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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

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

میلیارد مترمکعب میلیارد مترمکعب   ۱۰..۱۰..کمبود کمبود / / میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری نوینمیلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری نوین  ۰۵۵۰۵۵اختصاص اختصاص 

  آب در سال آب در سال 
تأسیس صندوق ملی حفاظت از منابع آب برای واریز درآمدها در راستای : ریزی کشور گفت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 . آب الزم است سازی و تأمین منابع سالم

ریزی کشور امروز در اولین  ، حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

زون و منابع آن روند تقاضای آب روزاف: المللی برج میالد برگزار شد، گفت های بین کنفرانس ملی اقتصاد آب که در مرکز همایش

 .کاهشی دارد، بنابراین تعیین قیمت این کاالی اساسی حائز اهمیت است

میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور باید  8888میلیارد مترمکعب است که با توجه به  09برآورد مصرف آب کشور حدود : وی افزود

 .جویی شود میلیارد مترمکعب صرفه 81..ساالنه 

میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی امسال برای گسترش آبیاری تحت فشار و نوین در بخش  199: ردپورمحمدی تصریح ک

گذاری آب طوری استفاده  باید از ابزار قیمت: ریزی کشور بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه.یابد کشاورزی اختصاص می

کند، حق  سی سختی به آب دارد و یک فرد که بدون قاعده آب مصرف میشود، تا برای یک فرد در یک منطقه دور افتاده که دستر

: رویه آن ضروری است، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه وضع عوارض و مالیات بر آلودگی آب و مصرف بی.یکسانی لحاظ نشود

 .ین آن ضرورت داردسازی منابع آبی و تأم تأسیس صندوق ملی حفاظت از منابع آب برای واریز درآمدها در جهت سالم

 0199سال گذشته مبلغ : میلیون دالر از منابع توسعه ملی برای آب شرب روستایی گفت 199پورمحمدی با اشاره به تخصیص 

 .رسانی استقراض شد میلیارد تومان از نظام بانکی کشور برای تأمین کاالهای مورد نیاز آب

های آب  قراض از منابع خارجی و فاینانس برای کاهش بیالن منفی سفرهاست: ریزی بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 .های اخیر بوده است های آب، از اقدامات دولت در سال زیرزمینی و تسریع طرح

میلیمتر کاهش یافت و این در حالی است که این شاخص در  099ها در کشور به  مقدار بارش 00تا  90های  از سال: وی افزود

 .کاهش بسیار شدیدی دارد 98تا  51های  میلیمتر کاهش یافته است و در مقایسه با میزان بارش در سال 09.به  های اخیر سال

 00تا  90های  مترمکعب منابع آبی کشور در فاصله سال 63دهد  آمارها نشان می: ریزی بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 .است کاهش داشته 98تا  51های  در مقایسه با سال

زیست به دنبال کاهش منابع آبی  ترین مشکل ما تخریب محیط مشکل ما فقط کمبود آب نیست، بلکه اصلی: پورمحمدی بیان داشت

وی با اشاره به اینکه در الیحه برنامه ششم به موضوع بحران آب و تخریب محیط زیست به صورت .و افزایش تقاضای مصرف است

 .ای شده است های آبیاری در بخش کشاورزی توجه ویژه این الیحه به موضوع بهبود سیستم در :محوری پرداخته شده است، گفت

ترین کشورهای جهان به لحاظ مصرف آب  ریزی کشور با تأکید بر اینکه کشور ما جزو پرمصرف معاون سازمان مدیریت و برنامه

وری در آب را داشته باشد،  یران باالترین میزان بهرهدهد که در صورتی که ا المللی آب نشان می مطالعات مؤسسه بین: است، گفت

الزم است : های هر منطقه تعیین شود، گفت وی با بیان اینکه قیمت آب باید به تناسب ویژگی.باز هم آب کافی نخواهیم داشت

زهای اقتصادی مانند استفاده از ابرا: پورمحمدی تصریح کرد.های اقلیمی تعیین شود دستورالعمل ارزشگذاری آب به تناسب ویژگی

همچنین مشارکت هر چه بیشتر : وی گفت.مالیات برای کنترل مصرف و همچنین کنترل آالیندگی در واحدهای صنعتی الزم است

http://www.farsnews.com/
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آب، اقتصاد، بهداشت و »براساس این گزارش، اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار .بخش خصوصی در این بخش ضروری است

 .شود المللی برج میالد تهران برگزار می های بین در تهران، مرکز همایش 01دماه مردا 3الی  1« محیط زیست

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.601919199935. 
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 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

رئیس رئیس / / بحران آب تمدن ایران را تهدید می کندبحران آب تمدن ایران را تهدید می کند/ / پیشنهادات بخش خصوصی برای حل بحران آب پیشنهادات بخش خصوصی برای حل بحران آب 

  ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز استارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است::کمیسیون اقتصادی مجلسکمیسیون اقتصادی مجلس
ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم دخالت  آبه مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق

های محیط زیستی و  آبه های کالن به حفظ حق ها، تمرکز حضور دولت در امر آب در حد تخصیص آبه خرید و فروش حق دولت در

برداری و تجارت آب از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی بود که در این مراسم مطرح  گذاری، بهره شرب و واگذاری امر سرمایه

طوری که مسووالن دولتی معتقدند که ادامه وضعیت موجود  رسد؛ به به گوش میآژیر خطر بحران آب این روزها بلندتر از قبل .شد

روند موجود موجب شده تا مسووالن وزارت نیرو از واقعی شدن نظام . دهد حیات انسان و ادامه تمدن را مورد تهدید قرار می

ساله قوانین در نظام  19قدمت . کنند عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب و عبور از این بحران یاد گذاری آب به قیمت

به اعتقاد متولیان حوزه آب کشور، نظام . شود گذاری آب یکی از ایراداتی است که از سوی مسووالن این وزارتخانه مطرح می قیمت

تقاضا در است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و  19شود برآمده از عرضه و تقاضای در دهه  گذاری که در حال حاضر اجرا می قیمت

 .رو هستیم ها روبه های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار تغییر کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخش بخش

پیشنهاد درخصوص  1به گزارش ایانا از دنیای اقتصاد ،از سوی دیگر، در این مراسم نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران نیز به ارائه  

مشارکت بخش خصوصی در ». تواند به رفع بحران آب کمک کند م کرد اجرایی کردن این پیشنهادها میاقتصاد آب پرداخت و اعال

ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم دخالت دولت در خرید و فروش  آبه حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق

بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش باشد، تمرکز حضور دولت  ها که برای سیستم آبه ها، در نظر گرفتن سند معتبر برای حق آبه حق

برداری و تجارت  گذاری، بهره های محیط زیستی و شرب و واگذاری امر سرمایه آبه های کالن به حفظ حق در امر آب در حد تخصیص

وری  تواند بهره مواردی که میها و  آبه گیری بازار آب به اعتبار حق های تعیین شده به بخش خصوصی، شکل آب در قالب تخصیص

وری اقتصادی آب و تجارت  اقتصادی باالتر داشته باشد و تولید و تجارت کاالها در مناطق مختلف کشور براساس مزیت نسبی بهره

 .از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی است که در این مراسم مطرح شد« آب مجازی بر مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت

 با قیمت کنونی  مصرف افزایش

های تجدیدپذیر پرداخت  در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب، وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر هزینه اندکی برای مصرف آب

حمید . گرایی شده است جویی نخواهد بود و قیمت کنونی آب در کشور باعث مصرف ای برای صرفه این امر انگیزه: شود، گفت می

پراکندگی و تشتت بسیار : ا بیان اینکه نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سه دهه دیرتر تشکیل شده است، گفتچیان ب چیت

ریزان کشور درخصوص اقتصاد آب  های مختلف، متفکران و صاحبنظران، مدیران و برنامه ها و رویکردهای سازمان شدیدی در دیدگاه

نظرات ... خصوصی و دولتی و  ریزی، بخش د کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهوی با بیان اینکه در وزارت نیرو، جها.وجود دارد

ها و نظرات، اثر نامطلوبی بر جایگاه اجتماعی  این تفرق دیدگاه: بسیار متفاوت و بعضا متضادی در مورد اقتصاد آب وجود دارد، گفت

اسی و سازمانی، با مشارکت همه صاحبنظران و های سی ضروری است فارغ از تعارضات و گرایش. و اقتصادی آب خواهد گذاشت

های اجرایی و مجامع علمی و تحقیقاتی کشور یک کار وزین و علمی در مورد اقتصاد آب صورت گیرد  های اقتصادی و سازمان بخش

با بیان  های نظری به یک برنامه مشترک ملی درخصوص مساله آب و اقتصاد آب برسیم و انتظار داریم تا با همگرایی در زمینه

 .ها و نظرات مختلف به نتایج مثبتی راه پیدا کنیم دیدگاه
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های  ها حاکی از این است که جنگ با این حال، ارزیابی. ترین اسرار و رموز خلقت و مایه حیات است آب یکی از بزرگ: وی ادامه داد

درصد  59زمین  نیاز به آب در کره 0969ل دهد تا سا وی با بیان اینکه تحقیقات نشان می. آینده بر سر منابع آب خواهد بود

ریزان کشورها شده است که چگونه این میزان آب تامین شود، در حالی  این موجب نگرانی مدیران و برنامه: یابد، گفت افزایش می

ه در درصد منابع آب قابل استفاد 19کنند تنها از  که یک سوم مردمی که در جهان و در کشورهای در حال توسعه زندگی می

وزیر نیرو با بیان این مطلب که دو سوم کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط . منطقه خود برخوردار هستند

های اخیر با  در سال: متر کاهش داشته که برابر یک سوم بارندگی جهان است، اظهار کرد میلی 056متر به  میلی 019بارندگی از 

قلیم از نظر نوع، شدت، مدت و تعداد بارندگی مواجه بودیم و این در حالی است که متوسط هوای ایران پدیده خشکسالی و تغییر ا

 .های سطحی شده است ها و آب آب گراد افزایش داشته که این موجب تبخیر بیش از حد روان درجه سانتی 0نیز 

میلیارد مترمکعب کاهش یافت و  3..د که بعدها به میلیارد مترمکعب بو 69.زمانی متوسط آب تجدیدشونده کشور : وی ادامه داد

ای  شود که در هر منطقه وزیر نیرو با بیان اینکه امروزه در ادبیات آب دنیا بیان می. در زمان حاضر این میزان بسیار کمتر شده است

درصد از آب تجدیدپذیر  39شود و اگر بیش از  درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده شود آن منطقه دچار تنش آبی می 59بیش از 

درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را  83متاسفانه ما در حال حاضر بیش از : شود، اظهار کرد مصرف شود آن منطقه دچار بحران می

کنیم و بنابراین ناچاریم برای پایداری در توسعه و منابع آب، مصرف را کاهش دهیم؛ زیرا ادامه وضعیت موجود حیات  استفاده می

 .دهد ان و تمدن ایران را مورد تهدید قرار میانس

جویی نخواهد بود و از  ای برای صرفه های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه وقتی هزینه کمی برای مصرف آب: وی در ادامه گفت

 .جویی آب وجود ندارد گذاران برای ارائه راهکارهای صرفه گذاری سرمایه ای برای سرمایه سویی نیز انگیزه

توان این مهم را  چیان با تاکید بر اینکه مصرف بهینه منابع آب با بخشنامه انجام شدنی نیست و با خواهش و تبلیغات هم نمی چیت

وی با اشاره به .کننده قرار نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت مادامی که آب به قیمت واقعی در اختیار مصرف: انجام داد، گفت

زمانی سد کرج پاسخگوی جمعیت تهران بود اما با توسعه شهرسازی و : معضالت کشور است، گفتاینکه تامین آب شرب یکی از 

توانند نیاز کامل  برداری قرار دارند و نمی افزایش روزافزون جمعیت امروزه سدهای لتیان، الر، طالقان و ماملو نیز مورد بهره

 .زرگی برای انتقال آب اجرا کنیمهای ب بنابراین ناچاریم پروژه. نشینان را تامین کنند پایتخت

استانداردهای آب شرب بسیار : وزیر نیرو با اشاره به اینکه آب برخی مناطق ممکن است دارای نیترات یا فلزات سنگین باشد، گفت

 های کالن است که همکاری بخش خصوصی را گذاری سختگیرانه است و باید به خوبی تصفیه شود و در این میان نیاز به سرمایه

. های اجرایی کشور قرار نگرفته است ماه از سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار سازمان 5با گذشت : وی ادامه داد. طلبد می

نیازمند این هستیم تا : ها به بخش خصوصی پیشرو بوده است، گفت چیان با بیان اینکه وزارت نیرو در واگذاری پروژه چیت

 .تری را از خود در بخش آب و برق به نمایش بگذارند ور پررنگگذاران بخش خصوصی حض سرمایه

 بسیج عمومی برای بحران آب

معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور به معنای ایجاد 

رو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حل بحران آب در گ: های اجتماعی در آینده خواهد بود، گفت بحران

رحیم میدانی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران . های فنی و علوم انسانی است و همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند حوزه

وضعیت نامنظمی دارد،  ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و کشور ما از نظر پراکندگی بارش: اظهار کرد

 .افتد درصد کشور اتفاق می 01ها در  درصد بارش 91طوری که 
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رسد و این عدد  میلیون نفر می 91.به  0901ها جمعیت کشور تا سال  بینی براساس پیش: معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت

رفت از  ا وجود راندمان بسیار باال قادر به بروندهد که اگر وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد ما در این سال حتی ب نشان می

تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین و : وی تاکید کرد. وضعیت تنش آبی نخواهیم بود

دهد که حل  می این مساله نشان: میدانی تصریح کرد. های اجتماعی در آینده خواهد بود تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد بحران

 .های فنی و علوم انسانی است بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حوزه

گذاری کنونی آب  نظام قیمت: گذاری آب گفت رئیس کنفرانس ملی اقتصاد آب در ادامه با اشاره به نواقص موجود در بحث قیمت

های مختلف  قاضای موجود در آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و تقاضا در بخشو عرضه و ت 19برآمده از قوانین دهه 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو اظهار . رو هستیم ها روبه شرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخش

تواند بسیار راهگشا باشد و ما نباید  لیمی مشابه کشور ما دارند میویژه کشورهایی که اق استفاده از تجربیات کشورهای دیگر به: کرد

 .خود را اسیر آزمون و خطاهای دوباره کنیم

 غیرمجاز آب در کشور  ادامه حفر چاه

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه ورود اتاق بازرگانی به موضوع آب و مدیریت آن بسیار جدی، 

های زیرزمینی در  بخشی آب یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل: جانبه و مستمر است گفت همه

 .طور جد با مجریان باید همکاری کنند نفعان در به ثمر رسیدن این طرح، به ها و ذی پروژه است و تمام سازمان 1.قالب 

های غیرمجاز  ایم، این است که سرعت بسته شدن چاه این طرح شاهد آن بوده اما آنچه تاکنون در اجرای: سلطانی بیان کرد

وی . حلقه چاه مسدود شده است 099هزار و  0طوری که تا پایان سال گذشته، تنها  متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست، به

: های زیادی طول خواهد کشید، گفت د آنها سالهای غیرمجاز با این سرعت پیش برود، تا زمان انسدا با بیان اینکه اگر بستن چاه

های غیرمجاز بیشتر از  شود و شاید سرعت حفر چاه های غیرمجاز آب حفر می ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه گفته

برای حل : دنایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در عین حال به مشکالت شوری آب اشاره و تصریح کر. های موجود باشد بستن چاه

های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ  شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی

های رسمی  به رغم اینکه گزارش: وی تصریح کرد. سلطانی همچنین از مشهود نبودن دیپلماسی آب در دولت انتقاد کرد.نشده است

های  شده در بسیاری از سدها است، اما پروژه های کشور و حجم ذخیره آب درصدی روان 19ود بخش آب کشور حاکی از کاهش حد

بنابراین اثری از اصالح رویکردهایی که مکررا عنوان شده : نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود. سدسازی کماکان ادامه دارد

 .یریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود نداردافزاری اصالح ساختار آب، اعمال مد نظیر اصالح رویکرد نرم

برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور به یک برنامه : ها همچنان نازل است، گفت وری آب کلیه بخش سلطانی با بیان اینکه بهره

فشار و  نات در کنار توسعه آبیاری تحتها و امکا توجه دولت به استفاده از کلیه ظرفیت: وی تصریح کرد. جامع فراگیر نیازمندیم

 .ایجاد ستاد مدیریت بحران، از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت وجود دارد

 ضرورت واقعی شدن قیمت آب

گذاری آب  ریزی کشور نیز در این همایش عنوان کرد که تقاضا باید در قیمت معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

شود در نتیجه به خود اجازه نخواهیم داد  به گفته حمید پورمحمدی زمانی که قیمت آب برحسب تقاضا واقعی می. قرار گیردمدنظر 

 .که آب باکیفیت را برای مصارف کشاورزی غیرقابل بازده مصرف کنیم

ربط در حوزه آب  سازمان ذیهای اخیر خوشبختانه با همت  در سال: پورمحمدی با اشاره به پررنگ شدن مساله آب در کشور گفت

امیدواریم در دوره کنونی با : وی افزود. های مختلف مساله بحران آب تبدیل به یک مساله همگانی شده است و همکاری دانشگاه
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بخشی وضعیت آب در کشور و کاهش عدم تعادل بیالن آب  گذاری داخلی و جذب فاینانس خارجی بتوانیم شاهد تعادل سرمایه

در سال : ریزی کشور درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان گفت معاون سازمان مدیریت و برنامه. یمزیرزمینی باش

میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاها اختصاص داده  199های تحت فشار و حدود  ، حدود هزار میلیارد تومان برای طرح05

های عقب افتاده تخصیص داده  رد تومان به وزارت نیرو برای پیش بردن طرحمیلیا 0199در همین سال حدود : وی تصریح کرد.شد

عنوان  امروز قیمت هر کاالیی برای عرضه در بازار تابع تقاضای موجود است؛ در نتیجه آب نیز به: پورمحمدی خاطرنشان کرد. شد

توان با قیمت بسیار پایین آن را  و نمیکاالیی بسیار کمیاب و غیرقابل تولید از محدودیت خاصی برای عرضه برخوردار است 

