامدهای آن اختصاص بدهندنامه خود را به خشکس برخی از دانشجویان، پایان

نامه وحید کریمی  عنوان پایان "های اقلیمی پذیری و سازگاری دامداران شهرستان ممسنی از خشکسالی در شرایط نوسان آسیب"

اهلل کرمی در اسفندماه سال  دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز است که با راهنمایی دکتر عزت

توان به دو  گانه سازگاری دامداران با خشکسالی را می 50دهد که راهکارهای  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. دفاع شد 00

دسته راهکارهای فنی و مالی تقسیم و هرکدام از این راهکارها را به تربیت در چهار و دو دسته تقسیم و بررسی کرده است، 

اند نسبت به حفظ دام خود اقدام  دامداران نشان داد که بیش از نیمی از دامداران نتوانسته های حاصل از سازگاری همچنین یافته

عنوان یکی از نمودهای نوسانات اقلیمی، یک فاجعه آب و هوایی است و  خشکسالی به: کند نامه اشاره می کریمی در این پایان.کنند

هایی که برای پایداری معیشت کشاورزان و  دلیل ایجاد هزینه سروصداترین بالی طبیعی شناخته شده است که به عنوان بی به

 .مرکز توجه فعاالن علمی در این حوزه قرار گرفته است (5)طور گسترده دارد های کشاورزی به سیستم

هم های م عنوان منبع اصلی تأمین درآمد بسیاری از خانوارهای روستایی، یکی از سازه کشاورزی و دامداری به": افزاید وی می

پذیرترین بخش نسبت به خطرات و اثرات جهانی  با این حال بخش کشاورزی آسیب. اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است

های اقلیمی در حال حاضر در سرتاسر جهان آشکار شده  برخی از اثرات تغییرات و نوسان. (9)تغییرات اقلیمی و خشکسالی است

های  تر شده است و چالش خشک شایع ته خشکسالی شدید در کشورهای خشک و نیمهعنوان مثال، در طول دهه گذش است که به

در ایران،  5105تا  5110های  در این میان، تشدید پدیده خشکسالی در سال. جدی برای جوامع مختلف ایجاد کرده است

 ".(1)پیامدهای منفی فراوانی را به همراه داشته است

پذیری کشورها از تغییر اقلیم متفاوت  دهند، که میزان آسیب شواهد تجربی نشان می"بر اینکه  نامه با تأکید در ادامه، محقق پایان

باعث شده ( آب، خاک و مراتع)است، به نحوی که وابستگی معیشت بسیاری از ساکنان کشورهای در حال توسعه به منابع طبیعی 

(0)پذیرتر باشند ر و آسیبت های اقلیمی حساس است که این کشورها در برابر تغییرات و نوسان
پذیری  طور کلی آسیب به": نویسد می "

ای از یک سیستم، زیر سیستم یا ترکیب سیستم در مواجهه با مخاطرات که به یک آشفتگی یا استرس منجر  توان درجه را می

های اصلی بسیاری از کشورهای در حال  گذاری ؛ بنابراین، در صورتی که تحقق توسعه پایدار در زمره سیاست(5)شود، تعریف کرد می

های اقلیمی سازگار  توسعه دارای اقتصاد متکی بر منابع طبیعی باشد، این کشورها باید بخش کشاورزی را با تغییرات و توسان
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های بخش کشاورزی  اهمیت در نظر گرفتن سازگاری در تحقیقات و ارزیابی": در بخش دیگری از این تحقیق آمده است ".(6)کنند

های مختلف و در  پذیری گروه منظور کاهش آسیب خاطر انتخاب بهترین سیاست برای کاهش تغییرات نیست بلکه، بیشتر به تنها به

وکی هست، که به وسیله انسان یا طور کلی سازگاری شامل یک پاسخ به ش به. (0)ناپذیر است های اجتناب نتیجه کاهش هزینه

اکولوژیکی  -های اجتماعی  تواند قبل، در طول یا بعد از اتفاق رخ دهد و باعث پایداری یا بهبود سیستم طبیعت ایجاد شده و می

 ".(1)شود

علوفه در  شود که پوشش گیاهی مراتع از بین برود و میزان عنوان یکی از وقایع محیطی باعث می خشکسالی به"از نظر کریمی 

خشکسالی تمام تولیدکنندگان محصوالت . های سنگین به دامداران شود ها کاهش پیدا کند و منجر به خسارت دسترس برای دام

دلیل وابستگی مراتع و علوفه و تغییر بارش یکی از  دهد؛ بنابراین بخش دام به کشاورزی و عملیات دام را تحت تأثیر قرار می

طور مستقیم و غیرمستقیم بر  پذیری ناشی از خشکسالی قرار دارد و نوسانات جوی به بیشترین آسیب هایی است که در معرض بخش

 ".گذارد وری دام تأثیر می تولید و بهره

پردازد و ازجمله یکی از پیامدها را آن  ها و نااطمینانی از وجود نوسانات آب و هوا و خشکسالی می در ادامه، کریمی به ریسک

و ازجمله شواهد  (0)ریزی و مدیریت دام خود ندارند منظور برنامه مداران تصویری روشن و قطعی از وضعیت آینده بهدا"داند که  می

توان به خسارت ناشی از خشکسالی به  بر منطقه شهرستان ممسنی از توابع استان فارس می5101تأثیرات خشکسالی در سال 

، نباتات (میلیارد ریال 01)، حبوبات و جو (میلیارد ریال 5161)، کلزا (یالمیلیارد ر 660)مزارع گندم دیم و آبی در شهرستان 

 ".های زیرزمینی اشاره کرد و افت آب( میلیارد ریال 605)ای  علوفه

. درصد کاهش داشته است 04کشت بهاره این منطقه نیز ": نویسد نامه می در ادامه، تأثیر خشکسالی بر منطقه محقق این پایان

ها، کاهش پوشش گیاهی  میلیارد ریالی به تولیدات دامی منطقه، کاهش وسعت جنگل 0ام، وارد آمدن خسارت کاهش تعداد د

 ".(54)شود مراتع از دیگر خسارات ناشی از خشکسالی محسوب می

نتیجه کاهش درآمد سرانه منطقه، بیکاری، فقر و در "خشکسالی پرداخته و در بررسی آن به  "پیامدهای ثانویه"کریمی سپس به 

زراعی، اقتصادی و اجتماعی  -که در صورت ادامه این روند پایداری دامی "کند  اشاره می "مهاجرت کشاورزان و دامداران منطقه

شده در زمینه مفاهیم و اثرات خشکسالی  الزم به ذکر است که از میان انبوه مطالعات انجام ".شود این منطقه در بلندمدت تهدید می

به همین منظور هدف کلی مطالعه حاضر تشریح میزان . دکی از آنها در زمینه اثرات خشکسالی بر دامداری استدر دنیا، تعداد ان

پذیری و نحوه سازگاری دامداران شهرستان ممسنی با نوسانات اقلیمی و خشکسالی ناشی از آن است، تا از این طریق  آسیب

جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی . پذیری به حداقل رسد و آسیبراهکارهایی برای بهبود سازگاری با خشکسالی ارائه شده 

ابزار مورد استفاده برای این . روستا انتخاب شدند 14نفر از  900ای  گیری خوشه دامداران شهرستان ممسنی است که با روش نمونه

نفر خارج از  14ر یک مطالعه راهنما با پژوهش پرسشنامه است که روایی صوری آن با نظر اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت و د

 .به دست آمد 460تا  465نمونه آماری میزان ضریب آلفا کرونباخ برای متغیرها بین 

توان به دو دسته  گانه سازگاری دامداران با خشکسالی را می 50راهکارهای "دهد که  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

کارهای فنی متشکل از چهار راهکار چرای چرخشی، تغییر نوع دام، تولید علوفه و دریافت راه. راهکارهای فنی و مالی تقسیم کرد

راهکارهای مالی نیز به دو دسته راهکارهای مالی دامداری و غیردامداری تقسیم شدند راهکارهای مالی دامداری . ای سبوس یارانه

نسانتره و اجاره مرتع و راهکارهای مالی غیردامداری نیز متشکل شامل فروش دام، بیمه دام، خرید علوفه، اجاره کاه و کلش، خرید ک

 ".از راهکارهای عضویت در تعاونی، اشتغال در مشاغل کشاورزی، اشتغال در مشاغل غیرکشاورزی و مهاجرت موقت است
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می از دامداران های حاصل از سازگاری دامداران نشان داد که بیش از نی یافته": در بخش دیگری از نتایج تحقیق آمده است

تحقیق حاضر در  ".ها اثرگذار بر سازگاری دامداران فنی و مالی است اند نسبت به حفظ دام خود اقدام کنند و بیشتر سازه نتوانسته

از منظر ": نویسد کند و محقق می ها خود، به احتمال اضمحالل دامداری با توجه به خشکسالی اشاره می نتیجه از بررسی

اند همچنین دامداران بیشتر آسیب دیده دارای کارایی  های اخیر آسیب زیادی دیده داران منطقه از خشکسالیپذیری، دام آسیب

آبی و  شود که با توجه به وضعیت بحرانی کم بینی می با توجه به این روند، پیش. سازگاری کمتری نسبت به سایر دامداران هستند

 ".رود ه اضمحالل و ناسازگاری شدیدتری میخشکسالی در کشور، نظام دامداری در آینده رو ب

طور کلی تدوین نظام پایدار دامداری که بتواند  به": کند آمده محقق پژوهش پیشنهاد می عمل های به در پایان در راستای بررسی

طریق تولید  های موجود تنها از های اقلیمی سازگارتر کند؛ تدوین این نظام با توجه به پیچیدگی تولیدکنندگان را با نوسان

گذاران  شود سیاست پذیر خواهد بود که در همین راستا پیشنهاد می های دولتی و دامداران امکان مشارکتی دانش با همکاری سازمان

ویژه از لحاظ اجتماعی مانند عضویت دامداران در نهادهای محلی و مشارکت دادن  های موجود به ریزان دولتی بر سرمایه و برنامه

شود  آمده پیشنهاد می دست همچنین با توجه به نتایج به" ".طراحی و اجرای یک نظام پایدار دامداری توجه کنند نفعان در ذی

های دامداری  محیطی و اجتماعی اثرگذار بر فعالیت های مختلف اقتصادی، زیست منظور دستیابی به نظام پایدار دامداری، جنبه به

ازطراحی راهکارهای اثربخش سازگاری در برنامه کار نهادهای متولی مدیریت دام کشور مورد بررسی دقیق قرار گیرند و طراحی و ب

 /".قرار گیرد که از ضروریات رسیدن به یک نظام دامداری پایدار است
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 دانه های روغنی

 فارس - 6۳41۰451:  تاریخ

  هزار تن کلزا تا پایان فصل برداشتهزار تن کلزا تا پایان فصل برداشت  ۱4۱4بینی خرید بینی خرید   پیشپیش/ / هزار تن کلزا خریداری شدهزار تن کلزا خریداری شد
: هزار از این محصول خریداری شده است، گفت 60معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه از آغاز برداشت کلزا تاکنون  

 . هزار تن برسد 04شود تا پایان فصل برداشت خرید تضمینی این محصول به  بینی می پیش

استان  91هزار تن کلزا از کشاورزان  60تاکنون : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن عباس معروفان در گفت

  .کشور خریداری شده است

با : های خوزستان و گلستان است، گفت معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه بیشترین میزان خرید کلزا مربوط به استان

 .درصد پول کلزا کاران پرداخت شده است 544ورزان، تاکنون پرداخت روزانه پول کشا

: هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری شود، بیان داشت 04شود تا پایان فصل برداشت  بینی می وی با بیان اینکه پیش

  .میلیارد تومان پول بابت خرید کلزا به کشاورزان پرداخت شده است 554

شود،  ین سؤال که کلزای خریداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی چگونه به کارخانجات فروخته میمعروفان در پاسخ به ا

شوند و تعرفه واردات طبق مقررات برای  مند می های ترجیحی بهره کارخانجات خریدار کلزا از شرکت بازرگانی دولتی از تعرفه: گفت

  .شود تر محاسبه می ها پایین آن

های روغنی این  ساله وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید کلزا در راستای کاهش وابستگی به واردات دانه 54  با توجه به برنامه

  . بینی کرده بود هزار تن دانه روغنی کلزا را در سال زراعی جاری پیش 544وزارتخانه تولید و خرید حدود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054091444150 
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 دانه های روغنی  
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  درصدی سطح زیر کشت دانه های روغنیدرصدی سطح زیر کشت دانه های روغنی  5454افزایش افزایش 

در سال جاری با وجود ذخایر مناسب و تا کنون تصمیمی برای واردات گندم اتخاذ نشده زیرا :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .افزایش خرید نیازی به واردات نخواهیم داشت

با اشاره به جشن خود کفایی  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با 

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و پیش بینی می شود که تا پایان فصل  665ن بیش از تا کنو: گندم اظهارداشت

 .میلیون تن برسد 54الی  065برداشت این رقم به 

و افزایش خرید  تا کنون تصمیمی برای این امر اتخاذ نشده اما می توان گفت که در سال جاری با وجود ذخایر مناسب : وی افزود

 .اردات نخواهیم داشتنیازی به و

 5در حال حاضر مجموع سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در کشور حدود : کشاورز با اشاره به سطح زیر کشت گندم بیان کرد

 .هزار هکتار است، اما سیاست بر آن است که سطح زیر کشت کاهش یابد و تنها عملکرد باال رود 044میلیون و 

در دو سال گذشته در خصوص کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد تولید توفیق خوبی : دادمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه 

داشتیم و این سیاست همچنان در سال های آتی افزایش خواهد یافت چرا که در شرایط فعلی برخی بیماری ها و علف های هرز 

 .کشت گندم را تهدید می کنند

پروژه های متعددی از جمله بذر، کشاورزی حفاظتی، تغذیه : ر واحد سطح گفتوی با اشاره به برنامه های افزایش عملکرد د

مناسب، مدیریت عوامل خسارت زا همچون آفات، بیماری و علف های هرز، نوسازی مکانیزاسیون، ماشین آالت مناسب کشت دانه 

 .های روغنی و گندم بر مبنای حجم و مناطق عملیاتی تعریف شده است

 درصد افزایش یافت 54نه های روغنی سطح زیر کشت دا*** 

تا خود کفایی تولید دانه ها روغنی و : کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا امکان خود کفایی در دانه های روغنی وجود دارد، افزود

شرایط و  درصد کمی فاصله داریم و از این رو پیش بینی می شود که در صورت فراهم شدن 04رسیدن از عدد تک رقمی به باالی 

 .درصد نیاز کشور از داخل تامین شود 04سال آینده بیش از  5حمایت های الزم ظرف 

 04طی سال های گذشته سطح زیر کشت کلزا نزدیک به : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سطح زیر کشت کلزا بیان کرد

 .هزار هکتار رسیده است 64بیش از درصدی به  54هزار هکتار بوده که خوشبختانه در سال جاری با افزایش 

خوشبختانه امسال در برخی استان ها همچون فارس، خوزستان، گلستان،آذربایجان غربی و بسیاری از : وی در ادامه یادآور شد

 .مناطق دیگر کشت آفتابگردان که در سال های گذشته تقریبا به فراموشی سپرده شده بود مجددا مورد استقبال قرار گرفت

ز در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به محدودیت منابع آبی امکان توسعه کشاورزی در داخل وجود دارد یا خیر، اظهار کشاور

با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی های اخیر امکان توسعه کشاورزی ملی وجود ندارد لذا با اجرای طرح آب و  : داشت

امکان پذیر نیست و از این رو تنها به دنبال افزایش عملکرد و کاهش سطح زیر کشت خاک مرزی امکان افزایش سطح زیر کشت 

 .برخی محصوالت و جایگزینی آن برای برخی گونه های دیگر همچون دانه های روغنی هستیم
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 دانه های روغنی

 جوان خبرنگاران - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  واردات کنجد از پاکستان و افغانستانواردات کنجد از پاکستان و افغانستان

 .تن کنجد وارد کشور شده است 051هزارو  66  05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9طبق آمار گمرک در 

  تن 051هزارو  66 05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9طبق آمار گمرک در  خبرنگاران جوان،خبرنگار اقتصادی باشگاه به گزارش 

 .کنجد وارد کشور شده است

 .وارد کشور شده است 145،106،015،505و ارزش ریالی  0،056،505گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 5،001،459 01،509،609،541 160،091 پاکستان 5

 115،111 95،500،054،554 010،914 افغانستان 5

امارات  5

متحده 

 عربی

99،444 5،959،516،644 04،455 

 055،559 95،645،465،115 590،051 هند 5

 9،011،509 11،115،056،650 9،460،400 پاکستان 9

 550،905 1،069،564،516 09،094 پاکستان 9

 90،655 110،011،594 91،406 ازبکستان 9

 9،151،066 05،149،610،100 5،505،150 افغانستان 9

امارات  9

متحده 

 عربی

514،444 1،400،110،514 965،106 

 5،500،609 10،600،940،110 155،405 هند 9

 16،096 9،615،100،114 50،195 هند 9
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 روغن

 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  بزرگ ترین مجتمع تولید روغن جنوب کشور در فارس به بهره برداری رسیدبزرگ ترین مجتمع تولید روغن جنوب کشور در فارس به بهره برداری رسید

با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، بزرگ ترین مجتمع تولید روغن جنوب کشور پیش از ظهر امروز سه شنبه 

 . وزیر جهادکشاورزی و استاندار فارس در سروستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت

بزرگ ترین مجتمع تولید روغن جنوب کشور پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 

 .استاندار فارس در سروستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت  رئیس جمهوری، وزیر جهادکشاورزی و

به گزارش ایانا، جهانگیری را وزیر جهاد کشاورزی و سید محمد علی افشانی استاندار فارس همراهی می کردند از بخش های 

 .مختلف این کارخانه بازدید کرد

میلیاردریال  954امکان یابی و نظر سنجی با سرمایه گذاری افزون بر عملیات ساخت این پروژه تولیدی پس از چهار سال کار فنی، 

 . در سروستان فارس آغاز شد 04توسط بخش خصوصی و بانک ملی در سال 

وسعت باالی زمین های کشاورزی استان فارس در زمینه کشت دانه روغنی از جمله کلزا، نزدیکی به بنادر جنوبی در صورت نیاز 

نی، نبود کارخانه مشابه در جنوب کشور از دالیل سرمایه گذاریب خش خصوصی برای احداث این مجتمع واردات دانه های روغ

 . تولیدی در سروستان فارس بوده است

بنا بر اعالم مدیران این واحد تولیدی همچنین تشویق بخش کشاورزی به کشت های کم آب از جمله کلزا و تغییر الگوی کشت با 

 . از دیگر دالیل استقرار این واحد تولیدی در فارس می باشدتوجه به بحران کم آبی 

هزار مترمربع احداث شده است در فاز نخست خود ظرفیت روغن کشی از 55هکتار مساحت و با زیربنای 51این کارخانه در 

 . تن دانه روغنی در شبانه روز دارد944

بانه روز و احداث فاز تصفیه وبسته بندی روغن در برنامه های تن ورودی دانه روغنی در ش144احداث فاز دوم کارخانه به ظرقیت 

 . آتی این مجتمع پیش بنی شده است

 .کیلومتری شرق شیرازقرار دارد14سروستان در .کیلومتری سروستان واقع است 54این واحد تولیدی در 

 .انی به استان فارس سفر کرده اندجهانگیری به همراه تنی چند از وزیران امروز سه شنبه بمنظور افتتاح چندین طرح عمر
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 زعفران

 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

قانون قانون   ۳۳۳۳مناقصه معامالت و اجرای ماده مناقصه معامالت و اجرای ماده / / شودشود  اندازی میاندازی می  المللی ذرت و زعفران راهالمللی ذرت و زعفران راه  سیستم بازاریابی بینسیستم بازاریابی بین

  وری بخش کشاورزی برای ذرت و جووری بخش کشاورزی برای ذرت و جو  افزایش بهرهافزایش بهره

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 11اندازی روش مناقصه در معامالت و اجرای ماده  راه: مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت

 .است 05دامی در سطح کشور از دیگر اقدامات بورس کاال در سال   ای و جو محصوالت ذرت دانه برای

سهامداران بورس کاال عملکرد آن را مورد تأیید قرار دادند   با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی ایران،

 .درصدی سرمایه بورس کاالی ایران موافقت کرد 044العاده این بورس نیز، با افزایش  و مجمع عمومی فوق

های رازی برگزار  تیر در محل مرکز همایش 91به گزارش خبرنگار ایانا، در مجمع عمومی عادی ساالنه این بورس که امروز دوشنبه 

ای بورس  توسعه و تشریح اهم اقدامات و عملیات 00اسفند  90مدیره برای سال مالی منتهی به  پس از ارائه گزارش هیأت  شد،

های مالی شرکت توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی،  نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران، گزارش صورت توسط حامد سلطانی

های نقدی آن برای  و عملکرد مالی و جریان 00اسفند  90ارائه و اعالم شد که وضعیت مالی شرکت بورس کاالی ایران، در تاریخ 

 .طبق استانداردهای حسابداری مطلوب است  های بااهمیت، از تمام جنبه  تاریخ مزبور،سال مالی منتهی به 

در پایان نیز مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی    الملل بورس کاالی ایران، بر اساس گزارش ارسالی روابط عمومی و امور بین

ع عمومی عادی بورس کاالی ایران، مؤسسه حسابرسی اصول در مجم. ریال سود به ازای هر سهم موافقت کرد 55ایران، با تقسیم 

 .عنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و روزنامه اطالعات به پایه فراگیر نیز به

عمومی  مجمع  العاده بورس کاالی ایران که بالفاصله پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد، همچنین در مجمع عمومی فوق

میلیارد ریال  044میلیارد ریال به  054العاده با افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی از مبلغ  فوق

 .موافقت کرد( درصد 544معادل )

 05بر اساس این گزارش، مدیرعامل بورس کاالی ایران در مجمع عمومی این بورس به رویدادهای نویدبخش این بورس در سال 

اندازی بازار آتی ارز است به طوری که سامانه معامالت در این زمینه تقویت و  طور کامل آماده راه بورس کاال به: اشاره کرد و گفت

 .قوانین تدوین شده و همچنین معامالت آزمایشی قرارداد آتی ارز در جریان است

ستور کار قرار دارد که در انتظار مجوزهای سازمان بورس و اوراق های کاالیی نیز در د اندازی صندوق راه: نژاد افزود حامد سلطانی

های کاالیی بر روند تأمین مالی صنایع و توسعه معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال تأثیر شایانی خواهد  بهادار است و این صندوق

 .داشت

 رونق معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال

: کشاورزی در بورس کاال با توجه به اقدامات انجام شده و مصوبات هیأت دولت خاطرنشان کردوی به رونق معامالت محصوالت 

های وزیر جهاد کشاورزی از ابتدای مردادماه سال جاری عرضه معامله کل محصوالت کشاورزی اساسی کشور در بورس  طبق صحبت

 .کاال صورت خواهد گرفت

 .شرکت بورس کاالی ایران در بازار اول فرابورس انجام خواهد شد زودی معامله سهام به: نژاد ادامه داد سلطانی
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در حوزه بازار فیزیکی : وی با اشاره به فضای کسب و کار کشور در حوزه محصوالت صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی تصریح کرد

در رشد و توسعه اقتصاد ، نویدبخش تأثیرگذاری هرچه بیشتر کارکردهای این شرکت 00راهبردهای بورس کاالی ایران در سال 

 .ایران بود

 آمیز معامالت گواهی سپرده کاالیی ذرت و جو دامی در خوزستان؛ منجر به عرضه ملی شد انجام موفقیت

جهت حفظ  های مناسب بورس کاال در  های مکرر قانونی و اجرایی و اعمال سیاست مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان پیگیری

ما شاهد افتتاح رسمی معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس  00در سال : بازار فیزیکی یادآور شدمحصوالت پتروشیمی در 

 509هزار و  هزار تن و ارزشی برابر با یک 504کاالی ایران و انجام معامالت گواهی سپرده کاالیی ذرت و جو دامی با حجم تقریبی 

آمیز بود و منجر به تصمیم دولت مبنی بر عرضه کل ذرت و جوی تولیدی کشور  میلیارد ریال در استان خوزستان بودیم که موفقیت

 .در سال جاری شد

 افزایش بیش از شش برابری حجم معامالت گروه محصوالت کشاورزی نسبت به سال قبل

 060افزایش بیش از شش برابری حجم معامالت گروه محصوالت کشاورزی نسبت به سال قبل به مقدار : نژاد تأکید کرد سلطانی

برابری حجم معامالت شکر به مقدار  960هزار تن؛ افزایش  551هزار تن؛ افزایش تقریباً شش برابری حجم معامالت ذرت به مقدار 

هزار تن از دستاوردهای بورس کاال در حوزه محصوالت  99حجم معامالت برنج به مقدار برابری  960هزار تن و افزایش  509

 .کشاورزی بود

اندازی معامالت گواهی سپرده سکه طالی بهار آزادی  اندازی سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی و راه وی با اشاره به راه

مجموعه اقدامات راهبردی را در دستور کار خود قرار داد که ازجمله آنها در حوزه بازار مشتقه طی سال گذشته : اظهار داشت

میلیارد ریال از این طریق برای  060هزار و  توانم به هفت نوبت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد و تأمین مالی برابر با شش می

 .های تولیدی اشاره کنم شرکت

ساعته  90اندازی فاز نخست پروژه  قرارداد آتی، راه 104هزار و  605ک میلیون و انجام معامله روی ی: نژاد همچنین گفت سلطانی

گذاری کاالیی از  های سرمایه اندازی قراردادهای آتی ارز و صندوق و فراهم کردن مقدمات راه 50:44شدن معامالت آتی تا ساعت 

 .دیگر اقدامات راهبردی بورس کاال در این زمینه بود

های جدید  مجوز برای فعالیت 544پذیرش : میلیون تن کاال در تاالرهای مختلف افزود 91ام معامله بر روی وی با اشاره به انج

کاالی تولید داخلی و چهار کاالی وارداتی در بازار معامالت کاالی فیزیکی و  50کاالی مشابه مشتمل بر  65کارگزاران، پذیرش 

 .بود 00های مهم بورس کاال در حوزه عملیات و نظارت در سال  عالیتپذیرش تعداد سه کاالی جدید تولید داخل ازجمله ف

 روزرسانی استانداردهای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی تدوین استاندارد ملی انبارداری و به

 شرکت تولیدکننده داخلی و یک شرکت خارجی در بازار 99کاال از  10مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به پذیرش تعداد 

روزرسانی استانداردهای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی  های انبارداری به همراه تدوین و به فرعی و تدوین استاندارد ملی سیستم

منظور انجام معامالت آتی ارز و توسعه سامانه  در حوزه فناوری اطالعات ارتباطات نیز ارتقای سامانه معامالت آتی به: خاطرنشان کرد

های تسویه بورس کاالی ایران به بیش از  سازی و تکمیل سامانه مدیریت مشتریان انجام شد و تعداد بانک پارچهجامع معامالت و یک

 .کشور افزایش یافت  بانک 55
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پیگیری عضویت : المللی ادامه داد های بین المللی بورس کاال با نهادها و مؤسسه نژاد اشاره به تقویت و توسعه ارتباطات بین سلطانی

المللی مرتبط و حضور نمایندگان بازار سرمایه کشورهای مختلف در بورس کاال به منظور  رس کاالی ایران در نهادهای بینشرکت بو

 .رود شمار می المللی به های بین های دوجانبه ازجمله اقدامات بورس کاال در حوزه توسعه همکاری بررسی همکاری

اندازی معامالت گواهی سپرده کاالیی روی  المللی، راه ندازی سیستم بازاریابی بینا راه: تصریح کرد 05های سال  وی با بیان اولویت

 .های کاری بورس کاال در سال جاری است سی، محصوالت فوالدی، ذرت و زعفران از اولویت.وی.طال، پی

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 11اندازی روش مناقصه در معامالت و اجرای ماده  راه: نژاد در پایان اظهار داشت سلطانی

همچنین ما افزایش ساعات . است 05دامی در سطح کشور از دیگر اقدامات بورس کاال در سال   ای و جو برای محصوالت ذرت دانه

بازار معامالت  معامالتی بازار قراردادهای آتی، راه اندازی بورس آتی ارز و ایجاد سامانه محاسبه شاخص قیمت را به همراه راه اندازی

 ./اموال غیرمنقول در بازار فرعی در دستور کار خود داریم
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  0/: تاریخ

  است؟است؟عمده صادرات زعفران به کدام کشور عمده صادرات زعفران به کدام کشور 

 .تن زعفران بسته بندی صادر شده که عمده آن به کشور امارات است 60 05ماه منتهی به خرداد سال  1طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به  1طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   گروه  تجارت و کشاورزی6 صنعت  خبرنگار به گزارش

 .صادر شده است  زعفران بسته بندی  تن 60 05خرداد سال 

گفتنی است که این 

  تعداد به ارزش دالری

و ارزش  6،506،104

ریالی 

برای 510،501،000،065

کشور ارز آوری داشته 

 . است

 ماه

ارزش  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله

 دالری 

 5،150 55،401،901 5 اسپانیا 5

 161،014 96،550،690،064 504 چین 5

 915 6،005،115 4654 استرالیا 5

 5،550،591 550،000،959،400 1،041 امارات متحده عربی 5

 15،514 001،000،544 94 بحرین 5

 50،619 5،650،514،594 09 تایوان 5

 00،104 9،150،416،044 04 قطر 5

 15،514 001،000،544 94 هنگ کنگ 5

  

/news/fa/ir.yjc.www//:http5045014%/ 
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 زیتون

 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  طرح توسعه زیتون در مسیر خودکفایی کشور استطرح توسعه زیتون در مسیر خودکفایی کشور است

 .زیتون گامی به سوی خودکفایی تولید این روغن استطرح توسعه : مجری طرح زیتون گفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد رمضانی ملک رودی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه نیاز کشور به روغن 

عه باغات زیتون به وجود در دهه هفتاد مشکالتی در توس: هزار تن در سال است،افزود 51تا  59گرم ،  554زیتون با توجه به سرانه 

آمد و موجب نارضایتی تعدادی از باغداران شد اما با تالش دفتر زیتون و اصالح باغات زیتون ، عملکردها به شکل معناداری افزایش 

ه کشور با مشکالت فراوانی رو برو بود ، کیفیت باغات تاز( 5104سال ) در دهه اول طرح توسعه زیتون : وی اظهار داشت.پیدا کرد

 .تاسیس زیتون در استان های مختلف به دلیل ارقام ناسازگار وضع مناسبی نداشت

در دهه دوم دفتر زیتون با حمایت وزارت جهاد کشاورزی و شورای بین المللی زیتون ایجاد شد و با تاسیس دفتر زیتون و ایجاد 

 .ارتباط بین المللی، دانش فنی توسعه زیتون هم وارد کشور شد

شورای بین المللی زیتون تعدادی از : وهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفتاستادیار پژ

این کارشناسان ضمن بازدید مناطق مختلف کشور، پیشنهادهای خود را برای توسعه هرچه . بهترین کارشنان خود را روانه ایران کرد

 .بهتر باغات زیتون در سراسر کشور ارائه کردند

ارقام سازگار داخلی و ارقامی که از خارج وارد شده بود در باغات تازه تاسیس مناطق مختلف کشور از طریق پیوند : وی افزود 

 .جایگزین شد که نتایج عملیات پیوند در افزایش عملکرد زیتون بسیار معنی دار بود

با مشکل ناسازگاری ارقام در رنج بود که با ... منان و برای مثال باغ های زیتون استان فارس، لرستان، س: رمضانی تصریح کرد 

تن در هکتار محصول می دهد و نشان می دهد اصالح باغات تاثیر فراوانی بر عملکرد  14و 5،94،95عملیات پیوند هم اکنون باالی 

نیازهای مشخص در کشور برای توسعه کمی و کیفی زیتون طرح جامع با زمان بندی و : وی ادامه داد .محصول زیتون داشته است

 .در کشور به مرحله اجرا در آمد 14و  04تدوین و اجرا شد که در قالب چهار برنامه توسعه طی دو دهه 

نداشتن دانش فنی کافی وارقام سازگار : استادیار پژوهشی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی گفت  

 .حوزه بوداز مشکالت اساسی و جدی در این 

هزار هکتار برسد اما این افزایش سطح زیر کشت  554در برنامه پنجم توسعه قرار بود سطح زیر کشت زیتون کشور به : وی افزود 

توسعه سطح زیر کشت زیتون در برنامه ششم دنبال می شود و برنامه . به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات کافی تحقق پیدا نکرد

 .هزار هکتار است 954شت زیتون در ایران توسعه نهایی سطح زیر ک

در حال : هزار تن برسد، اظهار داشت 96باید به  5100رمضانی با بیان اینکه مطابق برنامه میزان تولید روغن زیتون تا پایان سال  

تن در داخل  544هزار تن است که از این میزان چهار هزار و  51تا  59گرم،  554حاضر نیاز کشور به روغن با توجه به سرانه 

 .کشور تولید و بقیه از خارج وارد می شود

ناگفته نماند خودکفایی در تولید روغن یکی از اهداف مهم طرح توسعه زیتون در کشور است امید می رود این سیاست گذاری تا  

 .پایان برنامه ششم توسعه تحقق پیدا کند ودیگر کشور نیازی به واردات روغن نداشته باشد

هر چه میزان مصرف روغن زیتون بیشتر شود ضریب سالمت در : توصیه اینکه مردم بیشتر روغن زیتون مصرف کنند، گفتوی با  

برای تغییر ذائقه مردم، افزایش تقاضا برای مصرف روغن زیتون . جامعه بیشتر و تعداد تخت های بیمارستانی کاهش پیدا می کند

 .در جامعه رسانه ها نقش مهمی دارند
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معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح زیتون کشور به برنامه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر سیاست از تولید  مشاور 

توسعه ماشین های قابل حمل روغن کشی و توسعه ارقام پرمحصول روغنی از را هکار : کنسرو به روغن زیتون اشاره کرد و گفت

 .مهم در این حوزه است

باال بودن درصد روغن، نداشتن قابلیت کنسروی به دلیل ریز : ی ارقام پرمحصول روغنی اشاره کرد و افزودوی همچنین به مزیت ها

از عمده ... بودن میوه، قابلیت برداشت با ماشین و کاهش هزینه برداشت محصول، مقاوم به خشکی، تراکم زیاد در واحد سطح و 

ضر سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعه ارقام پرمحصول زیتون با هدف در حال حا: رمضانی اظهار داشت .ترین این مزیت هاست

 .خودکفایی و گرایش بیشتر مردم به سمت مصرف روغن زیتون است

سامانه آبیاری بخش زیادی از : ، گفت"سال است 51تا  55هم اکنون عمر باغ های زیتون کشور بین "وی در ادامه با اشاره به اینکه 

 .از به اصالح و بازسازی دارداین باغات فرسوده و نی

درصد بالعوض جهت اصالح و بازسازی سامانه های آبیاری باغات  15مجری طرح زیتون کشور در ادامه بر لزوم اعطای تسهیالت با  

در حال حاضر باغداران زیتون کشور با مشکالت زیادی همچون به متناسب نبودن رقم کاشته شده با آب و هوای  .زیتون تاکید کرد

منطقه کشت، هرس های غیر فنی متناسب با رقم مربوطه، تغذیه های نامناسب،وجود آفات و بیماری های کنترل نشده،واردات و 

دست و پنجه نرم می ... قاچاق بی رویه روغن و کنسرو زیتون، نبود یا عدم کارایی تشکل های باغداران زیتون، آبیاری غیر اصولی و

 .کنند
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 سالمت

 آیانا - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  این میوه، طول عمر را تضمین می کنداین میوه، طول عمر را تضمین می کند  ""سحرآمیزسحرآمیز""ماده ماده 

عضالت سالخورگی شده و به دارد که باعث تقویت  "سحرآمیز"دانشمندان می گویند که این میوه سرزمین خاورمیانه یک ماده 

  .طوالنی شدن عمر کمک می کند

 .میوه انار، بر اساس آخرین تحقیقات، راز طول عمر و تندرستی را در میان دانه های قرمز رنگ خود جای داده است

شده و به دارد که باعث تقویت عضالت سالخورگی  "سحرآمیز"دانشمندان می گویند که این میوه سرزمین خاورمیانه یک ماده  

  .طوالنی شدن عمر کمک می کند

بعد از آزمایش های متعدد بر روی کرم ها و موش ها که منجر به پدیده ای شگفت آور شد، اکنون قرار است که دانشمندان این 

 .را بر روی انسانها آزمایش کنند "آب حیات"

تگی کمتر در افراد سالخورده شده و استقالل آنها حتی پدیده ای ساده همچون جوان نگه داشتن عضالت می تواند منجر به شکس 

 .را افزایش دهد و آنها را سر خانه و زندگی خود نگه دارد

ما معتقدیم که این تحقیق نقطه عطفی در تالشها برای یافتن ماده ضد پیری ": دانشمندان سویسی دانشگاه لوزان می گویند

 .، یا باتری های کوچک داخل سلولها را همواره شارژ نگه دارد"یتی کوندریام"این دانشمندان می گویند که انار می تواند ."است
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 سالمت
 فودپرس 0/62تیر ماه  59شنبه 

  آب میوه بخورید تا سرطان نگیریدآب میوه بخورید تا سرطان نگیرید

آب میوه ها دارای آنتی اکسیدان هستند که از بروز بیماری های قلبی عروقی و سرطان :یک متخصص تغذیه گفت  <مواد غذایی

 .جلوگیری می کنند

به طور کلی مصرف میوه ها در مقایسه با آب میوه :سید مرتضی صفوی متخصص تغذیه در خصوص مصرف آّب میوه ها بیان کرد 

ی بیمارانی که مبتال به یبوست هستند چرا که میوه ها دارای فیبر هستند و از یبوست خصوص برا ها ببیشتر توصیه می شود به 

 .جلوگیری می کنند

آب میوه های زرد و نارنجی رنگ مانند آب طالبی و آب انبه سرشار از ویتامین آ و آنتی اکسیدان هستند که از بروز :وی توضیح داد

 .ندبیماری های قلبی عروقی و سرطان جلوگیری می کن

مبتالیان به بیماری های قندی نباید از آب میوه هایی که حاوی قند :صفوی درباره ی مصرف آب میوه برای بیماران دیابتی گفت

هستند مثل آّب طالبی آّب انبه و آب هندوانه استفاده نماید بلکه باید از آب میوه هایی با فیبر باال و بدون قند مثل آّب انار آب 

 .فاده کنندسیب و آّب آلو است

همه ی آب میوه ها برای کودکان باالی شش ماه توصیه می شود و : صفوی درخصوص مصرف آب میوه برای کودکان بیان کرد 

 .مصرف آب میوه هایی مانند آب هویج وآب طالبی باعث افزایش روند رشد کودک و باالرفتن هوش آن ها می شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0caa6550eb410095affb6 
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 سالمت
 فودپرس 0/62تیر ماه  /5پنج شنبه 

  آب بخورید تا الغر بمانیدآب بخورید تا الغر بمانید

 .به گفته محققان آب سالح سرّی برای افراد تحت رژیم است <مواد غذایی

نشان می دهد افرادی که آب کافی مصرف نمی کنند در مقایسه با افرادی که به میزان کافی  مطالعات محققان دانشگاه میشیگان

 .آب می نوشند، دارای شاخص توده بدنی بیشتری هستند

درصد بیشتر در معرض  54هزار فرد بزرگسال دریافتند افرادی که روزانه آب کمتری مصرف می کنند  54محققان با مطالعه حدود 

 .قرار دارندابتال به چاقی 

 
یافته ها نشان می دهد رژیم غذایی حاوی آب بیشتر، چه به صورت »: کانی دیکمن، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید

 «.نوشیدنی و یا آب موجود در میوه ها و سبزیجات، احتماال با وزن سالم تر همراه است

هستند، در  91ند به طور میانگین دارای شاخص توده بدنی در مجموع مشخص شد افرادی که به میزان کافی آب مصرف می کن

 .به باالست 90حالیکه در افراد کم آب، شاخص توده بدنی 

به گفته محققان، یکی از دالیل این موضوع، این است افرادی که به قدرکافی آب می نوشند، احساس سیری بیشتری داشته و در 

 .شوندنتیجه کمتر می خورند و دچار اضافه وزن نمی 

cfabd=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http90515a10b4c1ffd4fbabc0 
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 سالمت
 فودپرس 0/62تیر ماه  1/چهار شنبه 

  خوراکی های ضد استرس را بشناسیمخوراکی های ضد استرس را بشناسیم

 .زیر را توصیه می کنند آنالین،کارشناسان برای کاهش میزان استرس مصرف مواد غذاییبه گزارش شفا 