به گفته پورمحمدی، درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت . صورت مناسب و با کیفیت در اختیار متقاضی قرار داد به

با وی . شود گذاری آب با توجه به تنوع مناطق اقلیمی و حتی استفاده از ابزارهای مالیاتی احساس می تدوین دستورالعمل ارزش

تداوم این رویکرد موجب : شود، گفت انتقاد از اینکه در بهره برداری از منابع آبی موضوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می

 .های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت شود، لذا باید حقابه تخریب بیشتر سرزمین می

 های متولی وجود ناهماهنگی بین دستگاه

ترین مشکل در بخش آب، نبود سند راهبردی مدیریت منابع  عمده: مجلس نیز در این کنفرانس گفت رئیس کمیسیون اقتصادی

ای و مقطعی  های مرتبط در این مورد، جزیره آب است و اختصاص نیافتن منابع آبی قابل توجه در این بخش باعث شده تا دستگاه

اما سیاست : نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب مرتبط هستند، گفتمحمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دو وزارتخانه . عمل کنند

 .راهبردی برای آنها در کشور تعریف نشده است

گیری یکسانی در کشور نداشته  مدت و بلندمدت در حوزه آب، جهت های میان فقدان سند راهبردی موجب شده تا برنامه: وی افزود

. های توسعه کشور در این حوزه مورد قبول نباشد این حوزه موجب شده که خروجی برنامهها در  باشد و فقدان نظارت در این برنامه

. کند های متولی آب ادامه دارد و این شرایط مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می ناهماهنگی بین دستگاه: وی تاکید کرد

برابر بخش صنعت از منابع آبی  69بخش کشاورزی : پورابراهیمی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است، گفت

درصد است، اما ارزش افزوده  6درصد و سهم صنعت  09سهم کشاورزی از مصرف منابع آبی کشور : وی گفت. کند استفاده می

بررسی الیحه برنامه : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد. بخش کشاورزی در اقتصاد، تنها یک چهارم بخش صنعت است

گذاری آن در کشور است تا به این ترتیب مدیریت  شم توسعه در مجلس فرصت مناسبی برای تشکیل و توسعه بازار آب و قیمتش

 .های زیربنایی فراهم شود گیری آب از ریل سنتی خارج و زمینه برای تصمیم

/news/fa/ir.iana.www//:http60308D%/0%DB%BE% 
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 آب
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

چهار میلیون هکتار از چهار میلیون هکتار از / / های نوین آبیاری تا امروزهای نوین آبیاری تا امروز  هزار هکتار از اراضی کشور به روشهزار هکتار از اراضی کشور به روش  1.1.تجهیز تجهیز 

  های نوین آبیاریهای نوین آبیاری  اراضی کشور نیازمند مجهز شدن به شیوهاراضی کشور نیازمند مجهز شدن به شیوه
هزار  39های نوین آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در  ار هکتار از اراضی کشور به روشهز 6.از ابتدای سال جاری تاکنون 

 .هکتار نیز در دست اجرا است

های نوین آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در  هزار هکتار از اراضی کشور به روش 1.از ابتدای سال جاری تاکنون 

 .هزار هکتار نیز در دست اجرا است 0۵

وگو با خبرنگار ایانا با  های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع امروز در گفت وزیر جهاد کشاورزی و مجری سامانهمشاور 

میلیون دالری از محل صندوق توسعه ملی و  199با وجود آنکه توجه ویژه دولت و مجلس در اختصاص اعتبار : اعالم این خبر گفت

 .ای تخصیص نیافته است تحت فشار هست، همچنان در سال جاری بودجه بودجه سال جاری برای توسعه آبیاری

ای تغییر جهت داده و در حال حاضر نسبت  های آبیاری از تحت فشار به قطره وری آب روش برای افزایش بهره: عباس زارع افزود

 .درصد است 51به  11ای به تحت فشار  آبیاری قطره

برداران بخش کشاورزی،  دلیل استقبال بهره به: ل جاری محقق نشده است، خاطرنشان کردوی با اعالم اینکه تخصیص اعتبار در سا

 .های نوین آبیاری در حال انجام است با سرمایه کشاورزان و کمک پیمانکاران و مشاوران عملیات توسعه روش

نوین آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در های  هزار هکتار از اراضی کشور به روش 6.از ابتدای سال جاری تاکنون : زارع ادامه داد

 .ها نیز در دست اجرا است هزار هکتار از عرصه 39

وری،  جویی بیشتر آب و افزایش بهره برای صرفه: ای توسط کشاوران تصریح کرد وی درباره تبدیل تجهیزات آبیاری بارانی به قطره

های  های آب، موجود است تنها شبکه ها و پمپ د و از آنجا که شبکهمند به تغییر شیوه آبیاری هستن بسیاری از کشاورزان عالقه

 .کند آبیاری تغییر پیدا می

جویی آب دارد و عالوه بر آن  مترمکعب صرفه 599ای در هر هکتار چهارهزار و  استفاده از روش آبیاری قطره: زارع یادآور شد

 .جویی در مصرف بذر، کود و سم را به همراه دارد صرفهدرصد  19تا  01درصد افزایش داده و  69پتانسیل تولید را تا 

 های نوین آبیاری مؤثر است های ممنوعه در کنار توسعه روش ساماندهی دشت

های  شود که همزمان با تجهیز اراضی به روش پیشنهاد می: های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع تأکید کرد مجری سامانه

ها نیز تحت کنترل قرار گرفته و ساماندهی آب  های آب زیرزمینی، بیالن منفی دشت بخشی به سفره عادلمنظور ت نوین آبیاری، به

 .های فوق مؤثر باشد صورت حجمی رعایت شود تا روش به

هزار هکتار وجود دارد، به شرط آنکه  599های نوین تا ساالنه  ظرفیت انجام عملیات تجهیز اراضی به سامانه: وی اظهار داشت

 .تبارات الزم تخصیص یابداع

واردکننده وجود  09تولیدکننده ادوات و  099مشاور،  599پیمانکار،  899برای انجام عملیات فوق در کشور : زارع همچنین گفت

 .دارد و از سوی کشاورزان نیز استقبال خوبی هست
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تاکنون یک : های نوین آبیاری است، افزود نهوی با اعالم اینکه چهار میلیون هکتار از اراضی کشور نیازمند مجهز شدن به ساما

 9.موقع اعتبارات وجود داشته باشد، طی  هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه فوق تجهیز شده و اگر تخصیص به 1.8میلیون و 

 .های نوین مجهز کنیم سال خواهیم توانست کل اراضی آبی و مستعد کشور را به سامانه

میلیون  399ایم ساالنه شش میلیارد و  های نوین توانسته هزار هکتار از اراضی به سامانه 1.8یک میلیون و  با تجهیز: زارع ادامه داد

 .جویی کنیم مترمکعب آب صرفه

های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و  های نوین آبیاری با تأکید بر اقتصاد مقاومتی را جزو سیاست وی در پایان توسعه روش

های نوین آبیاری مدنظر است که تالش برای اجرای آن با  هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه 019ساالنه تجهیز : خاطرنشان کرد

 .وجود نبود اعتبارات ادامه دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http60319D%/8%D%AA8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32650/%D8%AA%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

1۵ 
 

 آب
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  عبور از بحران آب در ایران با کدام روش؟عبور از بحران آب در ایران با کدام روش؟
گرم شدن کره زمین در بسیاری از نقاط جهان، تغییراتی در چرخه آب و رژیم بارش به ارمغان آورده که منجر به کمبود آب در 

صادی و تغییر سبک زندگی در حال افزایش فشارها بر منابع طبیعی با توجه به رشد جمعیت، توسعه اقت. مناطق بزرگ شده است

 .نفع در حال گسترش است های ذی ویژه در بخش آب، رقابت برای دسترسی به منابع آب بین کاربران مختلف و گروه است به

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  -صادق رحمانی 

 رامین خوزستان

م شدن کره زمین در بسیاری از نقاط جهان، تغییراتی در چرخه آب و رژیم بارش به ارمغان آورده که منجر به کمبود آب در گر

فشارها بر منابع طبیعی با توجه به رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییر سبک زندگی در حال افزایش . مناطق بزرگ شده است

 .نفع در حال گسترش است های ذی ترسی به منابع آب بین کاربران مختلف و گروهویژه در بخش آب، رقابت برای دس است به

رسد مقامات در وضعیت  نظر می طوری که به آبی درباره کشورهای در حال توسعه از شدت بیشتری برخوردار است، به مشکالت کم

از طرفی، ایران سرزمینی کوهستانی است . یدا کنندهایی برای مشکالت آب پ حل توانند راه اند و در نتیجه نمی سردرگمی قرار گرفته

جنوب شرقی در آن قرار گرفته  -گیری شمال غربی  کوه زاگرس با جهت غربی و رشته -گیری شرقی  کوه، البرز با جهت که دو رشته

همین دلیل نیز بخش  شوند و به زا از شمال و غرب کشور می ای مانع رسیدن ابرهای باران کوه همانند دیواره این دو رشته. است

ها در  عنوان یک عامل محدودکننده فعالیت کمبود منابع آبی همواره به. دهد خشک تشکیل می عمده کشور را مناطق خشک و نیمه

توزیع زمانی نزوالت جوی . دلیل شرایط طبیعی بسیار ناهمگن است همچنین توزیع مکانی آب در ایران به. کشور مطرح بوده است

های مختلف و حتی فصول مختلف متغیر بوده  دهد و میزان آن در سال انند توزیع مکانی روند مشابهی را نشان میدر کشور نیز م

درصد  09ایران نیز همچون دیگر کشورهای خاورمیانه دچار تغییر اقلیم و خشکیدگی شده و اکنون متوسط بارش آن با حدود .است

 .8.میلیمتر رسیده و میزان دمای آن نیز بر اساس گزارش وزارت نیرو حدود  099میلیمتر به حدود  019کاهش از متوسط ساالنه 

سال دیگر دو درجه و تا پایان قرن  1.یعنی فقط  0969رود میزان افزایش دما تا  انتظار می. درجه سانتیگراد افزایش یافته است

ویژه بخش کشاورزی  های مختلف، به رای بخشجاری حتی چهار درجه باشد؛ این مسائل مشکالت گوناگونی را در چند سال اخیر ب

 .های زیادی را به این بخش تحمیل خواهد کرد و تأمین آب شرب شهرها به همراه خواهد داشت و زیان

علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی،  سو در حالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است تقاضا برای آب به از یک

از سوی دیگر مدیریت خام . های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور تقلیل یافته است شهرنشینی و صنعت در خالل سال

های  ها در نظام هیدروشناختی زمین، ازجمله سدسازی کاری شده ایران با انواع دستدستانه منابع آب و سودای خودکفایی باعث 

کند  ها را استفاده می درصد این آب 09اکنون  درصد، هم 59های تجدیدپذیر یعنی  رویه، به جای حداکثر استفاده استاندارد از آب بی

. شده است... های داخلی از ارومیه تا بختگان و پریشان و های ایران و خشکیدگی دریاچه که باعث خشکیدگی و مرگ نیمی از دشت

درصد سهم جهانی  89طوری که حدود  شود، به این در حالی است اغلب منابع آبی در بخش کشاورزی آبی مورد استفاده واقع می

راستا مصرف آب  در همین. شود درصد را شامل می 09کند، این میزان در کشورهای درحال توسعه چیزی حدود  آب را مصرف می

و به  689.میلیارد مترمکعب در سال  89به  659.میلیارد مترمکعب در سال  55در بخش کشاورزی ایران رو به افزایش است و از 

حال با توجه به شرایط تشریح شده به بررسی دو سناریوی مطرح شده . رسیده است 609.میلیارد مترمکعب در سال  8381حدود 

 .پردازیم ر ایران میدر زمینه بحران آب د
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 ای از کشاورزی کشور تعطیلی بخش عمده: سناریوی نخست

دلیل بحران آب از سوی برخی محافل اجرایی و دانشگاهی  ای از کشاورزی ایران به زمانی است که بحث تعطیلی بخش عمده مدت

زه توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب در ریزان و متخصصان حو ای را از سوی برنامه های گسترده این بحث واکنش. شود مطرح می

اند به جای تعطیلی  بینانه دانسته و گفته ریزان چنین تصوری را غیرواقع طوری که برخی از متخصصان و برنامه پی داشته است به

 .توان آن را اصالح کرد و بهبود بخشید هایی از کشت کشاورزی می بخش

طوری که برخی از آنها بر این  رزی کشور دالیل متعددی جهت این دیدگاه دارند بهاما طرفداران سناریوی تعطیلی بخش از کشاو

کنند مانند هندوانه از لحاظ اقتصادی و کاهش ذخیره آبی کشور در شرایط  باورند تولید برخی محصوالتی که آب زیادی مصرف می

عالوه بر این طرفداران این سناریو . کل را حل کردگونه محصوالت مش توان با واردات این پذیر نیست و می فعلی بحران آب توجیه

رویه  های طبیعی است که در صورت استفاده نامناسب و بی بوم هایی از زیست آبه بخش معتقدند که بخشی از ذخیره آب موجود حق

ساز بحران  و زمینه هایی از غرب و شرق کشور شده ها در بخش ها و دریاچه شدن تاالب ناپذیری نظیر خشک های جبران باعث چالش

ها  های نهم و دهم تا آنجا نادیده انگاشته شد که بسیاری از تاالب این موارد در دولت. فرسایش خاک و ریزگردها در کشور شده است

فل شد از این مسئله نیز نباید غا از این رو فارغ از این دو نگاه. ها ازجمله دریاچه ارومیه در آستانه خشک شدن قرار گرفت و دریاچه

راحتی  بدیهی است که به. کنند ای از خانوارهای کشور ایران از طریق بخش کشاورزی و تولیدات آن ارتزاق می که بخش عمده

ترین  ترین و محروم ها دهان باز را در دوردست ای حکم داد که در وانفسای بحران اشتغال در ایران میلیون توان به تعطیلی حوزه نمی

د، اما بخشی از ماجرا به اجبار اتفاق خواهد افتاد یعنی کمبود آب دیمزارها را به تعطیلی خواهد کشاند و کن نقاط کشور سیر می

هایی از  آبه بخش بخشی از تعطیلی نیز عامدانه باید انجام شود تا بتوان حق. ها و کشتزارهای آبی را محدود خواهد کرد باغ

 .شان شد ع نابودیهای طبیعی را به آنها بازگرداند و مان بوم زیست

 مدیریت منابع آب کشاورزی: سناریوی دوم

ای محوری  های اخیر از موضوعی فرعی، به مسئله عنوان یک منبع بسیار حیاتی، در سال توجه به امر پایداری و مدیریت منابع آب به

دهد که این موضوع اگرچه یکی از  های مدیریت آب کشاورزی نشان می ها و برنامه و پراهمیت تبدیل شده است، اما ارزیابی سیاست

های گذشته بوده است و در این باره قوانین مختلفی وضع و اقدامات فنی و  های کشور طی سال ترین سیاست ترین و اساسی مهم

اند، اما تا حدی نیز  کار گرفته شده های دولتی و خصوصی به های اجرا، تحقیق و مشاوره و هم در بخش زیربنایی هم در بخش

 .مند و غیرمنسجم بودند نظامغیر

ها دهقان ایرانی دارد و همچنین از جهت  بحث مدیریت منابع آب در ایران از این جهت که اعتنایی انسانی به سرنوشت میلیون

حث تواند پراهمیت باشد، اما ب ای تأثیرگذار بر قدرت سیاسی و اقتصادی کشور می عنوان مؤلفه توجه به تأمین مسئله امنیت غذایی به

وری  مدیریت منابع آب به دالیلی ازجمله عدم مطالعات علمی جامع و دقیق، توسعه اراضی کشاورزی در طی سالیان دراز و بهره

 .رسد نظر نمی بینانه به پایین مصرف آب خیلی علمی و واقع

میلیارد مترمکعب آب که  09درصد است، به عبارت دیگر از  69دهند که بازده آبیاری در بخش کشاورزی کشور  مطالعات نشان می

میلیارد مترمکعب آن  36میلیارد مترمکعب آب مورد استفاده گیاه قرار گرفته و مابقی  69گیرد فقط  در اختیار این بخش قرار می

تنها باعث از دست رفتن آب با ارزش بلکه باعث صدمات جدی و جانبی  تلفات آب نه. شود صورت تلفات از دسترس گیاه خارج می به

ز قبیل شور و ماندابی شدن اراضی زراعی، فرسایش خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و در ا

 .شود های سطحی و زیرزمینی می نهایت آلودگی آب
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سی های اخیر مسئله خشکسالی و بحران آب را از دید یک دوره چند ساله برر همچنین بسیاری از مطالعات علمی کشور طی سال

اند و به تبع آن راهکارهای مدیریتی ارائه شده فقط برای همان دوره خشکسالی و کمبود آب بوده است، چرا که تصور بر این  کرده

 .بوده که پس از یک دوره خشکسالی دوباره شرایط ظرفیت آبی به همان ظرفیت قبل از خشکسالی برخواهد گشت

کند معادل همان آبی است که شاید هزاران  طور ساالنه دریافت می اکنون و به هم ای که سطح کره زمین اما مقدار آب تجدیدشونده

تنها در مناطق خشک و  های تجدیدپذیر نه این در حالی است که آب. های بشری دریافت کرده است سال پیش و از بدو بروز تمدن

 .آب، بلکه در مناطقی که ریزش باران فراوان بوده، رو به کاهش است کم

وری  های تحت فشار بتوان مشکل بهره های نوین آبیاری از قبیل آبیاری گذاری مناسب در اجرای طرح گر با مدیریت و سرمایهحال ا

رویه اراضی کشاورزی و مسئله کاهش ظرفیت آبی کشور با توجه به  آب کشاورزی را حل کرد، اما حل مشکالتی نظیر گسترش بی

نظر  ها از سوی دیگر بیشتر شبیه به افسانه به سو و ادامه خشکسالی ولید بیشتر از یکافزایش مصرف آب طی هر سال و نیاز به ت

 .رسد می

آید که  شده نسبت به بحران آب در کشور که در مطالب باال تشریح شد این پرسش پیش می حال با توجه به دو سناریوی مطرح

 /ت از این بحران عبور دهیم؟طبق کدام سناریو حرکت کنیم تا بتوانیم کشاورزی کشور را به سالم
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 آب
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  عبور تنش آبی از مرز بحرانعبور تنش آبی از مرز بحران
این سخن یکی از سه کارشناس مدعو در میزگرد ایانا است که در حضور محمد  ".تنش آبی در ایران، از بحران گذشته است"

 .حسین عمادی، مشاور توسعه فناوری وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد

این سخن یکی از سه کارشناس مدعو در میزگرد ایانا است که در حضور  ".تنش آبی در ایران، از بحران گذشته است"

 .فناوری وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد محمد حسین عمادی، مشاور توسعه

األثر بوده و باید برای مهار بحران آب در ایران به سرعت  تنش آبی در ایران سریع: تراب، با ذکر این مطلب تأکید کرد حسین اشک

 .اندیشی شود چاره

آمریکا و بهمن شیخ، مهندس تراب، مدیر بخش آب سانتاکالرا  محسن مهران، مهندس مشاور شرکت روبیکان آمریکا، حسین اشک

 .اند مشاور بازیافت آب آمریکا سه کارشناسی هستند که در این میزگرد شرکت کرده

ترین ایالت آمریکا یعنی  باری از تجربه حفظ منابع آبی در خشک خبرگزاری ایانا، از این سه متخصص حوزه مدیریت آب با کوله

 .های آبی در ایران سود جوید ز دستاوردهای به روز آنها در ارتباط با تنشکالیفرنیا به این منظور دعوت به عمل آورد تا ا

هایی که در  ها و در اولویت بودن نتایج تحقیقاتی آنها، قدرت تشکل استفاده از آب بازیافتی حتی برای آشامیدن، نقش مهم دانشگاه

زمینی، ارتباط دولت و مردم در حل بحران آب و های زیر  امر محیط زیست و آب فعالیت دارند، شرایط و ضوابط برداشت از آب

وگو با  ترین محورهای گفت ای بین وضعیت ایران و کالیفرنیا داشت، از مهم بسیاری از مسائل دیگر که موضوعیتی مقایسه

 .شود کارشناسان مدعو محسوب می

ل شود؛ بنابراین استفاده از کارشناسانی که موضوع بحران آب، تنها مختص ایران نیست و چیزی نمانده تا به یک مسئله جهانی تبدی

 .های مطرح شده در راستای حل بحران آب است در دیگر نقاط جهان در مدیریت منابع آب، ید طوالیی دارند، یکی از اولویت

ای مختلف ه به گزارش خبرنگار ایانا، اواسط هفته گذشته در دانشگاه صنعتی شریف، کارگاه مدیریت آب با حضور استادان دانشگاه

در این کارگاه دو . آمریکا برگزار شد و هر کدام از مختصصان به بحث و تبادل نظر درباره موضوع خاص در حیطه آب پرداختند

ترین محورهای مورد بحث درباره  ازجمله مهم "استفاده از آب بازیافتی"و  "تجربه موفق مدیریت مصرف در ایالت کالیفرنیا"روزه، 

 .مسئله آب بود

 ./زودی منتشر خواهد شد متن کامل این میزگرد به
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http://iana.ir/fa/news/32409/%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://www.iana.ir/fa/news/32423/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A2%DA%98%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/32532/%D8%B9%25
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 آب
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  قسمت سوم و پایانیقسمت سوم و پایانی  --های الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایران های الگوی کشت و آبیاری در کشاورزی ایران   چالشچالش
 های الگوی کشت ایران پیشنهاد برای عبور از چالش 8

بخش نخست مطالب حاضر، تاریخچه و شرایط توپوگرافی و منابع آب و اقلیم همراه با تغییرات آب و هوایی، در بخش دوم به در 

 .زمینی و گندم با شرایط حاکم بر آبیاری تحت فشار مورد ارزیابی و پرداخته شد تغییر الگوی کشت در دو محصول سیب

 کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجانکارشناس مرکز تحقیقات  -عبدالرضا اعتمادیان 

در بخش نخست مطالب حاضر، تاریخچه و شرایط توپوگرافی و منابع آب و اقلیم همراه با تغییرات آب و هوایی و در بخش دوم به 

 .زمینی و گندم با شرایط حاکم بر آبیاری تحت فشار مورد ارزیابی قرار گرفت تغییر الگوی کشت در دو محصول سیب

های کالن توسعه  در بخش پایانی نتایج و پیشنهادات ارائه کرده که امیدواریم مورد استفاده و بازنگری در سیاست نویسنده

 .کشاورزی پایدار و امنیت غذایی قرار گیرد

********** 

 :دهم مینتایج آنچه تا به حال عنوان شده بر اساس اقلیم و امنیت و انرژی و آب در چند بند مورد ارزیابی قرار 

روز،  09.درجه در طول  01دهد با در اختیار داشتن نور و دمای باالی  شرایط اقلیمی حاکم بر ایران نشان می :مناسبت کشت -.

بوده، اما با محدودیت بزرگ در میزان بارش و پراکندگی تغییر شکل بارش ( زراعی و باغی)مناسب کشت اکثر محصوالت کشاورزی 

رو است که مناسبت کشت محصوالت پرتوقع آبی بهاره کشت  ویژه در طول سه دهه اخیر با آن روبه بهدر شرایط گرم شدن زمین 

 .از دست داده است... زمینی و ای، سیب ای و علوفه مثل ذرت دانه

هزار و  شده بیش از پنج... ای که اکنون جایگزین کشت دوم اکثر نقاط مانند زنجان، همدان، قزوین و به عنوان مثال؛ ذرت علوفه

با ضریب تبدیل گوشت بر اساس نتایج (. لیتر در کیلوگرم 9081)تن در هکتار  89مترمکعب آب با تولید حداکثری  899

Brennan  کرد ذرت مصرفی  درصد انرژی جیره را تأمین می 06سیلویی جیره پرواری گوساله  وقتی که ذرت( 089.)و همکاران

کیلوگرم خوراک به ازای یک کیلوگرم گوشت  8899کیلوگرم و بازده خوراک  899.کیلوگرم، افزایش وزن روزانه  0809روزانه 

کیلوگرم  00شده برابر با  صورت مصرف درصد باشد مصرف ذرت سیلویی به 69در صورتی که ماده خشک ذرت سیلویی . تولیدی بود

 .لیتر آب برای هر کیلوگرم گوشت مورد نیاز است 0.9081یعنی اینکه . خواهد بود

طور حتم آیندگان هرگز ادامه این جنگ  شود، به ای است که در حال حاضر بر تداوم آن تأکید می این مسئله متأسفانه فاجعه

 .حق زندگیشان بوده را نخواهند بخشید خاموش را که منجر به نابودی منابع اصلی

سیاست کالن در تعیین امنیت غذایی بیشتر بر اساس میزان انرژی حاصله یا کالری  :امنیت غذایی و محصوالت استراتژیک -2

شود و تعریف دیگری که بر تبدیل انرژی وجود دارد بر اساس مصرف آب و مقدار کالری حاصل  استخراج شده از محصول تعریف می

بر این اساس انرژی پتانسیلی و کالری . عنوان آب مجازی محصوالت تعریف شده است های اخیر به از آن است که طی سال

زمینی چقدر در امنیت غذایی نقش دارد و بر استمرار آن اصرار و پافشاری  فرنگی سیب محصوالت مانند هندوانه و خیار و گوجه

. کسی را یارایی مقابله نیست. عنوان صادرات و ارزآوری چه توجیه اقتصادی دارد ما تولید بهصدالبته بیشتر آنها الزم است، ا. شود می

 ای دارد؟ آیا جز زیان ملی ارزش افزوده
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الزم به توضیح است در آمایش سرزمین در حد مورد نیاز داخلی برای تأمین مواد آلی و معدنی که در سالمت غذایی نقش دارد و 

به تعبیر . رد نباید از آن غافل شد، اما تولید برای صادرات و ارزآوری هیچ برجستگی و توجیه اقتصادی نداردها وجود دا در پتانسیل

 .دیگر میزان تولید کالری با میزان مصرف کالری جهت تولید هیچ توازنی ندارد

های  ورت لکتریکی به ترین محدودیت برای صنعتی شدن تأمین انرژی ا یکی از بزرگ :مصرف انرژی الکتریکی و فسیلی -1

های  صورت آبی و بادی و فسیلی و ماگمای و پنل منابع تأمین انرژی به. گوناگون است که ایران هم از این حال مستثنی نیست

 599.انداز کشور تا سال  طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه و سندهای چشم. ای است خورشیدی و در نهایت انرژی هسته

هزار مگاوات برق آن از منابع تجدیدشونده و بقیه از انرژی هسته و فسیلی  ار مگاوات برق خواهد بود که هشتهز 09شمسی نیاز به 

 99تقریباً باالی . هزار مگاوات گذشته وبا این حال کمبود انرژی الکتریکی مشهود است 59باید تأمین شود؛ در صورتی که االن از 

متر است و با توسعه آبیاری  89ها باالی  کنند و ارتفاع متوسط چاه عمیق استفاده می ههای عمیق و نیم های آبی از چاه درصد زمین

هزار چاه مجاز و  105متر ارتفاع برای  59.تأمین انرژی برای . شود متر هم بر ارتفاع افزوده می 39طور متوسط  تحت فشار به

نظر  فزایش است در بعد کالن ملی کمی غیرممکن بهغیرمجاز در شرایط آبیاری تحت فشار که تا هشت میلیون هکتار قابل ا

برداری  ساعت بهره 399هزار و  افزاری مورد نیاز در بلندمدت برای بیش از سه چون هزینه تأمین استهالک انرژی و سخت. رسد می

 .های نسبی را هم را از دست خواهد داد طی سال قابل توجیه اقتصادی رقابت نخواهد بود آن و قابلیت

اه دیگر، چنانچه شرایط ورود با سازمان تجارت جهانی میسر شود، تولیدات داخلی به واسطه هزینه انرژی توان رقابت با با نگ

 .کشورهای همسایه مثل ترکیه و پاکستان و حوزه خزر را نخواهد داشت و تمام نهاده به تاراج خواهد رفت

گندم، جو، )افتد، موطن اصلی زراعت  شتر در پاییز تا بهار اتفاق میعلت پراکنش باران که بی فالت ایران به :پراکندگی بارش -4

خالصه اینکه نیاز آبی محصوالتی که . در فالت است...( زردآلو، انگور، سنجد، پسته و)و باغبانی ...( سیر، زعفران، کلزا، نخود، عدس و

ه است بیش از این با پتانسیل منابع تجدیدشونده کند قابل توسع درصد از بارنگی ساالنه استفاده می 39در طول فصل زراعی از 

یعنی اینکه تقویم پتانسیل تولید و . به عبارت دیگر برداشت محصول و خرمن کردن آن با قطع باران شروع شود. سازگار نیست

 .فعالیت کشاورزی وابستگی شدید بر ریزش باران حاصل از ابر و پراکندگی آن دارد

ویژه زمان قطع و شروع آن و میزان رطوبت  های قبلی مطلب، آمار بارش ساالنه به در بخش :فشاراصالح ترویج آبیاری تحت  -۰

میلیمتر و  619درصد اراضی کشور دارای متوسط بارش و رطوبت به ترتیب کمتر از  19های تابستان نشان دادیم که در  طی ماه

بزرگ مقیاس بیش از سه بار در سیستم بارانی مجاز نیست، ها  درصد است و طبق بررسی آبیاری با روش تحت فشار با آبپاش 61

ای رو سطحی و زیر سطحی و در شرایط محدود  در صورت ضروریت این مناطق مختص آبیاری قطره. بلکه یک فاجعه ملی است

 .استفاده از سنتر پیوت مجهز به سیستم لیپا که دارای ارتفاع متوسط دو بار را دارد، هست

 :پیشنهادات

شود بر اساس نگاه چند بعدی و با زاویه دید خاصی انجام شده است که شاید برای اجرای آن در حد  دات که ارائه میپیشنها

پتانسیل وضعیت کنونی نباشد چون با علم به اینکه، طی قرن گذشته و اخیر و به ویژه بعد از اصالحات اراضی بر اساس شناخت 

و استراتژیک و ایجاد قوانین و ابزارهای نرم و سخت به وجود آمده که منجر به  توان کشور در حد زمان خود و راهبردهای ملی

ها شده است که دست زدن به هرکدام از آنها یک بخش عظیم کشور را تحت تأثیر  ها و کارخانه ها، وزارتخانه تشکیل نهادها، سازمان

آلی و غیرعملی نباشد، اما بتوان برای بلندمدت  کان ایدهشود تا حد ام به همین خاطر سعی می. دهد عواقب ناشی از آن را قرار می

 .ریزی کرد آن برنامه
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تاکنون به عناوین مختلف در مقیاس بزرگ انجام شده، اما با شناخت  :های اراضی کشاورزی بندی و پهنه پیمایش و اولویت -.

ای و  ری است، ولی در عمل نگاه نقطهواقعی آن در تعارض است مانند نگاه به حوزه آبریزی که اساس اصلی تقسیمات کشو

برای رسیدن به آن هدف، بررسی دوباره به . گذاری در ابتدا و انتهایی آن به وجود نیاید ای منجر شده توازن در سرمایه منطقه

وژی عصر خوشبختانه امروزه، این مسئله در حد توان علمی و تکنول. ها امروزی و مطالعه در مقیاس بزرگ ضروری است بندی اولویت

 .حاضر کشور است و با کمترین زمان قابلیت اجرایی دارد

انشقاق و . های بزرگ با خرید و پخش پول ملی اتفاق افتاد در اصالحات اراضی، نخست زمین :اصالح قوانین اصالحات اراضی -2

ی و توان تولید انرژی خروجی به با توجه به ابزار حرکتی موتورآالت کشاورز. ها بر اساس نسق زراعی صورت گرفت پراکندگی زمین

الزم . اسب بخار توجیه اقتصادی نداشته و نخواهد داشت 19.آالت تا  آالت کشاورزی امروز استفاده از ماشین اسب بخار در ماشین

های کشاورزی این بار هم با پول ملی در بعد تعاونی و خصوصی در ارکان  است با کمک قوانین شرع و مدنی، بزرگ کردن زمین

سازی زمین اصالح  گذاری قرار گیرد و قوانین خرید و فروش و اعطای سند بر اساس بزرگ شدن سطح تولید و یکپارچه کالن قانون

 .و قوانین ارث با همکاری حوزه و دانشگاه در سطح کالن کشور اصالح شود

منطقه سرد و گرم سازگار بوده و ایران کشوری است که با تمام گیاهان هم مدار  :تغییر الگوی کشت گیاهی و جانوری -1

به همین خاطر تمام گیاهان و . یکی از دالیل عمده آن بر خورداری از میزان آفتاب و طول روز در بعید خورشیدی است. هست

 زمینی تا گاو هولشتاین توان رشد در حد عالی را دارند، اما یک محدودیت کلی که تمام افکار تولید کشاورزی جانوران همچون سیب

مان  را مورد ارزیابی و باز سنجی قرار می دهد آب و میزان آن است که به همین خاطر ارقام و گونه و نژاد پرمصرف در حد توان آبی

نیست الزم و ضروری است مانند پیشینیان به سمت اصالح و سازگارسازی در حد توان آبی برویم و تغییر الگوی تولیدات کشاورزی 

شاید پرسیده شود با پتانسیل قدیم توان ایجاد . پیدا کند که برای آیندگان هم جای زندگی باقی بماند و دامپروری به جهتی سوق

توان  توان گفت در بیشتر کاالیی ایمنی غذایی مانند گندم و جو و گوشت می امنیت غذایی به وجود نخواهد آمد، اما با تمام توان می

ای  رزی جوری ساماندهی شود پتانسیل تولید بر اساس کشاورزی پایدار منطقهبه وجود آورد در صورتی که روند تغییرات کشاو

 .باشد

های مقطعی دور  اندازی ها احساسی را از دست ورزی هایی که بتوان سیاست و سیاست یکی از راه :مدیریت واحد منابع آب -4

زم به مستقل کردن آن است و از نگری ال کرد، چون ضروریات بحث مدیریت منابع ملی بر اساس شناخت علمی و آینده

منابع آبی کشور هم مانند بانک مرکزی بر اساس ارزش حیاتی بر عهده سازمانی قرار . هایی است که نباید از آن غفلت کرد ضرورت

چون در حال حاضر بین مصرف و مدیریت آب . گیرد که دولت و نهادهای خصوصی در آن دخالت خارج از توان جوی نداشته باشند

. ها و نیرو توازنی و همراهی وجود ندارد ها چون جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، شهرداری های وزارتخانه گذاری تفکرات سیاستدر 

باید میزان . شود هرکدام سعی در مصرف ماکزیمم و مینیمم دارند و اگر هم وجود دارد با نگاه بدبینانه و مزاحم همدیگر دیده می

ای برای  یک از کارهای ضروری دادن اعتبار یارانه. سود زیان آن در سطح کالن ملی دیده شود گذاری و مصرف و تولید، ارزش

 .ای در تمام محصوالت کشاورزی آبیاری تحت فشار فقط به صرف آبیاری قطره

شود  یهای عمومی ارجاع داده م جرایم ناشی از تخلفات منابع آب بیشتر به دادگاه :تشکیل دادگاه آب و پلیس آب مستقل -۰

های محیط زیستی در تدوین قوانین  گانه و سازمان قوای سه. های صادره بر اساس عرف و عدم توجه به منابع حیاتی آب است و رأی

گانه همت نهاده تا دادگاه و پلیس  حقوق آب طرح و الیحه و اجرای آن قدم پیش گذاشته و حوزه و دانشگاه بر تربیت نیرو سه

 .ق حیات جامعه صیانت الزم با آگاهی کامل انجام شودمستقل تشکیل شود تا از ح
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عنوان قانون نظام هم  عدالت حقوقی و روندسازی آن در کالن کشور به :اصالح ساختار حقوقی کارکنان وزارت کشاورزی -0

جذب نخبگان  با بررسی روند. آهنگ لطمه زیادی بر جذب نخبگان اصلی کشور که توان تولید فکر در کشاورزی را دارند زده است

های کشاورزی و دامپروری و منابع طبیعی نتوانسته است از داوطلبان ورود به  یک از رشته اصلی کشور مثالً در کنکور سراسری هیچ

هزار را جذب کند این روند منجر شده توان تولید علم و قوانین کشاورزی نسبت به سایر دستگاه در  سطح عالی از رتبه یک تا یک

درصد  01تا  5.درصد بازار کار کشور،  69د و در صورتی که وزارتخانه بار سنگین امنیت غذایی، تولید فسفر مغز، ضعف قرار گیر

 .درآمد ناخالص ملی و سالمت غذایی کشور را به عهده دارد

اطر از آنجا که محصوالت استراتژیک مانند گندم دارای قیمت تضمینی است که به خ :تنظیم قیمت محصوالت کشاورزی -7

پذیرد و از جای نیز نداشتن  تأمین امنیت غذایی در انحصار دولت است و تغییرات قیمت آن با شیب مالیمی و انحصاری صورت می

یک سیستم کنترلی امکان ورود افراد متخصص و غیرمتخصص به واحدهای زراعی منجر شده تولیدات کشت بهاره باال و پایین شود 

این عوامل منجر شده قیمت واحدهای تولید نوسان زیادی را به خود . چند سال اخیر تجربه کنیم و افت و صعود غیرواقعی در طول

توازن دادن قیمت . اختصاص دهد تا جای که اجاره زمین زراعی به حد شده که برای زراعت گندم توجیه اقتصادی نداشته باشد

 .نشینی دهد صوالت پرتوقع آبی را در رقابت با گندم عقبمحصوالت کشاورزی بر اساس آب مصرفی یا آب مجازی، شاید بتواند مح

فلسفه وجودی این سازمان ساماندهی بین تولید و مصرف است، اما تاکنون بین  :احیای سازمان تعاون روستایی کشور -8

در این باره طرح  .بعدی بودن انجام کارها را تعریف کند واحدهای تولید تا مصرف زنجیره مناسبی تعریف نشده است تا بتواند یک

 .توان طرح نو انداخت جامع در نظر است در صورت لوزم با کارشناسان و محققان اقتصاد و جامعه شناسان روستایی و شهری می

ها  اندازی کند و مردم را با تمام محدودیت توصیه آخر اینکه آموزش و تحقیقات و وزارت جهاد کشاورزی باید از حال کنونی پوست

های کنونی که به خاطر خودکفایی  انداز آینده را خوب ترسیم کند تا از بحران ی آگاه سازد و با یک تیم قوی چشممحیطی و زیست

 ./وجود آمده است به بازنگری اساسی برسد کذایی به

 :منابع

 600.وزارت کشاورزی چاپ اول سال . 680.-09آمارنامه کشاورزی سال زراعی . 680.. اداره کل آمار و اطالعات -.