مطالعات نشان داده اند مواد غذایی تخمیرشده نظیر ماست، کفیر و ترشی ها غنی از پروبیوتیک ها هستند از اینرو  :پروبیوتیک ها

 .می توانند به کاهش میزان اضطراب کمک کنند

مطالعات نشان داده اند دانه های کدو تنبل به عنوان درمان طبیعی در کاهش عالئم اضطراب عمل می کنند  :دانه های کدو تنبل

. تریپتوفن هستند که به تغییر میزان سروتونین مغز کمک می کنند-L چراکه این دانه ها منبع غنی اسیدآمینه های موسوم به

 .را حفظ می کند سروتونین یک انتقال دهنده عصبی است که تعادل خلق و خو

هستند که به حفظ سیستم ایمنی بدن در افراد  B59 ، روی، منیزیم وE این مغزیجات آجیلی منبع خوب ویتامین :بادام و گردو

 .مصرف سه تا چهار عدد گردو و بادام در روز به کاهش میزان استرس کمک می کند. مضطرب و پراسترس کمک می کنند

مطالعات نشان داده اند بیماران مبتال به اختالل . واند موجب تشدید عالئم استرس و اضطراب شودمی ت C کمبود ویتامین :پرتقال

پس به رژیم غذایی تان پرتقال، . روبرو هستند E و A ،C اضطراب در مقایسه با افراد سالم به شدت با کاهش میزان ویتامین های

 .بیفزایید C ویتامینکیوی، گوجه فرنگی، کلم بروکلی و سایر منابع غذایی حاوی 

کمبود منیزیم هم موجب افزایش استرس می شود، چراکه منیزیم به تنظیم سطح کورتیزول مغز  :مواد خوراکی غنی از منیزیم

 .مواد خوراکی نظیر اسفناج، موز، آواکادو و ماهی منبع خوب منیزیم هستند. کمک می کند

می تواند با عالئم  1-که داشتن رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب اُمگا مطالعات مختلف نشان داده اند: ۳-اسیدهای چرب اُمگا

مواد غذایی نظیر سالمون، کلم بروکسل یا کلم فندقی، تخم مرغ و سویا بهترین منابع طبیعی . افسردگی و اضطراب مقابله کند

 .هستند 1-اسیدهای چرب اُمگا

 .طبیعی موثری برای کاهش اضطراب استمطالعات نشان داده اند چای بابونه درمان  :چای بابونه

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0445baff16e00e010050b5f1609acd 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 فارس - 6۳41۰456:  تاریخ

  تصاویرتصاویر++نخستین مرکز پرورش ماهی در قرقیزستان افتتاح شدنخستین مرکز پرورش ماهی در قرقیزستان افتتاح شد
مندی خود برای  افتتاح و مقامات کشاورزی این استان بر عالقه« ایسیک کول»نخستین مرکز پرورش ماهی قرقیزستان در  

 . ها در این صنعت با استان مازندران ایران تأکید کردند گسترش همکاری

، اولین پرورشگاه ماهی و خوراک ماهی قرقیزستان پس از استقالل از شوروی، بیشککدر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

و با حضور معاون نخست وزیر این کشور افتتاح « ایسیک کول»توسط سازمان غذا و کشاورزی تحت نظارت سازمان ملل در استان 

های همکاری سازمان ملل متحد، بر روی ساخت  بر اساس این گزارش، برای اجرای این پروژه دولت فنالند در قالب طرح.گردید

 .ها، آموزش پرسنل و خریداری تجهیزات الزم سرمایه گذاری کرده است ساختمان

قرقیزستان، هدف اصلی این سرمایه به گفته مقامات سازمان ملل متحد و دیگر مجریان پروژه توسعه صنعت پرورش ماهی در 

گذاری تقویت حقوق تغذیه شهروندان با افزایش تولید محصوالت غذایی داخلی از جمله محصوالت دریایی و گسترش ظرفیت 

 .رقابتی در بازار ماهی است

ستان نیز فعال است که در جنوب قرقیز« جالل آباد»بر طبق این گزارش، این پروژه نه تنها در استان ایسیک کول بلکه در منطقه 

 .گردد های مالی و آموزشی ارائه می در قالب آن، برای کشاورزان کمک

معاون نخست وزیر قرقیزستان با تأکید بر لزوم توسعه بخش صنعت پرورش ماهی، از وجود « محمدقالی عبدالغازیف»در این مراسم، 

 .ماهی خبر دادنیازمندی شدید شهروندان این کشور به محصوالت دریایی از جمله 

کند که در قرقیزستان  کیلوگرم ماهی مصرف می 55در همه کشورهای پیشرفته، هر شهروند ساالنه به طور متوسط : وی افزود

در حالی که استفاده از محصوالت دریایی در سالمت جامعه نقش . مصرف سرانه ماهی به طور میانگین کمتر از یک کیلوگرم است

 .کند مهمی ایفا می

در زمان شوروی تنها در استان ایسیک کول ساالنه یک هزار تن ماهی تولید : نخست وزیر قرقیزستان همچنین، اظهار داشت معاون

این در حالی است که در مجموع ظرفیت صنعت . شد که در حال حاضر این شاخص تنها در سطح یک تن ماهی در سال است می

 .استهزار تن ماهی در سال  54پرورش ماهی قرقیزستان 

ماه پیش یک هیئت از جمله مقامات بخش  1مقامات استان ایسیک کول هم در یک نشست مطبوعاتی، با اشاره به سفرکاری 

در ماه سپتامبر : کشاورزی این استان به استان مازندران ایران، از امضای تفاهم نامه با همتایان ایرانی خود خبر داده و اظهار داشتند

یرانی هستیم که در قالب این دیدارها تصمیمات نهایی در خصوص همکاری بین استان ایسیک کول و سال جاری، منتظر هیئت ا

 .مازندران در بخش کشاورزی تصویب خواهد شد

های ایران عالقمند همکاری در خصوص دامداری، تولید خوراک و همچنین صنعت پرورش ماهی هستند که  طرف: وی ادامه داد

 .فر، ظرفیت کامل قرقیزستان در توسعه صنعت کشاورزی دیده شودامیدواریم با انجام این س

های گران، تأکید  مقامات استان ایسیک کول همچنین با اشاره به خرید محصوالت پرورش ماهی از کشورهای اروپایی با قیمت

نیز با مقامات ایرانی  تر در این خصوص با توجه به وجود چنین محصوالتی در ایران با همان کیفیت و با قیمت مناسب: کردند

 .مذاکره خواهند کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054090444506 
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 شیالت
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  هزار تن میگو در سال جاریهزار تن میگو در سال جاری  ۱5۱5بینی صادرات بینی صادرات   پیشپیش/ / طرفداران جهانی میگوی ایران صف کشیدندطرفداران جهانی میگوی ایران صف کشیدند

هایی بیش از حد تولید برای صادرات میگو  سفید میگو، درخواستی دلیل وجود بیماری لکه های جهانی به با توجه به افزایش قیمت

 .داریم

هایی بیش از حد تولید برای  سفید میگو، درخواستی دلیل وجود بیماری لکه های جهانی به با توجه به افزایش قیمت

 .میگو داریم صادرات

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت

سفید میگو در برخی کشورهای بزرگ تولیدکننده دنیا همچون اکوادور، شاهد افزایش قیمت جهانی این  دلیل وجود بیماری لکه به

 .هستیممحصول 

هایی از برخی کشورهای اروپایی و کشورهایی چون روسیه، چین و ویتنام  از دو ماه گذشته شاهد درخواست: عیسی گلشاهی افزود

 .به میگوی ایرانی بودیم و انتظار داریم در سال جاری میزان صادرات افزایش یابد

شود که  بینی می هزار تن برآورد شده است، پیش 14در حالی که تقاضا برای میگوی ایرانی بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن از این آبزی تولید کنند 95تا  99تولیدکنندگان میگوی کشورمان بتوانند 

های قبل با  با تجاربی که تولیدکنندگان از سال: گلشاهی درباره اطمینان از تأمین به اندازه میگو برای مشتریان خارجی ادامه داد

 .، نگرانی از کاهش تولید در سال جاری نداریموجود بیماری دارند

تولیدکنندگان ایرانی با کشورهای روسیه، چین و : وی از انعقاد قرارداد برخی کشورها با تولیدکنندگان ایرانی خبر داد و تصریح کرد

 .شود اند و تعیین قیمت نهایی نیز در زمان تحویل محصول مطابق قیمت روز محاسبه می ویتنام قرارداد بسته

های شش کیلوگرمی است و از سوی کشور چین و ویتنام نیز  بندی میگوها در وزن تقاضای کشور روسیه بسته: گلشاهی یادآور شد

 .گرمی داریم 144های یک کیلو و  بندی درخواست بسته

 آال نصیب از رؤیت شناسنامه در قزل کنندگان، بی مصرف

های  در صورت مساعدت: آال در سال جاری را مناسب خواند و تأکید کرد ات قزلمدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران صادر

 .آال تسهیل خواهد شد بیشتر سازمان دامپزشکی کشور، روند صادرات قزل

 ای که از مراحل اولیه تولید محصول یعنی گونه گذارند؛ به آال نیز مراحل پایانی را می دار کردن ماهی قزل شناسنامه: وی اظهار داشت

 .زده، بچه ماهی و سپس مزارع پرورشی کد شناسایی وجود دارد تخم چشم

سازمان دامپزشکی کشور باید اقداماتی را برای اجرایی شدن سریع کد ردیابی انجام دهد تا : گلشاهی همچنین گفت

 .مند شوند کنندگان نیز بتوانند از آن بهره مصرف

در حال حاضر : ان قابلیت ردیابی داشته باشد را پرهزینه خواند و افزودکنندگ وی در پایان درج کد شناسایی که برای مصرف

ها نیز کد شناسایی اختصاص  فروشی ها و محصوالت صادرشده دارای شناسنامه هستند و امیدواریم در سطح خرده فروشی عمده

 ./یابد

/news/fa/ir.iana.www//:http19550D%/1%B0%D1%B5%D0%15% 
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 شیالت
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  هزار تن میگو در بوشهرهزار تن میگو در بوشهر  0۱0۱تولید تولید !/ !/ سفید میگو تا دو میلیارد تومان آب رفتسفید میگو تا دو میلیارد تومان آب رفت  اعتبار خسارت لکهاعتبار خسارت لکه

میلیارد تومانی مزارع  94از خسارت سفید تلف شدند و برآوردها حاکی  هزار تن میگو بر اثر بروز بیماری لکه 0در حالی که بیش از 

 .میگو است، صندوق بیمه خسارت وارده را تا دو میلیارد تومان کوچک کرد و هنوز پرداختی نیز صورت نگرفته است

میلیارد  ۱4سفید تلف شدند و برآوردها حاکی از خسارت  هزار تن میگو بر اثر بروز بیماری لکه ۱در حالی که بیش از 

و است، صندوق بیمه خسارت وارده را تا دو میلیارد تومان کوچک کرد و هنوز پرداختی نیز صورت تومانی مزارع میگ

 .نگرفته است

حجم  01در سال : وگو با خبرنگار ایانا گفت دهندگان میگوی سایت حله بوشهر امروز در گفت مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش

علت شیوع  هزار تن برسد، در حالی که به 51شد این حجم به  می بینی پیش 00هزار تن و در سال  50تولید میگوی بوشهر 

 .هزار تن فراتر نرفت 0سفید، حجم تولید از  لکه

سفید از بین رفت، این در حالی است که صندوق  علت شیوع لکه دهندگان به هزار تن میگوی پرورش 0بیش از : محمد قدسی افزود

 .ترین حد ممکن برآورد خسارت اکتفا کرد غیرمنطقی به پایینبیمه محصوالت کشاورزی نیز با تدوین فرمولی 

های مینیاتوری نیز هنوز پرداخت نشده و صندوق اعالم کرده است پس از ورود بدهی دولت به  همین خسارت: وی خاطرنشان کرد

 .ار دارنددهندگان میگو در اولویت قر کاران و پس از آن پرورش صندوق بیمه، ابتدا خسارت نخلداران، سپس گندم

 میلیاردی به دو میلیارد تنزل یافت ۱4خسارت 

میلیارد تومان محاسبه کرده است، توسط صندوق بیمه به دو  94خسارتی که برآورد بخش خصوصی آن را تا : قدسی ادامه داد

 .میلیارد تومان تنزل یافته است

 .صندوق تنها دو میلیون تومان برآورد خسارت کرده استام، اما  میلیون تومان دیده 944اینجانب خسارتی بیش از : وی تصریح کرد

 هزار تنی میگو 0۱تولید 

 044های پرورش میگو با آب ژاول به قیمت هر لیتر  سایت: دهندگان میگوی بوشهر یادآور شد مدیره اتحادیه پرورش عضو هیأت

 .هزار تومان ضدعفونی شده است

 .هزار تن برسد 59رود حجم تولید سال جاری به  شش رفته و انتظار میبیش از چهارهزار هکتار زیر پو: قدسی تأکید کرد

 ./بینی کرد که الروهای شش تا هفت گرمی میگو تا دو ماه آینده آماده صید باشند وی در پایان پیش
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 شیالت
 آیانا - 0/6۳تیر  55: تاریخ

  ضریب تبدیل آبزیان باالتر از دام و طیورضریب تبدیل آبزیان باالتر از دام و طیور/ / هکتاری سطح کشت میگو در کشورهکتاری سطح کشت میگو در کشور  05440544کاهش کاهش 

هزار تا  تن میگو از مزارع کشور برداشت شده است که سطح کشت در مقایسه با سال گذشته یک 540در حالی تاکنون حدود 

 .هکتار کاهش داشته است 544هزار و  یک

تن میگو از مزارع کشور برداشت شده است که سطح کشت در مقایسه با سال گذشته  040حالی تاکنون حدود در 

 .هکتار کاهش داشته است 544هزار و  هزار تا یک یک

هکتار  044هزار و  تاکنون پنج: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

هکتاری برخوردار  544هزار و  هزار تا یک از اراضی کشور به زیر کشت میگو رفته است که در مقایسه با سال گذشته از کاهش یک

دلیل آنکه صندوق بیمه نتوانست به  تولیدکنندگانی که در سال گذشته دچار خسارت شده بودند، به: اکبر خدایی افزود علی.است

 .غرامت عمل کند، توان تولیدی خود را از دست دادند تعهدات خود برای پرداخت

میگو و سایر ملزومات تولید را فراهم آورند،  دلیل آنکه نتوانستند غذا، بچه دیده میگو، به تولیدکنندگان خسارت: وی خاطرنشان کرد

تاکنون حدود : ه است، ادامه دادخدایی با اعالم اینکه برداشت میگو در مزارع جنوب کشور آغاز شد.از چرخه تولید کناره گرفتند

: استخر فعال وجود داشت، تصریح کرد 901وی با اعالم اینکه در سال گذشته .تن میگو برداشت شده که همچنان ادامه دارد 540

استخر در  14استخر در هرمزگان،  566استخر در بوشهر،  504اند که  مزرعه فعال در عرصه تولید میگو وارد شده 054امسال 

 .استخر در سیستان و بلوچستان قرار دارد 0استخر در گلستان و  55تان، خوزس

شود که بخشی از آن برای صادرات در نظر  هزار تن میگو در کشور تولید می 94تا  51در سال جاری حدود : بینی کرد خدایی پیش

 .گرفته شده است

هکتار بود، در حالی که امسال با توجه  044هزار و  هفت سال گذشته تا پایان فصل، سطح زیر کشت میگو در کشور: وی یادآور شد

هکتار به زیر  044هزار و  سازی وجود ندارد و تاکنون پنج رود، دیگر امکان ذخیره به آنکه هوا در بیشتر مناطق تولید رو به سردی می

 .کشت رفته است

 زنجیره تولید آبزیان در کشور ناقص است

ان ایران ناقص بودن زنجیره تولید در بخش میگو و وجود اشکاالت اساسی در تولید و تجارت این دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزی

متولیان خارجی زیادی برای میگو و سایر : ترین مشکل برای توسعه صنعت میگوی کشور عنوان کرد و اظهار داشت محصول را بزرگ

شود،  صورت انبوه تولید نمی های خاصی به و محصوالت در مجتمع دلیل آنکه زنجیره تولید وجود ندارد آبزیان وجود دارد، اما به

 .جای محصول را ندارند مشتریان فوق امکان خرید یک

 .شود ها به فروش برسد، مشکل خرد بودن مزارع مرتفع می ای در استان صورت مجموعه اگر میگو و سایر آبزیان به: خدایی تأکید کرد

بندی و فرآوری و حتی  میگو، غذا، واحدهای بسته تولیدکنندگان بچه: کل دیگر برشمرد و گفتشده را مش وی باال بودن هزینه تمام

شده  کنند که این امر قیمت تمام تولیدکنندگان بزرگ برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیالت هستند و هریک جداگانه اقدام می

 .دهد محصول نهایی را افزایش می

شود و این مهم باعث کاهش هزینه  ها به مجموعه داده می ای در کشور داشته باشیم، وام نجیرهاگر تولید ز: خدایی همچنین افزود

 .شود شده می تمام
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ساله ماهی و میگو را  های یک ها شکل بگیرد، صادرکنندگان دیگر سردرگم نخواهند بود که در دوره اگر زنجیره: وی خاطرنشان کرد

 .رائه دهندهای مختلف به فروشندگان خارجی ا با قیمت

 ضریب تبدیل آبزیان باالتر از دام و طیور

میلیون تنی  554ای که از تولید  گونه های تولیدی در آبزیان باال است، به پتانسیل: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ادامه داد

 .درصد صادرات مربوط به محصوالت شیالتی است 54محصوالت کشاورزی یک درصد تولید معادل 

ای که این ضریب در  گونه ضریب تبدیل محصوالتی شیالتی در مقایسه با دام و طیور بیشتر است، به: ی در پایان تصریح کردخدای

 ./کیلوگرم است 565کیلوگرم غذا و علوفه، یک کیلوگرم گوشت و در آبزیان این نسبت یک به  0گاو و مرغ، در مقابل مصرف 

/news/fa/ir.iana.www//:http19510A%DA%/0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/32134/%DA%A9%25


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

964 
 

 شیالت
 آیانا - 0/6۳تیر  55: تاریخ

  المللی کمیته شیالتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدالمللی کمیته شیالتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  ودومین اجالس بینودومین اجالس بین  آغاز به کار سیآغاز به کار سی

 .از روز گذشته در رم آغاز به کار کرد( فائو)المللی کمیته شیالتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  بینودومین اجالس  سی

از روز گذشته در رم آغاز ( فائو)المللی کمیته شیالتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  ودومین اجالس بین سی

 .به کار کرد

المللی کمیته شیالتی سازمان خواربار و کشاورزی  ودومین اجالس بین یالت ایران، سیبه گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان ش

 .در محل این سازمان شروع به کار کرد 05تیرماه  95روز دوشنبه مورخ ( فائو)ملل متحد 

ینی مدیرکل در این نشست، هیأتی به نمایندگی کشورمان به ریاست حسن صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران و ام

( فائو)الملل سازمان شیالت ایران و سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  دفتر ریاست، امور بین

 .نیز در این اجالس حضور دارد

مع انسانی تأکید پروری در تامین امنیت غذایی جوا مدیرکل فائو در سخنرانی افتتاحیه این اجالس به نقش و اهمیت شیالت و آبزی

پروری در این افزایش  پروری با تأکید بر افزایش تولید در این بخش به نقش آبزی کرد و معاون مدیرکل فائو در امور شیالت و آبزی

 ./اشاره داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http19519D%/1%A 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  پرورش ماهی در قفس،نگاهی نو به دریاپرورش ماهی در قفس،نگاهی نو به دریا

هزار تن است که  144الی  044مجموع تولید آبزی پروری و صیادی در کشور ما :مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 .در شرایط فعلی، تولید و پرورش دوبرابر این میزان در قفس وجود دارد

با اشاره به  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

فرآوری مناسب، واردات بی رویه با توجه به مشکالتی از جمله کمبود نقدینگی، عدم : وضعیت تولید گونه های بومی اظهار داشت

ماهیان که اثر مخربی بر تولید دارند از این رو پیش بینی می شود که تولید گونه های بومی از قبیل کپور ماهیان و قزل آال حداکثر 

 .درصد افزایش یابد 54الی  5

کیلومتر نواحی ساحلی در شمال و جنوب  1144با وجود : وی با اشاره به آنکه امکان تولید انواع آبزیان در قفس وجود دارد، گفت

کشور، امکان پرورش ماهی در قفس یکی از زمینه های مغفول شیالتی است چرا که در یک الی دو سال اخیر تنها شعاردادیم و 

 .اقدام جدی در این خصوص نداشته ایم

مچون کارخانجات قفس، نبود زیر ساخت گرچه مجوز پرورش ماهی در قفس صادرشده، اما زیر ساخت های آن ه: قاسمی ادامه داد

 .تکثیر بچه ماهی و برنامه عملیاتی این امر محقق نشده است

به اعتقاد : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان با اشاره به برنامه عملیاتی توسعه و پرورش ماهی در قفس بیان کرد

ه در غیر اینصورت باید طبق برنامه چشم انداز حداقل یک ساله ،عددی به بنده برنامه عملیاتی در این خصوص وجود ندارد چرا ک

 .میزان تولید اضافه شود

هزار تن است که در شرایط فعلی ، تولید و پرورش  144الی  044مجموع تولید آبزی پروری و صیادی در کشور ما : وی تصریح کرد

 .دوبرابر این میزان در قفس وجود دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5601406D%/0%%BE 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  5454تولید میگو تولید میگو 

هزار تن میگو در مزارع تولید  56الی  55امسال حدود پیش بینی می شود :مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .درصدی همراه بوده است 54شود که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش 

اقتصادی  گروهکشاورزی  صنعت،تجارت و خبرنگار ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

هزار تن میگو در  56الی  55امسال پیش بینی می شود که حدود : با اشاره به تولید میگو اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان، 

 .استدرصدی همراه بوده  54مزارع تولید شود که این رقم نسبت به سال گذشته با افزایش 

هزار تن آن به سبب بیماری لکه سفید از  54هزار تن بوده که متاسفانه حدود  94سال گذشته پیش بینی تولید میگو : وی افزود

 .بین رفته و از آنجا که صندوق بیمه به وظایف خود عمل نکرده بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه شدند

درصد تولید مربوط به استان بوشهر و مابقی در هرمزگان،  55بیش از : تولیدکننده گفتقاسمی با اشاره به استان های اصلی 

 .خوزستان،گلستان و سیستان و بلوچستان صورت می گیرد

یکی از مشکالت عمده صادرات حضور واسطه ها در بازارهای نهایی است که همین : وی با اشاره به وضعیت صادرات میگو بیان کرد

رفتن قیمت در بازارهای صادراتی شده و از این رو الزم است که با اجرای برجام و بازاریابی مستقیما به بازارهای  امر منجر به باال

 .هدف وصل شویم تا سود هنگفتی به جیب دالالن نرود

 بیماری لکه سفید همراه با تولید است***

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان شیالت در گفتگو با  

کشورهای تولیدکننده میگو گرفتار بیماری لکه سفید در مزارع هستند و تولید را در کنار بیماری انجام می دهند، این در حالیست 

 . ر می شودکه تنها با اقدامات فنی و بهداشتی بیماری در مزارع مها

به محض شیوع بیماری در : گلشاهی با بیان اینکه سال گذشته علی رغم بیماری لکه سفید در مزارع تولید پایدار بود، بیان کرد 

 .مزارع به سرعت برداشت آغاز شد و درنهایت این امر نتوانست آسیب زدگی جدی به مزارع وارد کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5609609D%/1%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5692642/%D8%AA


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

967 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  درصدی صید در آب های فراساحلیدرصدی صید در آب های فراساحلی  ۸۸افزایش افزایش / / ایران پرچم دار تولید قزل آال در دنیاایران پرچم دار تولید قزل آال در دنیا

است از این رو به هر نحو ممکن باید از پرورش ایران پرچم دار تولید قزل آال در آب های شیرین دنیا : رئیس سازمان شیالت گفت

 .دهندگان و زنجیره صنعت قزل آال حمایت کنیم

با اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار

طی چند سال گذشته : اشاره به مشکالت پرورش دهندگان قزل آال و گالیه های آنها از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بیان کرد

هندگان وارد نموده که در این راستا دو سازمان اعم از به مزارع استان های غربی کشور خساراتی را به پرورش دVHS ورود بیماری

 .صندوق بیمه و سازمان دامپزشکی هرکدام در راستای چارچوب وظایفشان عمل کردند

تولیدکنندگان سال گذشته : را پشت سر گذرانده ایم، عنوان کرد VHS معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آنکه مراحل بیماری

عیت بهتری داشتند به طوریکه تعدادی از پرورش دهندگان وارد عرصه تولید شدند و امسال نیز تعداد دیگری وض 01نسبت به سال 

 .از تکثیر دهندگان قزل آال بعد از تاییدیه سازمان دامپزشکی کار را آغاز نمودند

خوشبختانه با هماهنگی های : کردوی با اشاره به اقدامات اساسی در راستای جلوگیری از شیوع بیماری در مزارع قزل آال بیان 

صورت گرفته میان سازمان دامپزشکی و شیالت ،مدیریت و نظارت مناسبی در خصوص واردات تخم چشم زده از کشورهای مبدا 

از دو سال گذشته : صالحی با بیان اینکه تکثیر تخم چشم زده در دستور کار سازمان شیالت قرار گرفته،افزود. صورت گرفته است

تولید و تکثیر تخم چشم زده در دستور کار سازمان قرار گرفته تا بتوانیم در آینده ای نزدیک وابستگی به واردات را قطع سیاست 

خوشبختانه در این زمینه تعدادی از پرورش دهندگان با شرکت های صاحب نام خارجی وارد مذاکره شدند به : وی ادامه داد.کنیم

کت های فرانسوی، کانادایی، آمریکای شمالی و نروژی ها دنبال می کنند و براین اساس طوریکه هم اکنون این امر را با شر

 .امیدواریم ساالنه از میزان واردات تخم چشم زده کاهش یابد

 ایران پرچم دار تولید قزل آال در دنیا*** 

به هر نحو ممکن باید از : هستیم، گفترئیس سازمان شیالت با بیان اینکه پرچم دارتولید قزل آال در آب های شیرین در دنیا 

پرچم دار تولید قزل آال حاضر نیستیم که به سهولت آن   پرورش دهندگان و زنجیره صنعت قزل آال حمایت کنیم چرا که به عنوان

 .را از دست دهیم

قزل آال به کمک تشکل های  سال گذشته میزان تولید : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیش بینی تولید قزل آال بیان کرد

هزار تن برآورد شده ، گرچه امسال نمی توان رقم صحیح را تخمین زد اما به جرات می توان  504آبزی پروری استان ها حدود 

 .درصدی همراه خواهد بود 54گفت که امسال تولید با افزایش 

 افزایش صادرات قزل آال به روسیه در دستور کار است*** 

براساس توافقات صورت گرفته با روسیه، محموله هایی از قزل آال وارد این  امسال : ه روند صادرات قزل آال یادآور شدوی با اشاره ب

 .کشور شد که مورد تایید و پسند این بازار قرار گرفت

یم با توجه به پسند افزایش صادرات قزل آال به بازار جدید روسیه نیازمند پروسه طوالنی مدت است که امیدوار: صالحی ادامه داد

 .بازار سهم بیشتری از این محصول را جذب کند

 .گفتنی است که قراردادهای خوبی در این زمینه با روسیه به امضا رسیده که امیدواریم این روند به مرور افزایش یابد

 درصدی صید در آب های بین المللی ۸افزایش *** 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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اولین صید میگو در مرداد ماه در استان : صل دوم سال بدست می آید، گفتوی با اشاره به آنکه قسمت عمده صید در نیمه ف

 .بوشهر آغاز می شود و برداشت ماهیان اصلی استخوانی دریای خزر از اواسط مهرماه شروع می شود

ریای خزر سال گذشته برداشت ماهیان استخوانی در د: رئیس سازمان شیالت با اشاره به کاهش صید ماهیان استخوانی یادآور شد

به سبب بحث های تغییر اقلیم و تفاوت شراط آب و هوایی نسبت به سال پیش از آن و مهاجرت ماهیان برای تخم ریزی با کاهش 

جبران کاهش صید ماهیان دریای خزر با صید در آب های بین المللی، فراساحلی و صید دراعماق :وی ادامه داد.مواجه شده است

درصد افزایش  1الی  0هزار تن انواع ماهیان صید شده که در مقایسه با سال ماقبل خود  644ز جبران شده به طوریکه بیش ا

 .داشته از این رو پیش بینی می شود که امسال نیز برداشت در آب های بین المللی افزایش یابد

 توسعه مکانیزاسیون کاهش ضایعات را به دنبال دارد*** 

کاهش ضایعات یکی از بحث های جدی است که : ضایعات از سفره تا مزرعه اظهار داشت رئیس سازمان شیالت با اشاره به کاهش

 .طی چند سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته است

توسعه مکانیزاسیون، تجهیز شناورها به امکاناتی از قبیل نگه داری و انجماد محصول بعد از صید، توسعه : صالحی در ادامه افزود

 .شرفته از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش ضایعات در دستور کار قرار گرفته استبازارهای پی

 تاثیرعرضه مستقیم محصوالت شیالتی در افزایش سهم آن در سبد غذایی *** 

داری سازمان شیالت طی مذاکرات به عمل آمده با شهر: وی با اشاره به راهکارهای مناسب در جهت افزایش سرانه مصرف بیان کرد

به توافقات خوبی رسید به طوریکه برای عرضه محصوالت شیالتی بازارهای پیشرفته ای در چند شهرستان ایجاد شده که الزم است 

 .این امر در شهرستان های کوچک نیز گسترش یابد

ه های شیالتی و ترویج فرهنگ مصرف ماهی در رسانه ملی، برگزاری جشنوار: معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد

برپایی نمایشگاه های مستقیم کاال و همچنین لزوم کد رهگیری فرآورده های شیالتی از جمله راهکارهایی است که تاثیر بسزایی در 

 .افزایش سهم آبزیان در سبد غذایی مردم دارد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5601000D%/1%A0%DB% 
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 شیالت

 ایرنا 5/41/40/62 :تاریخ خبر

  مرکز تکثیر بچه میگو در قشم راه اندازی شد مرکز تکثیر بچه میگو در قشم راه اندازی شد 

در چارچوب سیاست های دولت یازدهم مبنی بر حمایت از صنایع، مرکز تکثیر : مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت -ایرنا -قشم

شهر سوزا پس از هشت سال تعطیلی با برنامه تکثیر یکصد میلیون الرو میگو توسط بخش خصوصی و با حمایت این میگوی 

 . سازمان راه اندازی شد

تحقق : چهارشنبه شب در حاشیه بازدید از مرکز تکثیر الرو بهجت میگو قشم در شهر سوزای این جزیره، افزود« حمیدرضا مومنی»

ر جهت تحقق منویات رهبر معظم انقالب در حوزه اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذاران در مناطق این مهم دستاوردی مهم د

 .آزاد، تامین زنجیره غذایی و توسعه فناوری های پیشرفته به شمار می رود

این حوزه سهم در : هزار تن ماهی در قفس باید محقق شود، گفت 944وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، تولید 

 .هزار تن آن فراهم شده است 64هزار تن است که تاکنون زمینه تولید  10هزار تن و هدف گذاری قشم 594هرمزگان تولید 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر افزایش شایعه ها در خصوص احتمال تغییر 

ه جرات اعالم می کنم که تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی در قشم ماندگارم و مردم ب: مدیرعامل این سازمان، گفت

 .نباید به شایعه ها و جوسازی های کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، توجه کنند

تی سازمان منطقه آزاد قشم، فرصتی در این زمینه عده ای تالش دارند با شایعه پراکنی و ایجاد تزلزل در نظام مدیری: وی اضافه کرد

 .برای بهره برداری ایجاد کنند

هم اینک فضای همدلی بین مسئوالن و مردم جزیره قشم در چارچوب اجرای منویات رهبر معظم انقالب وجود : مومنی ادامه داد

 .دارد که این موضوع با منافع عده ای در تضاد است

های دولت تدبیر و امید، راهبرد حمایت از سیاست های اقتصاد مقاومتی در سالی براساس منویات معظم له و سیاست : وی گفت

 .که از طرف رهبر معظم انقالب به نام اقدام و عمل مزین شده است در این جزیره به صورت جدی دنبال می شود

 میلیون الرو میگو در قشم 944تکثیر حدود ***

میلیون قطعه الرو میگو توسط دو  944تکثیر حدود : ر این بازدید اظهار کردمدیرعامل شرکت تکثیر الرو بهجت میگو قشم نیز د

 .مرکز در این جزیره دنبال می شود

اجرای : با بیان اینکه این رویکرد جزیره قشم را به قطب تولید الرو میگو در کشور تبدیل کرده است، افزود« علی اکبر پورایران»

 .ایت از صنایع، نقش مهمی در تحقق این مهم ایفا کرده استسیاست های دولت تدبیر و امید در جهت حم

 94این رویکرد موجب شده است که این مرکز پس از تعطیلی هشت ساله، فعالیت دوباره خود را با اشتغالزایی برای : وی اضافه کرد

 .تن و هدف گذاری تولید یکصد میلیون الرو میگو آغاز کند

قویت این سیاست راهبردی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به فعاالن اقتصادی به ویژه در منطقه بدون تردید ت: پور ایران تاکید کرد

آزاد قشم که از ظرفیت ها و مزیت های فراوان در حوزه های مختلف صنعتی برخوردارند، می تواند جایگاه این جزیره را به عنوان 

 .یکی از قطب های مهم اقتصادی کشور ارتقاء بدهد

سال، به دلیل نبود تقاضا و  54فعالیت خود را در شهر سوزا آغاز کرد و پس از  5105الرو بهجت میگو قشم از سال  مرکز تکثیر

نبود حمایت های دولتی تعطیل شد و پس از گذشت هشت سال بار دیگر فعالیت خود را با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم و با 

 .کرده است چشم انداز تکثیر یکصد میلیون الرو میگو آغاز
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تکثیر میگو در این مجموعه از فروردین امسال آغاز شد و با سپری شدن چرخه تکثیر و تبدیل الروها به بچه میگو، فعالیت امسال 

این مرکز تا دو هفته دیگر به پایان می رسد و محصوالت آن به مزارع پرورش میگو در جزیره قشم و چند شهر دیگر کشور انتقال 

کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز هرمزگان واقع شده است و به  94کیلومتر مربع وسعت در  544شم با یکهزار و جزیره ق.می یابد

 .دلیل مزیت ها متنوع در حوزه شیالت، یکی از قطب های این حوزه ارزیابی می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http19501156/ 
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 شیالت
 ایرنا 5141/40/62 :خبرتاریخ 

  مزرعه پرورش میگو درکشور فعال است مزرعه پرورش میگو درکشور فعال است   044044

مزرعه پرورش میگو با مساحت پنج هزار و  11/: رئیس سازمان دامپزشکی و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت  -ایرنا -بوشهر
 . هکتار درکشور فعال است 11/

میلیون  154دراین استخرها یک میلیارد و : ایرنا، مهدی خلج روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در بوشهر افزودبه گزارش 

 .بچه میگو ذخیره سازی و در حال پرورش است

ایش هزار آزم 0پنج هزار مورد نمونه برداری از استخرهای پرورش میگو، مراکز تکثیر و غذای میگو انجام شده و : وی بیان کرد

 .مولکولی روی آنها صورت گرفته است

مورد از نمونه گیری ها و پنج هزار آزمایش مولکولی روی آنها دراستان بوشهر صورت  944دراین ارتباط سه هزار و : خلج افزود 

ربوط میلیون از مجموعه بچه میگو های پرورشی ذخیره سازی شده دراستخرهای پرورشی کشور م 094: وی یادآور شد.گرفته است

در سه استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان خطری متوجه مزارع پرورش میگو : وی بیان کرد.به استان بوشهر است

 .نیست و تنها شمار اندکی از مزارع پرورش میگو در استان بوشهر به بیماری لکه سفید مبتال شده است

در بویرات دیلم شش استخر آلوده به : شی کشور را تولید می کند گفتدرصد میگوی پرور 64خلج با اشاره به اینکه استان بوشهر 

 .ویروس لکه سفید معدوم سازی شده است

 .دو استخر نیز از دو سایت پرورش میگوی دیگر در سطح استان بوشهر معدوم سازی شده است: وی افزود

توسعه محدوده بیماری یاد شده در سطح استان  با پیشگیری از سوی پرورش دهندگان میگو درو اقدامات کنترلی: خلج بیان کرد

 .بوشهر متوقف شده است

به سمت مدرن کردن تردد بهداشتی دام، طیور، آبزیان، فرآورده ها و نهاده های : وی با اشاره به قرنطینه کلی و عمومی ادامه داد

 .جایی نیاز به تعیین هویت دارد بدین منظور هر محموله تحت نظارت دامپزکشی کشور برای جابه: خلج گفت.مرتبط هستیم

تعیین هویت یاد شده برای دام بصورت نصب شماره، گوشت مرغ با نصب کد رهگیری و در نهایت داشتن پروانه : وی بیان کرد

 .بهداشتی و کد شناسایی برای ناوگان حمل و نقل ویژه حمل این فرآورده هاست

اهداری و حمل و نقل جاده ای و ستاد مرکزی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز دراین ارتباط تفاهم نامه ای با سازمان ر: خلج گفت

 .منعقد شده و در وضعیت کنونی بطور مشخص خروجی های استان هرمزگان زیر پوشش اقدامات یاد شده برای قرنطینه هستند

می تمام مراحل آن زیر نظر سازمان با این وجود برای میگوی پرورشی عالوه بر قرار گرفتن در قرنطینه عمو: وی اضافه کرد

 .دامپزشکی صورت می گیرد

کشتارگاه  965ساماندهی کشتارگاهها در دستور کار سازمان دامپزشکی است و : خلج درارتباط با آمار کشتارگاههای کشور گفت

یر پیش بینی شده همه آنها میلیون قطعه طیور در آنجا ذبح می شود و با تداب 054صنعتی طیور در سراسر کشور داریم که ساالنه 

 .باشند IR برای صادرات گوشت طیور تنها اجازه به کشتارگاه هایی می دهیم که دارای کد: وی گفت.دارای کد رهگیری هستند

دلیل این امر نیز تالش برای حفظ بازار صادراتی و تضمین کردن مسائل بهداشتی کشتارگاه ها در : معاون وزیر جهاد کشاوزی گفت

با رونق : وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر برطرف شدن کمبود واکسن تب برفکی در سطح کشور گفت.ور استسطح کش

 .هزار دوز واکسن تب برفکی از منابع خارجی مشکلی در این زمینه نداریم 544تولید در داخل و واردات هشت میلیون و 

/News/fa/ir.irna.www//:http19550491/ 
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 شیالت
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست / / دو سال از بلعیدن دسترنج صیادان خوزستان توسط تیالپیای زیلی گذشتدو سال از بلعیدن دسترنج صیادان خوزستان توسط تیالپیای زیلی گذشت

  تفاوت به ورود گونه مهاجم به کشورتفاوت به ورود گونه مهاجم به کشور  بیبی

گذرد، اما سازمان  های جنوبی است می پروری که نشان از وجود تیالپیای گونه زیلی در آب رش پژوهشکده آبزیدو سالی از گزا

 .حفاظت محیط زیست هیچ اقدامی انجام نداده است

گذرد، اما  های جنوبی است می پروری که نشان از وجود تیالپیای گونه زیلی در آب دو سالی از گزارش پژوهشکده آبزی

 .اظت محیط زیست هیچ اقدامی انجام نداده استسازمان حف

تولید جهانی تیالپیای : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور امروز در گفت

 .دهند کشور دنیا، بدون مشکل تولید این آبزی را انجام می 04میلیون تن است و بیش از  065رودخانه نیل 

 .خورد های مهاجم نیز در آن به چشم می گونه تیالپیا در جهان وجود دارد که گونه 544: پورکاظمی افزودمحمد 

های سازمان حفاظت محیط زیست  اما همچنان با مخالفت  شود، محیطی رعایت می در کشور ما اصول زیست: وی خاطرنشان کرد

آید،  های مشترک که از سوی عراق و سوریه به ایران می آنکه آب رو هستیم غافل از های غیرساحلی روبه برای پرورش در استان

 .شدت مهاجم است حاوی تیالپیای گونه زیلی است که به

میلیون دالر دارد، در  04شود که ارزشی معادل  هزار تن فیله تیالپیا به کشور وارد می 54ساالنه بیش از : پورکاظمی ادامه داد

 .تواند بسیار اثربخش باشد می صورتی که پرورش گونه نیل در کشور

های زیادی به اکوسیستم طبیعی وارد کرده است،  های خوزستان به گونه زیلی که خسارت آلودگی آب: وی تصریح کرد

 .طلبد جانبه سازمان حفاظت محیط زیست را می های همه مساعدت

های خوزستان شاهد مخاطرات  زیلی به آباز این پس با ورود گونه : رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور یادآور شد

 .بیولوژیک و کاهش تولید صیادان خواهیم بود

طی این دو سال : پروری کشور درباره این پدیده از دو سال گذشته خبر داد و تأکید کرد پورکاظمی از گزارش پژوهشکده آبزی

 .تان مطلع بوده، هیچ اقدامی انجام نداده استهای خوزس سازمان حفاظت محیط زیست با وجود آنکه از وجود گونه زیلی در آب

شود که امیدواریم در  جنسی تولید می تیالپیا در استان یزد حدود هشت سالی است که در شرایط قرنطینه و تک: وی اظهار داشت

 .مناطق قابل توصیه تحقیقات گسترش یابد

 .پذیر است تا از خروج ارز نیز جلوگیری شود داخل کشور امکانبا رعایت شرایط استاندارد، تولید امنی در : پورکاظمی در پایان گفت

پروری در دو  های خوزستان خبر داده بود، پژوهشکده آبزی ها از ورود تازه این گونه به آب گفتنی است، در حالی که یکی از رسانه

 ./سال گذشته خبر از این مهمان ناخوانده داده بود

/news/fa/ir.iana.www//:http19550D%/1% 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32157/%D8%25


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

973 
 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فارس - 6۳41۰45۰:  تاریخ

  وزارت جهاد در صدور مجوز واردات شکر خام تأخیر کردوزارت جهاد در صدور مجوز واردات شکر خام تأخیر کرد: : داناییدانایی/ / شودشود  شکر ارزان میشکر ارزان می
در حالی که قیمت شکر در بازار در دو ماه گذشته نسبت به قیمت مصوب حدود هزار تومان افزایش داشته است، قائم مقام وزارت  

 . دهد جهاد کشاورزی از کافی بودن ذخایر این کاال در کشور و کاهش قیمت آن خبر می

وگوی ویژه خبری شبکه دو شب گذشته با حضور علی اکبر مهرفرد قائم  برنامه گفت رگزاری فارسخببه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های قند و شکر، غالمحسین بهمنی  مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .پرداختتنظیم بازار شکر به بررسی  س حوزه کشاورزی،و مانی جمشیدی کارشنا دبیر انجمن صنفی کارفرمایان تصفیه شکر

است که بر این  کیلوگرم 91سرانه مصرف شکر کشور حدود  :شکر گفت( تولید و مصرف)اکبر مهرفرد در مورد وضعیت بازار  علی

 .هزار تن است 550 میلیون و 9اساس میزان مصرف شکر ساالنه در کشور 

در سال زراعی گذشته یک میلیون و : وند تولید شکر در کشور رو به رشد بوده است، افزودوی با بیان اینکه در سه سال گذشته ر

 .هزار تن شکر در کشور تولید شد 554

 سال آینده ۳ ریزی برای قطع واردات شکر تا برنامه *

در راستای حمایت از های وزارت جهاد کشاورزی  براساس سیاست: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

 .شود تولید داخلی تا سه سال آینده کل نیاز داخلی کشور به شکر از تولیدات داخلی تأمین می

 .هزار تن شکر هستیم 544در حال حاضر برای تنظیم بازار شکر نیازمند واردات  :تصریح کرد  مهرفرد

با توجه به نیاز داخلی شکر به واردات و درخواست انجمن صنفی قند و شکر در اسفند ماه سال   وی در پاسخ به این سؤال که چرا

شود، و  ماهه صادر می 565گذشته برای واردات برنج و تنظیم بازار این کاال، مجوز واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تاخیر 

  وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی قند و شکر: شود، بیان داشت یکی از دالیل گرانی شکر در بازار هم این موضوع عنوان می

که به عنوان بازوی وزارتخانه تنظیم بازار قند و شکر را برعهده دارد در تمام موضوع مربوط به تولید، واردات و تنظیم بازار این کاال 

 .همراه هستیم

: بیان داشت ه تأخیر چند روزه در مجوز واردات شکر را قبول دارد،قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینک

 .ماهه برای صدور این مجوز را قبول ندارم 565تأخیر 

 514میزان مصرف ماهانه شکر در کشور حدود : رسد، گفت مهرفرد با بیان اینکه اواسط شهریور ماه شکر تولید داخل به بازار می

 .هزار تن است 054 ضر ذخایر شکر کشور بیش ازهزار تن است در حالی که در حال حا

با این  بنابراین: هر ورود به کشور است، بیان داشت به کشور وارد شده یا در هزار تن شکر وارداتی 544وی با بیان اینکه بخشی از 

ر از نیاز مصرفی شکر کسری در بازار شکر وجود ندارد و حتی بیشت شود هیچ ماه آینده که تولید داخل آغاز می 9میزان شکر تا 

 .موجود است

های انتخابی توسط وزارت  سیاست: های وزارت جهاد تغییر کرده است، گفت سال گذشته سیاست 1مهرفرد با بیان اینکه در طول 

 .جهاد کشاورزی جواب داده است

حمایت از تولید داخلی و دومین  اولین سیاست وزارت جهاد کشاورزی: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بیان داشت

 .رویه است سیاست هم متعادل کردن واردات به جای واردات بی

http://www.farsnews.com/
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کارخانه  50حدود : وی با بیان اینکه سیاست سوم وزارت جهاد کشاورزی تعادل در عرضه و ایجاد تعادل قیمت است، تصریح کرد

چغندر به  نند و فرآیند آنها در تولید این محصول تبدیلک تولید می هزار تن شکر 144چغندری در کشور وجود دارد که نزدیک 

خام به شکر سفید  تنها تبدیل شکر فرآیند یعنی های تصفیه شکر بخشی از این کارخانه شکر خام و سپس شکر سفید است اما

 .دهند انجام می را

کند اما  هزار تن عنوان می 644را ساالنه ها  های تصفیه شکر ظرفیت این کارخانه اگرچه انجمن صنفی کارخانه :مهرفرد بیان داشت

 .ها بسیار کمتر از این رقم است ها و سایر موارد ظرفیت عملی این کارخانه با توجه به فرسودگی دستگاه

 های تعطیل  خام کارخانه برای تأمین شکر وزارت جهاد راهکارهای* 

های تصفیه شکر که در حال حاضر با کمبود شکرخام یا  خانهقائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی برای حل مشکل کار

تمام شکر خام  راهکار را در این رابطه پیشنهاد کرده که اولین راهکار این است که 1وزارت جهاد  :اند، گفت مواد اولیه مواجه شده

 .گیرد ها قرار می ین کارخانهوارداتی ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی، برای تصفیه به صورت کارمزدی در اختیار ا

واردات شکر خام با هدف صادرات آزاد است و : وی با اشاره به اینکه راهکار دوم واردات موقت شکر خام است، بیان داشت

 .توانند اقدام به این کار کنند گمرکی می و تعرفه واردکنندگان این بخش بدون حقوق ورودی

کنند در فرآیند اول تولید این محصول را به شکر  هزار تن شکر تولید می 054که حدود  مهرفرد با بیان اینکه کارخانجات نیشکری

توانند از آنها شکر  های تصفیه شکر می ها عرضه کننده شکر خام هستند که کارخانه این کارخانه: کنند ، بیان داشت خام تبدیل می

 .خام و مواد مورد نیاز کارخانه خود را تأمین کنند

خام را خودشان وارد کنند  کنند که اگر شکر زیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانجات تصفیه شکر به اشتباه فکر میقائم مقام و

مجوز واردات شکر در راستای پرداخت بدهی دولت به کارخانجات قند و شکر صادر : شود، گفت قیمت برای آنها ارزانتر تمام می

التفاوت قیمت عرضه شکر در بازار و قیمت  های قند و شکر دولت مابه م توسط کارخانهواردات شکرخا شده و با با سود حاصل از

 .کند ها پرداخت می مصوب را به این کارخانه

میلیون تن  965میزان واردات شکر  15در سال : های گذشته بیان داشت مهرفرد در ادامه با اشاره به میزان واردات شکرخام در سال

 .هزار تن بوده است 544میلیون و  9صرفی کشور بود در حالی که نیاز م

در آن زمان تعرفه واردات شکر به صفر رسید و همین موضوع واردات : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

 .را افزایش داد

: ر زمینه واردات شکر سلطان داریم، گفتها اتفاق افتاده و آیا د وی در پاسخ به این سؤال که چرا رانت در واردات شکر در آن سال

 .من در آن زمان در دولت نبودم

شده است اما وزارت جهاد  با کاهش تعرفه عمال از کشاورز خارجی و از تولید کننده خارجی حمایت می: مهرفرد تصریح کرد

 .را به نفع تولید داخلی تغییر داده استسال گذشته با حمایت از تولید داخلی و کشاورز داخلی روند تولید و واردات  1کشاورزی در 

حمایت از تولید داخلی امروز  علمی وزارت جهاد کشاورزی در در روند: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی بیان داشت

 .کند ترین مزارع اروپا رقابت می مزارع کشور با مترقی

با توجه به کم آبی به سمت مصرف آب سبز حرکت : ایم، گفت پاییزه آن کردهوی با بیان اینکه در کشت چغندر اقدام به تولید 

شکر به اندازه : مهرفرد با تأکید اینکه بهرحال مشکالتی وجود داشته که افزایش قیمت شکر صورت گرفته است، بیان داشت.ایم کرده

 .یابد کافی در کشور موجود است و به زودی قیمت این کاال کاهش می
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علیرغم اینکه جو روانی برای کمبود شکر در کشور ایجاد شده اما شکر عرضه شده در : زیر جهاد کشاوریز تصریح کردقائم مقام و

 .بورس مشتری ندارد و میزان تقاضا بسیار کمتر از مقدار عرضه است

 روزه وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز واردات شکرخام ۳5تأخیر * 

های قند و شکر در پاسخ به این سوال که چه مدت در صدور مجوز  ی دبیر انجمن صنفی کارخانهدر ادامه این برنامه بهمن دانای

روز وزارت جهاد کشاورزی در صدور مجوز واردات شکر  15تا  14: واردات شکر از سوی وزارتخانه تأخیر صورت گرفته است، گفت

واردات شکر شد و این دو عامل منجر به تأخیر واردات این کاال روز برزیل هم مانعی برای تسریع در  04ها  تأخیر داشت اما بارندگی

التفاوت قیمت شکر مصوب و  سود حاصل از شکر خام با مابه: وی در مورد سود حاصل از واردات شکر خام اظهار داشت.به کشور شد

 .شود قیمت شکر در بازار تهاتر می

های قند و  میلیارد تومانی دولت به انجمن صنفی کارخانه 544طلب دانایی در پاسخ به این سؤال که مجوز واردات برای تصفیه 

ها تأمین  با واردات شکر بخش کوچکی از طلب دولت به کارخانه: آیا واردات شکر این میزان سود دارد، گفت شکر داده است،

اعالم اسامی امتناع کرد و  در پاسخ به این سوال که سلطان شکر کیست، از های قند و شکر دبیر انجمن صنفی کارخانه.شود می

 .کردند سه چهار نفر اقدام به واردات شکر می با صفر شدن تعرفه شکر در دولت نهم :گفت

: دانایی در پاسخ به این سؤال که به عنوان متولی تنظیم بازار شکر چه پاسخی در قبال افزایش هزار تومانی قیمت شکر دارید، گفت

آوری کردند و مانع  ای از دالالن شکر را از بورس جمع شکر را در بورس عرضه کردیم اما عدهبرای تنظیم بازار شکر دو ماه پیش 

 .رسیدن این کاال به دست مصرف کننده واقعی با قیمت مصوب شدند

ت کنندگان بزرگ شیرینی و شکال کنندگان و مصرف وی با بیان اینکه بنابراین برای حل این مسئله عرضه شکر در بورس را به تولید

کاال کردند و این افراد شکر  برداری اقدام به خرید شکر از بورس متاسفانه باز هم افرادی با پروانه بهره: اختصاص دادیم، بیان داشت

 .نه برای صنعت بلکه در بازار رسوب دادند شده را  خریداری

 انحصار واردات شکر عادالنه نیست* 

های  تصفیه شکر با بیان اینکه توزیع مجوز واردات شکر به انجمن صنفی کارخانهغالمحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 

کارخانه تصفیه شکر و تولید قند در حال حاضر به علت کمبود ماده  50: قند و شکر واگذار شده است و این عادالنه نیست، گفت

 .اولیه تعطیل یا در حال تعطیل شدن هستند

های  برای حل مشکل کارخانه :های تعطیل بیکار هستند، بیان داشت کارگر این کارخانه 1544وی با بیان اینکه در حال حاضر 

 544شکر خام بیش از  وارداتی به معتقد هستیم که میزان نیاز تصفیه شکر و فعالیت مجدد آنها، اگرچه ما براساس آمار و مستندات

های قند و شکر و انجمن صنفی  جمن صنفی کارخانهدهیم تا مجوز واردات شکر خام بین دو ان هزار تن است پیشنهاد می

 .های تصفیه شکر نصف شود کارخانه

هزار تن  644های تصفیه شکر ساالنه حدود  ظرفیت کارخانه: های تصفیه شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کارخانه

ای تصفیه به صورت کارمزدی در اختیار هزار تن شکرخام بر 569است در حالی که سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی فقط 

هزار  544میلیون و  9وی با بیان اینکه اگر چه وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف ساالنه شکر در کشور را .ها ما قرار داد کارخانه

ای قند و ه اما میزان مصرف واقعی شکر در کشور براساس امار منتشر شده توسط انجمن صنفی کارخانه: کند، گفت تن عنوان می

داد  اگر میزان شکر مورد نیاز در کشور تأمین بود افزایش قیمت رخ نمی: بهمئی بیان داشت.هزار تن است 044میلیون و  9شکر 

 .تومان رسیده است 1944چنانچه قیمت این کاال در مشهد به 
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 ستاد تنظیم بازار سخنگو ندارد* 

سازی دولت در خصوص مصوبات و آمارهای تولید  با اشاره به عدم شفافدر ادامه این برنامه مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی 

گیری در مورد کاالهای اساسی  با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار سخنگو ندارد تصمیم: داخلی و واردات محصوالت کشاورزی، گفت

 .شود سازی نمی اطالع رسانی و شفاف

در بهمن ماه سال گذشته : اردات شکرخام بازار این کاال را بهم ریخت بیان داشتوی با بیان اینکه تأخیر دو ماهه در صدور مجوز و

انجمن صنفی قند و شکر نیاز وارداتی به این کاال را به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد اما وزارت جهاد با تأخیر دو ماهه در اواخر 

 .مجوز واردات این کاال را صادر کرد 05فروردین 

های  اما سیاست: ینکه عملکرد وزارت جهاد در بخش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی خوب بوده است، گفتجمشیدی با بیان ا

 .وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی کامال این صنعت را به چالش کشیده است

 .های حمایتی وزارت جهاد در حمایت از تولید داخلی نباید به واردات گره بخورد سیاست: وی افزود

در این برنامه هیچکدام از مهمانان علیرغم اصرار مجری حاضر به نام بردن از سلطان واردات شکر : افزاید ین گزارش میا

 .نشدند
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 شکر
 فارس - 6۳41۰451:  تاریخ

  ها در خرید شکر بورس کاال وجود ندارد یکها در خرید شکر بورس کاال وجود ندارد یک  امکان حضور واسطهامکان حضور واسطه//گران در بازار شکرگران در بازار شکر  سنگ اندازی واسطهسنگ اندازی واسطه
شکر در بورس کاال به مصرف کنندگان شکر همچون کارخانجات تولید قند، شیرینی و شکالت عرضه :کارشناس کشاورزی گفت 

شود و خریداران باید مدارکی همچون پروانه بهره برداری، فهرست بیمه و پروانه ساخت ارائه دهند و بعد مجوز خرید دریافت  می

طی روزهای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  والت کشاورزی در گفتمرتضی مشایخی کارشناس بازار محص. کنند

خرند، اما این موضوع صحت ندارد و اتفاقا آن قدر شرایط خرید شکر سخت  ها از بورس کاال شکر می اخیر عنوان شده که واسطه

 .کان حضور همه خریداران حقیقی و حقوقی در بورس کاال فراهم شودشده که بهتراست با افزایش حجم عرضه، ام

ای که نمی توانند در بازار شکر واسطه گری کنند، در مقابل عرضه مستمر این  امروز صاحبان سرمایه رسد به نظر می: مشایخی افزود

 .محصول در بازار شفاف بورس کاال سنگ اندازی می کنند

تاخیر در تحویل شکر فروخته شده در بورس : رهای فروخته شده در بورس کاال اشاره کرد و گفتاین کارشناس به زمان تحویل شک

کاال را باید از شرکت بازرگانی دولتی به عنوان عرضه کننده سوال کرد و به نظر نمی رسد که این موضوع به روند معامالت بورس 

 .کاال ارتباطی داشته باشد

در بورس کاال وجود داشته باشد و روند معامالت و عرضه و تقاضا باید به صورت آزادانه  معامالتیوی با بیان اینکه نباید محدودیت 

اگر امروز طبق گفته مسووالن بخش کشاورزی، شکر در انبارها موجود است، بهتر است با افزایش عرضه این : انجام شود، گفت

شک با این اتفاق، بازار در مدت زمان کوتاهی به کلی آرام محصول در بورس، امکان خرید همه متقاضیان فراهم شود که بدون 

 .شود می

بندی خریداران روش موقتی و درست  اگر شکر در کشور به اندازه نیاز بازار موجود نیست، شیوه فعلی یعنی سهمیه: وی اظهار داشت

 .به شمار می رود که مصرف کنندگان واقعی بتوانند از بورس کاال تامین نیاز کنند

 یم بازار شکر از طریق آمارتنظ

امروز میزان عرضه و تقاضا و همچنین قیمت : کارشناس حوزه کشاورزی به مزیت عرضه محصوالت در بورس کاال اشاره کرد و گفت

های بزرگ بورس کاالست که می تواند به  شکر به دلیل عرضه این محصول در بورس کاال کامال مشخص است، این یکی از مزیت

مربوطه هشدار دهد، نسبت به تنظیم بازار این محصول یا هر محصول دیگر اقدامات الزم را انجام دهد؛ در صورتی که اگر مسووالن 

شد و قیمت این محصول نیز در نوسان بود، بررسی مشکالت و میزان کمبود شکر به مراتب دشوارتر از  شکر در بازار آزاد معامله می

 .شرایط فعلی بود

با همه این تفاسیر، شکری که طی ماه های اخیر در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت و تعادل : تاکید کرد مشایخی در پایان

ها در بورس کاال به دلیل مقرراتی  بازار عرضه شده است، از تولیدکننده به دست مصرف کننده نهایی رسیده و امکان حضور واسطه

 .که نهادهای نظارتی گذاشته اند، وجود ندارد
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 شکر
 فارس - 6۳41۰451:  تاریخ

  و اگرهای قیمت شکر قیمت نهایی شکرو اگرهای قیمت شکر قیمت نهایی شکراما اما 
کام تلخ بازار شکر با داللی و احتکار پس از افزایش قیمت شکر در یک ماه اخیر، / شود امروز در جلسه تنظیم بازار مشخص می 

به گزارش خبرنگار بازرگانی . نشست ستاد تنظیم بازار برای مشخص کردن قیمت واقعی و نهایی شکر امروز برگزار می شود

دهد، با مجموع  سال اخیر که در اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، نشان می 54، میانگین مصرف ساالنه شکر در خبرگزاری فارس

شود که تنها امکان  هزار تن شکر در کشور مصرف می 044میلیون و  9مصرف صنایع شیرینی و شکالت و مصرف عموم ساالنه 

 .ر داخل وجود داردهزار تن آن د 544تولید یک میلیون و 

 154ترین موضوعات بوده تا جایی که دی ماه سال گذشته قیمت جهانی هر تن شکر  قیمت شکر در بازار همواره یکی از پربحث

دالر در هر تن قیمت هر  544رسید و اکنون با رسیدن قیمت جهانی شکر به  تومان به فروش می 9144دالر بود که در بازار داخل 

 .رسد تومان به فروش می 1944ن در بازار پایتخت کیلو از آن اکنو

اگر چه در ماه مبارک رمضان با افزایش مصرف شکر این قیمت بسیار متغیر بود، اما دولت اعالم کرد با ورود محموله جدید شکر 

 .ها متعادل خواهد شد قیمت

هزار  014نامه تلویزیونی اعالم کرد که مجوز بهمن دانایی رئیس انجمن قند و شکر و مسئول تنظیم بازار طی هفته گذشته در بر

 .ماه تأخیر از دولت دریافت کرده است 9تن شکر را با 

روز این مجوز  65فروردین ماه و بعد از  95به وزارت جهاد داده شده و  00بهمن سال  50اینکه درخواست واردات   تر نکته جالب

 .است هزار تن شکر در راه 159تأیید شده و در نتیجه اکنون 

بر این موضوع و انتفاع بیشتر دامن زده است، چرا که ( احتکار)ها و پر کردن انبارها از شکر  ها و دالل برخی معتقدند وجود واسطه

تومان بود و اکنون این افزایش قیمت  9144شد، در صورتی که قیمت واقعی آن  تومان فروخته می 9544طبق مصوبه دولت شکر 

 .ته استبرای جبران ضررهای گذش
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 ها شیر و فراورده

 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  هاها  چهارمحالیچهارمحالیها، خوشحالی ها، خوشحالی   رغبتی تهرانیرغبتی تهرانی  بیبی/ / برآیند صفر خرید توافقی شیرخامبرآیند صفر خرید توافقی شیرخام

به . زدنی نباشد مسائلی که در چند وقت اخیر برای دامداران و تولیدکنندگان شیرخام پیش آمد، شاید در هیچ صنعت دیگری مثال

های دامداران  دنبال راهکارهای گوناگون برای کاهش خسارت همین دلیل، هنوز دولت برای حمایت از این صنعت، از پا ننشسته و به

 .است

ه در چند وقت اخیر برای دامداران و تولیدکنندگان شیرخام پیش آمد، شاید در هیچ صنعت دیگری مسائلی ک

دنبال راهکارهای گوناگون  به همین دلیل، هنوز دولت برای حمایت از این صنعت، از پا ننشسته و به. زدنی نباشد مثال

 .های دامداران است برای کاهش خسارت

منظور افزایش قیمت  بود که بحث خرید تضمینی شیرخام قوت گرفت و این طرح به 01به گزارش خبرنگار ایانا، ابتدای سال 

توان گفت که خرید تضمینی، به نوعی پشتیبانی دولت از دامداران  می. های کشور به اجرا در آمد محصول مورد نظر در برخی استان

تومان خریداری کنند؛ بنابراین مسئوالن،  004هزار و  ر نبودند شیرخام را به قیمت مصوب یکهایی بود که حاض در برابر کارخانه

ای که دولت قرار است بپردازد، تا زمانی  ها را باال زدند و دست به کار شدند، اما مسلماً این نوع خرید، آن هم به بهای هزینه آستین

به عبارتی، وقتی سازمان تعاون روستایی برای خرید تضمینی . افته کفاف دهدها و اعتبارات اختصاص ی ادامه خواهد یافت که بودجه

کند و از طرف دیگر قادر به فروختن  های رایج کشور، شیرخام را از دامداران خریداری می قدم شده و با قیمتی باالتر از نرخ پیش

کم توان خود را از دست داده و سرانجام  ست، کمبه واسطه قیمت باالی آن در بازارهای جهانی نی( شیرخشک)شده  محصول فراوری

صورت تضمینی بود، افتاد و برخی کارشناسان،  های گذشته که به ماهه سال 55این اتفاق در خرید . زند طرح در یک مرحله، زانو می

خامه به دست آمده از فراوری آن میلیارد تومان تخمین زدند، زیرا  554هزار تن تا  915ضرر سازمان مربوطه را به ازای خرید 

 .فروش رفت، اما شیرخشک تولیدی روی دست دولت ماند

کم مشکالت دامداران به قدری افزایش یافت که  کم. توقف و دوباره بازار روند معمولی را طی کرداین طرح م 00بنابراین در آذرماه 

های قبلی، شیرخام را  تومانی نبود، بلکه حاضر بودند با همان نرخ 004هزار و  دیگر مسئله اصلی آنها دستیابی به قیمت مصوب یک

کاهش قیمت ها سهم خرید ماده اولیه خود را کاهش داده و این باعث  تها بفروشند؛ زیرا در این موقعیت، برخی شرک به کارخانه

 .ها شد ر بیشتر استانهزار تومان د شیرخام تا زیر یک

کم بحث اصلی قیمت  به همین دلیل در سال جاری، دولت به جای خرید تضمینی به خرید توافقی و حمایتی روی آورد و کم

هزار تن شیرخام توسط سازمان تعاون روستایی از دامداران خریداری  از ابتدای خرداد امسال، روزانه یک. مصوب به حاشیه رانده شد

های مختلف متفاوت  در استان 144هزار و  تا یک 54استناد گزارش میدانی خبرنگار ایانا، این قیمت بین یک هزار و  شود که به می

 .است

 ها رغبتی تهرانی بی

. های استانی دامداران وجود دارد که شاید برآیند آن به معنی واقعی کلمه صفر باشد نظرات متفاوتی در این باره بین اتحادیه

شرایط مطلوب نیست و دستمزد : ادیه دامداران استان تهران درباره اجرای این طرح در استان تهران به ایانا گفتمدیرعامل اتح

 .شود دامداران به صورت نقد یا تهاتر با نهاده، به موقع پرداخت نمی

http://iana.ir/fa/news/29633/%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://iana.ir/fa/news/29633/%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://iana.ir/fa/news/29633/%DA%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AE%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
http://www.iana.ir/fa/news/30456/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-1000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/30456/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-1000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.iana.ir/fa/news/30456/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-1000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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حال بیشتر دامداران این  با این: تن تعیین شده است، افزود 504محمدرضا احمدی با اشاره به اینکه سهمیه این استان روزانه 

دهند؛ بنابراین تولیدکنندگان  ها را ترجیح می منطقه، بین بد و بدتر گزینه نخست را انتخاب کرده و تحویل شیرخام به کارخانه

 .تهران، استقبال چندانی از این طرح نکردند

 ها خوشحالند چهارمحالی

سهمیه این : ز طرح خرید توافقی، حمایت کرد و به ایانا اظهار داشتدر مقابل، معاون مدیرعامل اتحادیه چهارمحال و بختیاری ا

 .تن برآورد شده، اما استقبال دامداران از این موضوع بسیار گسترده بوده است 544استان اگرچه روزی 

کند؛  تجاوز نمی های استان چهارمحال و بختیاری، معموال اندک است و از دو یا سه تن تولید در گاوداری: سعید کیانی معتقد است

ضمن اینکه همین دامداران تا قبل از . ها است تواند تحت پوشش آن قرار گیرد، بیش از دیگر استان بنابراین تعداد واحدهایی که می

طور میانگین روی  رساندند، اما اکنون به هزار تومان در هر کیلوگرم به فروش می تر از یک آغاز طرح، شیرخام را با قیمتی پایین

 .کنند به همین دلیل، مسلماً از خرید توافقی دولت، حمایت می. تومان توافق شده است 144هزار و  ت یکقیم

 شان هستند ها نگران پول فارسی

البته تاکنون : آوری شیرخام، گفت وگو با ایانا، ضمن تأکید بر آثار مثبت جمع رئیس اتحادیه دامداران استان فارس، در گفت اما نایب

 .کننده است دامداران پرداخت نشده و مدت طوالنی دو تا پنج ماهه، کمی نگراندستمزدی به 

تن شیرخام توسط دولت از دامداران فارس خریداری شده که  114به گفته عباس نادری، طبق آخرین آمارها بیش از دوهزار و 

ها نیز کمتر از این  کرد که زمان پرداخت کارخانه البته باید اعتراف. ها داده نشده است ای به تولیدکننده الزحمه متأسفانه هنوز حق

 .رسد تر از خرید حمایتی به ثبت می شان هم پایین مدت نیست؛ در حالی که قیمت

های گذشته خاطره خوبی در ذهن دامداران به جا نگذاشت، اما این طرح در سال جاری  هرچند که خرید تضمینی شیرخام در سال

با این حال، برخی اعتقاد دارند که شیرخشک حاصل از خرید تضمینی، با ورود به بازار، . یر نام یافتبه خرید حمایتی و توافقی تغی

این در حالی است که از ابتدای طرح مقرر شده بود که محصول مورد نظر تنها در فهرست . تر کرد وضعیت را از آنچه که بود وخیم

رسد، اما  های تولیدشده پس از فراوری، معموالً همان روز به فروش می خامه صادرات قرار بگیرد؛ بنابراین در طرح جدید نیز اگرچه

زیرا در صورتی که این . بازاریابی برای شیرخشک به این راحتی نیست و باید برای تبدیل آن به پول نقد، فکری اساسی کرد

 ./ان بسیج خواهد کردها باز کند، تمام عوامل و جریانات را علیه دامدار محصول، راه خود را به کارخانه
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  طرح خرید حمایتی محدودیت زمانی نداردطرح خرید حمایتی محدودیت زمانی ندارد/ / نرخ شیر خام افزایش یافتنرخ شیر خام افزایش یافت

نقطه توقف خرید حمایتی زمانی است که قیمت شیر به حالت تعادلی و نرخ : سازمان مرکزی تعاون روستایی گفتمدیرعامل 

 .مصوب تنظیم بازار برسد

با اشاره به تاثیر  خبرنگاران جوان،خبرنگار اقتصادی باشگاه حسین صفایی مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با 

روز گذشته در استان های قطب اصلی شیر آغاز شده و  05خرید حمایتی شیر خام از : خرید حمایتی بر نرخ شیر خام اظهار داشت

 .استان با کارخانه ها قرارداد منعقد شده است 0براین اساس در 

شرایط اجرای این پروژه در همه : سیستان و بلوچستان آغاز نشده ، گفتوی در پاسخ به این سوال که چرا خرید حمایتی در استان 

هزار کیلومتر فاصله دارند که این امر برای  544استان ها قابل اجرا نیست چرا که کارخانه های اطراف با این استان بیش از 

 .دامداران به سبب محدودیت تولید صرفه اقتصادی ندارد

ح خرید حمایتی و جمع آوری شیر مازاد از دامداران باید گفت که این امر تاثیر خود را در کل بازار با اجرای طر: صفایی ادامه داد

براساس استاندارهای الزم عاملی محدود کننده است که   ir دریافت کد: رئیس هئیت مدیره درادامه بیان کرد.خواهد گذاشت

 .مازاد دامداران به شیر خشک و خامه وجود نداشته باشدهمین امرموجب شده در همه استان ها کارخانه های تبدیل شیر 

نقطه توقف این : مدیر عامل سازمان تعاون روستایی در پاسخ به این سوال که طرح خرید حمایتی تا چه زمانی ادامه دارد، افزود

ف این طرح زمان مشخصی طرح زمانی خواهد بود که قیمت شیر به حالت تعادلی و نرخ مصوب تنظیم بازار برسد و از این رو توق

الی هزار تن شیر دراین طرح از دامداران خریداری می شود که خوشبختانه در اکثر  044روزانه بین : وی در ادامه یادآور شد.ندارد

 .استان ها با اجرای این طرح ضمن قیمت مناسب، میزان عرضه از سوی دامداران کاهش یافته است

با اجرای این طرح نرخ شیر خام : یتی بر اجرای نرخ مصوب از سوی کارخانه های لبنی بیان کردصفایی با اشاره به تاثیر خرید حما

درصد افزایش یافته و پیش بینی می شود که با ادامه این روند کارخانه ها تن به اجرای نرخ مصوب دهند و این  54بیش از 

 .ود می گرفتنددرحالیست که در صورت عدم اجرای این طرح قیمت ها روند نزولی به خ
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیهمیلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه  544544صادرات صادرات 

 544صادرات محصوالت لبنی به عراق و افغانستان کاهش یافته اما امکان صادرات اگرچه : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 .میلیون دالری این محصوالت به روسیه وجود دارد

ره به وضعیت صادرات با اشاخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با

مشکالت اداری، گمرکی و بانکی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن برای صادرات : لبنیات به روسیه اظهار داشت

 .به روسیه مرتفع شده و براین اساس شرکتهایی که روسیه مجوز صادرات به آنها داده می توانند محصوالت خود را صادر نمایند

با توجه به هزینه های باالی بازاریابی و شرایط سخت انعقاد اما امکان صادرات : به ارزآوری صادرات به روسیه بیان کردوی با اشاره 

 .میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه وجود دارد 544

کریدور سبز، کاهش تعرفه انعقاد قرارد داد : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اقدامات دولت در راستای صادرات به روسیه افزود

درصدی گمرک، بهبود مسائل بانکی و دریافت ال سی و صادرات کاال از جمله اقدامات اساسی دولت در خصوص صادرات به  94

 .روسیه به شمار می رود

 . گفتنی است که تخصیص مشوق های صادراتی نیز می تواند در امر صادرات تاثیر گذار باشد

اگرچه صادرات به عراق و افغانستان طبق روال انجام می شود اما میزان :بنیات به سایر کشورها عنوان کردوی با اشاره به صادرات ل

 .میلیون دالر رسیده است 694میلیون دالر به  654میلیون دالری از  14شرایط نا امن منطقه با کاهش  آن به سبب 

هدف به ویژه برای صادرات شیر خشک است که امیدواریم بتواند بازار پاکستان یکی دیگر از بازارهای : باکری در ادامه یادآور شد

 .خوبی برای صنعت لبنیات کشور باشد

در حال حاضر صنایع بزرگ و متوسط لبنی با ظرفیت : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان اظهار داشت

چند سال اخیر کارخانه های کوچک لبنی در تعطیلی به سر می برند و یا کامل به کار خود ادامه می دهند اما به سبب بحران های 

با ظرفیت ناقص به تولید ادامه می دهند که امیدواریم با بسته های حمایتی دولت در راستای خروج از رکود کارخانه های لبنی از 

 .این وضعیت نجات یابند
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیهمیلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه  544544صادرات صادرات 

 544صادرات اگرچه صادرات محصوالت لبنی به عراق و افغانستان کاهش یافته اما امکان : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 .میلیون دالری این محصوالت به روسیه وجود دارد

با اشاره به وضعیت صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با

گمرکی و بانکی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن برای صادرات مشکالت اداری، : لبنیات به روسیه اظهار داشت

 .به روسیه مرتفع شده و براین اساس شرکتهایی که روسیه مجوز صادرات به آنها داده می توانند محصوالت خود را صادر نمایند

ی بازاریابی و شرایط سخت انعقاد اما امکان صادرات با توجه به هزینه های باال: وی با اشاره به ارزآوری صادرات به روسیه بیان کرد

 .میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه وجود دارد 544

انعقاد قرارد داد کریدور سبز، کاهش تعرفه : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اقدامات دولت در راستای صادرات به روسیه افزود

افت ال سی و صادرات کاال از جمله اقدامات اساسی دولت در خصوص صادرات به درصدی گمرک، بهبود مسائل بانکی و دری 94

 .روسیه به شمار می رود

 . گفتنی است که تخصیص مشوق های صادراتی نیز می تواند در امر صادرات تاثیر گذار باشد

ان طبق روال انجام می شود اما میزان اگرچه صادرات به عراق و افغانست:وی با اشاره به صادرات لبنیات به سایر کشورها عنوان کرد

 .میلیون دالر رسیده است 694میلیون دالر به  654میلیون دالری از  14شرایط نا امن منطقه با کاهش  آن به سبب 

پاکستان یکی دیگر از بازارهای هدف به ویژه برای صادرات شیر خشک است که امیدواریم بتواند بازار : باکری در ادامه یادآور شد

 .وبی برای صنعت لبنیات کشور باشدخ

در حال حاضر صنایع بزرگ و متوسط لبنی با ظرفیت : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان اظهار داشت

 کامل به کار خود ادامه می دهند اما به سبب بحران های چند سال اخیر کارخانه های کوچک لبنی در تعطیلی به سر می برند و یا

با ظرفیت ناقص به تولید ادامه می دهند که امیدواریم با بسته های حمایتی دولت در راستای خروج از رکود کارخانه های لبنی از 

 .این وضعیت نجات یابند
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 فرآورده هاشیر و 
 ایرنا 5۹41/40/62 :تاریخ خبر

  حاشیه سود فرآورده های لبنی کفاف هزینه تولید را نمی دهد حاشیه سود فرآورده های لبنی کفاف هزینه تولید را نمی دهد 

صنایع برای تولید فرآوردهای لبنی باید هزینه های باالی تامین مواد : مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی گفت -ایرنا -تهران
و انرژی را متحمل شوند، درحالی حاشیه سود فرآورده های آنان کفاف هزینه های تولید  اولیه کیفی، بسته بندی، حمل و نقل، کارگر

 . را نمی دهد

به دلیل رکود بازار، کاهش مصرف و کمبود نقدینگیِِِِ : محمدرضا گنجی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

 .بزرگ نیستند و همین امر باعث تعطیلی صنایع کوچک می شودکارخانه های کوچک قادر به رقابت با واحدهای صنعتی 

کارخانه لبنی کوچک در پنج سال اخیر خبر داد و گسترش  044مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی کشور از تعطیلی 

 .واحدهای لبنی سنتی و زیرپله ای را از دیگر عوامل اثرگذار بر تعطیلی واحدهای صنعتی نام برد

 044کارخانه لبنی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور فعال بوده که در سال های اخیر تعداد آنها به  144براساس آمار : فتگنجی گ

 .واحد رسیده است و ادامه این روند می تواند خطراتی را برای این صنعت و سالمت جامعه ایجاد کند

 کند وزارت بهداشت با گسترش مراکز لبنی سنتی و زیرپله ای برخورد** 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی با تاکید براین که هیچ یک از واحدهای لبنی سنتی در کشور دارای مجوز فعالیت از 

مکاتباتی با این وزارتخانه برای جلوگیری از فعالیت و افزایش تعداد این : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیستند، افزود

 .ای در سطح کشور داشته ایم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده ایممراکز سنتی و زیرپله 

گنجی تاکید کرد، گسترش واحدهای لبنی سنتی و زیرپله ای رقیبی برای صنایع لبنی شده و هر چقدر تعداد این مراکز افزایش 

 .می یابد از تعداد واحدهای صنعتی کاسته می شود

عرضه فرآورده های لبنی بی کیفیت از هزینه های پایین تولید نیز برخوردارند که  مراکز لبنی سنتی و زیرپله ای ضمن: وی گفت

 .همین امر باعث رشد روزافزون این مراکز در شهرها شده است

با گسترش این مراکز عالوه بر نابودی صنایع لبنی : وی بر توجه مسووالن به سالمت و بهداشت عمومی جامعه تاکید کرد و گفت

 .بروز بیماری های واگیردار همچون تب مالت باشیم باید در انتظار

 کارخانجات بزرگ با نیمی از ظرفیت کار می کنند** 

واحدهای تولیدی : تن در روز کار می کنند، گفت 54گنجی با بیان این که بخش عمده صنایع لبنی کوچک با ظرفیت تولید 

که این برای تامین نیاز داخلی و دستیابی به صادرات بیشتر درصد ظرفیت خود کار می کنند  54تا  14متوسط و بزرگ نیز با 

 .کافی نیست

میلیون تن شیرخام در  069براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی اگر سالیانه : مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنایع لبنی تصریح کرد

دمصرفی، مراکز لبنی سنتی و زیرپله ای می میلیون تن آن وارد صنایع لبنی می شود و مابقی به خو 665کشور تولید شود حدود 

کیلوگرم اعالم  544تا  04گنجی سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در کشور را براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی بین .رسد

که این براساس آمار این وزارتخانه رقم سرانه مصرف شیر در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان پائین تر است : کرد و گفت

 .کاهش مصرف نیز در روند فعالیت های صنایع لبنی نقش بسزایی دارد

انتظار می رود : وی از علل رشد روزافزون مراکز لبنی سنتی و فله ای و زیرپله ای را کاهش توان خرید مردم عنوان کرد و افزود

انه بدهد تا این صنعت بتواند به حیات خود ادامه دولت همانند دیگر کشورها به بخش تولید شیر و فرآورده های لبنی با کیفیت یار
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کیلوگرم به ازای هر ایرانی برسد که این امر  564به گزارش ایرنا، براساس برنامه پنجم توسعه باید سرانه مصرف شیر به مرز .بدهد