. زمینی استان زنجان و آرایش کشت بر خواص کمی، کیفی زراعت سیب  ای عبدالرضا، بررسی تأثیر دور آبیاری قطره. اعتمادیان -0

 .نامه کارشناسی ارشد پایان

 .WEATHERING.WWWنام  بی -6

 .http/eecm.irنام، منابع آب مدیریت بهینه مصرف انرژی  بی -5

ای راهکار برای مقابله با خشکسالی  اهلل آبیاری تکمیلی گندم دیم با استفاده از دستگاه آبیاری بارانی قرقره توکلی عباسی عزت -1

 (.استان فارس)مطالعه موردی در منطقه باجگاه 

 .مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی دیم کشوربررسی آبیاری تکمیلی در مدیریت مصرف آب در شرایط دیم، ( 609.)توکلی، علیرضا  -3

 .زراعت غالت اتنشارات دانشگاه تهران 699.. خدابنده، ناصر -9

 .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. اصوال مبانی زراعت. .69.. پور، م خواجه -8

کمیته ملی . گروه کار آب مورد نیاز گیاهانآبیاری  های کم دستورالعمل. 691.. سالمت. انتضاری و ع. م. توکلی. ع. خیرابی، ج -0

 .آبیاری و زهکشی ایران

 .، انتشارات دانشگاه شهیدچمران اهواز(مبانی و اصول پرورش سبزی)کاری  سبزی. 689.. ح. دانشور، م -9.

http://www.weathering/
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 .شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران ، زمین689.زاده،  درویش -..

 .ایران باستان تاریخ( 699.)کوب عبدالحسین  زرین -0.

 .ir.jahad-agri.hamedan//:httpسایت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان  -6.

 ..0اسفندماه  .0رسانی دولت مورخ  سجادی،معاونت آب، خاک و صنایع وزارت کشاورزی، پایگاه اطالع -5.

 .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد(. ترجمه)فیزیولوژی گیاهان زراعی  .638.. ع. سرمدنیا، غ؛ و کوچکی -1.

 .شاهنامه فردوسی داستان پادشاهی کیقباد و آیین مزدک -3.

نامه امنیت غذایی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و  تعاریف و مبانی نظری امنیت غذایی، مجموعه مقاالت ویژه( 696.)قاسمی  -9.

 .ریزی و اقتصاد کشاورزی ههای برنام توسعه، مؤسسه پژوهش

نامه  پایان. های مختلف تحت شرایط آبی و تنش خشکی بررسی روند رشد و عملکرد دو رقم نخود در تراکم. 691.. موحدی، م -8.

 .دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز. کارشناسی ارشد

 .netwat,cropwatافزار  نرم -0.

09- Carson ,D .J ..000 Climate modelling :achievements and prospects .Quarterly Journal of 

Royal Meteorological. 
FAO Statistics Division -0. .0990  5. 09.9و.)aspx.default/900/site/org.fao.faostat//:http( 

00- Food and Agriculture Organization ..088 .World agriculture toward 0999 :An FAO study .

Bellhaven Press ,London. 

06- Google earth1 protable.exe. 

05- Jack keller and Ron D.Bliesner publisher bay Van Nostrand Reinhold New York. 

/news/fa/ir.iana.www//:http6030./8D%-0%DB%BE% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hamedan.agri-jahad.ir/
http://faostat.fao.org/site/729/default.aspx
http://www.iana.ir/fa/news/32691/8-%D9%BE%DB%25
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 آب
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  است است   ۰۵۰۵نظام کنونی قیمت گذاری آب برآمده از شرایط دهه نظام کنونی قیمت گذاری آب برآمده از شرایط دهه : : معاون وزیرنیرومعاون وزیرنیرو
و شرایط مربوط به عرضه  135۵دهه معاون آب و آبفای وزیر نیرو می گوید، نظام قیمت گذاری آب مربوط به قوانین  -ایرنا -تهران

و تقاضای آن دوران است ، در حالی که امروز شرایط تقاضا در بخش های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی تغییر کرده و کشور 

 . با انباشت تقاضا در این بخش ها روبرو شده است

اقتصاد آب در محل سالن همایش های برج میالد روز سه شنبه در همایش ملی « رحیم میدانی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ 

 .درصد از مساحت کشور رخ می دهد 01درصد از بارندگی ها در  91ایران در منطقه خشک قرار گرفته است و : تهران افزود

های  وی می گوید، تداوم بحران آب در کشور که همزمان با تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین است می تواند باعت ایجاد بحران

 .اجتماعی در آینده شود

رقم سرانه آب قابل تنظیم، : میلیارد مترمکعب است، گفت 89معاون آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه آب قابل تنظیم کشور 

 .معادل یک هزار مترمکعب است که در مقایسه با میانگین جهانی بسیار پایین است

میلیون نفر می رسد و این عدد نشان می دهد اگر  91.به  0901ور تا سال براساس پیش بینی ها جمعیت کش: میدانی افزود

 .وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد، قادر به خروج از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود

 استفاده از تجربه کشورهای: وی با بیان اینکه حل بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی کارشناسان است، ادامه داد

 .دیگر به ویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند، می تواند مفید باشد

وزیر نیرو، نمایندگان مجلس، اعضای اتاق  'حمید چیت چیان'با حضور ( سه شنبه)نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب امروز 

اساتید دانشگاه و مدیران عامل شرکت مهندسی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 

 .آب و فاضالب کشور و مدیریت منابع آب ایران در سالن همایش های برج میالد برگزار شد

/News/fa/ir.irna.www//:http80.355.0/ 
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

2۵ 
 

 آب
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  لزوم تاسیس صندوق حفاظت ازمنابع آب لزوم تاسیس صندوق حفاظت ازمنابع آب / / آبیاری نوینآبیاری نوین  میلیون دالربرایمیلیون دالربرای  ۰۵۵۰۵۵اختصاصاختصاص
میلیون دالر از منابع صندوق  5۵۵امسال : معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت -ایرنا -تهران

 د توسعه ملی برای گسترش آبیاری نوین و تحت فشار بخش کشاورزی اختصاص می یاب

روز سه شنبه در همایش ملی اقتصاد آب در برج میالد تهران با اشاره به « حمید پورمحمدی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 .با توجه به روند کاهشی منابع آبی، تعیین قیمت این کاالی اساسی بسیار مهم است: تقاضای روزافزون آب در کشور افزود

تداوم این رویکرد : برداری از منابع آبی موصوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می شود، گفتوی با انتقاد از اینکه در بهره 

 .موجب تخریب بیشتر سرزمین می شود لذا باید حقابه های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت

اکنون . محیط زیست لحاظ کنیم میلیارد مترمکعب به نفع 988.معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد، باید ساالنه 

میلیارد متر مکعب منابع آبی کشور، نیاز است  8888میلیارد مترمکعب مصرف آب کشور برآورد می شود و با توجه به  09حدود 

 .میلیارد مترمکعب صرفه جویی شود 81..ساالنه 

فرد ساکن در مناطق دور افتاده کشور که  پورمحمدی می گوید، باید از ابزار قیمتی در حوزه آب به نحوی استفاده کرد که یک

 .دسترسی مناسب به آب ندارد با کسی که بی قاعده آب مصرف می کند، حق یکسانی دیده نشود

وضع عوارض و مالیات برای آلودگی آب و مصرف بی رویه : وی بر ایجاد صندوق ملی حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت 

 .واریز این درآمدها به نحوی که صرف سالمسازی و تامین منابع آب شود، تاسیس کردضروری است و باید صندوقی برای 

استقراض از منابع خارجی و : پورمحمدی با برشمردن اقدامات دولت در سال های اخیر برای بهبود مدیریت آب در کشور افزود

بیالن منفی سفره های آب زیر زمینی و  فاینانس برای تسریع طرح های آب، تقویت اعتبارات جهت تعادل بخشی و کاستن از

 .استقراض هشت میلیارد دالری دولت از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب های مرزی از جمله این اقدامات بوده است

همچنین در این مدت نسبت به ساماندهی رودخانه ها، تعیین حریم و حد بستر رودخانه ها اقدام شد ضمن آنکه : وی اضافه کرد

 .سال هزار میلیارد تومان برای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار اختصاص یافتپار

میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای آب شرب  199معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با یادآوری اختصاص 

تومان از نظام بانکی برای تامین کاالهای  میلیارد 0199دولت پارسال : روستایی و کاهش تنش آبی در سال گذشته، اظهار داشت

 .مورد نیاز آبرسانی اعم از نورد، لوله و آهن استقراض کرد

در بازه زمانی سال های : میالدی خاطر نشان کرد 0969درصدی تقاضای آب در جهان تا سال  59پورمحمدی با یادآوری افزایش 

تر کاهش یافت در حالی که این شاخص در سال های اخیر حتی به میلیم 099خورشیدی میزان بارش ها در کشور به  00تا  90

خورشیدی، کاهش شدید بارش را  98تا  51میلیمتر نیز رسیده است که در مقایسه با میزان بارش ها در فاصله سال های  09.

در  00تا  90وره سال های میلیارد متر مکعبی منابع آبی کشور در د 63وی با بیان اینکه آمارها نشان دهنده کاهش .شاهد هستیم

گرفتاری فقط کمبود منابع آب نیست بلکه گرفتاری اصلی تخریب محیط زیست : است، گفت 98تا  51مقایسه با دوره سال های 

 .به تبع کاهش منابع آبی و افزایش تقاضای مصرف آن است

فرونشست زمین، خشک شدن دریاچه : توی با یادآوری اینکه کاهش حق آبه محیط زیست به فرسایش سرزمینی می انجامد، گف

 .ها و تاالب ها و بیابان زایی از جمله پیامدهای آن است که میراث خوبی برای آیندگان نخواهد بود

پورمحمدی در ادامه با یادآوری اینکه در الیحه برنامه ششم توسعه موضوع بحران منابع آب و تخریب محیط زیست به صورت 
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در این الیحه موضوع بهبود سیستم های آبیاری در بخش کشاورزی نیز مورد توجه قرار گرفته است : محوری دیده شده است، گفت

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میزان کنونی بهره وری از منابع آبی کشور را .تا مصارف این بخش مدیریت شود

ه شمار می رود به نحوی که مطالعات موسسه بین المللی ایران جزو پر مصرف ترین کشورهای جهان ب: اسفناک توصیف کرد و گفت

آب نشان می دهد حتی اگر کشورمان باالترین میزان بهره وری آب را هم داشته باشد، باز هم جزو کشورهایی خواهد بود که آب 

رد که کاهش مصرف پورمحمدی در ادامه راه حل هایی را برای بهبود مدیریت منابع آب در کشور پیشنهاد ک.کافی نخواهد داشت

 .در حوزه کشاورزی با رویکرد توسعه آبیاری تحت فشار از جمله آن بود

باید منابع زیست محیطی در محاسبات ملی ارزش گذاری شوند به نحوی که ارزش آب و کمیابی آن برای محیط : وی تاکید کرد

 .زیست مشخص شود زیرا در غیر این صورت این تمدن رو به اضمحالل خواهد رفت

معاون توسعه امور تولیدی سازمانت مدیریت و برنامه ریزی بر لزوم محاسبه و اعمال تخریب محیط زیست در حساب های ملی و 

باید دستورالعمل ارزش گذاری آب به تناسب ویژگی های اقلیمی تدوین و قیمت آب به تناسب ویژگی : آمارها تاکید کرد و گفت

استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات برای کنترل مصرف و آالیندگی آب در واحدهای پورمحمدی .های هر منطقه تعیین شود

صنعتی، استفاده از ساز و کار مناسب برای اشاعه کاالهایی که دوستدار محیط زیست هستند و نیز تغییر این رویکرد که دولت تنها 

آبی در کشور برشمرد و خواستار مشارکت هرچه بیشتر بخش  تامین کننده آب باشد را راه های دیگر برای مدیریت بهتر منابع

امروز و فردا با « آب، اقتصاد، بهداشت و محیط زیست»نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار .خصوصی در این بخش شد

معادن و مشارکت وزارت نیرو، شرکت صنعتی آب و فاضالب کشور، شرکت مدیریت منابع آب ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، 

 .کشاورزی ایران در مرکز همایش های برج میالد برگزار می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http80.35639/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82164367/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

22 
 

 آب
 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  سد در برنامه پنجم توسعه به بهره برداری رسیده است سد در برنامه پنجم توسعه به بهره برداری رسیده است   4444تاکنون تاکنون 
 13۵۵)سد در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور 44مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از بهره برداری از  -ایرنا -تهران

مترمکعب است و تا پایان سال جاری بهره میلیارد  12حجم کل ذخیره این سدها افزون بر : تا به امروز خبر داد و گفت( تاکنون

 . سد دیگر در دستور کار است 6برداری از 

بهره برداری : در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود( دوشنبه)امروز « محمد حاج رسولیها»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 6.برنامه ریزی شده و مجموع حجم این سدها افزون بر سد در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تا پایان امسال  19از مجموع 

 .میلیون مترمکعب است 098میلیارد و 

و به حجم ( 686.تا  690.)به گفته این مقام مسوول، پیش از این بیشترین حجم مخازن سدها در برنامه پنجساله سوم توسعه 

 .میلیون مترمکعب به ثبت رسیده بود 163میلیارد و  0.