 .نیازمند افزایش قدرت خرید مردم در شیر و فرآورده های لبنی است

کیلوگرم  044تا  154کیلوگرم و برای کشورهای پیشرفته بین  954بنی در اکثر کشورهای دنیا سرانه مصرف شیر و فرآورده های ل

 .است
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 صادرات و واردات

 فارس - /6۳41۰45:  تاریخ

    ۱5۱5میلیارد دالر کاالی کشاورزی در سال میلیارد دالر کاالی کشاورزی در سال   ۱۱بینی صادرات بینی صادرات   پیشپیش
میلیارد دالر کاالی کشاورزی از کشور  0امسال حدود : بینی کرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع پیش

 . صادر شود

ه همراه رئیس هیات مدیره و مهرفرد ب علی اکبر رسانی وزارت جهاد کشاورزی، پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درباره  باغی این استان، های کشاورزی و طرح در بازدید از مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی و تعدادی از مدیران استانی

بینی  میلیارد دالر کاالی کشاورزی پارسال از کشور صادر شد که پیش 6بیش از : صادرات کاالهای کشاورزی از کشور گفت

 .میلیارد دالر برسد 0کنیم، امسال با یک میلیارد دالر افزایش به  می

میلیارد تومان به کشاورزان  5944تاکنون : کاران گلستانی گفت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درباره طلب گندم

 .لستانی هم به زودی پرداخت خواهد شددرصد باقیمانده طلب کشاورزان گ 91درصد طلب آنهاست و  00پرداخت شده که معادل 

 .هزار تن گندم تضمینی خریداری شده است 144کاران گلستانی بیش از یک میلیون و  امسال از گندم: وی افزود

همچنین حسین صفایی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در بازدید از مزارع و مجتمع تولید 

های جدید  ها و زنجیرهای تولید از سیاست پرداخت تسهیالت برای تاسیس کشت و صنعت: شهرستان رامیان گفت گوشت مرغ در

 .وزارت جهاد کشاورزی است

  های مهم توسط این وزارت خواهد اعطای تسهیالت برای خرید زمین هم به تولید کنندگان برای نخستین بار از برنامه: وی افزود

 .بود

های تولید بخش  از حمایت وزارت جهاد کشاورزی از شرکت تعاونی مرکزی تعاون روستایی ایران در عین حال، مدیر عامل سازمان

 .کشاورزی خبر داد

های رامیان و آزادشهر  های بخش کشاورزی شهرستان در بازدید از پروژه مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز

 .ر از مزارع استان به سیستم نوین کشاورزی مجهز شدندهزار هکتا 09تاکنون : اظهار داشت

 .هزار هکتار دیگر از مزارع نیز تحت پوشش این سیستم قرار گیرند 5قرار است که  05در سال : افزود وی

بندان در نوار جنوبی استان از  های زیرزمینی، احداث آب سازی و تقویت آب سفره به منظور ذخیره: خاطرنشان کرد مهاجر

 .های سازمان جهاد کشاورزی گلستان در سال جاری است یتاولو

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054091445590 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  چهارم استچهارم است  مشوق صادراتی، سهمشوق صادراتی، سههای لبنی از های لبنی از   سهم کارخانهسهم کارخانه

گذراند که هر روز زوایای بیشتری از آن آشکار شده و خبرهای جدیدی  های صادراتی در حالی مراحل پایانی خود را می مشوق

 .پیچد ها می درباره آن در رسانه

ار شده و خبرهای گذراند که هر روز زوایای بیشتری از آن آشک های صادراتی در حالی مراحل پایانی خود را می مشوق

 .پیچد ها می جدیدی درباره آن در رسانه

 944اگرچه : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور امروز در گفت

 .های لبنی نیست شرکتمیلیارد تومان برای حمایت از صادرات لبنیات، از دولت درخواست شده، اما تمام این پول برای 

کند،  محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه دولت برای بهبود شرایط تولید و رفاه حال تولیدکنندگان، از اقدامات ضروری دریغ نمی

میلیارد تومان از این مبلغ، مخصوص سازمان تعاون روستایی برای جبران بخشی از ضررهایی است که بابت خریدهای  54: افزود

 .متحمل شده است حمایتی

به گفته وی، سازمان تعاون روستایی از ابتدای خردادماه سال جاری، خرید حمایتی شیرخام را آغاز کرده و در حال حاضر روزانه 

بنابراین الزم است که این سازمان، از مبلغی که برای حمایت از . شود هزار تن از این محصول در سراسر کشور خرید می حدود یک

 .شود، سهمی هرچند کوچک داشته باشد رداخت میصنعت شیر پ

های متنوع لبنی به کشورهای مختلف صادر شده  هزارتن از فرآورده 644مالصالحی در پایان با بیان اینکه سال گذشته بیش از 

ی را تا حدودی به رود با ارائه مشوق صادراتی، این عدد به باالی یک میلیون تن رسیده و بازار داخل امید می: است، خاطرنشان کرد

 ./تعادل برساند
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  اکبرمشتی در حال ثبتاکبرمشتی در حال ثبتبرند برند / / ها برای صادرات بستنی سنتی ایران ناکام ماندها برای صادرات بستنی سنتی ایران ناکام ماند  رایزنی عراقیرایزنی عراقی

 .های تولید بستنی سنتی ایران و تقاضا برای صادرات بستنی اکبرمشتی به نتیجه نرسید بازدید هیأت عراقی از شرکت

 .های تولید بستنی سنتی ایران و تقاضا برای صادرات بستنی اکبرمشتی به نتیجه نرسید بازدید هیأت عراقی از شرکت

کشورهای عربی خواستار بستنی سنتی و : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت فروشان امروز در گفت بستنیمدیرعامل اتحادیه 

 .ای ایران هستند، اما به لحاظ قیمت صرفه اقتصادی چندانی برای ایران ندارد میوه

دهد  ها نشان می ای به ایران آمدند، اما بررسی هیأتی برای بازدید و رایزنی جهت صادرات بستنی سنتی و میوه: اسکندر آزموده افزود

علت طعم و کیفیت باالی بستنی ایران، سود قابل توجهی برای صادرات به این کشورها وجود  با وجود استقبال کشورهای منطقه به

 .شود ندارد، هرچند صادرات بستنی سنتی توسط افراد حقیقی و خارج از صنف انجام می

و طعم و مزه بستنی ایرانی و تنوع آن باعث شده متقاضیانی از کشورهای عمان، کویت و امارات،  کیفیت: وی خاطرنشان کرد

 .پاکستان و عراق پیدا کند، اما هنوز صادرات انبوه صورت نگرفته است

 برند اکبرمشتی در حال ثبت

صورت گرفت و پس از  "محمدریش"م نخستین تولید بستنی کشور توسط شخصی به نا: فروشان ادامه داد مدیرعامل اتحادیه بستنی

 .عنوان دومین تولیدکننده بستنی به عهده گرفت آن مرحوم اکبرمشتی تولید بستنی را به

صورت دستی و با بهترین کیفیت ادامه داد و پس از آن عبداالکبر مشتی و پس  مرحوم مشتی تولید بستنی را به: آزموده تصریح کرد

 .دامه دادنداز آن پسران وی تولید بستنی را ا

ها  ها حاکی است با توجه به حسن شهرت برند آن مرحوم، رایزنی برند اکبرمشتی هنوز به ثبت نرسیده، اما شنیده: وی یادآور شد

 .برای ثبت ملی آن صورت گرفته است

با این حال، . مه یافترقابت تنگاتنگی بین ایران و ترکیه در بازارهای عراق وجود داشت که به نفع ترکیه خات: آزموده تأکید کرد

 .های لبنی صادرات موفقی دارند بستنی پاستوریزه برخی شرکت

 .شود بندی و صادر می ها بسته گرمی توسط کارخانه 144تا  54بندی  های سنتی در بسته بستنی: وی اظهار داشت

ت محلی خود و عرضه آن در سازی فلوریدای آلمان اقدام به تولید این محصول در کنار محصوال گفتنی است، شرکت بستنی

شهرهای مختلف آلمان کرده است، هرچند به گفته روزنامه برلینر سایتونگ، نگرانی بابت قیمت زعفران و تولید آن در اروپا وجود 

 ./داشته است
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 صادرات و واردات
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  حذف نمک از دریافت ارز مبادله ایحذف نمک از دریافت ارز مبادله ای/ / قلم کاال مشمول ارز متقاضی شدقلم کاال مشمول ارز متقاضی شد  ۸۱۸۱واردات واردات 

قلم کاالی دیگر از دریافت ارز  19به دنبال سیاست بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و نوع ارز اختصاص یافته به آنها، واردات 

 .ای ممنوع شد مبادله

قلم کاالی دیگر از  ۸۱به دنبال سیاست بازنگری در فهرست کاالهای وارداتی و نوع ارز اختصاص یافته به آنها، واردات 

  .ای ممنوع شد دریافت ارز مبادله

اردات ای ممنوع شده و و اعالم شده، از این پس از دریافت ارز مبادله  قلم ردیف تعرفه 19به گزارش ایانا از وزارت صنعت، واردات 

 .پذیر است آنها به هر میزان که باشد فقط با ارز متقاضی امکان

های اکوسین، ماسه سنگ، سایر  درصد یا بیشتر سیلیس، سنگ، سنگ 05این اقالم شامل نمک معمولی، شن و ماسه دارای 

نما، اکسیدها  سنگ چوب های جامد، زغال های تراش یا ساختمان، زغال سنگ قیری، زغال قالبی، گلوله زغال سنگ و سوخت سنگ

های  ای، مصنوعات سنگی، گلوله های شیشه ها، فریت های چینی و سرامیکی رولعابی، لعاب و هیدروکسیدهای آهن، خاک رنگی، رنگ

 .سازی است بهای بدلی و شمش مفتول های گران سرامیکی، سنگ

ردات اقالم مذکور از طریق دفتر مقررات صادرات و واردات ای در وا نامه ممنوعیت استفاده از ارز مبادله بر اساس این گزارش، آیین

 .های کشور ابالغ شده است های صنعت، معدن و تجارت استان سازمان توسعه تجارت به گمرکات، بانک مرکزی و سازمان

تعرفه در فهرست کاالهای وارداتی  9144ردیف تعرفه، تاکنون بیش از  0154همچنین به دلیل اقدامات اصالحی دولت از مجموع 

قرار دارد که واردات آنها عالوه بر ارز متقاضی با پرداخت  54با ارز متقاضی قرار گرفته که از این میان نیز هزار ردیف تعرفه در گروه 

 .پذیر است برابر سود بازرگانی امکان 9

کارشناسی است و اقالمی که به تصویب   تمر در دست بررسیای به ارز متقاضی به طور مس بر همین اساس روند تبدیل ارز مبادله

 .های ذیربط ابالغ خواهد شد برسد، به تدریج طی بخشنامه به دستگاه
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 صادرات و واردات

 جوان خبرنگاران - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  واردات کنجد از پاکستان و افغانستانواردات کنجد از پاکستان و افغانستان

 .تن کنجد وارد کشور شده است 051هزارو  66  05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9طبق آمار گمرک در 

  تن 051هزارو  66 05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9گمرک در طبق آمار  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

 .کنجد وارد کشور شده است

 .وارد کشور شده است 145،106،015،505و ارزش ریالی  0،056،505گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 5،001،459 01،509،609،541 160،091 پاکستان 5

 115،111 95،500،054،554 010،914 افغانستان 5

امارات  5

متحده 

 عربی

99،444 5،959،516،644 04،455 

 055،559 95،645،465،115 590،051 هند 5

 9،011،509 11،115،056،650 9،460،400 پاکستان 9

 550،905 1،069،564،516 09،094 پاکستان 9

 90،655 110،011،594 91،406 ازبکستان 9

 9،151،066 05،149،610،100 5،505،150 افغانستان 9

امارات  9

متحده 

 عربی

514،444 1،400،110،514 965،106 

 5،500،609 10،600،940،110 155،405 هند 9

 16،096 9،615،100،114 50،195 هند 9
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیهمیلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه  544544صادرات صادرات 

 544عراق و افغانستان کاهش یافته اما امکان صادرات  اگرچه صادرات محصوالت لبنی به: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 .میلیون دالری این محصوالت به روسیه وجود دارد

با اشاره به وضعیت صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با

مشکالت اداری، گمرکی و بانکی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن برای صادرات : لبنیات به روسیه اظهار داشت

 .به روسیه مرتفع شده و براین اساس شرکتهایی که روسیه مجوز صادرات به آنها داده می توانند محصوالت خود را صادر نمایند

با توجه به هزینه های باالی بازاریابی و شرایط سخت انعقاد اما امکان صادرات : ه روسیه بیان کردوی با اشاره به ارزآوری صادرات ب

 .میلیون دالر محصوالت لبنی به روسیه وجود دارد 544

رفه انعقاد قرارد داد کریدور سبز، کاهش تع: دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اقدامات دولت در راستای صادرات به روسیه افزود

درصدی گمرک، بهبود مسائل بانکی و دریافت ال سی و صادرات کاال از جمله اقدامات اساسی دولت در خصوص صادرات به  94

 .روسیه به شمار می رود

 . گفتنی است که تخصیص مشوق های صادراتی نیز می تواند در امر صادرات تاثیر گذار باشد

اگرچه صادرات به عراق و افغانستان طبق روال انجام می شود اما میزان :ا عنوان کردوی با اشاره به صادرات لبنیات به سایر کشوره

 .میلیون دالر رسیده است 694میلیون دالر به  654میلیون دالری از  14شرایط نا امن منطقه با کاهش  آن به سبب 

ات شیر خشک است که امیدواریم بتواند بازار پاکستان یکی دیگر از بازارهای هدف به ویژه برای صادر: باکری در ادامه یادآور شد

 .خوبی برای صنعت لبنیات کشور باشد

در حال حاضر صنایع بزرگ و متوسط لبنی با ظرفیت : دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان اظهار داشت

های کوچک لبنی در تعطیلی به سر می برند و یا کامل به کار خود ادامه می دهند اما به سبب بحران های چند سال اخیر کارخانه 

با ظرفیت ناقص به تولید ادامه می دهند که امیدواریم با بسته های حمایتی دولت در راستای خروج از رکود کارخانه های لبنی از 

 .این وضعیت نجات یابند
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 صادرات و واردات

 جوان خبرنگاران - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  عمده واردات سبوس از کشور آذربایجان استعمده واردات سبوس از کشور آذربایجان است

 .تن سبوس وارد کشور شده است 515هزارو  60  05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9طبق آمار گمرک در 

  تن 515هزارو  60 05ماه منتهی به اردیبهشت سال  9طبق آمار گمرک در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

 .وارد کشور شده است  سبوس

 .ده استوارد کشور ش 96،509،005،056و ارزش ریالی  100،106گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی (گ.ک)وزن

 60،010 9،404،015،010 110،510 آذربایجان 5

امارات  5

متحده 

 عربی

911،610 5،510،900،904 54،096 

 00،556 9،040،646،091 055،954 سوئیس 5

 14،600 9،005،961،444 094،444 سوئیس 5

 155،550 54،065،160،116 5،005،504 آذربایجان 9

امارات  9

متحده 

 عربی

565،119 1،540،410،000 549،551 

 50،904 011،596،909 00،004 ترکیه 9

 14،940 9،015،464،645 050،054 سوئیس 9

 00،160 5،015،605،490 959،444 قزاقستان 9
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 صادرات و واردات
 فودپرس 0/62تیر ماه  59شنبه 

  موز اوکراین در صف واردات به ایران ماندموز اوکراین در صف واردات به ایران ماند

در شرایطی که پس از کودتای یک شبه ترکیه، مرزهای زمینی و هوایی ایران با این کشور موقتا بسته شده است،  <کشاورزی

محصوالت کشاورزی اعالم کرد که تا اطالع ثانوی مبادالت تجاری محصوالت کشاورزی نیز به حالت تعلیق  رئیس اتحادیه ملی

از  CIS اوکراین و صادراتی که عمدتا با مقصد کشورهای "موز"درآمده و امیدواریم هر چه زودتر وقفه واردات محصوالتی همچون 

 .کنند، برطرف شود ترکیه عبور می

به پایان رسید اما همه مسافرت  کودتای نظامی در ترکیه گرچه اتفاق چندان بزرگی نبود و به سرعت : ر کرداظها سیدرضا نورانی

های زمینی و هوایی به اضافه مرزهای مشترک این کشور با ایران، تا بازگشتن به شرایط عادی و برقراری ثبات و امنیت در ترکیه 

 .ددا مبادالت تجاری ایران و ترکیه در بخش کشاورزی به حالت عادی برگرددبسته است؛ بنابراین باید قدری صبر کنیم تا مج

مسلما طی روزهای آتی و تا باز شدن مرزهای ایران و ترکیه، ترافیک زیادی پشت مرزهای دو کشور در زمینه : وی افزود

بیشترین میوه وارداتی اشاره کرد  ن به عنوا "موز " های صادراتی و وارداتی کشاورزی وجود خواهد داشت که می توان به  محموله

 .که عمده آن از اوکراین و از طریق بندر مرسین به کشور وارد می شود

هستند و  CIS مبدأ عمده محصوالت وارداتی از ترکیه در این فصل، کشورهای: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ادامه داد

همین کشورها هستند یا شامل محصوالت ترانزیتی و صادرات مجدد می  عمده محصوالت صادراتی ایران به ترکیه نیز با مقصد

نورانی با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی به زودی این مشکل حل می شود و مبادالت تجاری ایران و ترکیه به حالت .شوند

و ترکیه در بخش کشاورزی نیست و  این برهه زمانی فصل پر ترافیکی از نظر مبادالت تجاری ایران: عادی باز می گردد، افزود

تر تجارت  خوشبختانه با توجه به حل و فصل شدن مشکالت وضعیت نا امن در ترکیه دستگیری کودتاچیان امیدواریم هرچه سریع

 .کشاورزی دو کشور برقرار شود

رهای اصلی از جمله ارتش ترکیه اعالم کرد که علیه دولت رجب طیب اردوغان کودتا کرده و کنترل شه( جمعه)شب گذشته 

اما . است  آنکارا و همچنین مناطق مختلف از جمله رادیو و تلویزیون دولتی، فرودگاه و پارلمان را تحت کنترل خود گرفته  استانبول، 

تا ساعاتی بعد با حضور مردم و حامیان اردوغان، کودتای ارتش ترکیه ناکام ماند و تا این لحظه تعداد زیادی از کسانی که در کود

در این میان مرزهای هوایی و زمینی ایران و ترکیه فعال بسته است و پروازهای ایران .اند نقش داشتند توسط دولت بازداشت شده

 .برای بازگرداندن مسافران ایرانی به صورت یکطرفه انجام می شود

ها و امنیت بار، متوقف شده و  ت کامیونهمچنین صادرات ایران به ترکیه در پی اتفاقات و کودتای شب گذشته، به دلیل حفظ امنی

قاعدتا ترانزیت کاال بین ایران وترکیه نیز متوقف شده . مرزهای زمینی و هوایی با ترکیه تا رسیدن به وضعیت ثبات بسته خواهد بود

 .است
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  0/: تاریخ

  بهبود شرایط کشاورزان با حذف ارز مبادله ای جوبهبود شرایط کشاورزان با حذف ارز مبادله ای جو//پیش بینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دامپیش بینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام

کشور دنیا صادر شد و امسال با توجه  55به  هزارتن خوراک دام 914سال گذشته : رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان گفت

 .به رکود در بازار و عدم نقدینگی تالش میکنیم همین حجم از صادرات حفظ شود

 خبرنگاران جوان، خبرنگار اقتصادی باشگاهمجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با 

واردات برخی اقالم نهاده های دامی همچون ذرت، کنجاله سویا، جو به کشور صورت می گیرد که به سبب تعرفه باال و مازاد تولید 

 . توجیه اقتصادی ندارد

میانگین ارزش واردات ذرت دامی، کنجاله سویا، جو  05در سه ماه ابتدای سال : وی با اشاره به ارزش واردات این محصوالت گفت

میلیون دالر بود و میانگین درصد تغییرات ارزش ذرت دامی، جو دامی و دانه  554و  05، 15،  910 دامی و دانه سویا به ترتیب 

 .درصد افزایش داشته است 51درصد کاهش و کنجاله سویا  55و  50،  15قبل به ترتیب سویا نسبت به مدت مشابه سال 

دالر،کنجاله  994دالر، جو  956متوسط قیمت اقالم نهاده های دامی ذرت : : قدیری با اشاره به قیمت نهاده های دامی بیان کرد

 5665درصدی،کنجاله سویا  0سال گذشته ذرت با کاهش  دالر بوده که در مقایسه با سه ماه نخست 059دالر، دانه سویا  051سویا

 .درصدهمراه بوده است 55درصد و دانه سویا  5565درصد، جو 

رئیس انجمن کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با اشاره به میانگین ارزش اقالم عمده واردات نهاده های دامی عنوان 

به ترتیب  05جاله سویا، جو دامی و دانه سویا از کل واردات در سه ماه ابتدای سال میانگین درصد سهم ارزش ذرت دامی، کن: کرد

 .درصد بوده است 160و  965،  969،  165

  صادرات یک میلیون تنی خوراک دام در آینده ای نزدیک*** 

کشور دنیا صادر شد و  55ام به هزارتن خوراک د 914سال گذشته : وی با اشاره به صادرات انواع خوراک دام، طیور و آبزیان افزود

امسال با توجه به رکود در بازار و عدم نقدینگی تالش میکنیم همین حجم از صادرات حفظ شود، گرچه در برنامه ششم توسعه، 

باید گفت که افزایش صادرات و به  صادرات یک میلیون تنی خوراک دام جهت صادرات به بیست کشور دنیا پیش بینی شده اما 

 .دن سهم بیشتر در بازارهای بین المللی تنها با شعار و وعده مسئولین محقق نخواهد شددست آور

 ارجحیت نهاده های وارداتی به داخلی***

موافق قدیری در پاسخ به این سوال که دامداران نظراتی مبنی بر برتری کیفیت نهاده های وارداتی نسبت به داخلی دارند، بیان 

لی بسته به نوع استان، مدیریت مزرعه، تکنولوژی های روز دنیا، ماشین االت برداشت، حمل و نقل، انبار کیفیت نهاده های داخ: کرد

و محل نگهداری طوالنی مدت نهاده دامی، متفاوت است و به سبب افزایش نظارت های بهداشتی و فنی اقالم وارداتی در مبادی 

 .متری در مقایسه با اقالم داخلی دارندکیفیت باالتر و ضایعات ک  ورودی و همچنین کشور مبدا،

طبیعی است پرورش دهندگان دام، طیور و آبزیان و کارخانجات تولیدکننده خوراک دام به سبب قیمت مناسب تر : وی ادامه داد

 .نهاده وارداتی در اکثر فصول سال و در دسترس بودن و یکنواختی اقالم، آن را به مواد اولیه داخلی ترجیح می دهند

 حذف ارز مبادله ای جو شرایط کشاورزان را بهبود بخشید* **
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با توجه به تعرفه : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به وضعیت تولیدکنندگان نهاده های دامی بیان کرد

ن وضعیت مساعدتری را پیش رو درصدی برخی اقالم همچون جو دامی و حذف ارز مبادله ای در ماه گذشته، کشاورزا 94واردات 

 .خواهند داشت

برای واردات کنجاله سویا و افزایش فعالیت کارخانه های روغن کشی فرمولی خاص در نظر گرفته شده : قدیری در ادامه یادآور شد

 .به طوریکه در ازای واردات دانه سویا بایستی حجم خاصی از کنجاله سویا وارد شود

حال و هوای امروز تجارت نشان : ی رشد تجارت خارجی باید استراتژی مناسب تری در نظر بگیرد، گفتوی با بیان اینکه دولت برا

 .های مختلف تجاری شده است شدن آن دارد، فرآیندی که منجر به حضور و رقابت تنگاتنگ ظرفیت از جهانی

 توسعه صادرات یکی از گام های تحقق اقتصاد مقاومتی*** 

رغم اقداماتی که در جهت رشد تجارت خارجی و حضور بیشتر در بازارهای جهانی صورت  کشورمان علی  قدیری با بیان اینکه در

اما متاسفانه به سبب اتکای بیش از حد به سیستم سنتی، هنوز تحوالتی که متناسب با شأن و جایگاه ایران در : گرفته است، گفت

 .المللی باشد به وجود نیامده است صحنه تجارت بین

توسعه صادرات و  : رئیس انجمن خوراک دام و طیور با اشاره به برنامه های انجمن در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی یادآور شد

خود کفایی تولید خوراک دام از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی است که برای تحقق آن الزم است که گام های بلندی برداشته 

 .شود

 ع دامداران تمام شدعرضه جو در بورس به نف*** 

 544سابقه بورس در دنیا به : قدیری در پاسخ به این سوال که عرضه جو در بورس کاال به ضرر دامداران است یا خیر، اظهار داشت

انتظار نداریم که همسطح  سال قبل بازمیگردد و با شرایط فعلی اقتصاد،  1سال قبل باز میگردد اما سابقه بورس کاالی ایران به 

 .های مطرح جهان فعالیت نماییم بورس

دولت امسال به جای خرید تضمینی بحث قیمت تضمینی را اجرایی خواهد کرد چرا که این امر : این فعال اقتصادی در ادامه افزود

 .دیگر خیال کشاورز را از باب اینکه محصول روی دستش باقی نمی ماند آسوده می کند

دامداران به سبب باال : ان مبنی بر باال بودن قیمت نهاده های دامی در بورس کاال بیان کردوی با اشاره به گالیه مندی های دامدار

بودن قیمت نهاده های دامی و تاثیر گذاری آن در قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی گالیه مند هستند که با آزاد سازی واقعی 

مرتفع خواهد شد ضمن آنکه بدون هیچ گونه چالشی در یک  اقتصاد، خصوصی سازی و ثبات نرخ ارز نگرانی و دغدغه دامداران

 .فضای رقابتی به تولید خود ادامه می دهند

با در نظر گرفتن استاندارد محصوالت و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با : رئیس انجمن خوراک دام و طیور آبزیان ادامه داد

مت تولیدات کشاورزی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگی بهتری برای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، کیفیت و قی

 .عرضه به بازارهای بین المللی برخوردار می شوند

درصد  64متاسفانه در حال حاضر : قدیری با اشاره به عواملی که قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی را افزایش می دهد، بیان کرد

ها و دامداری ها و مراکز غیرمجاز تولید خوراک دام و به روش کامال سنتی تولید می شود که  تولید خوراک دام کشور در مرغداری

 .این موضوع درنهایت باعث افزایش قیمت تمام شده محصوالت پروتئینی، کاهش بهره وری و افزایش ضایعات می شود

 کاهش ضایعات نهاده های دامی خود کفایی را به همراه دارد*** 
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درصد مواد اولیه  95طیق آمار وزارت جهاد کشاورزی حداقل : ه تاثیر کاهش ضایعات در واردات نهاده های دامی گفتوی با اشاره ب

حجم بسیار باالیی از واردات نهاده های دامی کاهش و از خروج   محصوالت از مزرعه تا سفره به هدر می رود که با کاهش ضایعات

  .ارز از کشور جلوگیری می شود

کاهش ضایعات نهاده های دامی، افزایش کیفیت محصوالت پروتئینی و کنترل و بازرسی راحت تر : ری در ادامه بیان کردموافق قدی

از نظر مسائل بهداشتی دامپزشکی و فنی با استفاده از ظرفیت و پتانسیل بالقوه ای که در کارخانه های تولید خوراک دام صنعتی 

 .فراهم شده، میسر و انجام پذیر است

درصد به ظرفیت  54اگر وزارت جهاد کشاورزی همت نماید و با حمایت عملیاتی و اجرایی باعث شود تا امسال : ی تصریح کردو

تولید کارخانه های خوراک دام، طیور و آبزیان بیفزاییم می توان امیدوار بود که این امر به صرفه جویی ارزی، رونق اقتصاد 

 .ئین حیوانی، افزایش سرانه مصرف این محصوالت و در نهایت سالمت جامعه منجر شوددامپروری، کاهش قیمت تمام شده پروت

/news/fa/ir.yjc.www//:http5611505D%/0%DB%BE 
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  خارجی ها را شیرین می کندخارجی ها را شیرین می کند  وقتی صادرات فله عسل کاموقتی صادرات فله عسل کام

با توجه به صادرات فله عسل ایرانی الزم است که برند سازی محصول صورت گیرد تا برخی :مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت

 .کشورها عسل با کیفیت و مرغوب ایرانی را به نام خود در بازارهای دنیا عرضه نکنند

، کشور ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان عسل در دنیا به شمار می رود که با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

طعم   چهارفصل، امکان رشد و توسعه در این بخش فراهم است اما مشکالت متعدد بر سر راه زنبورداران،  وجود دارا بودن طبیعت

شیرین عسل را به کام آنها تلخ کرده ،چرا که آنها با مشقت فراوان تولید خود را به سر انجام می رسانند اما بهره کافی از آن نمی 

با صادی باشگاه خبرنگاران جوان،خبرنگار اقتعفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با   بر این اساس.برند

با توجه به شرایط جوی مساعد و بارش های مداوم ، تولید در : اشاره به وضعیت تولید و خسارت ریز گردها به کندوها اظهار داشت

وان پیش برداشت در مرداد ماه آغاز می شود از این رو نمی ت مقایسه با سال گذشته با افزایش همراه خواهد بود اما به سبب آنکه 

 .بینی در خصوص میزان تولید داشت

ریز گردها خسارت چشمگیری به کندوهای زنبور عسل وارد کردند که تا فصل : وی با اشاره به تاثیر پدیده ریزگردها بر تولید گفت

 .برداشت نمی توان میزان دقیق خسارت را تخمین زد

ا و پدیده ریز گردها طی سال های اخیر موجب شده که گفتنی است که کمبود بارندگی، خشکسالی، گرمای بیش از حد هو

 .برداشت از کندوها به شدت کاهش یابد

 نقش زنبورعسل در طبیعت غیر قابل چشم پوشی است*** 

هفتادوچهار هزار زنبوردار با شش هزار و سیصد کندو در کشور در حال فعالیت هستند که مشکالتی همچون :رئیسی ادامه داد

ا، نداشتن ردیف بودجه و عدم برخورداری زنبورداران از بیمه تامین اجتماعی، کاهش میزان برداشت عسل از هر بیماری، ریز گرده

 .کیلو را به همراه داشته است 5الی  1کندو به میزان 

سه سال متاسفانه در : وی با اشاره به اینکه از نقش زنبور عسل در طبیعت به عنوان یک موهبت الهی نمی توان چشم پوشید، گفت

سایر کشورها  اخیراز زنبورداران برای ورود به مراتع و مزارع در روستاها وجه دریافت می شود که این امر پسندیده نیست چرا که 

برای ورود زنبوردارن به سبب نقش ویژه زنبور عسل در گرده افشانی و جلوگیری از پوکی دانه های روغنی یارانه پرداخت می 

عدم توجه به صنعت زنبور عسل به عنوان صنعت سبز گرده : یه زنبورداران در ادامه یادآور شدمدیرعامل اتحاد .کنند

افشانی،مشکالتی ایجاد کرده چرا که به این صنعت تنها به عنوان تولید عسل نباید نگاه کنیم بلکه آخرین شانس در طبیعت برای 

 .فزایش کمی و کیفی محصوالت باغی را به همراه داردگرده افشانی گونه های گیاهی توسط زنبور عسل است که با خود ا

 صادرات عسل کاهش یافت*** 

وسیله مناسب برای حمل و نقل زنبورستان ها به کار گرفته نشده و : وی با اشاره به مشکالت حمل و نقل زنبورستان ها عنوان کرد

ه کنیم که درنهایت این امر به سبب آسیب رساندن به از این رو مجبوریم که از کامیون های معمولی برای بحث حمل و نقل استفاد

 .محصول خسارت فراوانی را در بر دارد

حذف استاندارد اجباری و تبدیل آن به تشویقی ضربه مهلکی به صادرات وارد : رئیسی با اشاره به برداشته شدن استاندارد گفت

 .ری استکرده است چرا که استاندارد عسل برای بازارهای صادراتی امری ضرو

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 544هزار تن به مرز یک هزار و  0الی  6صادرات عسل با حذف استاندارد اجباری از مرز : وی با اشاره به میزان صادرات بیان کرد

تن رسیده و حال الزم است هر چه سریع تر سازمان ملی استاندارد برای جلوگیری از رشد قارچ گونه عسل های بی نام و نشان و 

گان ، مجدد استاندارد عسل را اجباری کند چرا که این امر از سوء استفاده عسل های تقلبی که بی اعتمادی حمایت از تولیدکنند

 .همراه دارد، جلوگیری می نماید بازارهای هدف را به 

 صادرات فله عسل به اسم ایران به کام ترکیه*** 

عمده صادرات عسل به ترکیه است، گرچه در خواست هایی : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران با اشاره به عمده صادرات عسل افزود

 .برای عسل تگ گلی ایران از سوی چین داده شده که با آنها در حال مذاکره هستیم

گفتنی است که عمده تولید عسل چین تک دانه های روغنی است که آنها برای استفاده از عسل به عنوان داروی گیاهی خواستار 

 .ب کشور ما هستندعسل های باکیفیت و مرغو

یکی از مهم ترین چالش های این صنعت به شمار می رود چرا که صادرات فله عسل به  در این میان صادرات فله عسل ایرانی 

 .کشورهای چین، عراق و ترکیه موجب شده که آنها فرصت را غنیمت بشمارند و از آب گل آلود عسل ناب ایرانی بگیرند

با توجه به صادرات فله عسل ایرانی الزم است که برند سازی محصول صورت گیرد تا برخی : عسل گفتوی با اشاره به برند سازی  

 .کشورها عسل با کیفیت و مرغوب ایرانی را به نام خود در بازارهای دنیا عرضه نکنند

 شرکت های لبنی به دنبال عسل بی کیفیت هستند*** 

کیه، عراق و افغانستان درجه سه هستند چرا که غیر ممکن است با وجود قیمت عمدتا عسل های صادراتی به تر: رئیسی ادامه داد

هزار تومان مرغوب و با کیفیت  55الی 1کیلویی  هزار تومانی هر کیلو عسل طبیعی ،عسل صادراتی با قیمت  11الی  10تمام شده 

الی  54ی با کیفیت و به اصالح تک گلی بین در بازار قیمت عسل ها: وی با اشاره به قیمت هر کیلو عسل طبیعی بیان کرد.باشد

برخی : رئیسی با اشاره به آنکه برخی شرکت های لبنی خواهان عسل های بی کیفیت هستند، بیان کرد.هزار تومان است 04

هزار تومان هستند و حال باید گفت که عسل با چنین قیمتی چیزی جز گلوکز و  1شرکت های لبنی خواستار عسل با قیمت 

 .نیست که متاسفانه شرکت های لبنی خواهان عسل با شهد تقلبی هستند اسانس

با اجباری شدن استاندارد عسل عالوه بر کاهش سوء استفاده برخی سودجویان، : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در ادامه افزود

 .نیز پلمپ خواهد شد  واحدهای غیر مجاز

از آن جا که چند سازمان مرتبط با مواد غذایی از جمله سازمان : ل بیان کردوی بااشاره به نظارت چند سازمان بر کیفیت عس

استاندارد بر کیفیت عسل نظارت دارند لذا این امر موجب شده عسل کیفیت کافی را نداشته باشد و به عبارتی عسل   دامپزشکی و

این امر با توجه به  اتحادیه زنبورداران باشد چرا که  های فاقد کیفیت در بازار جوالن دهند از این رو الزم است که این امر زیر نظر

 .ظرفیت اتحادیه در استان ها کنترل کیفیت عسل را به همراه دارد

 واردات ملکه زنبور عسل منتفی شد***

گفتنی است که سال گذشته آزاد شدن واردات ملکه و کاهش عملکرد کندوهای عسل این صنعت را به عرصه نابودی کشاند که 

 .ختانه امسال ظرفیت تولید ملکه به اندازه نیاز در کشور وجود داردخوشب

با توجه به کارهای تحقیقاتی پرورش دهندگان ملکه بر روی نژاد ملکه از : رئیسی با اشاره به واردات ملکه زنبور عسل عنوان کرد

ی نیازی به واردات ملکه نداریم و حال بهتر چند نسل به نسل مادر و تکثیر آن در اختیار زنبورداران باید گفت که در شرایط فعل

 .است به جای پرداختن به امر واردات از افرادی که به تکثیر و پرورش ملکه می پردازند، حمایت شود
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با توجه به آنکه برای اصالح نژاد دام و مرغ : وی با اشاره به آنکه هیچ ردیف بودجه ای به اصالح نژاد ملکه اختصاص نیافته، گفت

بودجه اختصاص داده شده اما متاسفانه هیچ ردیف بودجه ای برای اصالح نژاد ملکه در اختیار پرورش دهندگان قرار نگرفته ردیف 

 .است از این رو الزم است که دستگاه های متولی از این صنعت حمایت به عمل آورند

 رقابت ایران در ساخت ابزار آالت کندو با آلمان*** 

تومان سرمایه در گردش نیاز دارند و این در  144زنبورداران ماهانه به یک میلیارد و : رداران ادامه دادمدیر عامل اتحادیه زنبو

 .حالیست که منابع نقدی صندوق زنبور عسل جوابگوی هزینه یک ماه زنبورداران نیست

ن دومین تولید کننده عسل در دنیا گفتنی است که با توجه به پتانسیل های باالی تولید در کشور ادعا داریم که بعد از کشور چی

تولیدکنندگان در بحث ساخت ابزار آالت گام های بزرگی : وی با اشاره به ساخت ابزار آالت مورد نیاز صنعت اظهار داشت.هستیم

 .برداشتند که با توجه به قیمت تمام شده باال همواره الزم است که منابع ارزان قیمت در اختیار زنبورداران قرار گیرد

گفتنی است که تولیدکنندگان ابزار آالت کندوی عسل می توانند با کشور آلمان رقابت کنند گرچه در این خصوص قابلیت صادرات 

 .نیز وجود دارد

بسیاری از شرکت های بزرگ تولید کننده ابزار آالت به سبب نبود سرمایه در گردش و نرخ باالی مالیات در حال : رئیسی ادامه داد

تند که می بایست دولت در سال اقتصاد مقاومتی تولیدکنندگانی را که طی سال های تحریم در قبال شرایط ورشکستگی هس

 .سخت اقتصاد مقاومت نمودند، یاری نمایند

 تولید ژله رویال برای اولین بار در کشور*** 

در واقع برای تکنیک توسعه محصول، برداشت ژله رویال و پرورش ملکه کالس های آموزشی : وی با اشاره به تولید ژله رویال افزود

و تولید ژله رویال را برای کشور به ارمغان داشته و این  برای تولیدکنندگان برگزار شده که در نهایت این امر ارتقای توسعه محصول 

 .گذشته ژله از چین به کشور وارد می شد درحالیست که تا سال

نکته حائز اهمیت در این میان این است که تولید ژله رویال و فروش آن در چین سه برابر قیمت فروش نفت کشور ماست و حال با 

 .ییموجود فراگیر شدن تولید ژله رویال در کشور الزم است که با بازاریابی محصول زمینه را برای صادرات آن فراهم نما

 کاهش نرخ تسهیالت امری مهم در حمایت از تولیدکنندگان***

درصدی را  55چندی پیش شورای پول و اعتبار نرخ  : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران با اشاره به کاهش نرخ تسهیالت بیان کرد

ا به فراخور تورم تک رقمی الزم برای سرمایه در گردش بخش کشاورزی اعالم کرده که این امر در گام اول اقدام مناسبی است ام

 .است که نرخ سود تسهیالت جهت نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان کاهش یابد تا برخی مشکالت این بخش مرتفع شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http5611196D%/0% 
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 علوفه

 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  درصدی قیمت ذرت در بازاردرصدی قیمت ذرت در بازار  0404افزایش افزایش 

نرخ این : درصدی قیمت ذرت در بازار خبر داد و گفت 04گذار استان تهران از افزایش  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .تومان رسیده است 5444محصول در حال حاضر در بندر به 

تا  54هزار و  1تومان افزایش پیدا کرده و به  144داری حدود  مرغ درب مرغ تخمپور در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت  ناصر نبی 

ها از جمله ذرت در بازار گران  روز است که قیمت برخی نهاده 94متاسفانه حدود : تومان رسیده است، اظهارداشت 64هزار و  1

روز  1قیمت جهانی ذرت حدود : ست، افزوددرصد گران شده ا 04وی با اشاره به اینکه نرخ هرکیلوگرم ذرت حدود .شده است

 . افزایش پیدا کرد که به تبع آن هم نرخ این نهاده در داخل کشور باال رفت

روز افت کرد و حتی به  1با وجود آنکه نرخ جهانی ذرت پس از : گذار استان تهران اضافه کرد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم 

 .ها همچنان گران ماند کمتر از قیمت قبلی آن رسید؛ در بازار داخلی ما اتفاقی نیفتاد و نرخ

 .تومان بود 044پیش از این نرخ این محصول حدود : تومان اعالم کرد و ادامه داد 5444پور قیمت هرکیلوگرم ذرت را در بندر  نبی

در حال حاضر صادرات به دو کشور عراق و افغانستان در حال انجام است و : ز اظهارداشتوی درباره آخرین وضعیت صادرات نی

 .شود تن تخم مرغ به این کشورها ارسال می 144روزانه 

گذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط پیش آمده برای کشور ترکیه بر روی  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .فعال که اتفاقی در این زمینه رخ نداده است: یرگذار خواهد بود؟ اظهارداشتصادرات ما تاث

سال گذشته در پی : پور با بیان اینکه ممکن است چند روزی این موضوع بر صادرات تخم مرغ از کشور ما تاثیرگذار باشد، افزود نبی

 .تن نیز رسید 144تا  044روزانه به  شیوع آنفلوانزا در ترکیه، برخی روزها میزان صادرات تخم مرغ از کشور ما

/news/fa/ir.iana.www//:http19151D%/1%A0 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 فارس- 6۳41۰45۹:  تاریخ

  مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده استمازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده استمیلیون تن گندم میلیون تن گندم   ۱.0۱.0
هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این  051از آغاز فصل برداشت تاکنون، هفت میلیون و  

 . درصد رشد داشته است 99میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

، براساس اعالم مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد تومان آن به  105میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ پنج هزار و  105هزار و  0ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

 .گندم کاران پرداخت شده است

هزارتن و فارس با  966هزارتن،گلستان با یک میلیون و  105استان های خوزستان با یک میلیون و  براساس این گزارش،تاکنون

 .اند هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده 005

=nn?php.extnewst/com.farsnews.www//:http51054090444559 
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 گوجه فرنگی

 فودپرس 0/62تیر ماه  1/چهار شنبه 

  !!گوجه فرنگی های سرطان زا بر سر سفره های مردمگوجه فرنگی های سرطان زا بر سر سفره های مردم

 رگه های سفید در گوجه فرنگی بعد از قاچ کردن آن ردپای باقیمانده سموم است یا نه؟ <کشاورزی 

پرسش با دست به دست شدن کلیپی در فضای مجازی که در آن یک کارشناس این سوالی است که عده ای میپرسند و این 

بهداشت به آن پاسخ مثبت می دهد، تغییر جهت پیدا می کند و این پرسش مطرح می شود که این کلیپ واقعی است یا نه؟ انگار 

  .از واقعیت بیابیم همه ما به جای آن که مایل به شنیدن واقعیت باشیم به دنبال آن هستیم تا راهی برای فرار

سال سابقه در مبارزه با  14برای من هم چندان راحت نیست که این گزارش را بنویسیم و در آن از زبان کارشناس کشاورزی با 

این رگه های . آفات و بیماری های گیاهی و مدیر سابق حفظ نباتات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس پاسخ مثبت بشنوم

 .یترات است، ماده ای که منجر به بروز سرطان می شودسفید باقی مانده ن

حاال در حین پرسیدن سوال از کارشناس و حین تنظیم مصاحبه به فکر گوجه فرنگی هایی هستم که نمک زده و با ولع بر روی آن 

. و به ساالد فصل طعمدندانهایم را فشار داده ام و این سمها را جویدهام، گوجه فرنگی هایی که به ساالد شیرازی رنگ می دهد 

لطفاً اگر گوجه فرنگی قاچ زدید و رگه سفید در آن دیدید، برای رعایت سالمت خودتان بدون لحظهای تردید آن را روانه سطل 

 .ضرر مادی بهتر از افزایش احتمال ابتال به سرطان است. آشغال کنید

ای باقی مانده سموم در محصوالت جالیزی، ترجیح داد محمد کاظم مصالیی، کارشناس کشاورزی در پاسخ به سوالی درخصوص ردپ

 .ابتدا به بررسی کارشناسی ابعاد این قضیه بپردازد

( سموم)و داروهای کنترل کننده عوامل خسارت زا ( کودها)در تولید محصوالت گیاهی باید عرف استفاده از مواد غذایی : وی گفت

استفاده از کود و مواد شیمیایی معقول و کافی می توانیم محصول کشاورزی  اگر ادعا کنیم بدون: مصالیی تاکید کرد.رعایت شود

تولید کنیم ادعایی واهی کرده ایم چرا که یک گیاه همچون انسان هم نیاز به غذا و هم دارو دارد ضمن آن که با توجه به کمبود 

مواد تولیدی حفظ می شود تناژ تولید نیز  غذا در جهان باید تولید غذا با روش هایی صورت گیرد که در عین حالی که سالمت

این کارشناس مجرب بخش کشاورزی با بیان این که در تولید مواد غذایی باید اصول فنی به گونه ای رعایت شود .افزایش پیدا کند

یایی مورد زمان و نوع کود و میزان آن کود و مواد شیم: که هم تولید افزایش پیدا کند و هم سالمت محصول رعایت شود افزود

استفاده باید توسط کارشناس بخش کشاورزی توصیه شود چرا که اگر اصول فنی رعایت نشود نه تنها موجب افزایش تولید نمی 

 .شود بلکه اثر سوء داشته و مسمومیت و آلودگی مواد غذایی را به دنبال دارد، معضالتی که از چشم کشاورزان پنهان است

ک نعمت الهی است اما اگر زیاد باریده شود باعث تخریب میشود و خسارت به دنبال دارد بنابراین باران هم ی: مصالیی تصریح کرد

انتظار میرود در تولید محصوالت کشاورزی ضمن رعایت تغذیه مناسب محصول و تقسیط دورهای کودها به اراضی از هدر رفت 

 .مت محصول جلوگیری کنندنهاده های اولیه و همچنین آلودگی منابع آبی زیر زمینی و کاهش سال

 .نیز رعایت شود( Pests) استفاده از سموم وقتی منطقی است که سایر موارد کنترلی آفات: وی همچنین تاکید کرد

مصالیی، بهداشت باغ، مبارزه های مکانیکی و بیولوژیکی، استفاده از ارقام مقاوم، ضدعفونیهای به موقع با استفاده از روشهای غیر 

ون آفتاب دادن، حرارت دادن و بخار دادن را از جمله راه هایی دانست که قبل از مبارزه شیمیایی با آفات توصیه شیمیایی همچ

 .میشود و چنانچه هیچ راهی وجود نداشته باشد مبارزه شیمیایی ضروری است

اما در عین حال نیازمند نهادینه  در حال حاضر کشاورزان با رعایت نظر به خوبی به موارد مذکور واقف شده اند: وی خاطرنشان کرد
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 .شدن فرهنگ استفاده صحیح از نهادههایی همچون کود و سم در بین کشاورزان هستیم

این امر نیز مزید بر علت شده که کشاورزان به روشهای : وی با اشاره به افزایش قیمت سموم وارداتی و گران شدن نرخ آن افزود

 .ماریها روی بیاورندغیرشیمیایی برای مبارزه با آفات و بی

مافیای بازار همیشه در جهت حذف رقبا هستند و کارشناسان : مصالیی با اشاره به وجود سمهای کم کیفیت وارداتی در بازار گفت

باید آگاه باشند که سم های تولیدی در داخل کم کیفیت نیستند بلکه باید در عرصه مورد آزمایش قرار گیرند تا ضمن عیان شدن 

 .و رفع معایب نهاده های تولید داخل، اشتغال رونق پیدا کند معایب آن

یکی از معضالتی که برخی سموم و کودهای شیمیایی موجود در بازار دارند آن است که به دلیل پایین بودن : وی خاطرنشان کرد

ی محصول، محیط زیست و آبهای کیفیت کشاورزان ناچارند تعداد دفعات استفاده از آنها را افزایش دهند و همین امر باعث آلودگ

 .شود زیر زمینی می

گذشت از کیفیت پایین سموم و یا کودهای شیمیایی اعم از داخلی و وارداتی به بهانه کمک به اشتغال و تولید، : وی تصریح کرد

 .خیانت به کشور و مردم است و باید با خاطیان برخورد شود

: و سموم استفاده می شود خاطرنشان کرد( ای مواد تغذیه)از کودهای شیمیایی  وی با تاکید بر این که در کشورهای پیشرفته هم

استفاده از این نهاده ها به صورت کارشناسی شده و نه بدون ضابطه است به خصوص در محصوالت تازه خوری همچون خیار، گوجه 

ا استفاده از این نهاده ها برای افزایش تناژ رایج فرنگی، سبزیجات، سیب زمینی و پیاز این موارد بیشتر رعایت میشود اما در کشور م

 .شده که نیاز به قوانین محکم و قاطع برای برخورد با متخلفان و توجه بیشتر ناظرین تولید محصوالت کشاورزی سالم داریم

تولیدی همچون در محصوالت ( نیتریت و نیترات)مدیر سابق حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه وجود سموم ازته 

های زرد رنگ قابل مشاهده و از طریق  باقی مانده این سموم به صورت رگه: گوجه فرنگی به صورت عینی قابل مشاهده است گفت

 .آزمایشگاهها تعیین باقی مانده سموم نیز قابل اثبات است

زمینه تولید محصول سالم توسط سازمان : گفتمصالیی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین بازدارنده بر سر راه تولید محصوالت ناسالم 

جهاد کشاورزی کامال مهیا است اما خالء نظارتی و مشخص نبودن متولی نظارت باعث شده هر ارگانی این امر را به گردن ارگان 

با عبور دادن  در تمام دنیا نظارت بر تولید محصول سالم بر عهده ادارات بهداشت است و با کمال سهولت می توان. دیگری بیندازد

سالمت محصوالت را مورد بررسی قرار ( حد مجاز بقایای سموم) MRL محصوالت تولیدی از فیلتر آزمایشگاه ها و تعیین رعایت

تمامی محصوالتی که حد مجاز بقایای سموم رعایت نمی شود همچون گوجه فرنگی های دارای رگه های زرد : وی تاکید کرد.داد

 .شود اما متاسفانه این محصوالت در ایران روانه بازار می گردد در درون آن باید سوزانده

وی با اشاره به اینکه حد مجاز سموم برای محصوالت مختلف را در دوران مدیریت خود بر اداره حفظ نباتات سازمان جهاد 

ختلف متفاوت است و به ریز، این حد برای سموم محصوالت م: کشاورزی فارس از طرف این اداره به وزارت بهداشت داده است افزود

 .لیست آن تهیه شده است که امیدوارم با اتکا به آن لیست بتوان شرایط را برای افزایش و حفظ سطح سالمت مردم به کار برد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http00bb5d11f0ec0cc0a05540b0e05ec 
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 گوشت قرمز

 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  گوشت خارجی در سفره های ایرانیگوشت خارجی در سفره های ایرانی

تن محصوالت لبنی به  644هزار و  00در سه ماه نخست سال جاری حدود : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد افزایش یافته است 55سال گذشته  بازارهای هدف صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه

به گزارش افکارنیوز،حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت تولید گوشت قرمز و صادرات 

هزار تنی  94درسال جاری پیش بینی می شود که میزان تولید گوشت قرمز در مقایسه با سال گذشته با افزایش   :دام اظهار داشت

 .برسد  هزارتن 194به مرز 

براساس برنامه ریزی های به عمل : وی با اشاره به افزایش ضریب خود اتکایی تولید گوشت قرمز طی برنامه ششم توسعه گفت 

هزار تن ودر چارچوب اقتصاد مقاومتی تا افق  044ن تولید گوشت قرمز تا پایان برنامه ششم به حدود آمده، امیدواریم که میزا

 .هزار تن برسد 54به مرز یک میلیون و  5040

 54هزارتن گوشت قرمز می توان گفت که  194در صورت تحقق تولید : رکنی با اشاره به کاهش واردات گوشت قرمز بیان کرد 

کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه با توجه به زیر ساخت های کشور در یک بازه زمانی ده ساله به دنبال کاهش  درصد نیاز واردات

 .واردات و خود کفایی محصول هستیم

کیلو است که این  5465سرانه مصرف گوشت در کشور به ازای هر نفر : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سرانه مصرف افزود 

 .ا میانگین سرانه جهانی برابری می کندمیزان تقریبا ب

 .تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود  کیلو از میزان سرانه مصرف در داخل 065گفتنی است که  

برخی گوشت ها که از نظر شرعی در کشور ما محدودیت دارد، در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که از   :وی در ادامه یادآور شد

 .بخشی از نیاز پروتئینی کشور ما توسط گوشت سفید جبران می شوداین رو 

کیلو است که این  90سرانه مصرف گوشت سفید در کشور حدود : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد  

 .رقم تقریبا دو برابر میانگین مصرف جهانی است

 ید گوشت را به همراه دارداستفاده از دام های دو منظوره افزایش تول***  

برای تحقق افزایش تولید گوشت قرمز باید برنامه اصالح : وی با اشاره به راهکارها و برنامه های افزایش تولید گوشت قرمز گفت  

نظوره نژادی و جایگزینی دام های پربازده با دام های کم بازده را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که استفاده از دام های دو م

 .سمینتال، کمیت و کیفیت گوشت را افزایش می دهد

تامین منابع علوفه ای جدید همچون سر شاخه های نیشکرو بهتر کردن جایگاه های دامی، اصالح و بهینه سازی : رکنی ادامه داد  

ابع با تولیدات از جمله واحد های موجود با اعطای تسهیالت به استان ها، تعدیل جمعیت دام های موجود و تعادل نسبی بین من

 .اقدامات اساسی دیگر درجهت افزایش تولید گوشت قرمز به شمار می رود

طبق برنامه های باال دستی پیش بینی شده که ساالنه : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه های تعدیل جمعیت دام افزود

  نون تنها موفق شدیم که ساالنه تعدیل جمعیت یک میلیون راس رامیلیون راس دام سبک تعدیل جمعیت شوند که البته تا ک 1

 .داشته باشیم

 هزار راس در سه ماه نخست سال 044صادرات ***   
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فروش و صادرات دام زنده همچون گوسفند و بزبه حوزه خلیج فارس : این مقام مسئول با اشاره به صادرات دام زنده اظهار داشت  

شمار می رود، چرا که این امر موجب شده تا بخشی از تعادل واردات گوشت قرمز را با صادرات جبران مزیت خوبی در کشور به 

 .نماییم

طبق آمارگمرک در سه ماه نخست سال : معاون وزیر امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند صادراتی بیان کرد

 .هزار راس گوسفند و بز صادر شده است 044حدود 

 تراز تجاری بخش دام وطیور مثبت است***   

هزار قطعه جوجه یک  944میلیون و  0تن گوشت مرغ،  044هزار و  91در سه ماهه اول سال : وی با اشاره به صادرات مرغ گفت  

احشا مرغ، هزار تن تخم مرغ خوراکی و بسیاری از محصوالت فرعی دیگر همچون  59عدد تخم مرغ نطفه دار،  144هزار و  6روزه، 

 .صادر شده که درنهایت مثبت شدن تراز تجاری بخش دام و طیور را در سه ماه اخیر به همراه داشته است... پشم، مو و
  
هزار دالر  100میلیون و  500مجموع تراز بازرگانی سه ماه نخست سال براساس آمار گمرک قریب: این مقام مسئول ادامه داد 

 .یم با روند پرشتابی کار را ادامه دهیممثبت رقم زده شده که امیدوار

 کاهش عملیات وزن الشه نیاز به زمان دارد***  

مقدماتی در این خصوص   طی یک سری جلسات هماهنگی با تشکل ها کارهای: رکنی با اشاره به کاهش وزن الشه مرغ بیان کرد  

را که اعتقاد داریم که این امر ملی به هر شکلی باید انجام انجام و آیین نامه های اجرایی تدوین و تحویل به استان ها شده است چ

عملیات کاهش وزن الشه باید به تدریج صورت گیرد تا هیچ گونه استرس و : معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه یادآور شد .شود

و کاهش هزینه های تولید از  تنشی در بخش های مختلف زنجیره تولید اتفاق نیفتد و می توان گفت که بهبود ضریب تبدیل غذایی

 .مهم ترین دستاوردهای این طرح است که انتظار داریم در مرداد ماه با هماهنگی های انجام شده عملیاتی شود

گفتنی است که این امر باید به صورت تدریجی و در یک پروسه زمانی دو ساله رخ دهد تا نتایج خوبی برای کشور در برداشته   

 .باشد

 برای شیر خام مطلوب نیست  تومانی 044نرخ ***   

 044الی  644معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ شیر خام در برخی استان ها   

است که فروش شیر با این نرخ به هیچ عنوان مطلوب نیست و چنانچه این امر در استانی صورت گیرد الزم : تومان است، عنوان کرد

 .همکاران استانی نسبت به رفع آن به سرعت اقدام نمایند

تومان است، گرچه اعتقاد  944در حال حاضر متوسط نرخ شیر خریداری شده از سوی واحد های صنعتی هزار و : وی ادامه داد  

 .داریم که این عدد باید به نرخ مصوب تنظیم بازار برسد

گاهی اوقات مشاهده شده که شیرهای تولیدی در فرآیند تولید : شیر های تولیدی بیان کرد رکنی با اشاره به کیفیت پایین برخی  

نیاز به روند بازنگری در واحد های سنتی دارد چرا که کارخانجات فرآوری شیر، استانداردهای مشخصی برای خرید را مد نظر قرار 

 .می دهند

یش کیفیت محصول و حل مشکالت مذکور باید جلسات متعددی برگزار گفتنی است که کارخانه ها ودامداران در راستای افزا  

 .کنند و نسبت به رفع مشکالت و رعایت استانداردهای الزم هر چه سریع تر اقدام نمایند

 تن محصوالت لبنی 644هزار و  00صادرات ***  
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تن محصوالت لبنی  644هزارو  00حدود  خوشبختانه در سه ماه نخست سال جاری: وی با اشاره به صادرات لبنیات اظهار داشت  

 .درصد افزایش یافته است 55نخست سال گذشته   به بازارهای هدف صادر شده که این رقم در مقایسه با سه ماه

با وجود شرایط سخت رقابت با کشورهای همسایه اما توفیقات خوبی را در زمینه صادرات : این مقام مسئول در ادامه یادآور شد  

لبنی به دست آورده ایم که امیدواریم صادرات دام و طیور به گونه ای پیش رود که ظرف سه سال آینده از کشور وارد محصوالت 

 .کننده به صادرکننده تبدیل شویم

 درخواست هزارتن شیر خشک از سوی تجار روسی***   

صادرات :بازار نسبتا بزرگی است، بیان کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آنکه بازار روسیه برای محصوالت لبنی   

 9محصوالت لبنی به بازار روسیه پروتکل های بهداشتی سنگینی دارد که خوشبختانه کلیات آن به نتیجه رسیده به طوریکه حدود 

 .پالت صادرات از سوی برخی کارخانه های لبنی صورت گرفته است 1الی 

در حال حاضر : به دنبال گسترش بازار صادرات محصوالت خود به روسیه هستند، افزودوی با اشاره به آنکه برخی واحد های لبنی   

از سوی بازار روسیه درخواست های جدیدی مبتنی بر صادرات بیش از هزارتن شیر خشک و پنیر صورت گرفته که در این خصوص 

 .با تجار روسی در حال تعامل هستند

دو دولت صورت گرفته و درنهایت پروتکل سبز برای کاالهای ایرانی قائل شدند و  در این خصوص مذاکره میان:رکنی تصریح کرد  

 .اصالح تعرفه واردات مواد لبنی ایران نیازمند یک سری اقدامات اساسی است

/news/fa/ir.iana.www//:http19110DA%/ 
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 قرمزگوشت 
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  مت گوشت گوسفندی در بازارمت گوشت گوسفندی در بازارییثبات قثبات ق

با توجه به گرمای بیش ازحد هوا و رکود بازار افزایش قیمت برای گوشت گوسفندی را در : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .روزهای آتی نمی توان پیش بینی نمود

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو 

در حال حاضر هر : با اشاره به آنکه قیمت گوشت در مقایسه با دو هفته گذشته تغییر خاصی نداشته، اظهار داشتان، خبرنگاران جو

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود 15الی  14هزارتومان به مغازه دار و  90الی  96کیلو شقه بدون دنبه 

ام به اندازه نیاز ثبات قیمت ها را به همراه داشته و خروج دام از مرزها رکود بازار و عرضه د: وی با اشاره به دالیل ثبات قیمت گفت

 .نیز نتوانسته بر قیمت گوشت در بازار تاثیر گذار باشد

دام ها در حال خروج از مرزها به سمت عراق و امارات هستند و همواره به سبب قاچاق دام : ملکی با اشاره به قاچاق دام بیان کرد

 .دقیقی از میزان صادرات آنها داشتنمی توان آمار 

با توجه به گرمای بیش ازحد هوا و : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به وضعیت قیمت گوشت در روزهای آتی تصریح کرد

 .رکود بازار افزایش قیمت برای گوشت گوسفندی را در روزهای آتی نمی توان پیش بینی نمود

/news/fa/ir.yjc.www//:http5609059D%/1% 
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 آیانا - 0/6۳تیر  51: تاریخ

  آالت صنایع غذایی ایران در نمایشگاه کابلآالت صنایع غذایی ایران در نمایشگاه کابل  عرض اندام ماشینعرض اندام ماشین

آالت تولیدی ایران  نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و ماشین معاون وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت در افتتاح

 .زمینه صادرات خطوط تولیدی ایران به خارج از کشور فراهم است: در گفت

آالت  معاون وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت که به منظور افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و ماشین

های صنایع ماشین سازی کشور، زمینه صادرات  با توجه به پیشرفت: کشور به کابل سفر کرده است گفت تولیدی ایران در خارج از

 .خطوط تولیدی ایران به کشورهای خارجی فراهم است

 توانند با کسب اند که می سازی ایران امروز انقدر پیشرفت و توسعه یافته صنایع ماشین: راد گفت افخمی... ا به گزارش ایانا، ولی 

 .المللی در بازارهای خارجی حضور یافته و به رقابت با سایر کشورهای صنعتی بپردازند استانداردهای بین

المللی  های خطوط تولیدی ایران در سایر بازارهای بین  وی همچنین بر عزم سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری نمایشگاه 

 .تاکید کرد

ایران براساس حسن همجواری آنچه در توان : افغانستان در تجارت جمهوری اسالمی ایران، افزود راد با تاکید بر جایگاه ویژه افخمی 

دهد و برگزاری نخستین نمایشگاه خطوط تولیدی ایران در شهر کابل  دارد برای توسعه اقتصادی و صنعتی افغانستان انجام می

 .مبین این موضوع است

صنعتگران ایرانی حاضر در این نمایشگاه از شرایط حسن استفاده را ببرند : امیدواری کردرییس سازمان توسعه تجارت در پایان ابزار 

 .و بتوانند با ایجاد دفاتر خود در افغانستان سهم قابل توجهی در ایجاد واحدهای صنعتی در این کشور کسب کنند

آالت تولیدی ایران در شهر  ک و ماشینبه گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، نخستین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچ 

شرکت صنعتی افغان در فضایی به مساحت هزار متر مربع در محل تاالر  54شرکت توانمند ایرانی و  15کابل امروز با حضور 

 .اورانوس شهر کابل افتتاح شد

صنعت نان، خطوط تولیدی رب )آالت صنایع غذایی  کنندگان در این نمایشگاه خطوط تولیدی خود را در زمینه ماشین مشارکت 

بندی، صنایع تبدیلی، خطوط تولیدی اسنک و چیپس و خطوط تولیدی  گوجه، شکالت، شیرینی، کیک و کلوچه، قند، بسته

به ... و  آالت تزریق پالستیک آالت معدنی و برش سنگ، ماشین آالت صنایع چوب، ماشین ماشین)آالت صنعتی  ماشین( لبنیات

 اند نمایش گذاشته

/news/fa/ir.iana.www//:http19169D%/1 
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 متفرقه

 فارس - 6۳41۰4/1:  تاریخ

  / / های موسوم به آلودههای موسوم به آلوده  دهد ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنجدهد ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنج  فارس گزارش میفارس گزارش می
های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی موسوم  فروش برنج دو بار برای پرداخت پول دولت فرصت دادیم ماجرای: قنبری

با به میان آمدن پای پسر اسطوره فوتبال به عنوان بدهکار و تهدید بازرگانی دولتی برای به اجرا گذاشته شدن « برنج آلوده»به 

 . وثیقه او ابعاد جدیدی پیدا کرده است

اقدام به فروش ترهینی برنج به چند  01شرکت بازرگانی دولتی ایران اواخر سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .فوتبال ایران است  اسطوره  متعلق به محمد پروین پسر« ا.س.ر»های خریدار برنج به نام  شرکت کرد که از قضا یکی از شرکت

میلیارد تومان برنج از  94سالی است وارد یک فعالیت تولیدی شده است قریب به  پسر علی پروین که چند: براساس این گزارش

ها به شرکت  شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری کرده ولی با گذشت حدود یک سال و نیم هنوز موفق به بازپرداخت پول برنج

  .بازرگانی دولتی نشده است

ی پیش از این به فارس گفته بود برنج طبق قانون، به صورت رهنی به پسر در این رابطه علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورز

 .اسطوره فوتبال فروخته شد و زمان پرداخت آن فرا رسیده و باید مطالبات ما توسط آنها پرداخت شود

 .شود اگر پرداخت انجام نشود، وثیقه آنها به اجرا گذاشته می: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار داشت

میلیارد تومان به  95با سود آن باید : میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت 94ی مبلغ فروش برنج به پسر اسطوره فوتبال را و

 .شرکت بازرگانی دولتی پول پرداخت شود

لکه دو بار ماه بوده است که اکنون آن مدت نه تنها به اتمام رسیده ب 6زمان فروش رهنی برنج به این شخص : قنبری تصریح کرد

 .تمدید شده و آنها موظف به پرداخت هستند

  میلیارد تومانی محمد پروین در خرید از بازرگانی دولتی 5.۴زیان : یک مقام آگاه*

های در آستانه اتمام تاریخ مصرف به چند خریدار که یکی از آنها  در عین حال یک مقام آگاه اطالعاتی را درباره جزئیات فروش برنج

 .پروین است، ارائه کردمحمد 

برنجی که توسط شرکت بازرگانی دولتی به پسر اسطوره فوتبال فروخته : گفت خبرگزاری فارساین مقام آگاه به خبرنگار اقتصادی 

در زمان تحویل کاال از شرکت از شود و فرد خریدار  محسوب می 5595بوده که این برنج از نوع نامرغوب  5595شد برنج نازگل 

 .عدم مرغوبیت کاالی تحویلی مطلع نبوده است

ریال بوده در حالی که به دلیل رکود بازار و  106065به گفته این مقام آگاه قیمت عرضه هر کیلو گرم برنج به فرد مذکور 

در بازار  01های آخر سال  ن تحویل یعنی ماهکیفیتی محصول قیمت هر کیلوگرم از برنج تحویلی به پسر اسطوره فوتبال در زما بی

 .شود تومان بوده است و وی به ناچار دچار زیان هنگفتی می 9544فقط 

های خریدار عرضه  رسیده است در حالی به شرکت هزار تن می 514های دارای تاریخ مصرف رو به اتمام بازرگانی دولتی که به  برنج

ها و حتی عرضه در  ها و دانشگاه های دولتی مثل سازمان زندان  آن به برخی دستگاهتر برای فروش  شود که این شرکت پیش می

شود با دریافت وثیقه و روش ترهینی به  بنابراین تصمیم بر این می. دهد ای نمی ها هیچ نتیجه کند و این تالش بورس تالش می

 .ها و افراد متقاضی واگذار شود شرکت

http://www.farsnews.com/
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و تایلندی به صورت ترهینی با چک و به ازای یک وثیقه ( 5595نازگل )ار تن برنج هندی هز 6بر این اساس : وی اظهار داشت

ملیارد تومان از شرکت بازرگانی  51شود در حالی که پسر اسطوره فوتبال  میلیارد تومانی به محمد پروین تحویل داده می 90ملکی 

  .کند دولتی برنج خریداری می

عدم کیفیت کاالی تحویلی و رکود بازار وی که دارای یک کارخانه صنایع غذایی است و با هدف به علت : این مقام آگاه تصریح کرد

 5تامین سرمایه در گردش اقدام به خرید و فروش محموله برنج از بازرگانی دولتی کرده است برنج تحویلی را در نهایت با ضرر 

  .رساند میلیون تومان به فروش می 644میلیارد و 

اند که محمد پروین یکی  کیفیت بازرگانی دولتی اقدام به شکایت از این سازمان کرده های بی خریدار بزنج 0منبع مطلع به گفته این 

 .آز آنهاست

اظهارات این مقام آگاه دارای جزئیات و مستندات بیشتری است که در صورت نیاز همراه با پاسخ حقوقی بازرگانی دولتی روزهای 

 .شود آینده منتشر می

 برنج فروخته شده از نوع خیلی خوب بود: رعامل بازرگانی دولتیمدی

شرکت بازرگانی دولتی ایران به اجبار به کسی برنج نفروخته : وگو با فارس در این رابطه اظهار داشت اما امروز علی قنبری در گفت

  .اند اند اطالع کافی داشته کرده است و تمام خریداران از نوع برنجی که خریداری می

خریدار ترهینی برنج از این شرکت  54از نوع خیلی خوب بوده و مشکلی نداشته و  09ذخایر استراتژیک برنج ما در سال : وی افزود

  .اند از ما خرید کرده 01با رضا، رغبت و آگاهی کافی در سال 

شود بهانه است،  مطرح می 5595ن برنج مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه مسائلی که در رابطه با نامرغوب بود

 .آییم خواهند پول دولت را ندهند، در حالی که ما یک ذره از مطالبات دولت و شرکت کوتاه نمی اینان می: گفت

این فرد در زمان خرید نسبت به مرغوبیت برنج اعتراضی نداشت اما حاال که پول شرکت را : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

  .کند ت نکرده چنین مطالبی را بیان میپرداخ

بار تمدید  9شرکت بازرگانی دولتی ایران به این فرد برای بازپرداخت پول خرید برنج فرصت داده و حتی فرصت را : وی بیان داشت

  .گذاریم ها را پرداخت نکند براساس قانون وثیقه را به اجرا می کرده و اگر پول برنج

هایی داده و اعالم کرده که بزودی نیمی از  پسر اسطوره فوتبال برای پرداخت نیمی از وجه خرید برنج قولالبته : قنبری تصریح کرد

  .کند ولی تاکنون مبلغی پرداخت نکرده است پول برنج را پرداخت می

 شد نه زمان پرداخت پول باید زمان خرید نسبت به کیفت کاال اعتراض می: معاون بازرگانی دولتی

وقتی کاالیی معیوب است خریدار زمان : ه حسن عباس معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران هم به فارس گفتدر این رابط

خرید باید نسبت به کاالی خریداری شده به فروشنده اعتراض کند، نه اینکه اعتراض و بیان اینگونه مسائل را موکول به زمان 

 .باپرداخت پول کند

ای پذیرفتنی نیست و این افراد برای عدم پرداخت  بیان اینگونه مطالب در هیچ محکمه: ی تصریح کردمعاون شرکت بازرگانی دولت

 .کنند بدهی خود این مطالب را بیان می

ما باید خودمان را به جای : گفت 09های ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی در سال  وی همچنین در مورد کیفیت برنج

هایی که برای تأمین  با توجه به شرایط زمان تحریم و سختی. بگذاریم 09و  05های  های شدید در سال مدولت قبل در زمان تحری
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کرده و  توانسته تهیه کند به کشور وارد می ذخایر استراتژیک وجود داشته دولت هر چیزی را که برای تأمین ذخایر استراتژیک می

  .چه بسا جای تشویق هم داشته است

ها قابل دفاع بوده و با مشکالتی که در آن  تأمین ذخایر استراتژیک برنج در زمان تحریم: گانی دولتی بیان داشتمعاون شرکت بازر

  .اند زمان وجود داشته قطعا مسئوالن بهترین تصمیم را اتخاذ کرده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http51054014444040 
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 متفرقه
 آیانا - 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  مقایسه هوش مردم ایران با متوسط هوش جهانیمقایسه هوش مردم ایران با متوسط هوش جهانی

ها بیشتر است، برای مثال زمانی فردی مدعی شد در یک  برخی از ایرانیان باور دارند، ضریب هوشی ایرانیان از دیگر اقوام و ملیت

 ".ها یازده برابر هوش متوسط جهانی است  هوش ایرانی»وجوی اینترنتی در دو سایت کانادایی دیده است که  جست

/news/fa/ir.iana.www//:http19506D%/0%1 
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 متفرقه
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  ۱۴۱۴  ––  ۱5۱5کنندگان آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی کنندگان آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی   نامنام  تعداد ثبتتعداد ثبت

 .درصد کاهش داشته است ۱4ها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به سال گذشته بیش از  دانشگاه

کنندگان  نام رو به افزایش بود، به طوری که تعداد ثبت 01تا  04به گزارش ایانا، تعداد داوطلبان شرکت در آزمون دکتری از سال  

درصدی مواجه شد و این  56با کاهش حدود  00کنندگان در سال  نام اما تعداد ثبت. نفر رسید 04هزار و  910به  5101در سال 

نام  به طوری که تعداد افرادی که در ششمین دوره آزمون دکتری ثبت. درصد رسید 99به حدود  05کاهش برای کنکور دکتری 

 .هزار نفر بیشتر از اولین دوره است95اند، تنها حدود  کرده

دهی، تصویب قانون  آمیز در نمره کنندگان مصاحبه از رفتار تبعیض رصدی مصاحبه، تجربه ناخوشایند برخی شرکتد 544وزن 

 .آیند جدید سنجش و پذیرش در مجلس و عدم اعمال آن در آزمون سال جاری از جمله دالیل این کاهش به شمار می

/news/fa/ir.iana.www//:ttph19960D%/1%%AA 
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 متفرقه
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  ساعت خدمات عمومی زیست محیطی، به جای شش ماه حبس برای یک محکومساعت خدمات عمومی زیست محیطی، به جای شش ماه حبس برای یک محکوم  504504

محیطی را به ساعت خدمات عمومی و زیست  504قاضی دادگاه در شیراز برای شکارچی متخلف به جای شش ماه حبس، انجام 

 .عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد

ساعت خدمات عمومی و زیست  504قاضی دادگاه در شیراز برای شکارچی متخلف به جای شش ماه حبس، انجام   

 .محیطی را به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد

ی غیر مجاز اقدام به زنده گیری شش قطعه پرنده تیهو به گزارش ایانا از روابط عمومی اداره کل محیط زیست فارس، این شکارچ  

 . کرده بود که به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد

ساعت خدمات  504شیراز با درایت و صالح دید دادرس پرونده، متهم می بایست  9دادگاه کیفری  540طبق تصیم دادرس شعبه 

 . عمومی رایگان به محیط زیست ارائه کند

درس پرونده، متهم بایستی عالوه بر انجام خدمات عمومی رایگان طی یک دوره یک ساله متناوب، تحت همچنین طبق رای دا

 . آموزش های زیست محیطی اعم از نحوه حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری و آشنایی با اصول محیط زیست قرار بگیرد

ایی با هدف تغییر در نگرش و اصالح رفتار مرتکبین این به گفته حمزه ولوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس، مقام قض

 .رای را ارائه داده و آموزش و ارتقای سطح فرهنگ عمومی را به عنوان اهرمی مناسب برای حفظ محیط زیست یادآوری کرده است

/news/fa/ir.iana.www//:http19990/450D%-1% 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  های جدید از اول مردادهای جدید از اول مرداد  بسته بندی میوه های صادراتی مطابق با شاخصبسته بندی میوه های صادراتی مطابق با شاخص

بار را به گمرک ابالغ و اعالم کرد از  های صادراتی میوه و تره بندی محموله های بسته ای شاخص سازمان توسعه تجارت در اطالعیه

 .هاست مرداد ماه صادرات این محصوالت منوط به رعایت این شاخصاول 

بار از ابتدای  های صادراتی میوه و تره بر اساس این تصمیم صدور محموله گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش

تعیین شده انجام شود و حمل زمینی و دریایی آنها به مقصد کشورهای خریدار فقط بندی  های بسته مردادماه باید بر اساس شاخص

 .دار مجاز است با کانتینرهای یخچالی و شناورهای سردخانه

بار تاکید شده  بندی و کیفیت حمل و نگهداری محصوالت میوه و تره در این اطالعیه بر لزوم رعایت و ارتقای استانداردهای بسته

های صادراتی از جمله  بار با توجه به جلسات مشترک کارشناسی و تخصصی با تشکل بندی میوه و تره بستههای  شاخص.است

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تعیین شده و بر اساس آن لزوم انجام اقدامات اثربخش برای ارتقای سطح کیفی محصوالت 

 .د تاکید قرار گرفته استسازی، حمل و نقل و نگهداری کاال مور صادراتی در مراحل آماده

 :محصول صادراتی ایران به شرح ذیل است 99ها در مورد  این شاخص

 بندی سیب درختی بسته -5

 گیر دو ردیف، سه ردیف و چهار ردیف در کارتن با شانه و ضربه    

 (9سیب درختی درجه )کیلوگرم  1در کارتن تا     

 بندی انار بسته -9

 (یک ردیف یا دو ردیف) با شانه یا فوم کارتن یا سبد یک ردیفه     

 بندی کیوی بسته -1

 کیلوگرم 0تا  1در کارتن یا سبد یک ردیفه با شانه     

 کیلوگرم 1-5در سبد دور ردیفه     

 کیلوگرم بدون شانه 9تا  5/5در کارتن     

 بندی لیمو شیرین بسته -0

 کیلوگرم 5در کارتن و سبد یک ردیفه با شانه یا بدون شانه تا     

 کیلوگرم 54در کارتن و سبد دو ردیفه حداکثر     

 بندی لیمو ترش بسته -5

 کیلوگرم 1-55در کارتن صادراتی     

 بندی پرتقال بسته -6

 کیلوگرم 1در کارتن یا سبد صادراتی     

 کیلوگرم 55در کارتن یا سبد صادراتی تا     

 دار های تازه هسته ل، آلو و سایر میوهبندی زردآلو، گیالس، آلبالو، هلو، شلی بسته -0

 کیلوگرم 6گرم تا  544در کارتن یا سبد از     

 (آیس برگ)بندی گل کلم، کلم، کاهو ساالدی  بسته -1

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 (کیلوگرم و انواع کلم 59کیلوگرم کاهو ساالدی و تا  1تا )در سبد یا کارتن یک ردیفه     

 بندی کاهو رسمی و کاهو چینی بسته -0

 کیلوگرم 56-59بد در س    

 بندی سیب زمینی و پیاز بسته -54

 کیلوگرم 55-1کارتن     

 کیلوگرم 94-1کیسه توری     

 بندی هندوانه بسته -55

 کیلوگرم 51کارتن یک ردیفه تا     

 کیلوگرم 51سبد یک ردیفه تا     

 باکس چوبی حداکثر تا هزار کیلوگرم    

 دار ای در کانتینر یخچال به صورت فله    

 بندی انواع خربزه بسته -59

 کیلوگرم 55کارتن یک ردیفه تا     

 کیلوگرم 55سبد یک ردیفه تا     

 بندی انواع فلفل دلمه بسته -51

 کیلوگرم 54سبد یا کارتن یک یا دو ردیفه حداکثر     

 بندی خیار، کدو و بادمجان بسته -50

 کیلوگرم 55کارتن یا سبد تا     

 گوجه فرنگیبندی  بسته -55

 کیلوگرم 54سبد یا کارتن تا     

 بندی کرفس و تره فرنگی بسته -56

 کیلوگرم 59سبد یا کارتن تا     

 بندی سیر بسته -50

 کیلوگرم 54سبد، کارتن یا کیسه توری تا     

 بندی انگور بسته -51

 کیلوگرم 1در سبد یا کارتن حداکثر تا     

 بندی خرمالو بسته -50

 کیلوگرم 1کارتن حداکثر تا سبد یا     

 بندی به و گالبی بسته -94

 کیلوگرم 54کارتن و سبد یک یا دو ردیفه حداکثر تا     

 بندی فلفل ریز و بامیه بسته -95

 کیلوگرم 1سبد یا کارتن حداکثر تا     

 بندی کلم بروکلی بسته -99
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 کیلوگرم 59در یخدان تا     

ای از جمله عراق  بار از اقالم مهم صادراتی ایران است که بازارهای منطقه تجارت، میوه و تره به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه

های گذشته به دلیل برخی مشکالت از  رود؛ در سال و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از مقاصد مهم این محصوالت به شمار می

ت با افت میزان و کاهش قیمت مواجه بود به همین دلیل در بندی مناسب، صادرات این محصوال ای و عدم بسته جمله صدور فله

 .بندی انجام شود بار با رعایت استانداردهای بسته سال جاری تصمیم بر آن شد که صادرات میوه و تره

 .نامه از ابتدای مرداد ماه الزم االجرا است این آیین

/news/fa/ir.yjc.www//:http5605105D%/1% 
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 مرکبات

 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

انتظار اختصاص یارانه و تسهیالت برای انتظار اختصاص یارانه و تسهیالت برای / / شودشود  هزار تن مرکبات در مازندران تولید میهزار تن مرکبات در مازندران تولید می  ۱44۱44امسال دو میلیون و امسال دو میلیون و 

  صادرات مرکبات از سازمان توسعه تجارتصادرات مرکبات از سازمان توسعه تجارت

دهد، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انتظار  کشور کفاف نیاز داخل را می دلیل آنکه تولید مرکبات در به

 .رود برای صادرات به تولیدکنندگان یارانه و تسهیالت دهند می

دهد، از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه  دلیل آنکه تولید مرکبات در کشور کفاف نیاز داخل را می به

 .رود برای صادرات به تولیدکنندگان یارانه و تسهیالت دهند نتظار میتجارت ا

: وگو با خبرنگار ایانا در واکنش به واردات نارنگی از پاکستان گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفت

 .ای است که نگران مازاد تولید هستیم میزان تولید مرکبات در کشور به اندازه

میلیون تن انواع مرکبات در مازندران تولید شد که هنوز بخش کوچکی از آن در انبارها  965در سال گذشته : دالور حیدرپور افزود

 .باقی مانده است

هزار تن مرکبات در مازندران تولید شود که حدود  044شود در سال جاری بیش از دو میلیون و  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .دهد ن آن را نارنگی تشکیل میهزار ت 644

رود با فراهم کردن تسهیالت و پرداخت  از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انتظار می: حیدرپور ادامه داد

 .یارانه کمک کنند مازاد تولید به جای ضایع شدن، صادر شود تا بازار دچار مشکل نشود

 044تا  944زار تن مرکبات از گمرکات مازندران صادر شد، در حالی که برای صادرات از سال گذشته تنها دوه: وی تصریح کرد

 .هزار تن مرکبات آمادگی وجود دارد

دهد،  تولید نارنگی در پاکستان بسیار باال است، اما تولید این محصول در کشور ما نیز کفاف نیاز داخل را می: حیدرپور یادآور شد

 .یمپس هیچ نیازی به واردات ندار

 رسد تومان می ۴444قیمت برنج به 

برداشت طی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از برداشت برنج در بیشتر مناطق استان مازندران خبر داد و تأکید کرد

 .رسد روز آینده به اوج می 54

 .شود رزان احساس نمیای است که نیازی به خرید تضمینی از کشاو گونه وضعیت قیمت برنج به: وی اظهار داشت

هزار  شود با افت قیمت تا شش بینی می هزار تومان است که پیش در حال حاضر قیمت برنج تازه هشت: حیدرپور همچنین گفت

 .رو باشد تومان روبه

شده و  هزار هکتار انجام تاکنون عملیات برداشت در سطحی معادل یک: وی با اعالم اینکه قیمت، تابع عرضه و تقاضا است، افزود

 ./تن محصول که عمده آن رقم طارم است، برداشت شد 544حدود 

/news/fa/ir.iana.www//:http19000D%/1%A0% 
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 مرکبات
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

سوسک حنایی، سوغات وارداتی سوسک حنایی، سوغات وارداتی / / های لیموترش در جنوب کشورهای لیموترش در جنوب کشور  هزار هکتار از باغهزار هکتار از باغ  0000قلع و قمع قلع و قمع 

  های جنوب کشورهای جنوب کشور  نخلستاننخلستان

 .علت ابتال به آفت جاروئک لیموترش قطع شد هزار هکتار به 50های لیموترش در جنوب کشور  هزار هکتار باغ 50از 

 .علت ابتال به آفت جاروئک لیموترش قطع شد بههزار هکتار  00های لیموترش در جنوب کشور  هزار هکتار باغ 0۱از 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، رئیس این سازمان با اشاره به اینکه آفت جاروئک لیموترش نسل 

برای کنترل این آفت که حشره زنجره آن را منتقل : کند، گفت طور جدی تهدید می لیموترش و مرکبات را در جنوب کشور به

 .های آلوده را قطع کردیم هکتار از باغ هزار 50کند به ناچار درختان  می

ای  های غیررسمی و غیرقرنطینه نوع آفت کلیدی است که از راه 94آفت جاروئک لیموترش از : میبدی افزود محمدعلی باغستانی

 .های مرکبات زده است وارد کشور شده و خسارات سنگینی را به باغ

کنند بسیار بیشتر از خاستگاه  ها وارد می های وارداتی به باغ ها و بیماری آفتدر بسیاری از موارد خساراتی که : وی خاطرنشان کرد

 .تر از مکان اصلی آنها باشد بسا که شرایط محیطی در دیگر کشورها برای آفات مناسب اصلی آنها است، چه

 .ید جدی استهای کشور تهد ها از راه قاچاق میوه برای باغ ورود آفات و بیماری: میبدی ادامه داد باغستانی

شود و این بیماری به  متأسفانه پرونده تولید لیموترش در جنوب کرمان و استان هرمزگان برای همیشه بسته می: وی تصریح کرد

 .های استان فارس نیز وارد شده است باغ

وجود ندارد و تنها تاکنون روش مناسبی برای مبارزه با بیماری جاروئک لیموترش : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .روش کنترل شیوع این بیماری قطع درختان آلوده است

های جنوب کشور را  این آفت نخلستان: میبدی سوسک حنایی خرما را از دیگر انواع آفات وارداتی دانست و تأکید کرد باغستانی

 .افتد شویم که درخت می میکند و زمانی متوجه حضور این حشره  این آفت از زیر درخت را خالی می. کند تهدید می

بعد از هشدارهای سازمان حفظ نباتات درباره قاچاق میوه مسئوالن به : های قاچاق به کشور اظهار داشت وی درباره روند ورود میوه

 .های نظارتی برای جلوگیری از قاچاق میوه وجود دارد اکنون همکاری خوبی بین دستگاه این موضوع حساس شدند و هم

ای است تا شاهد ورود آفات و  های قرنطینه بهترین راهکار مقابله با آفات اجرای دقیق دستورالعمل: یبدی همچنین گفتم باغستانی

 .ها به باغات و مزارع کشور نباشیم بیماری

قاچاق  های زیتون با محموله 14این مگس در اوایل دهه : های آفات وارداتی دانست و افزود وی آفت مگس زیتون را از دیگر نمونه

های زیتون خواهد بود و تا زمانی که  این آفت برای همیشه میهمان باغ. خیز کشور را آلوده کرد های سه استان زیتون وارد شد و باغ

 .تولید زیتون داریم مگس زیتون خواهد بود

 مبارزه با سن گندم در سطح دو میلیون هکتار

 .ر سطح دو میلیون هکتار با آفت سن گندم مبارزه شده استامسال د: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد

: درپی شرایط برای رشد آفت سن گندم بسیار مساعد بود، ادامه داد های پی علت بارندگی میبدی با اشاره به اینکه امسال به باغستانی

 ز لحاظ مبارزه با سن گندم پشتآگاهی در بخش دولتی و خصوصی توانستیم سال خوبی را ا امسال با ایجاد شبکه مراقبت و پیش

 .سر بگذاریم و شاهد کاهش سطح آلودگی مزارع گندم به این آفت باشیم
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برگ در مزارع گندم مبارزه شد  برگ و باریک هزار هکتار با علف هرز پهن 544عالوه بر این در سطح سه میلیون و : وی تصریح کرد

 .مزارع وارد شدو در مجموع چهار تا پنج درصد خسارت در این بخش به 

های فارس و گلستان نیز  در استان خوزستان در سطح یک میلیون هکتار و در استان: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .هزار هکتار با علف هرز در مزارع گندم مبارزه شد 544در سطح دو میلیون و 

های  رای بیماری زنگ گندم نیز مهیا بود، اما با اجرای روشعلت بارندگی زیاد شرایط محیطی ب به: میبدی تأکید کرد باغستانی

 .کوبی شد مدیریت این بیماری در مزارع در غرب و شمال کشور کانون

 654ریزی کرده بودیم که عملیات در  هزار هکتار برنامه 144امسال برای مبارزه با بیماری زنگ گندم در سطح : وی اظهار داشت

 .دهزار هکتار از اراضی اجرا ش

هزار  044ها مانند سفیدک فوزاریوم گندم و زنگ سیاه نیز در حدود  مبارزه با دیگر آفات و بیماری: میبدی همچنین گفت باغستانی

 .هکتار اجرا شد

ها به  کدام از آفات و بیماری ا در مزارع گندم داشتیم و هیچ امسال شرایط خوبی از لحاظ سطح آفات و بیماری : وی در پایان افزود

 ./عضل تبدیل نشد و سطح خسارت بسیار پایین بودم

/news/fa/ir.iana.www//:http19194D%/0% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - 6۳41۰45۹:  تاریخ

نتیجه جلسات سازمان محیط زیست درباره واردات نتیجه جلسات سازمان محیط زیست درباره واردات / / استراحت جنگل از حیث اکولوژیکی بار محتوایی ندارداستراحت جنگل از حیث اکولوژیکی بار محتوایی ندارد

  چوب به کجا ختم شد؟ چوب به کجا ختم شد؟ 
استراحت جنگل از حیث اکولوژیکی و اجتماعی و اقتصادی بار و محتوای الزم را ندارد : ها و مراتع گفت معاون جنگل سازمان جنگل

 . مطرح بوده استعنوان یک ایده  و همیشه به

ها درباره استراحت جنگل  شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بعضی از چالوس، بهزاد انگورج شنبه خبرگزاری فارسبه گزارش 

زیربنایی این ایده بحث و زیاد صحبت کرده بودند و بعد سه سال اکنون باید در مورد الیحه استراحت جنگل در کمسیون امور 

توان حتی به آن  بنابراین هنوز تبدیل به الیحه نیز نشده و مجلس شورای اسالمی تقدیم نشده و هنوز نمی: بررسی شود، اظهار کرد

 .عنوان الیحه داد

ایراد نیست زیرا محصولی دارد اما این نکته ذاتاً  به جنگلداری این ایراد وارد است که در خود مدیریت تک: وی ادامه افزود

کند و بیش از آنکه یک تهدید باشد در ذات خود یک  را دنبال می 9های کالن مندرج در ماده  جنگلداری برای اصالح جنگل هدف

 .شود برداری مازاد بر تحمل اکولوژیک می فرصت است و مانع از تحمیل بهره

مندی را  کنم و این عالقه در جنگل بیشتر ابراز عالقه می به طور مشخص به مدیریت چند منظوره و مشارکتی: انگورج تصریح کرد

 .بینم دانم و در هر مکان و نقطه از جنگل نه مشارکت را و نه چند منظوره را به صالح جنگل نمی تابع مطالعات می

تجدیدناپذیر مانند از حیث اقتصادی به اعتقاد من دولت نباید از منابع مالی : ها و مراتع تصریح کرد معاون جنگل سازمان جنگل

توانند با  فروش نفت، برای مراقبت و نگهداری منابع تجدیدپذیر استفاده کند زیرا جنگل و مرتع به عنوان منابع تجدیدپذیر می

زا مدیریت شوند و اسالف ما با این منابع تاکنون به عنوان منبع درآمدی برای کشور نگاه نکردند و ما تاکنون مدیریتی  اقتصاد درون

زا داشته باشد اما اگر دولت به چنین تصمیمی برسد ما هم به عنوان  برداری سبک یک اقتصاد درون دنبال کردیم که با بهره را

 .کنیم دستگاه اجرایی آن را اجرا می

تا  ما در اقلیم خشک! های اروپایی و امریکایی  در هر حال ما نه کشور روسیه هستیم و نه دیگر کشور: انگورج خاطر نشان کرد

 .کنیم خشک ایران، مدیریت محتلفی را در نواحی رویشی داریم و از این ویژگی مختلف، یک نتیجه گیری واضح را اعالم می نیمه

برداری چوبی در قالب طرح است و شرایط اکولوژیکی و تنوع زیستی به مراتب  ناحیه رویش زاگرس فاقد سابقه بهره: وی ادامه داد

برداری چوبی در قالب طرح جنگلداری  اردارد و ناحیه رویشی هیرکانی در برخی سطوح دارای سابقه بهرهبدتر در فرایند پس رفت قر

است و شرایط اکولوژیکی و تنوع زیستی به مراتب بهتری نسبت به سطوح جنگل فاقد سابقه اجرای طرح دارد و همین طور شرایط 

 .ویشی زاگرس دارداکولوژیکی و تنوع زیستی به مراتب بهتری نسبت به ناحیه ر

گذاری دولت در ساماندهی  بنابراین مشکل حفاظتی و صیانتی در جنگل باید عمدتا حول محور سرمایه: انگورج تصریح کرد

های مختلف اجرایی در تخصیص سرمایه و منابع،  وجو شود، چرا دولت و دستگاه های عرفی و سنتی و رفع تعارض جست برداری بهره

 .ر انجام این مهم کوتاهی کردندیا همکاری بین بخشی د

ها ایراد گرفته شد و حتی از چیدمان  در متن پیشنهادی الیحه استراحت جنگل ده: ها و مراتع گفت معاون جنگل سازمان جنگل

که شود گفت که هیچ کارشناس و مدیر جنگل دارای تجربه اجرایی آن را تا قبل از ارائه به دولت ندیده است، در حالی که  بندها می

نویس الیحه استراحت  پس از برگزاری جلسات متعدد پیش» اند  خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته
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مباحث کارگروه حول محور مواد مصوبه و مفاد هر یک از مواد « های شمال کشور و سازوکارهای اجرایی آن تهیه شده است جنگل

جلسه است و  ها منضم به صورت ها در هر کارگروه ت منابع جنگلی بوده است و بحثبرای شرح خدمات و دستورالعمل طرح مدیری

 .سوابق نیز وجود دارد

رود خانم ابتکار از روی تدبیر از مجموعه مدیران خود سؤال کنند، نتیجه و خروجی جلسات مربوط به واردات  انتظار می: وی افزود

شان از کدام  یدبخش بود و به ایشان گزارش مستدل ارائه بدهند و همکارانچوب که در سازمان مزبور برگزار شد، تا چه حد ام

 ! خبریم چه سازوکاری نوشتند ما بی! زنند  سازوکار حرف می

شود روند واردات چوب با پوست را با اعمال  حامیان دولت تدبیر و امید باید بدانند با کدام سازوکار می: انگورج خاطر نشان کرد

اقدام دولت توام با تدبیر است و همه ! ناسب تسهیل بخشید و انجام داد و به صاحب صنایع اطمینان داد نهراسندقرنطینه و قیمت م

 .شود جوانب کار را توجه کرده و امید داشته باشد که پشتیبانی می

ل است و هدف نویس باشند، هدف کالن حفاظت جنگ زنند باید برنامه اگر از برنامه استراحت جنگل حرف می: وی بیان کرد

های پایداری است و باید زمان، مکان، امکان، روش و  راهبردی مدیریت پایدار است و هدف عینی دستیابی به معیارها و شاخص

 .شیوه اجرای برنامه جنگل را اعالم کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 06:۳6 - /6۳41۰45:  تاریخ

  درصدی در آب در برنامه ششم درصدی در آب در برنامه ششم   ۱5۱5جویی جویی   تکلیف صرفهتکلیف صرفه
جویی در مصرف آب در نظر گرفته شده است،  درصد صرفه 95مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به این که در برنامه ششم 

 . راهی جز مشارکت بخش خصوصی برای حل کمبود آب نیست: گفت

، محمد حسین شریعتمدار در میزگرد بررسی رسانی وزارت جهاد کشاورزی پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

امروز در  های حضور بخش خصوصی در گسترش این الگو مزیتهای دولت در زمینه مدیریت مشارکتی آب، توانمندی و  سیاست

 .اجرای طرح پروژه مدیریت مشارکتی آب در استان گلستان طرح نو و موفقی بوده است: گرگان، اظهار داشت

دریافت  وی پیشنهاد داد با دعوت از جوامع روستایی و خبرگان برای بازدید از این پروژه در گلستان نظرهات و پیشنهادهای آنها را

 .سازی بهتر در نقاط مختلف کشور استفاده شود کرده و برای پیاده

کمبود آب و اشتغال به عنوان دو مشکل بزرگ در کشور یاد کرد و از همه خواست با همت و  مشاور عالی وزیر جهادکشاورزی از

 .تالش نسبت به رفع این مشکالت کمک کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 6۳41۰456:  تاریخ

  برابربرابر  ۱۱افزایش بودجه مراکز تحقیقات کشاورزی تا افزایش بودجه مراکز تحقیقات کشاورزی تا / / وزارت جهادکشاورزی جلوی ورود بذرهای آلوده را بگیردوزارت جهادکشاورزی جلوی ورود بذرهای آلوده را بگیرد
وزارت جهاد کشاورزی باید از واردات بذرهای آلوده به : عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت 

 . کشور که کیفیت مناسبی نیز ندارد جلوگیری کند

ست از ظرفیت به جای ورود بذرهای آلوده به کشور بهتر ا: وگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد رضا کریمی امروز در گفت

 .تولید بذر در کشور حمایت جدی انجام شود تا در سال اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد

از ورود بذرهای آلوده به کشور که کیفیت مناسبی هم ندارند باید جلوگیری شود و در عِوَض بذرهای اصالح شده در : وی گفت

وزارت جهاد کشاورزی باید از واردات : ون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفتعضو کمیسی.داخل تولید شوند

 .بذرهای آلوده به کشور که کیفیت مناسبی نیز ندارد جلوگیری کند

بذرها به ها داشته باشند، در این زمینه باید تحقیقات  های خوبی در حوزه مقاومت در برابر آفات و بیماری ظرفیت: کریمی بیان کرد

هزار هکتار دشت اردبیل که تاکنون اقدام الزم و  544مدیریت منابع آب کشاورزی برای : وی افزود.صورت کامل و جامع انجام شود

 .مؤثر برای چهار شهرستان اردبیل، نمین، نیر و سرعین نشده است و در این خصوص نیازمند اقدام جدی هستیم

ای را که  از وزیر جهاد درخواست کردیم، بخشنامه: عین در مجلس شورای اسالمی اظهار کردنماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سر

 .برای حذف پنج بخش تحقیقاتی صادر شده بود را ملغی اعالم کند

 .ضرورت دارد فعالیت این مراکز هم ادامه یابد و هم بودجه آنها افزایش پیدا کند: کریمی ادامه داد

کاران به  کاران و همچنین مطالبه گندم زمینی د کشاورزی خواستیم نسبت به پرداخت یارانه سیباز وزیر جها: وی یادآور شد

 .ها را به موقع انجام دهد خصوص اردبیل اقدام مؤثر و سریع انجام داده و اقدام الزم را انجام و این پرداختی

ع خسارت به باغداران استان به خصوص عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ضرروت پرداخت سری

 .شهر را از دیگر تصمیمات این کمیسیون اعالم کرد باغداران مشگین

سازی وزارت جهاد از مواردی است که در جلسه اخیر مطرح شد و در این خصوص از  چابک: کریمی در پایان سخنان خود گفت

شود را یا ادغام و یا اینکه حذف  رسانی می ن فرآیند خدمتهای موازی در وزارت جهاد که موجب کند شد وزیر خواستیم بخش

 .کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 6۳41۰45۹:  تاریخ

  آباد غربآباد غرب  خانه اسالمخانه اسالم  زنی گلزنی گل  زنی شد کلنگزنی شد کلنگ  آباد غرب کلنگآباد غرب کلنگ  جهاد کشاورزی گلخانه اسالمجهاد کشاورزی گلخانه اسالمبا حضور وزیر با حضور وزیر 
 . با حضور وزیر جهاد کشاورزی در یازدهمین سفر استانی دولت انجام شد 

امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی در سفر استانی آباد غرب عصر  زنی گلخانه اسالم از کرمانشاه، کلنگ خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذار آورده خود را مشخص کرده  میلیارد تومان هزینه در بر دارد که بخش سرمایه 55حدود  آباد غرب  گلخانه اسالم.دولت انجام شد

 .شده است بینی تسهیالت بانکی آن نیز از محل صندوق توسعه ملی پیش و 

بینی شده و از هر  برنده خواهد بود و سیستم سرمایش و سردخانه نیز برای آن پیش سیستمی پیش آباد غرب دارای گلخانه اسالم

 .لحاظ مجهز است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - 6۳41۰45۹:  تاریخ

هزار هکتار از اراضی کشاورزی هزار هکتار از اراضی کشاورزی   0404وزیر جهاد کشاورزی خبر داد اجرای طرح مشترک با وزارت نیرو در وزیر جهاد کشاورزی خبر داد اجرای طرح مشترک با وزارت نیرو در 

  به دنبال ترویج نظام نوین مدیریتی در کشاورزی هستیمبه دنبال ترویج نظام نوین مدیریتی در کشاورزی هستیم/ / کرمانشاهکرمانشاه
هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه با همکاری  04ب در سازی مصرف آ وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح مشترک بهینه 

 . این طرح به منظور اجرای اقتصاد مقاومتی انجام گرفته است: وزارت نیرو خبر داد و گفت

کشاورزی استان کرمانشاه، اظهار های  از کرمانشاه، محمود حجتی عصر امروز در مراسم افتتاح طرح خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های خوبی در استان کرمانشاه وجود دارد اما از سوی مسؤوالن کمتر به آن توجه شده است ظرفیت: کرد

: بندی کشاورزی بازدید کردیم و ما به دنبال ترویج نظام نوین مدیریتی در کشاورزی هستیم، گفت وی با اشاره به اینکه از طرح پهنه

های نیروی انسانی بسیار مهم است که بر این اساس تولیدات داخلی با تکیه  مستمر و پایدار باشد و توجه به ظرفیت این اقدام باید

 .یابد بر توان داخلی افزایش می

سر گذاشته شده در بخش کشاورزی و با تأکید بر ارتباط دوسویه کارشناسان  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکالت پشت

آبی کشور  های حاصلخیز در کشاورزی است و با توجه به کم استان کرمانشاه یکی از استان: برداران، خاطرنشان کرد بهرهکشاورزی با 

 .ریزی برای کشت مناسب در کرمانشاه انجام شود باید برنامه

ری در کرمانشاه به اجرا طرح سیستم نوین آبیا: حجتی میزان بارش در کرمانشاه را دو برابر بیش از میانگین کشوری دانست و گفت

 .آید و در زمینه اقتصاد مقاومتی طرح مشترکی با وزارت نیرو در حال اجراست در می

مصرف بهینه آب باید مورد توجه قرار بگیرد و : هزار هکتار کشاورزی به شیوه نوین عنوان کرد و گفت 04حجتی این طرح را شامل 

 .ها نیز در دستور کار قرار دارد توسعه گلخانه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  5۳: تاریخ

  رودرود  حجتی به کمیسیون کشاورزی مجلس میحجتی به کمیسیون کشاورزی مجلس می

ریزی  جمعی از نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهوزیر جهاد کشاورزی به همراه 

 .کنند وگو می های کلی نظام در بخش کشاورزی گفت کشور در جلسه کمیسیون کشاورزی حضور یافته و درباره سیاست

امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت  وزیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی از نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت

های کلی نظام در بخش کشاورزی  ریزی کشور در جلسه کمیسیون کشاورزی حضور یافته و درباره سیاست و برنامه

 .کنند وگو می گفت

شست نویس طرح قانونی ساماندهی حقوق مقامات را در ن مجلس شورای اسالمی در هفته پیش رو، پیش 04اعضای کمیسیون اصل 

 .دهند کارشناسی مورد بررسی قرار می
نویس طرح قانونی ساماندهی  مجلس شورای اسالمی در هفته پیش رو، پیش 04به گزارش خبرنگار ایانا، اعضای کمیسیون اصل 

همچنین اعضای این کمیسیون با مسئوالن سازمان بازرسی کل . دهند حقوق مقامات را در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار می

های حقوقی متعارف  های مجلس شورای اسالمی و سازمان حسابرسی برای بررسی فیش کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش

 .نشست خواهند داشت
عضو کابینه هستند تا به بررسی  0های تخصصی مجلس شورای اسالمی میزبان  همچنین در هفته پیش رو، اعضای کمیسیون

 .های مختلف بپردازند ها و دستگاه رتخانهآخرین مسائل و مشکالت پیش روی وزا
شنبه هفته آینده با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به  وزیر کشور یک "فضلی عبدالرضا رحمانی"بر این اساس 

 .دهد نمایندگان مجلس گزارش می
شود؛ ضمن اینکه  وشنبه برگزار میهمچنین جلسه اعضای این کمیسیون با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونانش در روز د

 .روند شنبه آینده به کمیسیون امنیت ملی مجلس می وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه و معاونان آنها سه

 زنگنه و صالحی در کمیسیون انرژی

 .نرژی مجلس حضور یابندشنبه کمیسیون ا بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و معاونانش نیز قرار است در جلسه روز سه
شنبه کمیسیون انرژی، به نمایندگان گزارش  اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونان خود در جلسه روز یک علی

 .دهند می

 وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت

أمین اجتماعی و بیمه سالمت، برای های ت زاده هاشمی، وزیر بهداشت و معاونانش نیز به همراه مدیران عامل سازمان حسن قاضی

 .روند شنبه آینده به کمیسیون بهداشت می بررسی طرح تحول سالمت و تطبیق آن با قوانین باالدستی سه
و سازمان بهزیستی کشور نیز هفته آینده به کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی  (ره)رئیسان کمیته امداد امام خمینی

 .روند می

 رود کمیسیون قضایی می وزیر دادگستری به

شنبه  وزیر دادگستری نیز برای پاسخگویی به پرسش چهار نماینده، در جلسه سه "مصطفی پورمحمدی"بر اساس این گزارش، 

اعضای این کمیسیون همچنین قرار است ایرادهای شورای نگهبان به الیحه تجارت را . یابد کمیسیون قضایی مجلس حضور می

 .بررسی و رفع کنند
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 ی در کمیسیون کشاورزیحجت

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز قرار است به همراه جمعی از نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 

های کلی نظام در  ریزی کشور در جلسه روز دوشنبه کمیسیون کشاورزی حضور یافته و در مورد سیاست سازمان مدیریت و برنامه

 .وگو کند زی و پرداخت مطالبات کشاورزان از دولت درباره خرید تضمینی محصوالت کشاورزی گفتبخش کشاور
ها آینده این وزارتخانه در زمینه  چیان، وزیر نیرو برای ارائه گزارشی درباره مصوبات شورای عالی آب و سیاست همچنین حمید چیت

شنبه این  های کشور در جلسه سه به جای سوخت مازوت در نیروگاههای تجدیدپذیر و برنامه جایگزینی گاز طبیعی  آب و انرژی

 .یابند کمیسیون حضور می

 نیا در کمیسیون اقتصادی طیب

شنبه آینده کمیسیون اقتصادی مجلس، آخرین  وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانش قرار است در جلسه یک "نیا علی طیب"

 .و بازار سرمایه گمرک و مالیات را بررسی کنند مباحث قانونی مرتبط در حوزه بانکی بیمه
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در کمیسیون آموزش معاون علمی و فناوری  "سورنا ستاری"

مان شنبه آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یافته و گزارشی از عملکرد ساز رئیس جمهوری نیز قرار است یک

 ./متبوع خود ارائه دهند
/news/fa/ir.iana.www//:http19956D%/1%D%AD1%AC 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  کشاورزی پشت میزنشین هستندکشاورزی پشت میزنشین هستندمروجان مروجان / / نوسازی مزارع، معادل مکانیزاسیون نیستنوسازی مزارع، معادل مکانیزاسیون نیست

 .گاه نباید معادل مکانیزاسیون تلقی شود ای است، اما هیچ نوسازی در بخش کشاورزی دارای ابعاد گسترده

 .گاه نباید معادل مکانیزاسیون تلقی شود ای است، اما هیچ نوسازی در بخش کشاورزی دارای ابعاد گسترده

های کشاورزی مکانیزه در  درباره چالش( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  گفتاستاد اقتصاد دانشگاه شیراز امروز در 

ای است و منطبق بودن آن بر نیازها و مسائل جامعه روستایی  نوسازی در بخش کشاورزی دارای ابعاد گسترده: کشور گفت

 .شود ترین آن محسوب می مهم

طلبد که تحقیقات و ترویج کشاورزی نقش مؤثری را باید ایفا کند، اما  ایط خاصی را میتوسعه تکنولوژی شر: بهاءالدین نجفی افزود

 .متأسفانه در کشور ما مغفول مانده و الزم است این دو رکن تقویت شود

در بخش تحقیقات با وجود آنکه بنیه علمی مناسبی در کشور وجود دارد، اما فقدان منابع مالی و نبود : وی خاطرنشان کرد

 .تر کرده است رنگ ها را در عرصه کم های الزم، یافته یزهانگ

 .های اخیر به جای انتقال تجارب به عرصه، پشت میزنشین هستند بخش ترویج و آموزش کشاورزی نیز طی سال: نجفی ادامه داد

ینی محصوالت در زمانی که قیمت تضم: وی سیاست پایین نگه داشتن قیمت محصوالت کشاورزی را غلط خواند و یادآور شد

 .مندی برای حضور بیشتر از بین خواهد رفت گذاری در بخش ضعیف شده و عالقه شود، امکان سرمایه کشاورزی پایین نگه داشته می

گاه نباید معادل مکانیزاسیون کشاورزی باشد، زیرا در کشوری که نیروی کار ارزان وجود  واژه نوسازی مزارع هیچ: نجفی تأکید کرد

 .ن از آنها بهره گرفت و در برخی مزارع که امکان کار کارگری وجود ندارد، باید از ادوات مکانیزه بهره بردتوا دارد، می

تواند مؤثر واقع شود، اما اگر قرار شود، استفاده از  عنوان یکی از ابزارها می برای نوسازی مزارع، ادوات مکانیزه به: وی اظهار داشت

 .کنند ری ایفا مینیروی کارگری در این بین نقش بهت

 خرید بدون ضابطه ادوات کشاورزی اشتباه است

ترتیب  کشاورزی کشور بدین: قیمت برای خرید ادوات مکانیزه را اشتباه خواند و گفت استاد اقتصاد دانشگاه شیراز تخصیص وام ارزان

 .سیون کنیمشود، بلکه باید با تحقیق و ترویج ادوات مورد نیاز اقدام به توسعه مکانیزا مدرن نمی

درصد در  55تا  54ضایعات محصوالت کشاورزی عالوه بر آنکه حدود : نجفی درباره وضعیت ضایعات محصوالت کشاورزی افزود

 .دلیل کیفیت پایین و شرایط بد نگهداری باال است ها وجود دارد، در زمان استفاده تنازل نیز به زمان برداشت با کمباین

دلیل مصرف بیش از حد کود، بذر و سموم در سطح مزارع وجود دارد، عالوه بر آنکه باعث  به بدمصرفی که: وی خاطرنشان کرد

 .های بسیاری خواهد شد شود، باث صرف هزینه ناسالمی محصول نهایی می

افزایش ای که موجبات  بندی غیراستاندارد و فله آالت کشاورزی در کنار عملیات نامناسب و بسته فرسودگی ماشین: نجفی ادامه داد

درصد رسانده  15شود، آمار ضایعات را به بیش از  کنندگان را باعث می های مصرف فروشی و حتی یخچال ضایعات در سطح خرده

های کشاورزی نشود، وضعیت  اگر تدابیر الزم اندیشیده نشود و فکری به حال تحقیقات و ترویج یافته: وی در پایان تصریح کرد.است

 ./از رقم فوق فراتر خواهد رفت ضایعات محصوالت کشاورزی

/news/fa/ir.iana.www//:http19551D%/0%16%D0%11% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

درصد درصد   ۱4۱4صدور غیرمتعارف صدور غیرمتعارف / / سالهسالهها ها   های با قدمت دههای با قدمت ده  جایی محصوالت صادراتی کشاورزی در لنججایی محصوالت صادراتی کشاورزی در لنج  جابهجابه

  ایای  درصد خربزه فلهدرصد خربزه فله  0404هندوانه و هندوانه و 

ای محصوالت کشاورزی که قرار بود در ابتدای تابستان سال جاری آغاز شود، از ابتدای  ممنوعیت صادرات فله

 .مردادماه امسال اعمال خواهد شد

ای برخی اقالم صادراتی  ایانا با اشاره به صادرات فلهوگو با خبرنگار  رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران امروز در گفت

متأسفانه این نوع : زمینی و پیاز گفت های نامتعارف محصوالتی مانند سیب بندی همچون هندوانه و خربزه و صادرات در بسته

بر بودن،  ر هزینهشود که در نهایت عالوه ب درصدی در مبداء و همین میزان ضایعات در مقصد می 55صادرات منجر به ضایعات 

 .شود منجر به از دست دادن بازار به خاطر عدم کیفیت و همچنین زیر سؤال رفتن تولیدات ما می

سیدرضا نورانی با بیان اینکه حجم باالی ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور ما نشان از عدم توجه ما به این محصوالت و 

با توجه به بحران آب موجود در کشور، از مسائلی که ضربه بیشتری در : زودارزش جلوه دادن آنها در سطح جهانی دارد، اف کم

 .های نامتعارف است بندی ای و بسته کند، صادرات فله رویارویی با این معضل به ما وارد می

معدن  های برگزارشده بین اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، در نشست: وی خاطرنشان کرد

گرفته قرار بر این شد که این  های صورت ای را ممنوع اعالم کنیم و پس از بررسی و تجارت به این نتیجه رسیدیم که صادرات فله

ای از ابتدای  ممنوعیت از ابتدای تابستان سال جاری اعمال شود که به دالیلی یک ماه به تأخیر افتاد و ممنوعیت صادرات فله

 .شد مردادماه اعمال خواهد

زمینی و پیاز در  ای و قسمت اعظمی از محصوالت سیب درصد خربزه فله 04درصد هندوانه و  04اکنون  هم: نورانی ادامه داد

 .شود های نامتعارف صادر می بندی بسته

های  بندی ای، بحث استانداردسازی تولید و صادرات محصوالت کشاورزی با بسته وی با بیان اینکه در کنار ممنوعیت صادرات فله

جا  ساله جابه هایی با قدمت چندین ده اکنون برخی از کاالهای ما در لنج هم: ریزی پیش خواهد رفت، تصریح کرد مناسب و برنامه

 .جای دنیا مرسوم نیست شوند که امروز در هیچ می

ات محصوالت کشاورزی، باید برای دستیابی به موفقیت در بازار صادر: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران یادآور شد

 .گرفته برای تولیدات ما به هدر نرود های صورت بتوانیم شناورهای صادراتی را به سردخانه و یخچال مجهز کنیم تا هزینه

باید بتوانیم با : کیفیت و ناسالم، ضرر و زیان است، تأکید کرد نورانی با بیان اینکه تنها عایدی ما از صادرات محصوالت بی

 .ریزی منظم در بازارهای هدف حضور به هم رسانیم و در عرصه رقابت شرکت کنیم برنامه

توسعه صادرات : پیش برویم، اظهار داشت "عمل"و  "اقدام"وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید به سمت 

 .پذیر نیست بدون تجهیزات کارآمد روز امکان

... های هوایی ما به شهرهای لندن، آمستردام، فرانکفورت، هامبورگ و شمسی انتقال 04و  64ای ه در دهه: نورانی همچنین گفت

ها ایجادشده و فرسوده شدن وسایل نقلیه هوایی، از تعطیلی انتقال هوایی ما یک دهه  گرفت، اما با تحریم خوبی صورت می به

های  بندی آالت سورتینگ، مجهز نبودن و بسته روز نبودن ماشین دلیل مشکالت مکانیزاسیون، به به: وی در ادامه افزود.گذرد می

 .آمده در بازار روسیه استفاده کنیم سنتی نتوانستیم آنچنان که باید از فرصت پیش
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ای عالوه بر افزایش  تواند با تجهیز صادرکنندگان حرفه دولت می: رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران خاطرنشان کرد

 .زایی و ارزآوری را نیز افزایش دهد رات، اشتغالتولید و صاد

ما : مدت و بلندمدت و اعطای وام به صادرکنندگان کمک کند، ادامه داد های کوتاه تواند تنها با بهره نورانی با بیان اینکه دولت نمی

مان در جهان بیش از این  تر تولیداتهای بر ایم، در صورتی که پتانسیل ما برای صادرات با توجه به رتبه به صادرات جدی نگاه نکرده

در حال حاضر انتقال هوایی و دریایی ما : ها و ترمیم آنها بیاندیشد، تصریح کرد وی با بیان اینکه دولت باید به زیرساخت.است

 .گیرد تعطیل است و در بندر بوشهر به بهانه مقرون به صرفه نبودن، کاری صورت نمی

توانند یک روزه از راه دریایی به مقصد برسند، برای طی مسیر و رفتن به یک  ادراتی ما که میهای ص محموله: نورانی یادآور شد

 .گیرندگان صادراتی است روز در راه هستند که رفع این معضل نیازمند یک مدیریت متشکل از تصمیم 59کشور ثالث مانند امارات، 

گیرد، اما  ی دنیا کمتر از یک روز و در زیر یک سقف صورت میزمان دستیابی به مدارک صادراتی در تمام مدت: وی تأکید کرد

 .های سنگین چندین روز درگیر هستند صادرکنندگان ما برای اخذ مجوزها با تقبل هزینه

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران با بیان اینکه اگر قرار است تورمی در بخش صادرات باشد، باید در کنار آن افزایش 

های ما وارداتی است، نه صادراتی؛ در حالی که باید  گیری اشکال در این است که تصمیم: دیده شود، اظهار داشت نرخ ارز

 .محور شویم و در هر شهری صدای تولید به گوش برسد صادرات

، بازارهای اروپایی را از دلیل عدم توانایی در انتقال مناسب گیرد و ما به در دنیا به حمل هوایی یارانه تعلق می: نورانی همچنین گفت

 .ایم دست داده

گیرنده اصلی در این زمینه وجود ندارد و این امر منجر به تعطیلی بندر بوشهر در چهار سال  وی در پایان با تأکید بر اینکه تصمیم

 ./باید قبول کنیم که ما در برخی موارد، خودتحریمی داریم: گذشته شده است، افزود

/news/fa/ir.iana.www//:http19046D%/1%D%AC1%A0%D1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

  انداند  گرفتهگرفته  واردکنندگان میوه ما را به سخرهواردکنندگان میوه ما را به سخره/ / توجهی به قاچاق میوه توجهی به قاچاق میوه   انتقاد شدید حجتی ازبیانتقاد شدید حجتی ازبی

تمام خشکبار : کند، گفت اند و کسی کاری نمی معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردکنندگان میوه ما را به سخره گرفته

 .خارجی موجود در بازار قاچاق و غیرمجاز است

تمام خشکبار : کند، گفت کاری نمیاند و کسی  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردکنندگان میوه ما را به سخره گرفته

 . خارجی موجود در بازار قاچاق و غیرمجاز است

های ممنوعه خارجی و واردات محصوالت جدید به  دار شدن توزیع میوه محمدعلی طهماسبی در گفتگو با مهر، در واکنش به ادامه

 . کند اند کسی هم کاری نمی ما را به سخره گرفته زنند و ای از این راه در آمدهای میلیاردی به جیب می عده: کشور، اظهارداشت

حدود یک ماه است که :وی با بیان اینکه ما با مسئوالن ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز جلساتی در این زمینه داشتیم، گفت

 . این جلسه برگزار نشده است که باید این مساله را پیگیری کنیم

هایی در این زمینه  ها به این ماجرا باعث شد، مسئوالن واکنش ه به اینکه سال گذشته ورود رسانهمعاون وزیرجهاد کشاورزی با اشار

 . جز موز، نارگیل، آناناس و انبه واردات انواع دیگر میوه ممنوع است: داشته باشند، تاکید کرد

براساس مقررات جدید صادرات و : دجاری را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کر طهماسبی مشروط شدن واردات موز در سال

درصد افزایش یافته است؛ ضمن اینکه اگر به ازای واردات هرکیلوگرم موز یک و  96به  0، تعرفه واردات موز از 05واردات در سال 

 . شود درصد تعیین می 5نیم کیلوگرم سیب درختی صادر شود، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی یک کیلوگرم موز 