در « سیازاخ»و « عباس آباد»در استان آذربایجان غربی، « سیلوه»در استان قم، « کوچری»سد باقی مانده شامل  3 :وی بیان داشت

 .در استان خراسان شمالی است« غالمان»استان کردستان و 

بندی طرح کار مهمی که در برنامه پنجم توسعه و با کمک شورای عالی آب کشور انجام شده، اولویت : حاج رسولیها تصریح کرد

 .های آب کشور است تا در هزینه کرد منابع و اعتبارات حداکثر بهره برداری را داشته باشیم

مورد آنها، بقیه را مورد بازنگری قرار  09سد در دست اجرا در کشور موجود است که با تمرکز روی  69.هم اینک : وی ادامه داد

 .دادیم و تعجیلی در بهره برداری از آنها نداریم

مورد از این سدها مربوط به تامین آب شرب مناطق مختلف است، ابراز  39یرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه مد

 .سد در برنامه ششم توسعه به بهره برداری برسند 09امیدواری کرد این 

ویت خود را بر اتمام طرح های نیمه تمام وزارت نیرو هیچ سد جدیدی را در برنامه پنجم توسعه شروع نکرده و اول: وی اضافه کرد

 .قرار داده است

 سال زمان 51تکمیل طرح های نیمه تمام با روند فعلی نیازمند ** 

میلیارد ریال برای تکمیل طرح های نیمه تمام کشور در بخش آب اعم از سدها،  899به گفته این مقام مسوول، یک تریلیون و 

 .سال زمان می برد 51انی مورد نیاز است که با اعتبارهای فعلی اتمام آنها دست کم شبکه های آبیاری و پروژه های آبرس

کمک های چشمگیر صندوق توسعه ملی در دو سال گذشته به تکمیل طرح ها و پروژه ها یاری رساند، به طوری : وی تصریح کرد

ز این محل به وزارت نیرو اختصاص یافت که از برکات هزار میلیارد ریال اعتبار ا 35هزار میلیارد ریال و امسال  69که سال گذشته 

 .دستور مقام معظم رهبری برای کمک به طرح های اولویت دار است

 میلیمتر بارش جوی از ابتدای سال آبی جاری 066** 

( 05مهرماه )اری از ابتدای سال آبی ج: حاج رسولیها در ادامه با ارایه گزارشی از آخرین وضعیت بارندگی و منابع آب کشور، افزود

درصد افزایش و در  06میلیمتر به ثبت رسیده است که در مقایسه با سال آبی گذشته  066تاکنون میانگین بارش های کشور 

 .ساله دو درصد کاهش نشان می دهد 59همسنجی با میانگین درازمدت 

درصد رشد، خلیج فارس و  00دریای خزر  بارش های جوی در همسنجی با میانگین درازمدت در حوزه آبریز: وی خاطرنشان کرد

 0.درصد رشد و در فالت مرکزی ایران به عنوان بحرانی ترین نقطه کشور  05دریای عمان یک درصد کاهش، حوزه دریاچه ارومیه 
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ی حوزه فالت مرکزی کماکان با شرایط خشکسالی مواجه است و امسال برا: مشاور وزیر نیرو یادآور شد.درصد کاهش داشته است

میلیون  959میلیارد و  50وی میزان ورودی نزوالت جوی به سدهای کشور را تاکنون .نهمین سال پیاپی از این مساله رنج می برد

میلیون مترمکعب است که در  919میلیارد و  69حجم موجود آب در مخازن سدها هم اینک : مترمکعب اعالم کرد و گفت

 .درصد افزایش دارد 60همسنجی با پارسال 

میلیون  899میلیارد و  69مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین، خروجی آب از سدهای کشور را در سال آبی جاری 

دو تا سه میلیارد مترمکعب از این خروجی مربوط به سرریز از سدها . درصد رشد دارد 08مترمکعب اعالم کرد که نسبت به پارسال 

 .م شده ای بود که خارج شدندو مابقی آن مربوط به آب های تنظی

میلیارد  66، آمار آب خروجی تنظیم شده سدها به (پایان شهریور ماه)انتظار می رود تا پایان سال آبی جاری : حاج رسولیها گفت

مشاور وزیر نیرو سدهای مساله دار کشور که از نظر منابع آبی در محدودیت به سر می برند را شامل سدهای .مترمکعب برسد

برشمرد و اطمینان خاطر داد سدهای پنجگانه تامین آب شرب تهران با « دوستی»و سد « زاینده رود»، «مالصدرا»، «دزندرو»

 .میلیون مترمکعبی در شرایط نسبتا مطلوبی به سر می برند 69حجم آب مخازن یک میلیارد و 

 جلسه شورای عالی آب در دولت یازدهم 8.تشکیل ** 

را یکی از اقدام های موثر انجام شده در اصالح ساختاری مدیریت آب کشور توصیف کرد که از جمله وی تشکیل شورای عالی آب 

تنها هفت جلسه این شورا برگزار شد، اما در  600.تا  .68.از سال : در جلوگیری از بخشی نگری موثر واقع شده است و افزود

 .جلسه رسیده است 8.دولت یازدهم تاکنون به 

، پرداختن به مقوله (بویژه تفکیک طرح های مرزی و غیرمرزی)مباحث آب زیرزمینی، اولویت بندی طرح ها  وی توجه ویژه به

محور اصلی این شورا  3اقتصاد و بهره وری آب، تامین آب شرب شهرها، توجه به آب های نامتعارف و تاکید بر دیپلماسی آب را 

یر نیرو بخش آب را در صدر برنامه های الیحه برنامه پنجساله ششم توسعه به گزارش ایرنا، پیش از این قائم مقام وز.عنوان کرد

 .عنوان کرده و گفته بود، اولویت مهم وزارت نیرو اجرای برنامه های کالن آب کشور است
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 آب

 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :خبر تاریخ

  تنها سه درصد چاه های غیرمجاز بسته شده است تنها سه درصد چاه های غیرمجاز بسته شده است 
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید، سرعت بسته شدن چاه ها تاکنون متناسب با  -ایرنا -تهران

حلقه چاه و حدود سه درصد  2۵۵هزار و  ۵هزار چاه غیرمجاز تنها  35۵تاکنون از  1384بزرگی بحران نبوده است و از سال 

 . مسدود شده است

اقتصادی ایرنا، پدرام سلطانی امروز سه شنبه در نخستین همایش ملی اقتصاد آب با اشاره به اینکه هنوز در  به گزارش خبرنگار

اگر مسدود کردن چاه های غیرمجاز با همین سرعت پیش برود، این طرح راهکاری برای : کشور چاه غیرمجاز حفر می شود، افزود

 .مقابله با بحران کنونی آب در کشور نخواهد بود

این موضوع باعث شد : به وجود آمد و مدیریت آب به دست دولت افتاد، افزود 659.ی با بیان این که مشکل آب در کشور از دهه و

 .بهره وری آب از نظر فیزیکی و اقتصادی کاهش پیدا کند و با کمبود سرمایه و مسایل مختلف در بخش آب رو به رو شویم

شکل آب بدون مشارکت بخش خصوصی حل نمی شود، پیشنهادهای این اتاق را در رابطه با نایب رییس اتاق ایران با ییان اینکه م

حق آبه ها باید به رسمیت شناخته شده و دارای سندی معتبر باشند که برای سیستم بانکی و : وی گفت.بحران آب تشریح کرد

آبه ها شکل بگیرد، تولید و تجارت بر اساس وضعیت بهره بازار آب باید به اعتبار سند حق : سلطانی افزود.تجاری اعتبار داشته باشد

 .وری آب در مناطق مختلف کشور باشد و باید همه بخش های کشور بحران آب را پذیرفته و در مدیریت آن همگرا باشند

به منابع  اقتصاد، علم کمیابی هاست؛ علم توجه: سلطانی از استقبال کمرنگ مسووالن از نخستین اجالس آب گالیه کرد و گفت

در حوزه . اما باعث تعجب است که ما تاکنون برای کم ترین منابع چنین همایشی برگزار نکرده ایم. کمیاب و تخصیص بهینه است

 .انرژی، سرمایه و نیروی انسانی که ما جزو کشورهای ثروتمند هستیم هر سال چند کنفرانس برگزار می شود

ی اش پایش محیط کسب و کار است و وظیفه مشورت دهی به قوای سه گانه را دارد، برای اتاق ایران که وظیفه ذات: وی افزود

مرکز ملی مطالعات : نایب رییس اتاق ایران در تشریح اقدام های این اتاق درباره موضوع آب گفت.مساله آب جایگاه ویژه ای دارد

ی در زمینه آب کشور داشته و از گزارش هایی که این راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با ارایه گزارش های تحلیلی تاثیر مثبت

مرکز تهیه کرده است می توان به گزارش تحلیلی آثار مخرب طرح ها مانند پیش بینی تنش های زاینده روز و سد گتوند، هشدار 

با شعار آب، به گزارش ایرنا، نخستین همایش ملی اقتصاد آب .مشکالت محیط زیست ارومیه و چاه های غیر مجاز اشاره کرد

 .در سالن همایش های برج میالد آغاز بکار کرد و تا فردا ادامه دارد( سه شنبه)اقتصاد، بهداشت و محیط زیست امروز 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۵۹/۵۹/۵1:  تاریخ

  میلیون دالر بهبود یافتمیلیون دالر بهبود یافت  18.18.تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته 
تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سه ماهه امسال در مقایسه با : ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه 

 . میلیون دالر بهبود یافت 68.مدت مشابه پارسال 

، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که تراز تجارت سانی وزارت جهاد کشاورزیپایگاه اطالع ربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این میزان در مقایسه با مدت : میلیون دالر رسید، اظهار کرد 903خارجی بخش کشاورزی تا انتهای خرداد ماه سال جاری به منفی 

 .میلیون دالر بهبود یافته است 68.( میلیون دالر 065منفی )مشابه سال گذشته 

در سه ماهه اول امسال میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال : عاون وزیر جهاد کشاورزی گفتم

 .درصد کاهش داشته است 389درصد افزایش و واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  8قبل 

درصد  80..درصد و از لحاظ ارزشی  589ور را در مدت یاد شده از نظر وزنی بخشنده سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کش

 .اعالم کرد

هزارتن تولیدات بخش کشاورزی ایران به  6.6یک میلیون و : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ی دیگر صادر شده استمیلیون دالر در سه ماهه اول امسال به کشورها 055ارزش یک میلیارد و 

 16)، رب گوجه فرنگی(میلیون دالر 69.)بخشنده پنج قلم عمده صادراتی بخش کشاورزی را از لحاظ ارزشی پسته با پوست 

در سه ماه اول : اعالم کرد و افزود( میلیون دالر 51)و ماست( میلیون دالر 53)،مغز پسته (میلیون دالر 50)، سیب تازه (میلیون دالر

درصد از لحاظ وزنی  9.درصد و دام و طیور  63درصد،شیالتی  90ی،صادرات بخش کشاورزی در محصوالت باغبانی سال جار

 .نسبت به 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

در سه ماهه اول امسال واردات بخش : 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 60میلیون دالر در سال گذشته به دو میلیارد و  83.کشاورزی از دو میلیارد و 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

تریلیون ریال در اجالس جهانی شوراها و تریلیون ریال در اجالس جهانی شوراها و   02۵02۵تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش   288288انعقاد انعقاد 

  شهردارانشهرداران
 .تریلیون ریال منعقد شد 309تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش  088نظیر در اجالس جهانی شوراها و شهرداران در اقدامی بی 

تریلیون ریال  02۵تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش  288در اقدامی بی نظیر در اجالس جهانی شوراها و شهرداران 

  .منعقد شد

، مرکز همایش های بین المللی توسعه داتیس، دکتر  09.3جهانی شوراها و شهرداران  به گزارش ایانا از دبیر خانه نخستین اجالس

تفاهم نامه سرمایه  088برای نخستین بار در کشور و در یک اقدام بی نظیر و کم سابقه، : مرتضی کاظمیان، رئیس این اجالس گفت

تریلیون ریال با موضوع پروژه های شهری  309 گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی و شهرداری های کشور به ارزش

 .منعقد گردید

این رقم حدود دو برابر بودجه عمرانی کشور بوده و نشانگر وجود پتانسیل های فراوان سرمایه گذاری در : وی خاطر نشان کرد

 .شهرهای کشورمان میباشد

کشور کره ..تیرماه جاری در برج میالد تهران برگزار شد  .6و 69  در تاالر سرمایه گذاری این اجالس که روز های: وی افزود

جنوبی، چین، آمریکا، سوییس، انگلستان، اسکاندیناوی، ترکیه، ایتالیا، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان و ده ها شهرداری و شرکت 

ی مشترک داشته که نتایج بی نظیری های داخلی نیز حضورداشتند طی دو روز با هم مذاکرات فشرده ای در خصوص سرمایه گذار

این تفاهم نامه ها یکی از چندین خروجی های این اجالس است که درکنار آن، در حاشیه برگزاری : وی تصریح کردپ .به دست آمد

پنل و نشست تخصصی موفق با نتایج کاربردی و عملیاتی با حضور صاحبان کرسی در حوزه های مختلف  59این اجالس بیش از 

  .شهر هوشمند، گردشگری، مدیریت بحران، شهرسازی، مدیریت شهری ودیگر موضوعات مرتبط با حوزه شهری نیز برگزار شد نظیر

با همکاری وزارت امور خارجه و شهرداری تهران و دیگر : کاظمیان با بیان اینکه اجالس بعدی سال آینده برگزارمی شود، تاکید کرد

اد زیادی از شهرداران موفق جهان جهت سخنرانی و انتقال تجربات بین المللی در بخش های سازمان ها و نهادها قصد داریم تعد

 . مختلف اجالس دعوت نماییم 

  دبیرخانه اجالس شوراها و شهرداران دائمی شد

دوره دیگر  5به منظور برگزاری باشکوه تر این اجالس در سال های آتی و جلوگیری از آزمون خطاهای عملیاتی در نحوه اجرا در 

تشکیل و مرتضی کاظمیان به عنوان دبیر اجالس  "توسعه داتیس "دبیرخانه دائمی اجالس در محل مرکز همایش های بین المللی

 .میالدی تعیین گردید .090جهانی شوراها و شهرداران تا سال 

شهر مدرن، توسعه  "جامع به چشم انداز  اجالس جهانی شوراها وشهرداران، با نگاه: کاظمیان با اشاره به مصوبات این اجالس گفت 

، اهمیت و ارتباط موضوعی پیشرفت مدیریت شهری با توسعه و رفاه جامعه، با توجه به مصوبات این اجالس در سال های "پایدار

 .آتی برگزار می گردد

 . یین گردیده استتع 603.، آذر ماه 09.9زمان برگزاری دومین اجالس جهانی شوراها و شهرداران : وی خاطرنشان کرد

در اجالس آتی شوراها و شهرداران ارتباط دستگاه های اجرایی و خصوصی، : رئیس اجالس جهانی شوراها و شهرداران ادامه داد

مراکز دانشگاهی به اجرایی شدن طرح های تخصصی مدیریت شهری و همکاری آنان بیش از پیش مورد توجه است وی با اشاره به 
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تخصصی نیز نسبت به اجالس نخست افزایش خواهد یافت گفت اجالس آتی از حمایت شورای عالی استان  اینکه تعداد پنل های

ها، شهرداری تهران، شورای اسالمی شهر تهران، شورای معماری و شهرسازی ایران؛ وزارت خانه های جمهوری اسالمی ایران 

 . برخوردار خواهد بود

و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی از فرصت های سرمایه گذاری و پتانسیل های کاظمیان با اشاره به استقبال شهرداری ها 

برابر بودجه عمرانی کشوردر  0تریلیون ریال و به میزان  309تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش 008انعقاد بیش از : یکدیگر گفت 

هم نامه در زیر مجموعه دبیرخانه دائمی اجالس اجالس نخست و ضرورت عملیاتی و اجرایی شدن آنها، کمیته دائمی پیگیری تفا

 . جهانی شوراها و شهرداران تشکیل گردد

 .کمیته مذکور مکلف به پیگیری و عملیاتی نمودن تفاهم نامه ها و ارائه گزارش در ابتدای اجالس های آتی شد: وی ادامه داد 

ید مکانیزم های توانمند جهت پیگیری و اجرایی شدن همچنین مقرر گرد: رئیس اجالس جهانی شوراها و شهرداران تاکید کرد 

تفاهم نامه های منعقده طراحی گردد و سازمان ها و نهاد های مرتبط نیز دراین خصوص با دبیرخانه دائمی اجالس همکاری مورد 

 . نظر را داشته باشند

اجالس در سال آتی تعیین گردید است اعالم وی با بیان اینکه موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از محورهای اصلی این 

مقرر گردید در دوره آتی، موضوع اکثریت پنل های تخصصی حول محور اصلی آن دوره باشد و جریان عملیاتی شدن دومین : کرد

 .اجالس در یک زمان کوتاه پس از نخستین اجالس، به سرعت آغاز گردد

کشورجهان جهت حضور و همکاری در  19رات امورخارجه ایران، بیش از با همکاری وز: وی در خصوص بخش بین الملل نیز گفت

به  09.3بخش های مرتبط در دوره های آتی دعوت می گردند و همچنین با همکاری وزرات امورخارجه، گزارش وخروجی اجالس

 .ارسال می گرددزبان التین به کلیه سفارت خانه ها، نمایندگی ها و شهرداران و اعضای شورای شهر در سراسر جهان 

مقرر گردید برای بخش تاالر مذاکرات سرمایه : وی در خصوص اقدامات انجام شده درتاالر مذاکرات سرمایه گذاری نیزتاکید کرد

 .گذاری و مشارکت در بخش های مختلف مدیریت شهری با کشورهای مختلف جهان مکاتبه و پیگیری های الزم انجام شود 

و اهمیت موضوع توسعه شهرها در گرو منابع  09.3برگزاری تاالر مذاکرات سرمایه گذاری در اجالس  نظر به: کاظمیان اعالم کرد

مالی و روش های تامین مالی به خصوص مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی بصورت سرمایه گذاری مشارکتی، نقش قوای 

ساخت های قانونی حوزه سرمایه گذاری و مشارکت،  محترم سه گانه در راستای توسعه چشمگیر وتقویت حوزه اقتصاد شهری، زیر

اجرایی شدن تفاهم نامه های منعقده و فراهم سازی زمینه عملیاتی شدن مذاکرات انجام یافته در این تاالر، مورد تاکید روسای 

 .شهرداری کشور، قرار گرفت 1.میز کشورهای خارجی و  0.نخبه 

هرچه بهتر وبا شکوه تر اجالس آتی نیز مانند اجالس نخست که با استقبال و حضور  شاهد برگزاری: کاظمیان ابراز امیدواری کرد

 .گسترده شوراها و شهرداران و حمایت همه جانبه مقامات و سازمان های ذی ربط مدیریت شهری برگزارشد باشیم 

که توانست با آغاز فصل جدید نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران در حالی به کار خود پایان داد : وی یادآوری کرد

اقتصادی کشور پس از فرجام شیرین برجام، در راستای نیل به اهداف سیاست های سند چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور، در 

زمینه جذب سرمایه گذارن خارجی و توجه هرچه بیشتر به اجرایی نمودن طرح ها و ایده های اقتصادی، موفق گردد ودر پایان 

ن تشکر و قدردانی مجدد از کلیه مهمانان عزیز اعم از مقامات و مسئولین، شوراها و شهرداران، سفارت خانه ها، فعالین ضم: گفت

بخش خصوصی، رسانه ها، شرکت ها و سایر دستگاه های اجرایی ایران و سایرکشورهای مختلف جهان در اجالس و همکاری 

خود را بصورت مستمر با دبیرخانه اجالس حفظ و افتخار حضور دائمی خود را صمیمانه کلیه عزیزان امید است همکاری ارزشمند 

در این اجالس به برگزارکنندگان هدیه نمایند چرا که این اجالس با هدف آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی جهان در 
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ده تا با ادامه مشارکت ها و حمایت عرصه مدیریت شهری و توسعه همه جانبه این عرصه ، عزم خود را بیش از پیش جزم نمو

گسترده و ارزشمند کلیه نامبردگان، گام های موثر دیگری را در دستیابی به توسعه چشمگیر مدیریت شهری کشور، در راه اقتدار 

 .ملی بردارد

یت و همکاری و با حما"توسعه داتیس  "به همت مرکز همایش های بین المللی  09.3نخستین اجالس جهانی شوراها و شهرداران

شورای عالی استان ها، شورا اسالمی شهر تهران، شهرداری تهران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وزارتخانه های راه و 

شهرسازی، امورخارجه ایران، ارتباطات و فناوری اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی، نیرو، ورزش و جوانان، سایر سازمانهای 

پنل و نشست تخصصی با حمایت علمی سازمان های ذیربط و اساتید،  59ی سراسرکشور، همراه با بیش از مدیریتی، دانشگاه ها

در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار 601.تیر ماه  .6و 69مدیران و صاحبنظران نخبه، همراه با نمایشگاه خدمات شهری،

 .گردید

/news/fa/ir.iana.www//:http60351D%/8%A9%D0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

  نبود ابزار معامالتی متنوع برای پوشش ریسک در بخش کشاورزینبود ابزار معامالتی متنوع برای پوشش ریسک در بخش کشاورزی
. کاهش التهابات قیمتی در کشور است های بخش کشاورزی نبود ابزار معامالتی متنوع برای پوشش ریسک و ترین عامل چالش مهم

های دولتی از تنوع ابزار معامالتی موجود در بورس  رسد با استفاده فعاالن بخش کشاورزی و به ویژه شرکت به نظر می: وی ادامه داد

ز این اکنون در بورس کاال برای همه محصوالت قابل انجام است، بخش مهمی ا کاال شامل معامالت نقد، نسیه و سلف که هم

 مشکالت حل شود

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه بهتر است کمتر در پی مقصر نابسامانی در بازار شکر 

معتقدم مشکل فقط گرانی نیست، گاهی اوقات مشکل عدم وجود تقاضا برای محصوالت : ها بپردازیم، گفت حل باشیم و بیشتر به راه

دهد و  عنوان مثال گاهی قیمت مرغ کفاف هزینه جاری مرغداران را نمی به. کنندگان نیز بسیار دردناک و مساله آفرین است یدتول

 .ها بلند است کنندگان از رشد قیمت شود و صدای مصرف به فاصله کمتر از دو ماه موضوع کامال به عکس می

های بخش کشاورزی نبود ابزار معامالتی متنوع برای  ترین عامل چالش مهمشاید بتوان گفت : محمد اسکندری خاطرنشان کرد

رسد با استفاده فعاالن بخش کشاورزی و به ویژه  به نظر می: وی ادامه داد. پوشش ریسک و کاهش التهابات قیمتی در کشور است

اکنون در بورس کاال برای  یه و سلف که همهای دولتی از تنوع ابزار معامالتی موجود در بورس کاال شامل معامالت نقد، نس شرکت

البته تعریف معامالت آتی و اختیار معامله و فعال شدن . همه محصوالت قابل انجام است، بخش مهمی از این مشکالت حل شود

دارد و البته های سال جاری بورس کاال است، نیز تاثیر بسزایی در مدیریت این التهابات  های کاالیی در بورس که جزو برنامه صندوق

شود و الزم است فعاالن بازار نیز به سمت این ابزار هدایت شوند که با وجود  این تاثیر فقط با تعریف قرارداد و ابزار محقق نمی

موضع مثبت وزارت جهاد کشاورزی در مورد این مقوله، در این زمان امیدواری ما برای تحقق این مهم از هر زمان دیگری بیشتر 

کنندگان و شورای رقابت  وسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران با اشاره به نقش سازمان حمایت از مصرفمعاون ت.است

ها در حالتی که تنوع ابزار معامالتی و  رسد وجود این سازمان به نظر می: در آرامش بازارها و تنظیم نظام عرضه و تقاضا عنوان کرد

اندازهای بعضا ارادی و بعضا ساختاری مواجه است، موضوعی  ر یک بازار شفاف با دستحضور فعاالن اصلی این بازارها د

ای و بازرگانی  های تعرفه در صورت وجود بازارهای شفاف عادالنه و رقابتی در کنار سیاست: وی یادآور شد. ناپذیر باشد اجتناب

ها خود نیز  رسد این سازمان شود، به نظر می و آتی برآورد میمبتنی بر واقعیات و عرضه و تقاضای واقعی بازار که از بازارهای سلف 

 .ای به ورود به حوزه بازرگانی نداشته باشند و چه بسا بعضا فلسفه وجودی خود را نیز از دست بدهند عالقه

حضور و عدم  به هر حال در صورت حضور فعاالن در بازارهای شفاف و رقابتی در کنار اراده مثبت آنها برای این: اسکندری گفت

ها و شرایط معامالت خود در بازارهای بیرون از  عنوان ابزاری برای توجیه برخی رفتارها و معامالت و قیمت استفاده آنها از بورس به

 .بورس، یک شرط الزم برای حضور کمتر این گونه نهادها در عرصه اقتصاد و بازرگانی است

 هایی برای توسعه معامالت اعتباری برنامه

مشکل : دستی عنوان کرد یابی دلیل عدم توسعه معامالت اعتباری در بورس کاال با توجه به نقدینگی پایین صنایع پایین با ریشهوی 

گردد و از سوی دیگر نیز مشکل تسویه این گونه معامالت است  معامالت اعتباری از یکسو به محدودیت نقدینگی فروشندگان بر می

خل پایاپای این گونه معامالت در بورس وجود ندارد و طرفین باید تسویه بخش اعتباری معامالت که عمال بستری برای تسویه دا

برای رفع این معضل البته بورس : اسکندری خاطرنشان کرد. صورت توافق خارج از بورس انجام دهند انجام شده خود در بورس را به

گذاری مرکزی، الزم است مذاکرات با آن  بورس کاال به شرکت سپردهکاال تمهیداتی اندیشیده است که باتوجه به انتقال پایاپای 
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البته : وی خاطرنشان کرد. شرکت و تحت نظارت سازمان بورس برای ایجاد بستر معامالت اعتباری در بستر اتاق پایاپای انجام گیرد

نظارت چندان موافقتی با آن وجود ندارد  گذاری و اعطای اعتبار از سوی کارگزاران نیز راهکار دیگری است که فعال در سطح سیاست

 .و البته دالیل مخالفان این موضوع هم چندان ضعیف نیست

ها برای اعطای اعتبار به خریداران محصوالت کشاورزی از بورس کاال  از سوی دیگر مذاکراتی با برخی بانک: اسکندری در پایان گفت

وری بخش کشاورزی، این اعتبار در  قانون افزایش بهره 66شمول ماده طور خاص در مورد محصوالت م در حال انجام است که به

صورت دریافت  دست مذاکره است و در صورت وجود تقاضا برای استفاده از این اعتبار برای خریداران این محصوالت، این امکان به

 .ها قابل پیگیری است مستقیم اعتبار از برخی بانک

/news/fa/ir.iana.www//:http6093.C%/0%A9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  شودشود  کشاورزی عرضه میکشاورزی عرضه می  هزار تن کاالیهزار تن کاالی  7۵7۵بیش از بیش از 
 .محصول دیگر خواهد بودبورس کاالی ایران در تاالر کشاورزی امروز میزبان عرضه جو دامی، شکر سفید و چند 

 .بورس کاالی ایران در تاالر کشاورزی امروز میزبان عرضه جو دامی، شکر سفید و چند محصول دیگر خواهد بود

استان و شهر کشور در  1.تن جو دامی  898هزار و  39به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز دوشنبه چهارم مردادماه حجمی معادل 

رود امروز نیز شرایط رو به بهبود  با توجه به عرضه نیمه موفق این محصول در روز پیش انتظار می. شود میتاالر کشاورزی عرضه 

 .دیروز ادامه پیدا کند

 .شود ها افزوده می ای سه استان کرمان، فارس و کرمانشاه نیز امروز از طریق کارگزاری فارابی به سبد عرضه ذرت دانه

تن عرضه می شود و بنا بر عرف روزهای  099ورامین و کشت و صنعت کارون در حجم اولیه  محصول شکر سفید دو کارخانه قند

 .گذشته، افزایش این حجم در زمان معامالت دور از انتظار نخواهد بود

 .تن در تاالر حضور دارد 09مرغ منجمد رنج یک نیز پس از قدم نخست و موفق روز گذشته امروز با حجم 

تومان سعی در کنترل قیمت این  99.هزار و  شود با قیمت پایه پنج ت پشتیبانی امور دام عرضه میاین محصول که توسط شرک

 ./محصول در سطح بازار و تبدیل بورس به بازار اصلی معامالت عمده مرغ دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http60393D%/8%A8%DB% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  شودشود  هزار تن محصول کشاورزی و غذایی امروز در بورس کاال عرضه میهزار تن محصول کشاورزی و غذایی امروز در بورس کاال عرضه می  4444
 .ها است تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران تا ساعتی دیگر میزبان عرضه محصوالت کشاورزی و غذایی استان

 .ها است تا ساعتی دیگر میزبان عرضه محصوالت کشاورزی و غذایی استانتاالر کشاورزی بورس کاالی ایران 

تن جو دامی  698هزار و  06به گزارش خبرنگار ایانا، امروز چهارشنبه پنجم مردادماه و در آخرین روز کاری بورس در این هفته 

وری کشاورزی در تاالر  نون بهرهو قا 66استان خریداری شده در قالب خرید تضمینی و در راستای اجرای ماده  1.محصول 

تن انواع کنجاله سویا پرک و پلیت و کلزای پلیت محصول  199هزار و  امروز کارگزاری فارابی با عرضه یک.شود کشاورزی عرضه می

تن از طریق  99.شکر سفید کارخانه قند و شکر دعبل نیز در حجم .فرآوری سبوس کندوج در تاالر کشاورزی حضور دارد

 .این عرضه با توجه به تقاضا وجود داردشود و احتمال افزایش الر عرضه میسینا امروز در تا کارگزاری

 ./تن امروز نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام در تاالر کشاورزی عرضه خواهد شد 09مرغ منجمد رنج یک با حجم 

/news/fa/ir.iana.www//:http60333/05D%-0%89%D8%B0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

شفافیت و کشف قیمت واقعی شفافیت و کشف قیمت واقعی / / آغاز عرضه ذرت و مرغ در بورس کاال با دستور وزیر جهاد کشاورزیآغاز عرضه ذرت و مرغ در بورس کاال با دستور وزیر جهاد کشاورزی

  کاالها از ویژگی های اصلی بورس کاالکاالها از ویژگی های اصلی بورس کاال
کشاورزی مبنی بر عرضه محصوالت کشاورزی اعم از روغن، برنج، مرغ، ذرت و شکر در بورس کاالی در راستای تصمیم وزیر جهاد 

ایران با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصوالت، از ابتدای این هفته ذرت و مرغ در بورس 

 .کاالی ایران عرضه شدند

نی بر عرضه محصوالت کشاورزی اعم از روغن، برنج، مرغ، ذرت و شکر در در راستای تصمیم وزیر جهاد کشاورزی مب 

بورس کاالی ایران با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصوالت، از ابتدای این هفته 

 .ذرت و مرغ در بورس کاالی ایران عرضه شدند

: ، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان مطلب فوق گفت«ایرانپایگاه خبری بورس کاالی »به گزارش ایانا از 

عرضه ذرت و مرغ در راستای دستور وزیر جهاد کشاورزی در بورس کاالی ایران عرضه شد که هدف از عرضه این محصوالت با 

شود چه کسی یک محصول را خریداری  استفاده از مکانیسم بورس کاال، اطالعات شفاف در بخش کشاورزی است تا کامال مشخص

 .و چه کسی محصول را به فروش رسانده و حجمی که در بازار عرضه می شود چه میزان است

از طریق عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، واسطه ها و : عباس والوزی با تاکید بر شفافیت مکانیزم بورس کاال اضافه کرد

وری شخصی بازارها را دچار نوسان می کنند، حذف می شوند و امکان داد و ستد مستقیم میان دالالنی که برای حفظ منافع و سودآ

 .فروشندگان و خریداران فراهم می شوند

: وی همچنین در رابطه با فصل برداشت ذرت و عرضه های پر حجم این محصول طی سال جاری در بورس کاال تاکید کرد و گفت

های زیادی هستند که تمایل  ها از طریق استان خوزستان صورت گرفت، اما از امسال استاندر سال گذشته عرضه پر حجم ذرت تن

 .دارند محصول جو و ذرت خود را که به صورت عمده تولید کنند و در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاال عرضه کنند

 

این محصول در بورس کاال به صورت قیمت  شهریور سال جاری آغاز و خریداری 01برداشت ذرت از : والوزی در ادامه افزود

تری به بخش عمده ای از  تضمینی، از مهر ماه امسال شروع می شود که این کار باعث خواهد شد تا کشاورزان در زمان بسیار کوتاه

 .پول خود برسند

امالت محصوالت کشاورزی، معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پایان ضمن اشاره به پیشرفت بورس کاال برای پویایی بازار مع

شفافیت و کشف قیمت واقعی کاالها از ویژگی های اصلی بورس کاال بوده و بر این اساس توصیه بنده به تمام نهادها و : عنوان کرد

سازمان هایی به دنبال تامین منابع و محصوالت مورد نیاز خود هستند این است که این دسترسی آسان و مطمئن را از دست 

 .را که رقابت در بورس نسبت به بازار آزاد متفاوت است و شرایط مناسبی را برای خریداران ایجاد می کندندهند، چ

/news/fa/ir.iana.www//:http60350D%/8%A0%D8% 
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 قتصاد کالن
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  ترین رویدادهای تاالر نقره ای در هفته اخیر؛ترین رویدادهای تاالر نقره ای در هفته اخیر؛  نگاهی به مهمنگاهی به مهم
 آماده باش وزیر جهاد کشاورزی به بورس کاالی ایران

طی هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای گوناگونی پیرامون بورس کاالی ایران بود که در این گزارش مروری داریم بر این 

گوناگونی پیرامون بورس کاالی ایران بود که در این گزارش مروری داریم بر طی هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای .رویدادها

 .این رویدادها

 شفاف سازی بازار کشاورزی از طریق بورس کاال

، یکی از مهم ترین اظهارنظرهای هفته گذشته در حوزه بازار سرمایه، اعالم عرضه «پایگاه خبری بورس کاالی ایران»به گزارش

 .منظور شفاف سازی معامالت در بورس کاال بودمحصوالت کشاورزی به 

با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصوالت از هفته آینده کاالهای : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

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

ما باید همه امکانات را برای اطالع : شاورزی و سایر بخش های دولت تاکید کرد و گفتمحمود حجتی بر اطالع رسانی در بخش ک

رسانی دستاوردهای دولت تجهیز کنیم و با مستندسازی، الیه های مختلف افکار عمومی جامعه را با فعالیت ها و موفقیت های 

 .دستگاه های اجرایی آشنا کنیم

روسای مراکز روابط عمومی و اطالع رسانی دستگاه های اجرایی کشور که هفته  وی در بیست و هفتمین نشست شورای هماهنگی

با ورود کاالهای اساسی به بورس کشاورزی و قرار گرفتن آن روی تابلو، میزان : گذشته در محل این وزارتخانه برگزار شد، افزود

 .عرضه و تقاضای این محصوالت در جامعه نیز مشخص خواهد شد

 

 ه افتتاح یک طرح ملی در پتروشیمی شیرازکمک بورس کاال ب

سه شنبه گذشته در حالی طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر نفت، و مدیرعامل شرکت 

ی ملی صنایع پتروشیمی به طور رسمی افتتاح شد که بخشی از تامین مالی این طرح ملی چندی پیش با انتشار اوراق سلف مواز

 .اوره از طریق بورس کاالی ایران تامین شده بود

چندی پیش پتروشیمی شیراز با طی کردن مراحل قانونی، اقدام به انتشار اوراق سلف موازی اوره در بورس کاالی ایران کرد و با 

ک و اوره خود تامین میلیارد ریال برای نهایی کردن طرح آمونیا0999استقبال بی نظیر سرمایه گذاران، توانست ظرف یک ثانیه 

به این ترتیب شاهد پیوند ابزارهای مالی بازار سرمایه کشور با صنایع مختلف در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم تا . مالی کند

همچنین غالمرضا سلیمانی مدیرعامل . از بار تامین مالی که طی سال های اخیر روی دوش بانک ها سنگینی کرده است، کم شود

 .سرمایه گذاری غدیر نیز از این شیوه تامین مالی از طریق بورس کاالی ایران برای پتروشیمی شیراز، تقدیر و تشکر کردهلدینگ 

: در همین راستا روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهوری در مراسم افتتاح طرح سوم آمونیاک و اوره پتروشیمی شیراز گفت

های خوبی که برای  در این زمینه افزایش و توسعه یابد و با توجه به فرصت های پتروشیمی بخش خصوصی امیدواریم که شرکت

 .اقتصاد مقاومتی بتوانیم وارد رونق اقتصادی شویم  های کشور به وجود آمده و در عین حال چهارچوب

توانند سهام خود آنچه اهمیت دارد اینکه باید شرایطی وجود داشته باشد که نهادهای عمومی و خصوصی ب: اسحاق جهانگیری گفت

در حال حاضر حجم صادرات . را در بورس عرضه کنند و بگذارند تا مردم سهامدار باشند، تا از این طریق تأمین مالی انجام شود
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اند، در دوران  میلیارد دالر رسیده و باید از کل واحدهای پتروشیمی فعلی در این بخش قدردانی کرد که توانسته 1کشور به بیش از 

 .ا این اقدامات را انجام دهنده تحریم

 جذب پس انداز خانوارها به معامالت سکه

این بازار عالوه بر مدیریت نوسانات بازار نقدی : مدیر عامل بورس کاالی ایران در رابطه با روند معامالت نقدی سکه در بورس گفت

 .را کنترل کندسکه می تواند نوسانات کاذبی را که بعضاً منجر به ضرر و زیان افراد می شود 

با توجه به اینکه : حامد سلطانی نژاد، معامالت برخط سکه را در بورس، استراتژی جدید برای سرمایه گذاران برشمرد و عنوان کرد

فرصت های سرمایه گذاری در بازار سکه فرصت های پرتالطمی است، معامله گران در این بازار امکان خرید و فروش سریع و 

 .موقع در اختیار دارند و از این رومعامالت برخط سکه می تواند پس انداز خانوارها را به خود جذب کند بصورت آنالین و به

 مهر تایید مجمع عمومی بر عملکرد بورس کاال

سهامداران بورس کاال عملکرد آن را مورد تایید قرار دادند و مجمع   با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بورس کاالی ایران،

 .درصدی سرمایه بورس کاالی ایران موافقت کرد 99.می فوق العاده این بورس نیز، با افزایش عمو

/news/fa/ir.iana.www//:http60153D%/8%A0%D0%81%D8%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32546/%D8%A2%D9%85%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