: یان اینکه رهبر انقالب در سخنرانی خود در روز عید فطر تاکید کردند که جلوی قاچاق به کشور گرفته شود، تصریح کردوی با ب

 . اند و نگرانی از این بابت ندارند های امنی خزیده دهند در مکان شود؟ کسانی که این کار را انجام می دانم چرا اینقدر کوتاهی می نمی

چگونه ممکن است تریلی تریلی میوه قاچاق وارد شود، اما کسی متوجه آن نشود؟ این افراد در : افزود معاون وزیرجهاد کشاورزی

 . حال خیانت به کشور هستند و باید به شدت با آنان برخورد شود

برخورد باید : طهماسبی در پاسخ به این پرسش که بعنوان متولی تولید چه پیشنهادی برای جلوگیری از این موضوع دارید؟ گفت

محکوم شوند دیگر کسی جرات نخواهد کرد،  های سنگین  جدی در این زمینه انجام شود و اگر چند نفر از واردکنندگان به مجازات

صورت تولیدکننده متوجه خواهد شد حامی دارد و با دلگرمی به کار خود ادامه  در این: وی افزود. دست به چنین اقدامی بزند

د کشاورزی همچنین با بیان اینکه واردات تمام خشکبار برای حمایت از تولیدات داخلی ممنوع است، معاون وزیر جها . دهد می

شود که در حال حاضر نیز تولیدکنندگان با آن  ای به کشور می های قرنطینه واردات غیرمجاز سبب ورود آفات و بیماری: اظهارداشت

 . کند های سنگینی بابت این مساله پرداخت می زینهاند ضمن اینکه دولت ه درگیر هستند و خاکستر نشین شده

کنند، مگر  نیز مورد تایید نیستند و مراحل الزم را طی نمی بهداشت و سالمت عمومی این محصوالت : طهماسبی اضافه کرد

 شود مواد غذایی را به شکل قاچاق وارد کرد و نگران سالمت جامعه نبود؟  می

اند  تمام خشکبار خارجی موجود در بازار به شکل غیرمجاز و قاچاق وارد شده: این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد

امسال شرایط بازار : طهماسبی با بیان اینکه در تولید برخی محصوالت با مازاد مواجه هستیم، گفت. و هیچ یک مجوز رسمی ندارد

 . ها مناسب است میوه بسیار متعادل و قیمت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  کشف بیش از دو تن میوه قاچاق در بستککشف بیش از دو تن میوه قاچاق در بستک

 .کشف و معدوم شدیک محموله دو تنی مرکبات قاچاق در بستک 

کیلوگرم  195کیلوگرم پرتقال والنسیا و  690میوه قاچاق هزار و :به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت

  لیموی لیسبون محصول افریقای جنوبی بود

از یک دستگاه خودروی ایسوزو ارزش این کشفیات که : شهرام کریم زادگان با بیان اینکه مقصد این محموله استان فارس بود افزود

 .میلیون تومان است 54کشف شد 

 .در این رابطه یک نفر دستگیرشد:وی گفت

 .کیلومتری بندرعباس قرار دارد 915هزار هکتاز زمین کشاورزی و باغی دارد و در  54شهرستان بستک 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  10: تاریخ

  شودشود  المللی خوراک دام؛ طیور و آبزیان کشور برگزار میالمللی خوراک دام؛ طیور و آبزیان کشور برگزار می  دومین همایش و نمایشگاه بیندومین همایش و نمایشگاه بین

تولیدکنندگان داخلی و خارجی از ترین  المللی خوراک دام طیور و آبزیان کشور با حضور مطرح دومین همایش و نمایشگاه بین

 .شود وگوی تهران برگزار می نام؛ دوم تا چهارم شهریورماه امسال در پارک گفت کشورهای صاحب

ترین تولیدکنندگان داخلی و  المللی خوراک دام طیور و آبزیان کشور با حضور مطرح دومین همایش و نمایشگاه بین

 .شود وگوی تهران برگزار می شهریورماه امسال در پارک گفت نام؛ دوم تا چهارم خارجی از کشورهای صاحب

، در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام دارد و مسئوالن دائم بر استفاده (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای دارند؛  یفیت و قیمت مناسب نگاه ویژهکنند و از سویی دیگر به تولید محصول با ک های مختلف تأکید می از دانش فنی در حوزه

فعاالن حوزه محصوالت دام و طیور هم از این قاعده مستثنی نیستند و همواره بر تولید محصول؛ با کیفیت و قیمت مناسب تأکید 

ی حضور درصدی را دارد؛ ایجاد بستری مناسب برا 04از آنجا که هزینه خوراک در تولید محصوالت پروتئینی دامی، سهم .دارند

 .همه فعاالن این صنعت؛ امری ضروری است

توانند با شرکت در یک گردهمایی علمی و اقتصادی، عالوه بر تبادل  برای محقق شدن این هدف، همه فعاالن این صنعت می

مر مهم؛ با این ا. اطالعات، از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک در زمینه خوراک دام و طیور و آبزیان هم مطلع شوند

محقق  iranfeed Expo 9455المللی خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با عنوان  برگزاری نخستین دوره همایش و نمایشگاه بین

های مطرح داخلی و  در نخستین دوره این همایش و نمایشگاه؛ حضور متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان از شرکت.شد

گویی به نیاز تولیدکنندگان خوراک دام ،دامداران و مرغداران  وری و پاسخ ناسبی برای بهبود بهرهخارجی باعث شد؛ شرایط بسیار م

حضور در این نمایشگاه و همایش باعث شد متخصصان و تولیدکنندگان از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک .ایجاد شود

 .رسانی اثرات مثبتی در حوزه تولید خواهد داشت ور حتم؛ این اطالعط در حوزه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان آگاه شوند و به

ترین  اکنون در نخستین سال پساتحریم؛ دومین همایش و نمایشگاه خوراک دام و طیور و آبزیان کشور با حضور چشمگیر مطرح

دائمی نمایشگاه تخصصی نام؛ دوم تا چهارم شهریورماه امسال در محل  تولیدکنندگان داخلی و خارجی از کشورهای صاحب

 .شود وگو؛ برگزار می شهرداری تهران واقع در بوستان گفت

همایش علمی و کاربردی  59المللی خوراک دام و طیور و آبزیان کشور؛  روزه؛ دومین همایش و نمایشگاه بین همزمان با برپایی سه

 .شود با حضور سخنرانان، کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی برگزار می

شرکت  11با حضور  01ماه سال  دی 95تا  91المللی خوراک دام طیور و آبزیان کشور  نخستین دوره همایش و نمایشگاه بین

عنوان سمینار تخصصی  59همزمان با برپایی نخستین دوره این نمایشگاه؛ . داخلی و خارجی در سالن حجاب تهران برگزار شده بود

 ./شد المللی ارائه با حضور سخنرانان بین
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  سند راهبردی شتر وارد فاز اجرایی شدسند راهبردی شتر وارد فاز اجرایی شد/ / شودشود  المللی شتر در بندرعباس برگزار میالمللی شتر در بندرعباس برگزار می  نخستین کنگره بیننخستین کنگره بین

 .المللی شتر در بندرعباس خبر دادند مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، از برگزاری نخستین کنگره بین

 .المللی شتر در بندرعباس خبر دادند مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، از برگزاری نخستین کنگره بین

المللی شتر  ماه امسال، کنگره بین بهمن: خبر گفت وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در گفت

 .برای نخستین بار در کشور برگزار خواهد شد

تواند در راستای توسعه صنعت شترداری و کشف رموز ناشناخته این  ای می محمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه چنین کنگره

عباس و با همکاری انجمن علمی شتر، معاونت امور دام وزارت این کنگره در بندر: حیوان حالل گوشت بسیار موثر باشد، افزود

 .رسد جهادکشاورزی و دانشگاه هرمزگان به مرحله اجرا می

در همین زمینه روز گذشته سند راهبردی شتر توسط معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، رونمایی شد که : وی خاطرنشان کرد

 .شده بود ریزی البته مقدمات آن در سال گذشته طرح

بار درباره یک گونه خاص آن هم توسط بخش خصوصی، سندی راهبردی  برای نخستین: رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور ادامه داد

 .عنوان یک کارگزار واسط پذیرفته است تنظیم شده و وزارتخانه نیز این تشکل را به

 .های مرتبط با آن در سطح کشور است بعدی، عملیاتی شدن پروژه اکنون وارد فاز اجرا شده و مرحله از نظر مالصالحی، این سند هم

هایی  به عبارتی استان. های خشک، پتانسیل بسیار مطلوبی برای پرورش این حیوان وجود دارد ویژه استان به گفته وی، در کشور به

آمار اشتغال را در منطقه خود افزایش گذاری در پرورش این حیوان،  توانند با سرمایه زایی، ضعیف هستند، می که از نظر اشتغال

هایی مانند یزد، اصفهان و قم، مصرف گوشت شتر مرسوم است، اما باید با  اگرچه در استان: مالصالحی تأکید کرد.دهند

 .سازی، مصرف آن را در میان مردم کل کشور رواج داد فرهنگ

توان از شتر در توسعه صنعت  شود، می ینی و شیر حیوان میای که از مواد پروتئ به غیر از استفاده: وی در پایان اظهار داشت

 ./اکوتوریسم، مسابقات ورزشی و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 0/6۳تیر  5۰: تاریخ

  درصدی سطح زیر کشت دانه های روغنیدرصدی سطح زیر کشت دانه های روغنی  5454افزایش افزایش 

تا کنون تصمیمی برای واردات گندم اتخاذ نشده زیرا در سال جاری با وجود ذخایر مناسب و :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .افزایش خرید نیازی به واردات نخواهیم داشت

با اشاره به جشن خود کفایی  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،ی در گفتگو با عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورز

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و پیش بینی می شود که تا پایان فصل  665تا کنون بیش از : گندم اظهارداشت

 .میلیون تن برسد 54ی ال 065برداشت این رقم به 

و افزایش خرید  تا کنون تصمیمی برای این امر اتخاذ نشده اما می توان گفت که در سال جاری با وجود ذخایر مناسب : وی افزود

 .نیازی به واردات نخواهیم داشت

 5در کشور حدود  در حال حاضر مجموع سطح زیر کشت گندم آبی و دیم: کشاورز با اشاره به سطح زیر کشت گندم بیان کرد

 .هزار هکتار است، اما سیاست بر آن است که سطح زیر کشت کاهش یابد و تنها عملکرد باال رود 044میلیون و 

در دو سال گذشته در خصوص کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد تولید توفیق خوبی : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

های آتی افزایش خواهد یافت چرا که در شرایط فعلی برخی بیماری ها و علف های هرز داشتیم و این سیاست همچنان در سال 

 .کشت گندم را تهدید می کنند

پروژه های متعددی از جمله بذر، کشاورزی حفاظتی، تغذیه : وی با اشاره به برنامه های افزایش عملکرد در واحد سطح گفت

اری و علف های هرز، نوسازی مکانیزاسیون، ماشین آالت مناسب کشت دانه مناسب، مدیریت عوامل خسارت زا همچون آفات، بیم

 .های روغنی و گندم بر مبنای حجم و مناطق عملیاتی تعریف شده است

 درصد افزایش یافت 54سطح زیر کشت دانه های روغنی *** 

تا خود کفایی تولید دانه ها روغنی و : کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا امکان خود کفایی در دانه های روغنی وجود دارد، افزود

درصد کمی فاصله داریم و از این رو پیش بینی می شود که در صورت فراهم شدن شرایط و  04رسیدن از عدد تک رقمی به باالی 

 .درصد نیاز کشور از داخل تامین شود 04آینده بیش از  سال 5حمایت های الزم ظرف 

 04طی سال های گذشته سطح زیر کشت کلزا نزدیک به : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سطح زیر کشت کلزا بیان کرد

 .هزار هکتار رسیده است 64درصدی به بیش از  54هزار هکتار بوده که خوشبختانه در سال جاری با افزایش 

خوشبختانه امسال در برخی استان ها همچون فارس، خوزستان، گلستان،آذربایجان غربی و بسیاری از : ی در ادامه یادآور شدو

 .مناطق دیگر کشت آفتابگردان که در سال های گذشته تقریبا به فراموشی سپرده شده بود مجددا مورد استقبال قرار گرفت

وجه به محدودیت منابع آبی امکان توسعه کشاورزی در داخل وجود دارد یا خیر، اظهار کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا با ت

با توجه به محدودیت منابع آبی و خشکسالی های اخیر امکان توسعه کشاورزی ملی وجود ندارد لذا با اجرای طرح آب و  : داشت

به دنبال افزایش عملکرد و کاهش سطح زیر کشت خاک مرزی امکان افزایش سطح زیر کشت امکان پذیر نیست و از این رو تنها 

 .برخی محصوالت و جایگزینی آن برای برخی گونه های دیگر همچون دانه های روغنی هستیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http5616440D%/1%A0% 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5686009/%D8%A7%25


 
آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  

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

 

241 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا 5/41/40/62 :خبرتاریخ 

    **محسن جالل پورمحسن جالل پور  --برجام فرصتی که باید آن را غنیمت شمرد برجام فرصتی که باید آن را غنیمت شمرد 

کاش گروه های سیاسی در این شرایط حساس درک می کردند برجام برای رونق بخشی اقتصاد ایران یک فرصت است  -ایرنا -تهران
 ! و باید غنیمت شمردش

ی ما با غرب ورق خورد و اکنون زمان آن رسیده است که ببینیم عایدی ما فصل دیگری از داستان پرماجرا. برجام هم یک ساله شد

 .از این فصل چه بوده است

از روزی که مشعوف توافق شدیم تا امروز بارها به این فکر کرده ام که چرا وقت ما صرف دعوای خوبی و بدی . زمان زود می گذرد

 . ز شدن فضا داشته باشیمبرجام شد؛ به جای اینکه تالش کنیم عایدی بیشتری از با

مهم، فرصت طلبی و سهم خواهی ما از هر امکان ایجاد شده پس از . برجام مهم نیست 05یا  5امتیاز 'اینجا و آنجا گفته ام که 

امتیاز فضای  5امروز اما وقتی به یکسال گذشته نگاه می کنم می بینم جدا از امتیاز برجام، در بخش اقتصاد حتی از . 'برجام است

 .پسابرجام نیز بهره برداری نکرده ایم

اگر باور داشته باشیم امروز مشکل اصلی کشور، مساله اقتصاد است و اگر بپذیریم خروج از رکود و رونق تولید و ایجاد اشتغال، هدف 

 . اصلی سیاستگذار است، آنگاه مفهوم زمان برای ما اهمیت بیشتری پیدا می کند

برجام می توانست موتور محرک انتظارات باشد و بذر امید و انگیزه در . یم و برای رونق به امید و انگیزهبرای اشتغال به رونق نیاز دار

 جامعه بکارد که کاشت؛ اما تاکنون چه کرده ایم؟

اتاق ها در ایران و تشکل های بخش خصوصی با درک این واقعیت، از همان روزهای آغازین امضای برجام، احساس کردند وظیفه 

شان استفاده حداکثری از این فضا برای حل معضالت موجود و رونق بخشی به اقتصاد و حرکت به سوی افزایش اشتغال است  اصلی

در نشست ها و دیدارهای داخلی . و به همین جهت بدون نگاه به دیگر جوانب برجام، تالش کردند در جامعه امید و انگیزه بیافرینند

 .عدیل کنیم و با تکیه بر ظرفیت های واقعی برجام، امید و انگیزه بیافرینیمو خارجی سعی کردیم انتظارها را ت

نگاه ما این بود که برجام می تواند موتور محرک انگیزه آفرینی در دو سوی عرضه و تقاضا باشد و در سایه امنیت و آرامش برجام 

 .تکاپوی ما همین بود و بس. می شود سرمایه گذاری را تقویت کرد و تولید و بازار گشایی را هدف گرفت

 . اکنون روی سخنم با مخالفان برجام است؛ همان ها که در یک سال گذشته تا توانستند بذر ناامیدی در جامعه پراکندند

کاش گروه های سیاسی در این ! کاش می دانستند نقش آنها در مخالفت با برجام چه صدمه ای به امید در فضای کسب و کار زد

کاش یک سال، ! ک می کردند برجام برای رونق بخشی اقتصاد ایران یک فرصت است و باید غنیمت شمردششرایط حساس در

 .اختالف های سیاسی کنار گذاشته می شد و همه حواس ها به سوی منافع ملی می رفت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  با حضور جهانگیری چهار هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری نوین درفارس افتتاح شد با حضور جهانگیری چهار هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری نوین درفارس افتتاح شد 

با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی و استاندار فارس طرح آبیاری نوین  -ایرنا -شیراز
 . مونه پسته شهرستان سروستان به نمابندگی از چهارهزار هکتاراراضی استان فارس افتتاح شدیکی از مزارع ن

استان فارس از تولید کنندگان عمده محصوالت کشاورزی : به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی ظهر سه شنبه در این آیین گفت

 .باید به سامانه های نوین آبیاری مجهز شوندکشور است و با توجه به محدودیت منابع آبی این استان این مزارع 

هزار هکتار از اراضی  54تا بهمن همان سال در  00هزار هکتار و از ابتدای سال  50به میزان  01در سال : محمود حجتی افزود

 .استان فارس طرح های آبیاری نوین کشاورزی به بهره برداری رسید

هزار هکتار از اراضی استان فارس را به سامانه های  14حدود  05که در سال وزارت جهاد کشاورزی مصمم است : وی بیان کرد

 .آبیاری نوین مجهز کند

مطالعات مربوط به اجرای این طرح ها انجام شده و منتظر مصوبه دولت برای تامین منابع مالی مورد : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .نیاز این پروژه هستیم

هزار هکتار از اراضی استان فارس از سامانه آبیاری تحت فشار بهره مند شده است که در پایان  994هم اینک : حجتی بیان کرد

 .هزار هکتار خواهد رسید 954این میزان به  05سال 

 .کیلومتری شرق شیراز واقع شده است 14شهرستان سروستان در فاصله 

وزیران برای افتتاح چندین طرح عمرانی و بررسی برخی از مشکالت استان فارس صبح سه اسحاق جهانگیری به همراه چند نفر از 

 .شنبه به این استان سفر کرده است
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

 ایرنا 141/40/62/ :تاریخ خبر

  آبگرمکن خورشیدی جایگزین سوخت فسیلی در سیالب کلوار بویراحمد شد آبگرمکن خورشیدی جایگزین سوخت فسیلی در سیالب کلوار بویراحمد شد 044044

آبگرمکن خورشیدی بجای سوخت فسیلی در  011رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بویراحمد از آغاز جایگزینی  -ایرنا -یاسوج
 . دروستاهای منطقه محروم سیالب کلوار کهگیلویه وبویراحمد خبر دا

دستگاه آبگرمکن خورشیدی برای جلوگیری  554برای خرید : جواد رحیمیان روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود

 .از قطع درختان جنگلی در مناطق روستایی محروم ،سه میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان جنگل های کشور هزینه شده است

دستگاه آبگرمکن از این تعداد در روستاهای دیگر شهرستانهای  54: داری بویراحمدتصریح کردرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز

 .استان نصب خواهد شد

درصد چوب درختان بلوط قطع شده در روستاهای حاشیه جنگل به عنوان سوخت آبگرمکن مصرف می 04رحیمیان با بیان اینکه 

درختان در قالب تفاهم نامه ای زمینه مشارکت روستاییان در حفظ جنگل در قالب این طرح ضمن جلوگیری از قطع : شود، افزود

 .ها فراهم خواهد شد

در منطقه سیالب کلوار بویراحمد بخشی از جنگل های شهرستان بویراحمد مرکز کهگیلویه وبویراحمد واقع شده : وی تصریح کرد

امین سوخت خود از چوب درختان بلوط استفاده می است که به دلیل محرومیت منطقه و نبود سوخت های فسیلی مردم برای ت

سیالب و کلوار نام دو روستای همجوار است که یکی به دلیل قرار گرفتن در مسیر رودخانه های خروشان و سیالب ها، به .کنند

محل سکونت گفته می  نیز به 'وار'در اصالح محلی به نام مکانی مرتفع و  'کل'بر گرفته از دو کلمه  'کلوار'شهرت دارد و  'سیالب'

 . روستا به عنوان سیالب کلوار یکی از محروم ترین مناطق کهگیلویه وبویراحمد است50این منطقه با . شود

 944نفر از توابع بخش مارگون شهرستان بویراحمد در  644هزار و 9روستا و جمعیتی افزون بر 50منطقه سیالب و کلوار با 

 . یه وبویراحمد واقع شده استکیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلو

. کیلومتر از بخش مارگون بویراحمد فاصله دارد 554نام دارد که حدود ( ع)روستا امام زاده شاه غالب 50نقطه محوری و کانون این 

 
 . در مرز شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری است 'ادور'آخرین نقطه و روستا در منطقه سیالب و کلوار نیز 

روستای این منطقه محروم زمستان سرد وسخت را در زیر باران های سیل آسا، غرش بادهای 50ان و زنان سیالب و کلوار و مرد

 .بران، سرمای شدید و یخ بندان به سختی سپری می کنند و درعین حال از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نیستند

طی مناسب ،نبود زیرساخت ها برای فعالیت های کشاورزی ،بیکاری و فقر از محرومیت از امکانات بهداشتی و درمانی ، راه ارتبا

 . جمله مشکالت مردم این منطقه است

سید موسی خادمی استاندارکهگیلویه وبویراحمد پیشتر در سفری به این منطقه بر لزوم برنامه ریزی مدیران بخشهای مختلف برای 

 .تالش برای حل این مشکالت مردم این خطه تاکید کردشناسایی محرومیت ها اولویت های این منطقه و 

 .کیلومتری یاسوج واقع شده است554سیالب کلوار در 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 0/62تیر ماه  51دو شنبه 

  شودشود  بندی برخورد میبندی برخورد می  محصوالت بستهمحصوالت بستهفروشی فروشی   با کمبا کم

های غذایی و بهداشتی استاندارد  بندی شده از قبیل فرآورده محصوالت بسته: رییس سازمان ملی استاندارد گفت <مواد غذایی

 .فروشی سازمان استاندارد با متخلفان برخورد خواهد کرد وزنی اجباری دارند که در صورت کم

در مواردی که استاندارد آن اجباری است و روی : ی در برخی از واحدهای صنایع غذایی گفتدر خصوص کم فروش نیره پیروزبخت

بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و در باقی موارد نظارت بر دوش سازمان حمایت  بسته

 .کنندگان و تولیدکنندگان است مصرف

های  در گشت: ی بازرسی مشترک برای کشف و برخورد با تخلفات از جمله کم فروشی افزودها وی در ادامه با اشاره به گشت

های متخلف که در حیطه  شود و با شناسایی کارخانه دهیم به این موارد رسیدگی می مشترکی که با سازمان حمایت انجام می

 .گیرد وظایف سازمان استاندارد قرار دارند، برخوردهای الزم صورت می

فروشی در آنها در حیطه سازمان ملی  سازمان ملی استاندارد با بر شمردن برخی اقالم پر مصرف که رسیدگی تخلف کمرییس 

از واحدهایی هستند که ... اقالمی همچون فرآورده ها و محصوالت غذایی، لبنی، دستمال کاغذی و: استاندارد است، اظهار کرد

 .قرار می گیرنداستاندارد وزنی اجباری دارند و مورد نظارت 

در گشت های : پیروزبخت با اشاره به اقدامات و دستاوردهایی که سازمان استاندارد در خصوص کم فروشی داشته است، عنوان کرد

کنندگان و تولیدکنندگان این مسئله کنترل شده است و تخلف کم فروشی روند نزولی داشته  مشترک با سازمان حمایت مصرف

ار دقیقی که از طریق معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد قابل کسب است، اختالف گزارشات است؛ به طوری که در آم

 .کامال مشخص است 5101فروشی و کم فروشی در سال گذشته نسبت به سال  گران
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 0/62تیر ماه  5۹یک شنبه 

  صادرات مواد خام کشاورزی با توجه به مسایل بحران آب به نفع کشور نیستصادرات مواد خام کشاورزی با توجه به مسایل بحران آب به نفع کشور نیست

رو آورده است و سعی می کند، تولیدکننده و صادرکنندگان  دولت برای بهبود اوضاع تولید و کسب درآمد به صادرات <کشاورزی

مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعالم کرد برای  از همین روز مجتبی خسروتاج، قائم. را به این مهم سوق دهد

دالرش سهم محصوالت کشاورزی میلیارد  5میلیارد دالری در نظر گرفته شده که از این میان  6160برنامه ریزی صادرات  05سال 

در سال : اعالم کرد میلیارد دالری محصوالت کشاورزی 5کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران درباره صادرات .است

اما مساله ای که در این میان وجود دارد این است که مواد . میلیارد دالر گذشته بود 5، صادرات محصوالت کشاورزی از مرز 00

چرا که از نظر ساختار وزارت صنعت، وجوهی از قسمت غذا در بخش . غذایی هم در صادرات این بخش دیده شده است یا خیر

 .به این ترتیب محصوالت کشاورزی مجزا و مواد غذایی هم جدا در نظر گرفته می شود. صنعت قرار می گیرد

اما در این میان، . میلیارد دالر بوده است 566همراه مواد غذایی ، کل صادرات محصوالت کشاورزی به 00به گفته زرگران، در سال 

به این ترتیب حدود سه میلیارد دالری که باغی می : او ادامه داد. میلیون دالرش مربوط به موادغذایی بوده است 004میلیارد و  9

 .شود ماند، تنها مربوط به زیربخش های کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، شیالت و دام می

میلیارد دالر را رد کرده است، اما اگر منظور  5در نتیجه به طور کلی صادرات زنجیره کشاورزی در سال گذشته، : او تاکید می کند

، تنها محصوالت کشاورزی به غیر از صنایع غذایی است، 05میلیارد دالر محصوالت کشاورزی در سال  5مسئوالن درباره صادرات 

از طرفی هم با توجه به شرایط مصرف داخلی کشور که در بیشتر حوزه های . میلیاردی اقدام دشواری است 5میلیارد تا  1رساندن 

کشاورزی وارد کننده هستیم، اگر محصولی هم در شرایط عالی در کشور تولید داشته باشد، به مصرف داخل می رسد تا به 

ادرات مواد خام کشاورزی با توجه به مسایل بحران آب به براساس صحبت های رییس کمیسیون کشاورزی به طور کلی ص.صادرات

 .اتاق تهران این مساله را با کمیسیون کشاورزی مجلس هم درمیان گذاشته است: او همچنین گفت. نفع کشور نیست
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 نهاده 

 آیانا - 0/6۳تیر  1/: تاریخ

  قاچاقچی سم، پشت کار عام المنفعه مخفی شدقاچاقچی سم، پشت کار عام المنفعه مخفی شد

همچنین یک قاچاقچی : یک مقام مسئول از توقیف یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار در یکی از استانهای غربی خبرداد و گفت

 .کند اقدام به واردات و عرضه گسترده این محصول در کشور میسم، 

همچنین یک : یک مقام مسئول از توقیف یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار در یکی از استانهای غربی خبرداد و گفت

  .کند قاچاقچی سم، اقدام به واردات و عرضه گسترده این محصول در کشور می

با بیان اینکه در یکی از استان های غربی کشور یک محموله بزرگ قاچاق خشکبار از جمله یک مقام مسئول در گفت وگو با مهر 

این محصوالت به اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تحویل : بادام زمینی، گردو و غیره کشف و توقیف شده است، افزود

    . داده شده است

اموال تملیکی استان بر خالف قانون حفظ نباتات بر فروش این محصوالت پافشاری مسئوالن اداره جمع آوری و فروش : وی افزود

 .می کردند

گفتنی است؛ تمام محصوالت کشاورزی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، طبق رویه توسط سازمان حفظ نباتات و ستاد 

 .آنها مبنای این کار نیست مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز امحاء می شوند و سالم بودن یا نبودن

این مقام مسئول همچنین از قاچاق گسترده سم به کشور توسط عده ای سودجو خبرداد و با بیان اینکه دادگاه برای قاچاق سم 

در همین حال یک قاچاقچی سم اقدام به واردات گسترده این محصول : جریمه تعیین کرده اما میزان آن بسیار اندک است، گفت

 . سپس در قالب کارهای عام المنفعه آن را به مردم عرضه می نمایدمی کند و 

این فرد که گفته می شود به منابع قدرت وصل است و افرادی از وی حمایت می کنند، همچنان در این زمینه : وی تصریح کرد

 . فعالیت دارد و حل شدن این معضل نیازمند برخورد جدی مسئوالن عالی رتبه و دولتی با او است
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 نهاده
 آیانا - 0/6۳تیر  56: تاریخ

درصدی میانگین مصرف درصدی میانگین مصرف ۳۱۳۱افزایش افزایش / / هزار تن رسیدهزار تن رسید  ۱44۱44ظرفیت تولید کود اوره در کشور به پنج میلیون و ظرفیت تولید کود اوره در کشور به پنج میلیون و 

  کشورکشورکود اوره در کود اوره در 

شود و ظرفیت کلی تولید  درصد به ظرفیت تولید اوره کشور افزوده می 94با افتتاح فاز سوم پتروشیمی شهدایمرودشت در شیراز، 

 .رسد هزار تن می 944به پنج میلیون و 

شود و  درصد به ظرفیت تولید اوره کشور افزوده می ۱4با افتتاح فاز سوم پتروشیمی شهدای مرودشت در شیراز، 

 .رسد هزار تن می ۱44فیت کلی تولید به پنج میلیون و ظر

وگو با خبرنگار ایانا درباره اثرات افتتاحیه فاز سوم پتروشیمی مرودشت  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

ظرفیت کوده اوره کشور با افتتاح رسمی فاز سوم پتروشیمی مرودشت شیراز، یک میلیون تن به : شیراز بر بخش کشاورزی گفت

طور عمده آمونیاک و اوره است،  با افتتاحیه فاز سوم مجتمع پتروشیمی شیراز که تولیدات آن به: یزدان سیف افزود.شود افزوده می

ث زنی را باع شود که تولید باالتر امکان افزایش عرضه و باال رفتن قدرت چانه درصد به ظرفیت تولید کود اوره کشور افزوده می 94

هزار تن بود که  144های داخل کشور حدود چهار میلیون و  ظرفیت تولید کود اوره، توسط پتروشیمی: وی خاطرنشان کرد.شود می

 .رسد هزار تن می 944با افتتاح این پتروشیمی، ظرفیت کلی به پنج میلیون و 

های مبادله،  ن تولید افزایش یابد، هزینهتولید اوره در کشور خطی و مصرف آن سینوسی است و هرچقدر میزا: سیف ادامه داد

شود با افتتاح رسمی پتروشیمی پردیس، تا شش ماه دوم سال  بینی می پیش: وی تصریح کرد.کند انبارداری و تأمین کاهش پیدا می

 .تن دیگر به ظرفیت کود اوره کشور اضافه شود 144هزار و  جاری، یک

 درصدی توزیع کود اوره در کشور 0۱افزایش 

یرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اعالم اینکه توزیع کود اوره در مقایسه با سه ماهه نخست امسال در مقایسه با سال مد

 114در سال گذشته در مجموع توزیع کودهای پتاسه، ازته و فسفاته : درصدی برخوردار است، یادآور شد 09گذشته از افزایش 

 .گردد هزار تن رسیده است و بخش اعظم آن نیز به کود اوره برمی 014هزار تن بود، در حالی که امسال به 

 .درصدی در مقایسه با سال گذشته برخوردار است 19میانگین مصرف کود اوره نیز از افزایش : سیف تأکید کرد

حیح آن در مصرف کودهای شیمیایی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی کمتر است، اما فرهنگ استفاده ص: وی اظهار داشت

گفتنی است، فاز سوم مجتمع پتروشیمی مرودشت در استان شیراز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر .حال جا افتادن است

عنوان دومین طرح بزرگ توسعه در شرکت  این طرح به. نفت، استاندار و تنی چند از مسئوالن کشور صبح امروز افتتاح شد

 5111های جانبی و نیروگاه، آمونیاک و اوره گرانول از مهرماه سال  از و عملیات ساخت سرویسآغ 5115پتروشیمی شیراز از سال 

تن در  954هزار و  تن در روز، واحد اوره سه با ظرفیت سه 54این طرح مشتمل بر واحد آمونیاک سه با ظرفیت دوهزار و .آغاز شد

برداری رسمی  هزار تن اوره گرانول را دارد و با آغاز بهره 04لیون و هزار تن آمونیاک و یک می 604روز است و ساالنه ظرفیت تولید 

آمونیاک، ( نیترات آمونیوم -اوره پریل و اگرانو )میلیون تن کودهای ازته  160ای پتروشیمی شیراز با تولید ساالنه  از طرح توسعه

 .دارای جایگاه است ترین واحدهای صنعت پتروشیمی کشور اسیدنیتریک، متانول و آرگون در ردیف بزرگ

 ./کند میلیون نفر ساعت کار، اشتغال ایجاد می 91الزم به ذکر است، این طرح برای بیش از 
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 نوغان داری

 ایرنا 5641/40/62 :تاریخ خبر

  تن پیله تر ابریشم در ایران تولید شد تن پیله تر ابریشم در ایران تولید شد   ۱44۱44

با نگاه و رویکرد دولت تدبیر و امید و وزارت جهاد کشاورزی نوغانداری در : رئیس مرکز توسعه نوغانداری گفت -ایرنا -مشهد
 . تن پیله تر ابریشم در سطح کشور تولید شد 611مسیر احیا قرار گرفته است لذا امسال با پایان فصل نوغانداری 

اصغر داداشپور روز سه شنبه در حاشیه گردهمایی معاونان بهبود تولیدات دامی سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای کشور در  علی

 .هزار جعبه تخم نوغان در سطح کشور توزیع شد 91به همین منظور : مشهد طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

استان به مجموع استانهای فعال در  55ری فعالیت کردند که در مقایسه با پارسال استان در عرصه نوغاندا 96امسال : وی ادامه داد

 .عرصه نوغانداری در ایران افزوده شده است

امسال استانهای گیالن، خراسان رضوی و گلستان به ترتیب سه رتبه برتر کشور را در عرصه : رئیس مرکز توسعه نوغانداری گفت

 .تولید پیله ابریشم کسب کرده اند

ریال اقدام به خرید پیله ابریشم از  544هزار و  564دولت با هدف حمایت از نوغانداران قرار بود امسال به ازا هر کیلوگرم : وی افزود

 .تولیدکنندگان کند

م تمامی اما خوشبختانه به دلیل کیفیت باالی تولیدات، بدون پرداخت هزینه در زمینه خرید تضمینی پیله ابریش: داداشپور ادامه داد

 .تولیدات این بخش با قیمت باالتر از نرخ دولتی خریداری شده است

 .هزار ریال از سوی بخش خصوصی خریداری شد 954بر این اساس هر کیلوگرم پیله تر کرم ابریشم امسال به قیمت : وی گفت

ی شاهد موفقیت تمام استانها در این زمینه استان در عرصه نوغاندار 55به رغم تازه وارد بودن : رئیس مرکز توسعه نوغانداری افزود

 .و تحقق پیش بینی ها در تولید بوده ایم

به این باور رسیده ایم که همه مناطق کشور قابلیت کشت درخت توت و نوغانداری را به عنوان شغل مکمل در : وی ادامه داد

 .حاشیه کشاورزی دارند

سعه مشاغل تکمیلی نوغانداری و ترویج زنجیره ابریشم در کشور است تا در از سیاستهای امسال و سالهای آتی تو: داداشپور گفت

 .تمامی ایام سال فعالیت در زمینه تولید محصوالت جانبی در این حوزه انجام شود

در  5101مرکز توسعه نوغانداری کشور به عنوان زیرمجموعه معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اردیبهشت سال 

 . درصد پیله ابریشم کشور در گیالن تولید و فعالیت سایر استانها نیز توسط این استان پشتیبانی می شود 64. فعال شدرشت 

درصد پیله تر ابریشم تولیدی ایران هم  05. همچنین چهار کارخانه ابریشم کشی در ایران وجود دارد که همه آنها تعطیل هستند

 .رضوی و در کارگاههای سنتی تبدیل به نخ می شود اینک در شهرستان تربت حیدریه خراسان

. درصد کاهش یافته است 54درصد به  04در چارچوب اقدامات مرکز توسعه نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی واردات تخم نوغان از 

 . هزار خانوار در سطح کشور اشتغال مستقیم ایجاد کرده است 54صنعت نوغانداری برای 
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 گزارشات جهانی

 فارس - 6۳41۰4/1:  تاریخ

  شود شود   سال آینده در تولید گندم خودکفا میسال آینده در تولید گندم خودکفا می  55افغانستان تا افغانستان تا 
سال آینده در  5است تا والیت اعالم کرد قرار  56درصدی گندم از  04سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان با تأکید بر برداشت 

 . تولید گندم به خودکفایی برسیم

، با بیان اینکه خبرگزاری فارسگو با خبرنگار سایت افغانستان  و سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان در گفت« اهلل راشد لطف»

 .وضعیت تولید گندم در افغانستان رو به بهبود است: هار داشتمیلیون تُن گندم نیاز دارد، اظ 0افغانستان ساالنه به 

در سال گذشته : ها در سال جاری برداشت گندم افزایش چشمگیر خواهد داشت، گفت بینی راشد با بیان اینکه بر اساس پیش

 .میلیون تُن گندم برداشت کرده است 065افغانستان بیش از 

 رسد ر تولید گندم میسال آینده به خودکفایی د 5افغانستان تا 

مطابق با این : ای را برای بهبود وضعیت کشاورزی در افغانستان در دست دارد، افزود ساله 5وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی طرح 

 .سال آینده به خودکفایی دست خواهد یافت 5طرح افغانستان تا 

های فرا روی این وزارت خواند و ابراز  مالی را از چالشسخنگوی وزارت کشاورزی عدم امنیت و مشکالت مالی از سوی حامیان 

 .های زیادی در حوزه اقتصادی دست خواهد یافت سال آینده به پیشرفت 5در صورت رفع این مشکالت افغانستان تا : داشت

 0ستان ساالنه به هایی وجود دارد که افغان جمعیت افغانستان به صورت دقیق مشخص نشده، اما تخمین: اهلل راشد تصریح کرد لطف

 .میلیون تن گندم نیاز دارد

 والیت 0۴درصد گندم در  ۱4کشت 

میلیون تن گندم مورد نیاز آن در داخل  065میلیون نفر مالک قرار دهیم، اکنون  19اگر جمعیت افغانستان را : راشد اظهار داشت

 .شود های خارجی وارد می کشور تولید شده و بخش دیگر آن از کشور

 56بر اساس تحقیقات وزارت کشاورزی در : های افغانستان ظرفیت برداشت گندم را دارد، گفت کید بر اینکه تمام والیتوی با تأ

 .شود درصد گندم تولید شده در کشور نیز از آن برداشت می 04والیت افغانستان بیشتر گندم کشت شده که حدود 

داری و  های باغ های افغانستان در بخش ت بوده و برای سایر والیتوالی 56تمرکز اصلی وزارت کشاورزی روی همین : وی افزود

 .شود جات همکاری می کشت سبزی

 سازی کشاورزی مدرن

 .هزار تُن بذر اصالح شده تهیه شده که در آینده نزدیک به کشاورزان توزیع خواهد شد 04در سالجاری : اهلل راشد اظهار داشت لطف

های  های گذشته گندم مورد نیاز افغانستان از کشور در سال: سازی کشاورزی هستیم، تصریح کرد مدرنوی با بیان اینکه در تالش 

های قزاقستان و  شد، اما اکنون با به وجود آمدن بازار جدید در آسیای مرکزی بخش زیاد گندم از کشور پاکستان و ایران وارد می

 .شود ازبکستان وارد می

گندم آسیای مرکزی نسبت به سایر : ره به کیفیت گندم و آرد وارداتی از قزاقستان، اظهار داشتسخنگوی وزارت کشاورزی با اشا

 .کشورها با قیمت کمتر است

اند که گندم با کیفیت  های ازبکستان و قزاقستان متعهد شده کشور: ها است، گفت های گندم بین دولت وی با بیان اینکه این قرارداد

 .به افغانستان صادر کنند

http://www.farsnews.com/
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این شایعات از سوی : های آسیای مرکزی را تکذیب کرد و گفت اهلل راشد شایعات مبنی بر کم کیفیت بودن گندم کشور طفل

 .اندازی شده است جویان راه استفاده

 هزار تُن گندم کمکی باکیفیت هند 5

ار تن گندم با کیفیت به هز 5هند متعهد به همکاری : این مقام وزارت کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت

 .افغانستان شده است

های  راشد از تاجران داخلی و خارجی خواست تا در حوزه واردات محصوالت افغانستان توجه جدی داشته و از واردات گندم