36 
 

 اقتصاد محصوالت

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  عرضه پرحجم ذرت و مرغ در بورس کاال برای تعادل بازارعرضه پرحجم ذرت و مرغ در بورس کاال برای تعادل بازار
تومان رسیده است و مرغداران عامل این گرانی را افزایش  8۵۵۵در شرایطی که قیمت گوشت مرغ در بازار به کیلویی  

ضه ذرت با و جوجه یکروزه اعالم کرده اند، مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام از عر( خوراک مرغ)قیمت ذرت

قیمت دولتی در بورس کاال و همچنین عرضه مرغ منجمد به قیمت دولتی در بورس کاال و میادین میوه و تره بار از 

 . خبر داد( یکشنبه)امروز 

ای که بعد از ماه رمضان تا  به گونه ایسنا گوشت مرغ طی یک ماه گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شده است؛ به گزارش

مدیر عامل اتحادیه سراسری  -تومان رسیده است اما محمدعلی کمالی سروستانی  8999تومان به  9999کنون از کیلویی کمتر از 

ا بینی کرد که ب افزایش قیمت ذرت و جوجه یک روزه را عامل گرانی گوشت مرغ در بازار دانست و پیش -مرغداران مرغ گوشتی 

 .شود روز آینده متعادل می 09ریزی بازار گوشت مرغ طی  توزیع ذرت دولتی و افزایش جوجه

 899.تومان به حدود  819وی همچنین اعالم کرد که طی یک ماه گذشته قیمت جوجه یک روزه با افزایش بیش از دو برابری از 

 .    تومان افزایش یافته است 919.تومان به  899تومان به ازای هر قطعه و قیمت ذرت نیز از کیلویی 

 هزار تن ذرت در بورس کاال ۵.عرضه روزانه 

به عنوان مسئول تنظیم بازار دام و طیور از امروز ذرت : گفت -مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  –در همین رابطه علیرضا ولی 

های صورت گرفته درصددیم تا  بر اساس برنامه ریزیتومان با کیفیت باال در بورس کاال عرضه می شود و  819به قیمت کیلویی 

هزار تن از این محصول را در بورس کاال عرضه کنیم و تا پایان شهریور ماه میزان عرضه آن را به دو میلیون تن در بازار  9.روزانه 

مختلف عرضه شده است، هزار تن گوشت مرغ منجمد در مناسبت های  99.وی با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از .برسانیم

هزار تن گوشت مرغ منجمد که به روش کامال بهداشتی و با نظارت کامل سازمان  59در شرایط کنونی درصددیم تا : افزود

 .دامپزشکی تولید شده است را در بورس کاال و میادین میوه و تره بار عرضه کنیم

غ منجمد در بورس کاال و میادین میوه و تره بار به اندازه نیاز بازار عرضه گوشت مر: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تاکید کرد

 .تومان درنظر گرفته شده است 1.99گیرد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و قیمت آن کیلویی  صورت می

کند و قدری در بازار این  هایی مانند ذرت می تواند به عنوان دارویی مسکن عمل منجمد یا نهاده  گرچه عرضه دولتی گوشت مرغ

های نظارتی باید نسبت به چنین مسائلی حساسیت بیشتری به خرج دهند  محصوالت تعادل ایجاد کند اما مجموعه دولت و دستگاه

 .تا کسی نتواند محصولش را به هر قیمتی که می خواهد عرضه کند

/news/fa/ir.iana.www//:http60105D%/8%B0%D8 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۵: تاریخ

  عرضه جو در بورس به نفع دامداران یا کشاورزان؟عرضه جو در بورس به نفع دامداران یا کشاورزان؟
این کشاورزانی که می خواهند با قیمت تضمینی ذرت و جو را به دولت بفروشند باید محصوالتشان را در بورس کاال عرضه کنند، اما 

 .طرح با انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه دامداران همراه شده است

سال گذشته طرح عرضه جو کرمانشاه و ,  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  تجارت و کشاورزی, صنعتبه گزارش خبرنگار 

 .ذرت خوزستان در تاالر بورس به اجرا درآمد و دولت به فکر جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی افتاد

همین رابطه معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال در اردیبهشت ماه امسال اعالم کرد که از این به بعد ذرت و جو  در

شوند و این بار دولت خرید تضمینی از کشاورزان را در کل کشور به بورس کاال برده و بر اساس  در بورس کاال خرید و فروش می

خواهند با قیمت تضمینی ذرت و جو را به دولت بفروشند باید محصوالتشان را در بورس کاال  ه میمصوبه این طرح، کشاورزانی ک

 .عرضه کنند، اما این طرح با انتقادهای شدیدی از سوی اتحادیه دامداران همراه شده است

: بیان کرد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه تجارت و کشاورزی ,صنعت خبرنگار علی ایرانپور کارشناس اقتصادی در گفتگو با 

رایی شدن این طرح باید به مصلحت دو طرف باشد؛ به همان میزان که به فکر کشاورزان هستند در عین حال به دامداران و اج

نکته حائز اهمیت این است که در این میان دامدارانی که خوراک دامهای خود را از این : وی افزود.توجه کنند  مشکالتشان نیز

رود و به دنبال آن هزینه های مربوط به تولید گوشت و لبنیات و  مخارجشان باال می8 هاطریق تامین می کنند با افزایش قیمت 

 .فرآورده های آنها نیز افزایش می یابد و این موضوع مشکالت دامداران را دو چندان می کند

پرداخت شود و دولت  در صورتی که حمایت از دامداران مورد نظر است باید به آنها یارانه:این کارشناس اقتصادی تاکید کرد

 .محصوالت آنها را نیز به قیمت تضمینی خریداری کند

مشورتی و کارشناسی شده میان هر دو طرف است تا 8 در این رابطه بهترین راهکار تشکیل جلسات تعاملی: ایرانپور تصریح کرد

کاهش قیمت که به نوعی می تواند تبعات  سخنان موافقان و مخالفان در رابطه با قیمت ها شنیده شود و اثرات هر گونه افزایش و

 .مثبت و منفی داشته باشد را ارزیابی کنند و تصمیم قاطعی در این رابطه بگیرند

گیرند اما باید دولت  به هر حال هر دو گروه چه دامدار و چه تولید کننده به نوعی منافع خود را در نظر می: وی در پایان عنوان کرد

  .کنار این دو گروه منافع ملی را نیز در نظر بگیرند و وزارت جهاد کشاورزی در

 گالیه های دامداران بی اساس است

تجارت و , صنعت حسین صفایی رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتگو با خبرنگار

سازمان مرکزی تعاون : ، با اشاره به خرید تضمینی جو و ذرت، اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .هایی دارند و و ذرت با شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مباشرتمحصول ج 0روستایی در خرید تضمینی 

التفاوت نرخ  ربط و سازمان تعاون روستایی خریداری شده و مابه های ذی هزار تن جو توسط اتحادیه 099تا امروز بیش از : وی افزود

سوی وزارت جهاد به کشاورزان پرداخت خواهد تومان است از  908.فروش جو در بورس با خرید تضمینی محصول که کیلویی 

هزار و  6تاکنون حدود : میلیون تن خواهد رسید، بیان کرد 9.صفایی با اشاره به اینکه امسال خرید تضمینی گندم به مرز .شد

موع خرید تن گندم از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری شده و خرید تضمینی این کاالی استراتژیک تا به امروز از مج 599

  .سال گذشته بیشتر شده است
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بورس یک ساز و کار رقابتی و شفاف است تا در شرایط رقابتی قیمت : رئیس هئیت مدیره در خصوص عرضه جو در بورس، گفت

 .توان گفت که گالیه های دامداران مبنی بر عرضه جو در بورس بی اساس است تعیین شود از این رو می

با اشاره به  ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با خبرنگار همچنین عباس والوزی معاون

عرضه جو در بورس کاال به سبب سرعت باال، شفافیت،رویت : مخالفت های دامداران در خصوص عرضه جو در بورس بیان کرد

خرید و قیمت مناسب ، مزیت هایی برای دامداران در بردارد از این رو آنها هیچ گونه تردید و مخالفتی در  کیفیت محصول قبل از

 .این خصوص نباید داشته باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http19.9009D%/8%B0%D8%B.% 
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  معامالت پتروشیمی رونق دارد معامالت پتروشیمی رونق دارد //هزار تن جو در طرح نرخ تضمینی بورس کاالهزار تن جو در طرح نرخ تضمینی بورس کاال2۵2۵فروشفروش
 . در بورس کاال داد و ستد شد( سه شنبه)تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی امروز  828هزار و  2۵ -ایرنا -تهران

تن مرغ منجمد رده یک کشتارگاه و  09تن ذرت دانه ای استان فارس، کرمان و کرمانشاه،  099هزار و به گزارش بورس کاال، یک 

 .پنج هزار تن شکر سفید کارخانه قند و شکر دعبل نیز در بورس کاال داد و ستد شد

 .تن انواع قیر بود 899هزار و  5.تن عایق رطوبتی و  99.همچنین تاالر صادراتی میزبان معامالت 

شرکت فوالد  «Cتختال»تن شمش هزار پوندی آلومینیوم ایرالکو و دو هزار تن  99.تاالر محصوالت صنعتی ومعدنی نیز  در

 .تن مواد پلیمری بود 5.0هزار و  58تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز میزبان معامله .هرمزگان جنوب مبادله شد

تن قیر نیز در این تاالر داد و  09تن گوگرد، هشت هزار و  099، چهار هزار و (لید قیرماده پایه تو)تن وکیوم باتوم  09.هزار و  36

پلی »، «پلی اتیلن های ترفتاالت»، «سی.وی.پی»معامالت محصوالت پلیمری امروز پس از اعالم قیمت های پایه با رونق .ستد شد

 .روبرو شد« پلی پروپیلن ها»و برخی انواع « پلی استایرن معمولی و مقاوم»، «اتیلن های سبک فیلم

روند عرضه جو در بورس کاال موفق بود؛ به طوری که : مدیر عامل بورس کاال درباره معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاال گفت

 .هزار کشاورز این محصول را دریافت کرده و در سامانه شرکت پشتیبانی ثبت کرده است 58.بورس کاال اطالعات حدود 

 .هزار تن جو در مرکزهای خرید دریافت شده است 99.، تاکنون نزدیک یک میلیون و «امد سلطانی نژادح»به گفته 

کد سهامداری خریدار در سامانه بورس کاال ثبت می شود که نشانگر استقبال از این طرح  09به طور متوسط روزانه : وی اضافه کرد

اد پایه در بورس کاال در حال افزایش است و بزودی محصوالت جدیدی به گزارش ایرنا، روند عرضه محصوالت کشاورزی و مو.است

به عقیده کارشناسان، عرضه محصوالت در بورس کاال سبب شفافیت می شود و جلو انحصار، رانت، .در بورس کاال عرضه می شود

 .داللی و افزایش کاذب قیمت ها را می گیرد

/News/fa/ir.irna.www//:http80.3106./ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

ها با توجه به ها با توجه به   رودخانهرودخانه  احتمال سیالبی شدن احتمال سیالبی شدن / / شرق و جنوب کشورشرق و جنوب کشور  جنوبجنوب  ها در مناطق ها در مناطق   تشدید بارشتشدید بارش

  هاها  تشدید بارشتشدید بارش
در   در دو روز آینده در جنوب شرق و جنوب کشور، در نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق فارس 

ها  ها و رودخانه گرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران گاهی با رعد و برق، وزش باد شدید موقت، آب

 . شود بینی می و وقوع صاعقه پیش

روز آینده در  6یابی هواشناسی در  های پیش ها و نقشه ، بر اساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصادی ب

ق و وزش باد شرق کشور ابرناکی، بارش باران گاهی با رعد و بر سواحل خزر، شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی و شمال

های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی با  شنبه هفته جاری در استان شود که روزهای چهارشنبه و پنج بینی می پیش

 .ها همراه خواهد بود احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل

هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و  در این مدت در مناطقی در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان،

بینی  ها پیش اوایل شب رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و آب گرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن مسیل رودخانه

ر و اوایل بینی شرایط تشدید بارش طی دو روز آینده در جنوب شرق و جنوب کشور در ساعات بعدازظه با توجه به پیش.شود می

ها و  ها و رودخانه شب رگبار باران گاهی با رعد و برق، وزش باد شدید موقت و احتمال آب گرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل

  .شود بینی می پیش وقوع صاعقه در نیمه جنوبی کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و شرق فارس

 .های احتمالی، تمهیدات الزم به کار گرفته شود د جهت جلوگیری از خسارتشو با توجه به پیش بینی شرایط جوی فوق توصیه می

شنبه نیز حاکم  شود که این شرایط روز پنج بینی می روز آینده آسمان تهران کمی ابری، در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود 06و  63خواهد بود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

شود؛ آسمان رشت نیز روز  بینی می شنبه نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش آسمان ساری روز پنجهمچنین 

 .شود بینی می شنبه هفته جاری قسمتی ابری تا ابری در برخی ساعات بارش باران پیش پنج

درجه باالی صفر گرمترین شهرهای  .5فهان با دمای درجه باالی صفر و پس از آن قم و اص 58ساعت آینده اهواز با دمای  05در 

ترین شهرهای کشور خواهند  درجه باالی صفر خنک 6.درجه باالی صفر و پس از آن اردبیل با دمای  0کشور و شهرکرد با دمای 

 .بود

 .مشاهده کنندرا از اینجا  توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی کاربران همچنین می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

تولید برخی محصوالت که تولید برخی محصوالت که / / درجه حرارت در ایراندرجه حرارت در ایران  22متری میانگین بارندگی و افزایش متری میانگین بارندگی و افزایش   میلیمیلی  77کاهش کاهش 

  شود شود   گاهی از زمین چیده نمیگاهی از زمین چیده نمی
متر رسیده و نصف میانگین جهانی است،  میلی 056متر کاهش به  میلی 9وزیر نیرو با بیان این که میانگین بارندگی در کشور با 

 . شود شود که به دلیل ارزانی از زمین برداشت نمی گاهی با این آب اندک محصوالتی کشت می: گفت

چیان امروز در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب که در سالن  ، حمید چیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد افزایش  59در کره زمین  میزان نیاز آب 0969با بیان اینکه براساس مطالعات، تا سال  های برج میالد برگزار شد، همایش

 .ریزان شده است این موضوع باعث نگرانی برنامه: یابد، گفت می

د درصد کمبو 19کنند، با  یافته زندگی می سوم از مردم جهان که عمدتاً در کشورهای توسعه  به این ترتیب یک: وزیر نیرو افزود

میلیمتر کاهش یافته  056میلیمتر در کشورمان به  019چیان با بیان اینکه متوسط بارندگی از  چیت.شوند منابع آب مواجه می

 .سوم متوسط بارندگی جهان است این مقدار یک: است، بیان داشت

شده که از نظر نوع، شدت و تعداد تغییر اقلیم موجب : ایم گفت وزیر نیرو با اشاره به اینکه سالهاست با پدیده خشکسالی مواجه

درجه سانتیگراد افزایش یافته و این موضوع، میزان  0حرارت متوسط کشور ما حدود : وی اظهار داشت.ها دچار تغییر شویم بارندگی

میلیارد مترمکعب در حال  69.میزان آب تجدیدشونده کشور از متوسط : چیان بیان داشت چیت.دهد تبخیر آب را افزایش می

 .یابد های اخیر باز هم کاهش می میلیارد مترمکعب کاهش یافته است و در سال 3..حاضر به متوسط 

درصد منابع آب تجدیدپذیر استفاده شود، منطقه در  59شود که اگر در یک منطقه  در ادبیات آب دنیا بیان می: وی تصریح کرد

درصد برسد، منطقه در وضعیت بحرانی قرار دارد و  59پذیر به باالی حال پایداری است، اما اگر میزان استفاده از منابع آب تجدید

 .شود درصد از منابع آب تجدیدپذیر استفاده می 83این در حالی است که در حال حاضر در کشور ما بیش از 

 .را کاهش دهیمما ناچاریم برای پایداری در توسعه و همچنین پایداری در منابع آب، مصرف آب در کشور : چیان بیان داشت چیت

ما ناچاریم در : وزیر نیرو با بیان اینکه ادامه حیات انسان و تمدن و بقای ایرانی به علت شرایط آبی کشور در تهدید قرار دارد، گفت

 .نظر برسیم وضعیت مصرف آب تجدیدنظر کنیم و در رابطه با کاهش مصرف آن، به اشتراک و اتفاق

: های مختلف مناسب است، گفت ش مصرف منابع آب تجدیدپذیر، قیمت آب در بخشوی با طرح این پرسش که آیا برای کاه

 .های مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزی، اثر عکس در کاهش مصرف آب دارد قیمت آب در بخش

 .توانید آب مصرف کنید دهد، این است که هر چقدر می هایی که قیمت آب به ما می عالمت: وزیر نیرو تصریح کرد

شود، به نظرم عامل  جویی آب تأکید دارد، اما چرا این موضوع عملی نمی مان نسبت به صرفه فرهنگ و مبانی دینی: ن داشتوی بیا

جویی آب  گذاری در صرفه ای برای سرمایه های آب انگیزه قیمت: چیان گفت چیت.کننده در آن قیمت آب است بسیار تعیین

 .امه، خواهش و تمنا و صرفاً تبلیغات شدنی نیست، اگرچه الزم استتخصیص بهینه با بخشن: وی بیان داشت.دهد نمی

باید ببینیم محصوالت : وی با بیان اینکه برای تأمین غذای کشور خودمان باید به میزان زیادی خوداتکایی داشته باشیم، گفت

 شود؟ درستی تولید می( هزینه تولید)شود، با قیمت  که تولید می  کشاورزی

کنند که آن محصول  با توجه به قیمت آب، شاهد آن هستیم که گاهی کشاورزان آنقدر محصولی را تولید می: وی بیان داشت

 .رود خریدار ندارد و چه بسا بدون برداشت از زمین، از بین می
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 بین( مجانی)زمینی با قیمت صفر  چند روز پیش در دولت تصمیم گرفته شد تا چند محصول کشاورزی از جمله سیب: وی گفت