 .کیفیت خودداری کنند بی

کیفیت وارد افغانستان کرده و  وی همچنین گفت که وزارت کشاورزی متعهد شده که با تمام توان بهترین محصوالت را با بهترین

 .به مردم عرضه کند
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 گزارشات جهانی
 فارس - 6۳41۰456:  تاریخ

  یابدیابد  افزایش میافزایش میصادرات نارنگی پاکستان صادرات نارنگی پاکستان 
 . کند سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد برای افزایش صادرات نارنگی با پاکستان همکاری می 

یش صادرات نارنگی آباد، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد برای افزا در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

وزیر بازرگانی پاکستان با شرکت در اجالس ویژه سازمان خوار و بار ملل متحد که « خان خرم دستگیر». کند با پاکستان همکاری می

 .به توافق رسید( فائو)برگزار شد برای افزایش صادرات نارنگی با سازمان جهانی خوار و بار « کنیا»واقع در « نروبی»در شهر 

و صادر کنندگان ( داران باغ)ش دیلی اکسپرس، با توجه به توافقات صورت گرفته با فائو تسهیالت ویژه برای تولید کنندگانبه گزار

 .کند نارنگی ارائه خواهد شد که مسیر افزایش صادرات این محصول به کشورهای مختلف را هموار می

بازرگانی ایران خواستار برداشته شدن محدودیت واردات نارنگی خرم دستگیر خان در اجالس سازمان فائو ضمن مالقات با وزیر 

 .توسط این کشور شد

وزیر بازرگانی ایران قول داد اگر تحریم واردات نارنگی به طور کامل برداشته نشود باز هم در سال جاری ایران به مقدار معین نارنگی 

 .از پاکستان وارد خواهد کرد

داران پاکستانی  مذاکره خود با سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اطمینان داد که باغدستگیرخان با مثبت ارزیابی کردن 

 .آماده صادرات محصوالت نارنگی خود باشند

شرکت تولیدات متنوع این محصول از جمله آب  554یا نارنگی یکی از محصوالت صادراتی مهم پاکستان است که بیش از « کینو»

 .کنند ورهای مختلف جهان صادر مینارنگی و مربا را به کش

 مرکز صادرات کینو است« پنجاب»شهر الهور مرکز ایالت 

 .آب تر از آن و بسیار شیرین است تر و پر ای مانند نارنگی اما بزرگ کینو میوه

آغاز شد و در صادرات نارنگی پاکستانی به دوبی و سریالنکا : گوید مسئول صادرات میوه و مرکبات پاکستان می« وحید احمد»

 .تن به این کشور ها صادر شده است 014کانتینر به وزن  14مرحله اول 

نارنگی پاکستانی یک محصول انحصاری است که به روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ایران، مالزی، اندونزی و سایر کشورهای 

 .ها دارد شود و طرفداران زیادی در این کشور دنیا صادر می

ای در بازارهای  ها، نارنگی و انبه پاکستان جایگاه ویژه پاکستانی در انگلیس طرفداران زیادی پیدا کرده است و از بین میوهنارنگی 

 .میوه جهان دارند

شرکت پاکستانی در صادرات نارنگی فعالیت دارند که محصوالت مختلفی از جمله آب نارنگی و مربای نارنگی را به  554بیش از 

 .کنند ف صادر میکشورهای مختل
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  کردکرد  IIRR  را منوط به کدرا منوط به کدعراق پذیرش محصوالت شیالتی عراق پذیرش محصوالت شیالتی / / هدر رفتهدر رفت  IIRR  ساله فائو برای تعریف کدساله فائو برای تعریف کد  فرصت سهفرصت سه

برای صدور محصوالت شیالتی به ایران داد، هنوز اقدامی در  IR سه سال فرصت برای تعریف کد 9451با وجود آنکه فائو از 

 .کند بازمهندسی تولید و فرآوری نشده و حتی عراق نیز از پذیرش محصوالت ایرانی خودداری می

برای صدور محصوالت شیالتی به ایران داد، هنوز  IRی تعریف کد سه سال فرصت برا ۱40۳با وجود آنکه فائو از 

 .کند اقدامی در بازمهندسی تولید و فرآوری نشده و حتی عراق نیز از پذیرش محصوالت ایرانی خودداری می

ر حالی که حجم د: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت آبی امروز در گفت دهندگان ماهیان گرم مدیرعامل اتحادیه پرورش

های ماهی در قفس به شدت افزایش یافته، بازاری برای مصرف چه در داخل و چه در بازارهای بین  تولید محصوالت شیالتی با پروژه

 .بینی نشده است المللی برای آن پیش

والت خود با مشکل دهندگان برای فروش محص ترافیک تولید و انباشت محصوالت شیالتی باعث شده پرورش: آقازاده افزود حسن

 .رو شده و تولیدات خود را فرآوری و راهی سردخانه کنند جدی روبه

عنوان  گیرد و جهاد نصر و جهاد استقالل به های خصولتی انجام می اکنون پرورش ماهی در قفس توسط شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .اند های شیالتی خود را آغاز کرده پیشران این پروژه فعالیت

گیرد که بازار ایران رها است و سازمان شیالت خود را صرفاً متولی تولید دانسته  در حالی افزایش تولید صورت می: ادامه دادآقازاده 

 .مند نیست و به دادن ابزار کنترل بازار به بخش خصوصی نیز عالقه

 خواهد می IRعراق محصوالت شیالتی با کد 

سه سال به ایران ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد : آبی تصریح کرد دهندگان ماهیان گرم مدیرعامل اتحادیه پرورش

محصوالت ایرانی را به کشورهای  IRالمللی و تطبیق استانداردهای داخلی تحت عنوان کد  مهلت داد با تعریف استانداردهای بین

 .المللی صادر کند منطقه و بازارهای بین

این بدان معنا است که . صورت نگرفته است IRتاکنون مطلقاً هیچ فعالیتی برای سراسری شدن کد  9451از سال : وی یادآور شد

 .صادرات به روسیه و حتی عراق نیز مقدور نشد

دراتی نیز معلق پذیر شده و بازارهای صا شدت آسیب علت کاهش قدرت خرید مردم، بازارهای داخلی به اکنون به: آقازاده تأکید کرد

 .رود بیش از تمرکز بر تولید باید برای صادرات نیز برنامه داشت اند؛ لذا انتظار می شده

 مجوز واگذاری شیالت به بخش خصوصی صادر شود

دهد سازمان شیالت کمترین سهم در تولید، فرآوری و بازار محصوالت شیالتی  های کارشناسان نشان می بررسی: وی اظهار داشت

 .عمالً نتوانسته نقش مؤثری در حوزه سیاستگذاری شیالت نیز ایفا کند دارد و

 ./قانون اساسی است 00این اتحادیه خواستار واگذاری سازمان شیالت به بخش خصوصی مطابق اصل : آقازاده در پایان گفت
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  شودشود  المللی کشاورزی و صنایع غذایی در عراق برگزار میالمللی کشاورزی و صنایع غذایی در عراق برگزار می  نمایشگاه بیننمایشگاه بین

، در محل (9456سپتامبر  0تا  0)5105شهریورماه  50تا  50المللی تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی عراق  نمایشگاه بین

 .المللی بغداد برگزار خواهد شد های بین نمایشگاه

، در (۱40۴سپتامبر  ۱تا  ۱)0۳۱5شهریورماه  0۱تا  0۱المللی تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی عراق  نمایشگاه بین

 .المللی بغداد برگزار خواهد شد های بین محل نمایشگاه

کشوری که . کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق است 051هزار و  عراق همسایه غربی ایران دارای یک به گزارش خبرنگار ایانا، کشور

ترین بازار صادراتی به ایران  بصره عراق نزدیک. های سیاسی همواره به واردات انبوه مواد غذایی احتیاج داشته است دلیل تنش به

 .کند نطقه مرزی نزدیک که صادرات به عراق را تسهیل مییک م. کیلومتراست 94است که فاصله آن تا آبادان تنها 

شود و  های مهم صادراتی ایران محسوب می عراق با واردات بیش از شش میلیارد دالری مواد غدایی در سال اخیر اکنون جزء مزیت

ی افزایش صادرات به این تواند قدمی مفید برا ها، می های این کشور برای عرضه و بازرایابی و کاهش واسطه شرکت در نمایشگاه

 .کشور باشد

در محل ( 9456سپتامبر  0تا  0)5105شهریورماه  50تا  50المللی تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی عراق  نمایشگاه بین

 .المللی بغداد برگزار خواهد شد های بین نمایشگاه

شکالت، غذاهای دریایی، روغن، لبنیات، غذای فوری، ها، بستنی، چای، قهوه،  در این نمایشگاه اقالمی چون کنسروجات، نوشیدنی

مرغ، سوسیس و کالباس، شیرینی و شکالت، محصوالت  ها، انواع سس، گوشت، مرغ، تخم مواد غذایی منجمد، ادویه و افزودنی

های  ای، دستگاه ای، تجهیزات یخچالی و سردخانه آالت صنایع غذایی، تجهیزات آشپزخانه بندی، ماشین آالت بسته نانوایی، ماشین

آالت و ادوات کشاورزی،  جات، سبزیجات، خرما، عسل، ماشین وکیوم و سایر محصوالت و صنایع وابسته، محصوالت کشاورزی، میوه

خدمات فنی و مهندسی، ابزار و وسایل کنترل و حفظ محیط زیست،   های گیاهی، های باغبانی، انواع بذر و دانه تجهیزات و سیستم

های  داروهای گیاهی، دارو و تجهیزات دامپزشکی، وسایل بهداشتی و جراحی دامی، مواد اولیه و سیستم ور، پرورش دام و طی

های  های سرمایشی و انبارداری، صنایع تولید بازیافت، آموزش و مشاوره، انواع کود و سموم، گلخانه، سیستم سیستم  بندی، بسته

 .فن های صنعتی، سایر صنایع و خدمات وابسته قابل عرضه است آبیاری و زهکشی، انواع پمپ، تجهیزات تهویه هوا

آالت غذایی عراق است که با  بندی و ماشین المللی تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی، صنایع بسته این نمایشگاه تنها نمایشگاه بین

گر کشورها برای تولیدکنندگان ایرانی های ورودی کاال از دی دلیل مسدود بودن شریان توجه به نیاز مبرم به واردات مواد غذایی به

 .ای است حائز اهمیت ویژه

شود، از بیشترین و مؤثرترین حجم تبلیغات جذب  این رویداد که تحت نظارت وزارت بازگانی و اتاق بازرگانی عراق برگزار می

 ./دار در سرتاسر عراق برخوردار است بازدیدکننده و غرفه
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  /5: تاریخ

  شودشود  آباد برگزار میآباد برگزار می  سومین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در عشقسومین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در عشق

 .شود مردادماه برگزار می 14تا  91صادرات غیرنفتی سومین نمایشگاه تخصصی ایران در ترکمنستان با هدف افزایش 

های  اند که با وجود فراز و نشیب ایران و ترکمنستان دو کشور همسایه و از دیرباز دو دوست و شریک تجاری بوده

 .های مختلف تجاری دغدغه سران هر دو کشور است ها در زمینه مختلف در روابط دو کشور هنوز هم گسترش همکاری

آباد در دیدار  عشق -جانبه تهران  های همه سند همکاری 50آمده و امضای  عمل ش خبرنگار ایانا، در پی مذاکرات و توافقات بهبه گزار

جانبه ایران و ترکمنستان و همچنین  های همه آباد بر گسترش همکاری دوجانبه رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان در عشق

 .گذاری شد میلیارد دالر مبادله هدف 64ساله برای رسیدن به  54افزایش حجم مبادالت تجاری تأکید و افقی 

بر روی ( ایران)سرخس ( ترکمنستان)سرخس "بر همین اساس پروژه سه میلیارد دالری شامل سه پروژه احداث پل خودرو 

که از سوی دولت ترکمنستان به  "آباد ترکمن -آباد  عشق"و نیز طرح ساخت اتوبان  "تجن -سرخس "، طرح جاده "تجن"رودخانه 

 .های ایرانی به وقوع پیوست خانه، توسط کنسرن شرکتوزارت راه و شهرسازی و با نظارت این وزارت

تاکنون دستورات اقتصادی مهمی  9455در این رابطه ریاست جمهوری ترکمنستان، طی فرمانی به کابینه وزرای این کشور از سال 

حضور رقبا در بازار رنگ شدن  را درباره واگذاری امور جاری کشور به جوانان و متخصصین ترکمن صادر کرده که این امر باعث کم

 .ترکمنستان شده است

ای  این امر جایگزینی ایران جهت تهیه اقالم مورد نیاز فعاالن اقتصادی، تجار و بازرگانان ترکمنی را فراهم کرده و اکنون شرایط ویژه

 .پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی جهت تأمین نیازهای کشور ترکمنستان قرار است

 آباد ومین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی و صنایع غذایی در عشقبرگزاری س

شود، دستاوردهایی ایران در زمینه کشاورزی، صنایع  برگزار می "پروژه ایران"این نمایشگاه که با عنوان سومین نمایشگاه تخصصی 

صنایع خودروسازی، حمل و نقل، غذایی، نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان، صنعت برق و آب، بانکداری، تجهیزات پزشکی، 

 .گیرد گردشگری، توریسم درمانی و صنعت بیمه در معرض دید و بررسی صنایع ترکمنستان قرار می

منظور برقراری امکان مراودات و مبادالت تجاری  هدف از تشکیل این رویداد توسعه و افزایش حجم صادرات غیرنفتی دو کشور به

 .ترکمنستان است مابین تجار و بازرگانان ایران و

ها، تولیدکنندگان و  ها، مؤسسه ها، شرکت شود سازمان این نمایشگاه که در مساحتی بیش از دوهزار مترمربع برگزار می

صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ایران امکان ارائه و بازاریابی بی واسطه محصوالت کشاورزی و غذایی و سایر محصوالت را خواهند 

مردادماه سال  14تا  91این نمایشگاه . این نمایشگاه همایش تجاری ایران و ترکمنستان نیز انجام خواهد شدهمزمان با .داشت

 ./تیرماه است 14شود و آخرین مهلت ثبت نام آنالین در این نمایشگاه  جاری برگزار می
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  شودشود  نمایشگاه باکو میزبان دستاوردهای کشاورزی و صنایع غذایی ایران مینمایشگاه باکو میزبان دستاوردهای کشاورزی و صنایع غذایی ایران می

روابط دیپلماتیک این دو کشور از . اند دلیل زبان و مناسبات فرهنگی مشترک از گذشته روابط تجاری داشته ایران و آذربایجان به

توسط  00سند همکاری بین ایران و آذربایجان در اسفندماه  55امضای . آغاز شد و در دولت یازدهم قوت گرفت 5051سال 

 .های دوجانبه دارد رؤسای جمهوری دو کشور، نشان از عزم باکو و تهران در گسترش همکاری

روابط دیپلماتیک این . اند ی داشتهدلیل زبان و مناسبات فرهنگی مشترک از گذشته روابط تجار ایران و آذربایجان به

سند همکاری بین ایران و آذربایجان در  00امضای . آغاز شد و در دولت یازدهم قوت گرفت 0۱0۸دو کشور از سال 

 .های دوجانبه دارد توسط رؤسای جمهوری دو کشور، نشان از عزم باکو و تهران در گسترش همکاری ۱0اسفندماه 

منظور  به 00موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و آذربایجان در اسفندماه  55در پی امضای به گزارش خبرنگار ایانا، 

های مشترک با کسب مجوز از سازمان توسعه تجارت هر دو کشور و همکاری سفارت ایران   توسعه و شتاب بخشیدن به سطح همکار

 .شود المللی باکو برگزار می های بین در محل نمایشگاه در باکو دومین نمایشگاه تخصصی صنعت کشاورزی، صنعت غذا

تواند به  توسعه مناسبات تجاری می( OIC)و سازمان همکاری اسالمی ( ECO)با توجه به عضویت هر دو کشور در سازمان اکو 

 .ها نیز منجر شود تقویت روابط بین دو کشور و حفظ منافع مشترک در این سازمان

های تولیدکنندگان ایرانی در صنعت کشاورزی و صنعت غذا، در موضوعاتی هم چون  وه بر ارائه توانمندیاین نمایشگاه تخصصی عال

 .بانکداری، نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان و انرژی، آب و برق و خدمات فنی و مهندسی نیز خواهد بود

ن با هدف توسعه و افزایش حجم صادرات غیرنفتی دومین نمایشگاه تخصصی ایران پروژه همراه با بیزینس فروم ایران و آذربایجا

 .شود منظور برقراری امکان مراودات و مبادالت تجاری بین تجار و بازرگانان ایران و آذربایجان برگزار می کشور و به

ایرانی  ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ها، مؤسسه ها، شرکت های دولتی و خصوصی متشکل از سازمان بخش

مترمربع به ارائه و بازاریابی تولیدات خود بپردازند و از فضای ایجادشده برای گرفتن  544هزار و  توانند در مساحتی بیش از یک می

 .مند شوند بازار این کشور بهره

 ./م شهریورماه استداران آن تا پنج شود و مهلت قرارگیری در بین غرفه شهریورماه در باکو برگزار می 15تا  90این نمایشگاه 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  غربی آنتالیا به اروپاغربی آنتالیا به اروپا  انتقال حرفه کشاورزی از قسمتانتقال حرفه کشاورزی از قسمت/ / رژیم غذایی کشاورزان در ایران باستان شناسایی شدرژیم غذایی کشاورزان در ایران باستان شناسایی شد

آلمان با انجام آزمایشات دی ان ای متوجه شدند که کشاورزان ایران باستان رژیم غذایی با تنوع باالیی  Mainz محققین دانشگاه

 .داشته اند

 .محققین با انجام آزمایشات دی ان ای متوجه شدند که کشاورزان ایران باستان رژیم غذایی با تنوع باالیی داشته اند

، مطالعات انجام گرفته نشان می دهد، کشاورزی در میان ملل اولیه نمی تواند به سرعت شیوع پیدا «ساینس»به گزارش نشریه 

 .کرده باشد، اما تنوع کشاورزان اولیه در منطقه خاورمیانه بسیار شگفت آور است

هزار سال در کوه های زاگرس ایران که سه  54و   هزار 0دامدار با قدمت  0بر اساس آزمایش های انجام گرفته بر روی دی ان ای 

شناسایی شدند، مشخص شد که افراد این منطقه دارای رژیم « وزمه»و یک نفر دیگر در غار « عبدالحسین»تن از آنها در تپه 

 .غذایی متنوعی از غالت بوده اند

مرجان مشکور و فریدون بیگلری از موزه ملی آلمان و  Mainz از دانشگاه« جواچیم برگر»این تحقیقات به سرپرستی پروفسور 

 .ایران انجام شده است

. کشاورزان این منطقه حرفه کشاورزی را به افغانستان، پاکستان، اردن و فلسطین اشغالی و دیگر مناطق ایران توسعه داده اند

 .همچنین اجداد برخی از کشاورزان مناطقی از آسیا، اروپا و آفریقا از زاگرس بوده اند

که محدوده ای بین خلیج فارس تا ترکیه و جنوب  «Fertile Crescent» ا انجام مطالعات انجام گرفته بر روی منطقه ای به نامب

هزار سال پیش به کشاورزی مشغول بوده اند، کشاورزان این منطقه از  59تا  54مصر را در بر می گیرد و ساکنان آن در حدود 

 .وردار بوده اندتنوع باالیی در امور کشاورزی برخ

در واقع در قسمت های مختلفی از این منطقه و در یک زمان، افراد مختلفی زمان خود را به کاشت غالت و دامپروی اختصاص می 

 .دادند و کشاورزان باستانی در قسمت غربی آنتالیا به عنوان اولین کشاورزانی بوده اند که این حرفه را به اروپا انتقال داده اند
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 0/6۳تیر  5۹: تاریخ

  ارتش آمریکا در زیردریایی سبزیجات تازه پرورش می دهدارتش آمریکا در زیردریایی سبزیجات تازه پرورش می دهد

فوت بر روی یک زمین خشک است و امیدوار  04کشتی ارتش آمریکا در حال آزمایش پرورش هیدروپونیک گیاهان در یک کانتینر 

 .است در نهایت بتواند سبزیجات تازه را در زیردریایی پرورش دهد

فوت بر روی یک زمین خشک  04رتش آمریکا در حال آزمایش پرورش هیدروپونیک گیاهان در یک کانتینر کشتی 

 .ریایی پرورش دهداست و امیدوار است در نهایت بتواند سبزیجات تازه را در زیرد

رسد و  های تازه ظرف یک تا دو هفته به پایان می ها، سبزیجات و میوه میل، در زمان سفرهای چندماهه زیردریایی به گزارش دیلی

 .زده یا خشکبار استفاده کنند کند از محصوالت کنسروی، یخ سکنه زیردریایی را مجبور می

 544از ورود به نیروی دریایی در یک مزرعه بزرگ شده بود، اکنون یک پروژه دان هولمان، تکنسین مهندسی آمریکایی که پیش 

کند که هدف آن، تولید مواد غذایی تازه در  هزار دالری را در مرکز تحقیقات، توسعه و مهندسی ناتیک در ماساچوست اداره می

ارتش آمریکا ارائه کند در مورد باغبانی در زیر وی قرار است در ماه سپتامبر گزارش فنی خود را به نیروی دریایی .زیردریایی است

گونه مختلف میوه و سبزیجات را  11هولمان در مرحله اول . این دومین مرحله از آزمایش این پروژه است.دریا تصمم گرفته شود

. دار و پیازچه دوام آوردندها، تنها سبزیجات برگ از میان آن. های قابل استفاده برای این پروژه را شناسایی کند پرورش داد تا نمونه

. ها نیز با وجود رشد، محصول کافی و ارزشمندی ارائه نکردند ها و ریواس فرنگی ای عملکرد خوبی نشان ندادند و توت سبزیجات ریشه

ها نیز به  فرنگی گرفتند و گوجه برگ های بزرگ گیاه کدو نیز جلوی نور را می. ریختند گیاهان خیار و انگور نیز همه جا را به هم می

 دلیل نور کم و سرما میوه ندادند

ها برای ارزیابی محصول  هولمان گیاهانی که در دوره اول نتیجه داده بودند را مجددا کاشت و اکنون در حال رسیدگی به نهال آن

 .نهایی این گیاهان است

یابند و قرار است به  ه پیت ماس پرورش میهای حاوی ماد به گفته وی، این گیاهان در یک مزرعه فاقد آلودگی و حشره و در سینی

دی قرمز  ای هایی از المپ ال رسته. برج معلق منتقل شوند که حاوی ماده رشد بدست آمده از پالستیک بازیافتی هستند 95بیش از 

 .ها خواهند تابید و آبی از سقف بر این باغچه

 .یی به دریا کاشت تا در جریان ماموریت قابل برداشت باشندتوان گیاهان را پیش از انداختن زیردریا گوید که می هولمان می

های مسلح به  کنند اما زیردریایی نفر را حمل می 514متر طول دارند و تا حدود  594های حمله سریع تقریبا  جدیدترین زیردریایی

 .دهند نفر را در خود جای می 504متر طول داشته و تا  504موشک بالستیک حدود 

باغچه زیردریایی در مرکز جنگ زیردریای نیروی دریایی آمریکا که یک آزمایشگاه تحقیق و توسعه در رودآیلند است، ایده این 

 .شکل گرفت

سبزیجات تازه و غذاها پس از چند روز . روز مجبور شد با یک محموله غذایی به کار بپردازد 04یک زیردریایی حمل سریع برای 

شکل نخواهد بود، زیرا زیردریایی معموال در یک بندر برای تامین مواد غذایی توقف کرده یا یک  البته همیشه به این. تمام شدند

 .کند کشتی به آن محموله ارسال می
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 اقلیم و نابع طبیعی
 یاناآ - 0/6۳تیر  5۲: تاریخ

  هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران معدوم می شودهکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران معدوم می شود  544544

از تعیین تکلیف اراضی  94رئیس کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران در جریان بازدید اعضای شورا از منطقه 

 .کشاورزی این منطقه جنوبی که با آب های نامتعارف آبیاری می شوند خبر داد

از تعیین تکلیف  ۱4رئیس کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران در جریان بازدید اعضای شورا از منطقه 

 .اراضی کشاورزی این منطقه جنوبی که با آب های نامتعارف آبیاری می شوند خبر داد

با حضور رئیس کمیسیون سالمت به گزارش ایانا، محمد حقانی در جریان بازدیدی که به منظور بررسی درخواست شورایاران و 

منطقه توسعه یافته ای است و فضای سبز و نظافت  94منطقه : شورا از محدوده شهری و حریم این منطقه جنوبی انجام شد، گفت

 .داخل محدوده شهری وضعیت مناسبی دارد

مدیریت : ر اساسی شود، افزودحقانی با اشاره به اینکه بایستی در خصوص سرازیرشدن آب های سطحی به این منطقه جنوبی فک

 .شهری به تنهایی عهده دار این مسئله نیست و کمک دیگر سازمان ها نظیر آب و فاضالب نیز الزم است

فرمانداری شهرری نیز : قرار دارد، ادامه داد 94حقانی با اشاره به اینکه ساماندهی آب های سطحی در اولویت شهرداری منطقه 

 .از اراضی کشاورزی که با آب های نامتعارف آبیاری می شوند معدوم کنندهکتار  544متعهد شده است 

ما شاهد هستیم که : رئیس کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران نقش شورایاران را بسیار موثر و پررنگ برشمرد و گفت

بر محل زندگی خود دارند مسائل را  این منتخبین مردم به دنبال رفع مشکالت و معضالت محلی هستند و دلسوزانه با تسلطی که

 .پیگیری می کنند که این رفتار خداپسندانه آنها قابل قدردانی است

کانال های اصلی و فرعی داخل محدوده و خارج از محدوده شهری، مخزن تعدیل کننده آب های سطحی شهر تهران در صالح آباد، 

 .بازدید اعضای شورای اسالمی شهر تهران در این بازدید بودپروژه تعریض خیابان شهید رجایی از جمله محل های مورد 

/news/fa/ir.iana.www//:http19964B%DB%/ 

 
 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32260/%DB%25B

	آب
	ذخیره آب 55 سد کشور کمتر از 40 درصد است
	با حضور جهانگیری چهار هزار هکتار اراضی مجهز به آبیاری نوین درفارس افتتاح شد
	شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در میان 10 کشور کم آب جهان
	اختصاص 15 هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور
	حجم آب در چرخه کره زمین ۴۸۶ میلیارد کیلومتر مکعب/ بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان+متن کامل
	کارگاه مدیریت آب با حضور کارشناسان بینالمللی
	اختصاص۱۴۹ هزار میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی به روستاهای کشور
	نخستین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
	مدیریت مشارکتی آب در گلستان، مدل کشوری شود
	تاکید نمایندگان اصفهان بر اجرای مصوبه شورای عالی آب

	اقتصاد کلان
	از هفته آینده محصولات اساسی کشاورزی از طریق بورس کالا عرضه میشود
	روند جذب سرمایه خارجی در شهرکهای صنعتی
	شتاب رونق و پیشرفت کشاورزی ایران در پسابرجام
	ضایعات سالانه کشاورزی ایران، معادل ۱۲ درصد بودجه اختصاصی

	اقتصاد محصولات
	اقدامات بورس کالا در راستای تعادل بازار شکر
	تحلیل مقایسهای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورها
	اتحادیه مرغداران گوشتی به استقبال بورسی شدن مرغ رفت

	اقلیم و منابع طبیعی
	افزایش 59 سانتیمتری سطح آب دریاچه ارومیه
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	مراتع کشاورزی در سطح کشور غنیسازی میشود/ وجود 84 میلیون هکتار مرتع در کشور
	امسال ۷۵ هزار هکتار جنگلکاری در کشور انجام میشود

	انتصابات
	مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
	طاهایی جایگزین خسروتاج شد

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت لیموترش
	ثبات قیمت میوه در بازار/ پای انار آفریقا به میدان رسید
	ثبات قیمت میوه در فصل تابستان ادامه دار شد
	نرخ 6 گروه مواد خوراکی کاهش و سه گروه افزایش یافت

	برنامه و سیاست ها
	از سوی سازمان توسعه تجارت ضوابط جدید بستهبندی 22 محصول صادراتی ابلاغ شد
	بهبود ۱۳۸ میلیون دلار تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سال ۹۵
	راههای توسعه همکاریهای کشاورزی ایران و سوئد بررسی شد
	ترکیه تهدیدی برای بازارهای ایران در روسیه نیست/ بازمهندسی چندمنظوره، شرط ورود کشاورزی به بازار بینالمللی
	اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد/ تعیین ناظر پارلمانی در شورای عالی حفاظت محیط زیست
	کمیسیون بیمشتری کشاورزی در مجلس دهم
	یک محموله میوه امحا میشود
	فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه از آمریکا اعلام و ابلاغ شد/ چای، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی و ... در فهرست
	تدوین پیشنویس طرح قانون جامع توسعه روستایی کشور/ پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی
	چالش الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایران
	شتاب رشد بخش کشاورزی در پسابرجام؛ ادامه روند مثبت شدن تراز تجاری و رونق صادرات
	لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی تقدیم مجلس شد

	برنج
	قیمت انواع برنج شمال اعلام شد
	برنج نوبرانه با قیمت 8500 تومان به بازار آمد/ واردات برنج از چهار روز دیگر ممنوع میشود
	پیش بینی تولید بیش از 2 میلیون تن برنج
	ورود برنج نوبرانه مازندران به بازار

	پسته
	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	7.4 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده است
	اختصاص تسهیلات 10 هزار میلیارد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	سرنوشت تلخ خانه شیر در انتظار صندوق
	تأکید دوباره مجلس بر پوشش بیمه ای روستاییان و عشایر
	روستاییان مقرری بازنشستگی دریافت میکنند
	نرخ شیر خام افزایش یافت/ طرح خرید حمایتی محدودیت زمانی ندارد
	اختصاص 15 هزار میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار کشور

	تحقیقات و نوآوری ها
	کشاورزی، فناوری مهندسی ژنتیک و تولید محصول جدید چغندرقند مقاوم به سه علفکش در دنیا
	تهیه اسناد تجاری سازی 40 فرآورده موسسه رازی برای انتقال به بخش خصوصی
	حذف ترکیبات خطرناک از آب با استفاده از ضایعات کشاورزی
	فناوری اینولاکس گامی نو در عرصه انرژی های تجدیدپذیر است/ ضریب تولید 60 تا 90 درصدی

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	توزیع پارچه های اسپان برای کنترل دانه سفیدی انار/ آنتی اکسیدان انار 10 برابر چای سبز
	تولید یک و یک میلیون تن انار در سال جاری
	توسعه 7100 هکتاری باغات دیم در چهارمحال و بختیاری

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صادرات سه میلیون رأس دام سبک و 50 هزار رأس دام سنگین تا پایان سال برای خروج از انباشتگی
	تولید محصولات پروتئینی دامی به 13 میلیون تن رسید
	تحلیل مقایسهای هزینه تولید مرغ در ایران و دیگر کشورها

	تولیدات زراعی (سایر )
	برآورد تولید سه میلیون و 800 هزار تن جو در کشور/ اجرای موفق طرحهای مشارکتی برنج در کشور
	پیش بینی تولید بیش از 2 میلیون تن برنج
	هندوانه صادراتی کیلویی چند تمام می شود؟

	چای
	جزئیات خرید ۵۲ هزار تن چای تاریخ مصرف گذشته/ حضور رئیس سازمان چای در دادگاه به اتهام ممانعت از عرضه چای تاریخ گذشته
	سه شرط فروش چای سنواتی/ بانک ملی مسئول برگزاری مزایده شد
	افزودن هرنوع رنگ به چای غیرمجاز است/ رد شایعات مضحک

	حبوبات
	خرما
	تولید خرما افزایش یافت

	خرید تضمینی
	تأخیر ۲۰ روزه در پرداخت پول خرید تضمینی گندم/ مشکل اجرایی بانکها مانع تأمین به موقع وجه خرید گندم شد

	خشکسالی
	بررسی وضعیت منابع آب کشاورزی در جهان + متن کامل
	چالش های کمآبی و پرآبی کشور
	صرفهجویی آب، ارزانترین و آسانترین راهحل بحران خشکسالی/ تجربه موفق مدیریت مصرف در ایالت کالیفرنیا
	هیولای خشکسالی دامداری ایران را میبلعد

	دانه های روغنی
	هزار تن کلزا خریداری شد/ پیشبینی خرید 70 هزار تن کلزا تا پایان فصل برداشت
	افزایش 50 درصدی سطح زیر کشت دانه های روغنی
	واردات کنجد از پاکستان و افغانستان

	روغن
	بزرگ ترین مجتمع تولید روغن جنوب کشور در فارس به بهره برداری رسید

	زعفران
	سیستم بازاریابی بینالمللی ذرت و زعفران راهاندازی میشود/ مناقصه معاملات و اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی برای ذرت و جو
	عمده صادرات زعفران به کدام کشور است؟

	زیتون
	طرح توسعه زیتون در مسیر خودکفایی کشور است

	سلامت
	ماده "سحرآمیز" این میوه، طول عمر را تضمین می کند
	آب میوه بخورید تا سرطان نگیرید
	آب بخورید تا لاغر بمانید
	خوراکی های ضد استرس را بشناسیم

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	نخستین مرکز پرورش ماهی در قرقیزستان افتتاح شد+تصاویر
	طرفداران جهانی میگوی ایران صف کشیدند/ پیشبینی صادرات 25 هزار تن میگو در سال جاری
	اعتبار خسارت لکهسفید میگو تا دو میلیارد تومان آب رفت!/ تولید 12 هزار تن میگو در بوشهر
	کاهش 1500 هکتاری سطح کشت میگو در کشور/ ضریب تبدیل آبزیان بالاتر از دام و طیور
	آغاز به کار سیودومین اجلاس بینالمللی کمیته شیلاتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد
	پرورش ماهی در قفس،نگاهی نو به دریا
	تولید میگو 50 درصد افزایش یافت
	ایران پرچم دار تولید قزل آلا در دنیا/ افزایش 8 درصدی صید در آب های فراساحلی
	مرکز تکثیر بچه میگو در قشم راه اندازی شد
	400 مزرعه پرورش میگو درکشور فعال است
	دو سال از بلعیدن دسترنج صیادان خوزستان توسط تیلاپیای زیلی گذشت/ سازمان حفاظت محیط زیست بیتفاوت به ورود گونه مهاجم به کشور

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شکر ارزان میشود/ دانایی: وزارت جهاد در صدور مجوز واردات شکر خام تأخیر کرد
	سنگ اندازی واسطهگران در بازار شکر/امکان حضور واسطهها در خرید شکر بورس کالا وجود ندارد یک
	اما و اگرهای قیمت شکر قیمت نهایی شکر

	شیر و فراورده ها
	برآیند صفر خرید توافقی شیرخام/ بیرغبتی تهرانیها، خوشحالی چهارمحالیها
	نرخ شیر خام افزایش یافت/ طرح خرید حمایتی محدودیت زمانی ندارد
	صادرات 500 میلیون دلار محصولات لبنی به روسیه
	صادرات 500 میلیون دلار محصولات لبنی به روسیه
	حاشیه سود فرآورده های لبنی کفاف هزینه تولید را نمی دهد

	صادرات و واردات
	پیشبینی صادرات 7 میلیارد دلار کالای کشاورزی در سال 95
	سهم کارخانههای لبنی از مشوق صادراتی، سهچهارم است
	رایزنی عراقیها برای صادرات بستنی سنتی ایران ناکام ماند/ برند اکبرمشتی در حال ثبت
	واردات ۸۲ قلم کالا مشمول ارز متقاضی شد/ حذف نمک از دریافت ارز مبادله ای
	واردات کنجد از پاکستان و افغانستان
	صادرات 500 میلیون دلار محصولات لبنی به روسیه
	عمده واردات سبوس از کشور آذربایجان است
	موز اوکراین در صف واردات به ایران ماند

	صنایع غذایی
	پیش بینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام/بهبود شرایط کشاورزان با حذف ارز مبادله ای جو

	عسل
	وقتی صادرات فله عسل کام خارجی ها را شیرین می کند

	علوفه
	افزایش 40 درصدی قیمت ذرت در بازار

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	7.4 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تاکنون خریداری شده است

	گوجه فرنگی
	گوجه فرنگی های سرطان زا بر سر سفره های مردم!

	گوشت قرمز
	گوشت خارجی در سفره های ایرانی
	ثبات قیمت گوشت گوسفندی در بازار

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	عرض اندام ماشینآلات صنایع غذایی ایران در نمایشگاه کابل

	متفرقه
	فارس گزارش میدهد ماجرای ارتباط پسر اسطوره فوتبال با برنجهای موسوم به آلوده/
	مقایسه هوش مردم ایران با متوسط هوش جهانی
	تعداد ثبتنامکنندگان آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶
	540 ساعت خدمات عمومی زیست محیطی، به جای شش ماه حبس برای یک محکوم
	قاضی دادگاه در شیراز برای شکارچی متخلف به جای شش ماه حبس، انجام 540 ساعت خدمات عمومی و زیست محیطی را به عنوان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد.

	بسته بندی میوه های صادراتی مطابق با شاخصهای جدید از اول مرداد

	مرکبات
	امسال دو میلیون و 700 هزار تن مرکبات در مازندران تولید میشود/ انتظار اختصاص یارانه و تسهیلات برای صادرات مرکبات از سازمان توسعه تجارت
	قلع و قمع ۱۴ هزار هکتار از باغهای لیموترش در جنوب کشور/ سوسک حنایی، سوغات وارداتی نخلستانهای جنوب کشور

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	استراحت جنگل از حیث اکولوژیکی بار محتوایی ندارد/ نتیجه جلسات سازمان محیط زیست درباره واردات چوب به کجا ختم شد؟
	تکلیف صرفهجویی ۲۵ درصدی در آب در برنامه ششم
	وزارت جهادکشاورزی جلوی ورود بذرهای آلوده را بگیرد/ افزایش بودجه مراکز تحقیقات کشاورزی تا 2 برابر
	با حضور وزیر جهاد کشاورزی گلخانه اسلامآباد غرب کلنگزنی شد کلنگزنی گلخانه اسلامآباد غرب
	وزیر جهاد کشاورزی خبر داد اجرای طرح مشترک با وزارت نیرو در 40 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه/ به دنبال ترویج نظام نوین مدیریتی در کشاورزی هستیم
	حجتی به کمیسیون کشاورزی مجلس میرود
	وزیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی از نمایندگان دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در جلسه کمیسیون کشاورزی حضور یافته و درباره سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی گفتوگو میکنند.
	اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، پیشنویس طرح قانونی ساماندهی حقوق مقامات را در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار میدهند.
	به گزارش خبرنگار ایانا، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، پیشنویس طرح قانونی ساماندهی حقوق مقامات را در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار میدهند. همچنین اعضای این کمیسیون با مسئولان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشه...
	همچنین در هفته پیش رو، اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی میزبان 9 عضو کابینه هستند تا به بررسی آخرین مسائل و مشکلات پیش روی وزارتخانهها و دستگاههای مختلف بپردازند.
	بر این اساس "عبدالرضا رحمانیفضلی" وزیر کشور یکشنبه هفته آینده با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نمایندگان مجلس گزارش میدهد.
	همچنین جلسه اعضای این کمیسیون با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و معاونانش در روز دوشنبه برگزار میشود؛ ضمن اینکه وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور خارجه و معاونان آنها سهشنبه آینده به کمیسیون امنیت ملی مجلس میروند.
	زنگنه و صالحی در کمیسیون انرژی
	بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و معاونانش نیز قرار است در جلسه روز سهشنبه کمیسیون انرژی مجلس حضور یابند.
	علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونان خود در جلسه روز یکشنبه کمیسیون انرژی، به نمایندگان گزارش میدهند.
	وزیر بهداشت در کمیسیون بهداشت
	حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت و معاونانش نیز به همراه مدیران عامل سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، برای بررسی طرح تحول سلامت و تطبیق آن با قوانین بالادستی سهشنبه آینده به کمیسیون بهداشت میروند.
	رئیسان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز هفته آینده به کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی میروند.
	وزیر دادگستری به کمیسیون قضایی میرود
	بر اساس این گزارش، "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری نیز برای پاسخگویی به پرسش چهار نماینده، در جلسه سهشنبه کمیسیون قضایی مجلس حضور مییابد. اعضای این کمیسیون همچنین قرار است ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تجارت را بررسی و رفع کنند.
	حجتی در کمیسیون کشاورزی
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