 .توزیع شود( کمیته امداد امام خمینی)افراد نیازمند 

این در حالی است که همین محصوالت کشاورزی با قیمت تضمینی که فراتر از قیمت جهانی آن محصول است، از : چیان گفت چیت

ده است و تأمین آب برای شرب مردم به یکی از معضالت کشور تبدیل ش: چیان بیان داشت چیت.شود کشاورزان خریداری می

 .رغم ساخت سدهای مختلف، باز هم در این مسئله با مشکل مواجه هستیم علی

های بزرگی برای انتقال  در این شرایط، مجبور به اجرای پروژه: وی با اشاره به وضعیت منابع آب از نظر کمّی و کیفی تصریح کرد

 .های سنگینی دارد آب شرب هستیم که هزینه

، قبل از انتقال به دلیل وجود مواد نیترات و نیتریت و همچنین فلزات سنگین، باید اصالح و تصفیه آب برخی از مناطق: وی گفت

 .آورد گذاری برای انتقال آب به وجود می های باالی سرمایه شود که همه این موارد هزینه

 اهیم پاسخگوی رفع این نیازها باشیم؟خو ایم، با کدام منابع می دالری فاصله گرفته 9..در حالی که با فروش نفت : وی بیان داشت

 .اش قابل برگشت باشد گذاری کند، باید سرمایه اگر قرار باشد بخش خصوصی هم در این زمینه سرمایه: چیان افزود چیت

دی همچنین باید به این موضوع فکرد که اگر قیمت آب افزایش یابد، واقعاً اقشار مختلف با درآمدها و شرایط اقتصا: وی تصریح کرد

مختلف که نیاز به آن دارند چه باید بکنند؟ و اهداف اجتماعی دولت را چه باید کرد؟ این مسئله بسیار پیچیده است که همه ما 

 .های روشنی داشته باشیم برای آن باید پاسخ

ورت مشترک برای امیدوارم فارغ از تعلقات بخشی، گرایشات سیاسی و زیرسؤال بردن دولت و مجلس، به ص: وزیر نیرو بیان داشت

 .گیری کرد، فکر کنیم پایداری اقتصاد خودمان و برای اینکه با چه سیاست اقتصادی در مورد آب باید تصمیم
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  های شش روزه هواشناسی کشاورزی برای پیشگیری از وارد شدن خسارت به محصوالتهای شش روزه هواشناسی کشاورزی برای پیشگیری از وارد شدن خسارت به محصوالت  توصیهتوصیه
 .مردادماه ارائه کرد 0مرداد تا  5هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

 4مرداد تا  4 هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای هواشناسی کشاورزی توصیهبه گزارش ایانا، اداره 

 .مردادماه ارائه کرد

 :های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان های آذربایجان استان

 :باغبانی

های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و  محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اردبیل در روز

 های مزبور در اواسط روز به دلیل گرمای هوا  در سایر استان

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 های رطوبتی فرنگی برای مقابله با تنش ریت دور آبیاری در مزارع یپاز و سیب زمینی، و گوجهمصرف کود سرک و مدی

 های جوان هرس سبز در باغات میوه به خصوص باغات انگور و کنترل آفت زنجره مو از طریق هرس سبز سرشاخه

 فرنگی ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه

 های جوان یق هرس سبز سرشاخهکنترل آفت زنجره مو از طر

 مبارزه با شته وسفیدک در مزارع سبزی سیفی

 های رطوبتی ها و استرس های ناشی از تنش مدیریت دور آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسارت

 تغذیه درختان زیتون با کود اوره 

 زیتونهای فرمونی و کارت زرد در باغات  ردیابی مگس زیتون با استفاده از تله

 ها، پوسیدگی ریشه در مزارع پیاز مبارزه با تریس، سفیدک

 پایش آفات و بیماری در مزارع سیب زمینی 

 ( کلروکلسیم)و محلول پاشی با کود کلسیمی ( ازته)اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه به ویِژه مصرف کود سرک 

 طوقه، سفیدک ها و لکه سیاه در درختان میوه دانه دار و هسته دارمبارزه با بیماری هایی نظیر غربالی، پوسیدگی ریشه و 

 مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار 

 مبارزه با انواع کنه در مزارع سبزی و سیفی و باغات

 فرنگی ردیابی و کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه

 :زراعی

 ...پایش آفات وبیماری در مزارع ذرت و پنبه و

 های رطوبتی های چغندر قند و ذرت برای مقابله با تنش رک و مدیریت دور آبیاری در زراعتمصرف کود س

 تمهیدات الزم به منظور برداشت بهینه و کاهش ضایعات در مزارع گندم و کلزا و انتقال سریع به انبارها و مکانهای مناسب 

 از هرگونه عواقب قبل و بعد از برداشت غالت انجام عملیات حفاظتی از جمله اجرای شخم اطراف مزارع جهت پیشگیری 

 مدیریت آبیاری در مزارع چغندرقند و ذرت

 مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غالت با استفاده از خاک ورزهای حفاظتی
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 ...وها و پوسیدگی ریشه  های شایع در زراعت چغندر قند از جمله برگ خوارها، شته مبارزه با آفات و بیماری

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد 

 :منابع طبیعی

 خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به باال بودن دما و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی 

 

 : ان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمدهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرست استان

 :باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اواسط روز به دلیل گرمای هوا به جهت پیشگیری از مسمومیت کشاورز، 

 آفتاب سوختگی برگ گیاهان و جلوگیری از ورود تنش به گیاهان

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 در باغات میوه به خصوص باغات جدید با توجه به گرم شدن هوا ( نزدیک شدن فواصل آبیاری)کاهش دور آبیاری 

ر رفت رطوبت موجود در های دیم با توجه به باال بودن درجه حرارت و به منظور جلوگیری از هد عملیات هرس سبز در تاکستان

 خاک

 فرنگی طبق توصیه کارشناسان کلینیک گیاه پزشکی فرنگی برای مبارزه با پروانه مینوز گوجه کنترل مزارع گوجه

 های نباتی در باغات میوه با توجه به وجود گردوغبار واثرات آن بر روی درختان مبارزه به موقع با کنه

 های تغذیه ای دقیق  جام آزمون برگ جهت توصیهنمونه گیری از برگ درختان میوه جهت ان

 آبیاری مزارع و باغات در ساعات خنک شبانه روز به علت گرمای هوا

 فرنگی مبارزه مکانیکی با علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع سیب زمینی و گوجه

ختان هسته دار و نیز پروانه مینوز مبارزه با استفاده از تجهیزات غیر شیمیایی بر علیه آفت مگس مدیترانه ای درباغات در

 های سیب زمینی فرنگی در این مزارع و نیز در کشت گوجه

 شستشوی تاج درختان به منظور زدودن گرد و غبار روزهای اخیر

 های آبیاری، باغات و مزارع یونجه  ها،کانال ها، بین مزارع، اطراف آبراهه مبارزه و جمع آوری گیاه انگلی سس درحاشیه جاده

 :راعیز

 مبارزه باسفیدک سطحی در مزارع چغندرقند

 های چغندر قند عدم برگچینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار باالی قند در غده

 مصرف کود مایع بر در مزارع یونجه جهت استحکام طوقه و در مزارع چغندر قند برای حفظ سالمت غده 

 توقف کاشت ارقام دیررس ذرت و شروع کاشت ارقام میان رس 

 مصرف کودهای ریز مغذی در مزارع بر اساس نتایج آزمون خاک 

 های خاک عدم آتش زدن کاه وکلش و جای مزارع گندم وجو برداشت شده جهت جلوگیری از بین رفتن میکروارگانیسم
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 :دامداری

 ها  و دامداریها  تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد 

 ها تأمین آب مورد نیاز زنبور عسل در سطح زنبورستان

 : های گیالن و مازندران استان

 : باغبانی

وز محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیالن از روز چهارشنبه تا جمعه و در استان مازندران از ر

 دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

های جلب کننده و محلول پاشی درختان در باغات با تراکم باالی مگس زیتون با توجه به  مبارزه با مگس زیتون با نصب انواع تله

 مناسب شدن شرایط اقلیمی

 های هرز پای درختان ها و علف ا و تنه جوشه حذف پاجوش

 در کیوی( تابستانه)انجام هرس سبز 

 کنترل شیمیایی آفت شپشک توت در درختان هلو و شلیل

 ها آزمون برگ درختان مرکبات جهت تعیین دقیق نیاز عناصر غذایی به منظور افزایش مقاومت در برابر تنش

هایی که به سطح برگ چینی  برگ چینی لطیف انجام گیرد و از چیدن جوانهبا توجه به شرایط جوی برداشت چای به صورت 

های چای اقدام گردد تا موجب تسریع رشد  های بنجی از روی بوته همچنین نسبت به جمع آوری جوانه.نرسیده خودداری گردد

 .ها گردد سایر جوانه

 ها ل فعالیت ریشهخودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختال

 ها بر اساس توصیه کارشناس مدیریت و مراکز خدمات  های جوان ونهالستان مبارزه مکانیکی و شیمیایی با مینوز به خصوص در نهال

 های نوری علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر  مبارزه مکانیکی و شیمیایی شیمیایی و به کارگیری تله

 با توجه به فعالیت آفت پروانه سفید اشجار( های آلوده و قطع شاخه هرس)مبارزه مکانیکی 

 های هرز در باغات چای وجین علف

 : زارعی

 عدم برداشت شالی با توجه به ابرناکی و بارندگی پراکنده تا پایان هفته

 دگیها در مزارع برنج وارد شده به مرحله رسی ها جهت خروج آب مازاد داخل کرت باز نمودن ورودی کرت

 کنترل شیمیایی بیماری بالست برنج بر اساس توصیه کارشناسان مدیریت و مراکز خدمات

 :نوغان داری

 ها در صورت وجود کرم برگ خوار توت سریعاً نسبت به جمع آوری و از بین بردن آن اقدام گردد به خصوص در درختان حاشیه راه

 با کرم برگخ وار پروانه سفید در باغات توت هاى آلوده وسوزاندن آنها جهت مبارزه جمع آورى سرشاخه

 :زنبورداری
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 ها و وزش باد  محافظت از کندوها در برابر بارش

 : دام و طیور

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 : شیالت

 های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 : استان گلستان

 :باغبانی

 یت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکندهمحدود

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 فرنگی، جالیزو خیار که به مرحله برداشت رسیده اند خودداری از سم پاشی مزارع گوجه

 فرنگی در صورت نیاز  در مزارع جهت کنترل آفت کرم میوه خوار گوجه( تریکو کارت)رهاسازی عوامل بیولوژیک 

 :زراعی

 ( کدو و خیار)های برداشت محصوالت جالیزی  خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در بین فواصل چین

 آماده سازی بستر به منظورکشت ذرت، سورگوم و ارزن

 یزان رطوبت و تهویه انبارهای دپوی بذر گندم و جو کنترل م

 بازدید از انبارهای دپوی بذور گندم و جو جهت جلوگیری از خسارت آفات انباری 

 و برگ خوار در مزارع پنبه و سویا طبق دستورالعمل حفظ نباتات..( سنک و عسلک و)کنترل آفات مکنده 

صیه شده در صورت مشاهده تخم ریزی یا الرو آفت کرم غوزه در مزارع پنبه و سویا انجام مبارزه بیولوژیک یا شیمیایی با سموم تو

 با توصیه کارشناسان حفظ نباتات

 رهاسازی عوامل بیولوژیک در مزارع شالی در صورت نیاز جهت مبارزه با کرم ساقه خوار شالی طبق نظر کارشناسان حفظ نباتات 

 اقه خوار ذرت با هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتاتدر صورت نیاز مبارزه جهت کنترل آفت کرم س

 های هرز و تنک کردن مزارع پنبه  سله شکنی، وجین علف

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان  استقرار کلونی

 :شیالت

 خودداری از کود دهی توسط پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی به علت وجود ابرناکی 

 ها قطع به موقع غذا و مدیریت غذادهی توسط پرورش دهندگان ماهیان سرد آبی با توجه به بارش

 ها رسانی به استخر هوادهی و اکسیژن

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان

 :باغبانی
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دیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اواسط روز به دلیل گرمای هوا به جهت پیشگیری از مسمومیت کشاورز، محدو

 آفتاب سوختگی برگ گیاهان و جلوگیری از ورود تنش به گیاهان

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 فرنگی به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجههای آلوده با توجه  حذف برگ

 پایش و مبارزه بر علیه زنجرکها در مزارع ذرت و سیب زمینی با توجه به گرم بودن روزهای گذشته و احتمال طغیان آفت

 در باغات میوه به خصوص باغات جدید با توجه به گرم شدن هوا ( نزدیک شدن فواصل آبیاری)کاهش دور آبیاری 

 های گل سال آینده انجام هرس سبز دردرختان میوه علی الخصوص درختان سیب با توجه به اهمیت آن در تشکیل جوانه

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه

های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت نسبی باغ و  عدم حذف علف

 ها  کاهش ترکیدگی انار

ها قرار گرفته و از تابش مستقیم آفتاب در  های آن در بین سایر شاخه و برگ های میوه دار انار به گونه ای که میوه کج نمودن شاخه

 ها اشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوهامان ب

 ها های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و باغ ها به کرت در صورت امکان تقسیم کرت

های گیاهان زینتی هچون شمشاد، ترون، برگ بو، سرو و به جهت گرمای شدید و احتما خشک  خودداری از حذف و هرس سرشاخه

 آنهاشدن 

 :زراعی

 پایش آفت کنه به خصوص در مزارع ذرت و سیب زمینی

 : دامداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد 

 :منابع طبیعی

 های گسترده  وقوع آتش سوزی خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما وکاهش رطوبت هوا و امکان

 :شیالت

 هوا دهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به گرم شدن هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب

 :های اصفهان و یزد استان

 :باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اواسط روز به دلیل گرمای هوا به جهت پیشگیری از مسمومیت کشاورز، 

 آفتاب سوختگی برگ گیاهان و جلوگیری از ورود تنش به گیاهان

 های پرورش قارچ و انبارها با توجه به افزایش دمای هوا ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 افزایش آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا

 های آبیاری، باغات و مزارع یونجه ها کانال اف آبراههها، بین مزارع، اطر مبارزه با گیاه انگلی سس درحاشیه جاده
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 درباغات انگوربه منظورتهویه داخل گیاه ومقابله باکمبودآب و نوردهی گیاه ( کارسبز)انجام هرس سبز 

های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت نسبی باغ و  عدم حذف علف

 ها  ترکیدگی انارکاهش 

ها قرار گرفته و از تابش مستقیم آفتاب در  های آن در بین سایر شاخه و برگ های میوه دار انار به گونه ای که میوه کج نمودن شاخه

 ها امان باشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوه

 ها هدررفت آب در سطح مزارع و باغ های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش ها به کرت در صورت امکان تقسیم کرت

های گیاهان زینتی هچون شمشاد، ترون، برگ بو، سرو و به جهت گرمای شدید و احتما خشک  خودداری از حذف و هرس سرشاخه

 شدن آنها

 ( به علت تداوم گرما و احتمال شیوع آفت)های خرما در صورت مشاهده کنه گردآلود  اسپری آب بر روی خوشه

 ها، فضاهای سبز شهری و آپارتمانی، در صورت مشاهده آفت شپشک آردآلود ساحلی  اسپری آب بر روی گیاهان زینتی باغچه

 مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی بااستفاده ازسموم تخصصی 

 برداشت محصوالت باغی درساعات خنک روز 

 :زراعی

 درصورت تامین آب مورد نیاز  کاشت ذرت ارقام زودرس،درمناطق شمال غربی استان اصفهان

 تنظیم دورآبیاری و مصرف کودسرک ازته به صورت تقسیط شده در مزارع ذرت

باتوجه به برداشت مزارع بذری گندم درمناطق غربی وجنوبی استان اصفهان ضمن تنظیم کمباین ودقت درکاهش افت وریزش 

 .سازی درفضای بازخودداری فرمایید های خرید بذرارسال وازذخیره محصول پس ازبرداشت سریعا به محل

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 ها به علت تنش گرما ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام

 :منابع طبیعی

 های گسترده  ایش دما، کاهش رطوبت هوا و امکان وقوع آتش سوزیخودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افز

 ها با در نظرگرفتن نیازآبی توسط ادارات منابع طبیعی کاهش و تنظیم دور آبیاری نهالکاری

 :های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان

 :باغبانی

رضوی از روز چهارشنبه تا جمعه و در استان محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان خراسان 

 خراسان شمالی از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه

 های اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک ریدن برگهرس سبز و ب

 مبارزه شیمیایی باغات آلوده به لکه غربالی و آنتراکنوز، سفیدک سطحی و سفیدک داخلی
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سبی باغ و های هرز کف باغات انار، به جز علف هرز مرغ با توجه به شدت تابش آفتاب جهت افزایش رطوبت ن عدم حذف علف

 ها  کاهش ترکیدگی انار

ها قرار گرفته و از تابش مستقیم آفتاب در  های آن در بین سایر شاخه و برگ های میوه دار انار به گونه ای که میوه کج نمودن شاخه

 ها امان باشد، جهت مقابله با آفتاب سوختگی میوه

 ها ا کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و باغهای کوچکتر جهت مقابله ب ها به کرت در صورت امکان تقسیم کرت

 :زراعی

 سله کشی جهت حفظ رطوبت در مزارع پنبه

 مبارزه با کرم آب خوار ذرت

 ها  انتقال غالت برداشت شده به انبارهای استاندارد یا مراکز خرید و خودداری از دپوی آنها در مسیر رودخانه

 در مزارع ذرتتنظیم دورآبیاری و مصرف کود سرک ازته 

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد 

 :منابع طبیعی

 های گسترده  خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی

 :شیالت

 ادهی استخرهای ماهیان سردآبی با توجه به گرم شدن هوا هو

 :های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان استان

 :باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در جنوب استان سیستان و بلوچستان در روز پنج شنبه و در جنوب استان 

 راکندهکرمان در روز سه شنبه به دلیل بارش پ

 های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 ها جهت جلوگیری از طغیان آفات کنه و مگس سفید های الزم در گلخانه انجام مراقبت

 آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا

 های آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات  جمع آوری و معدوم کردن میوه

 مبارزه با کنه تار عنکبوتی با شستشوی مناطق آلوده با آب 

 های آلوده رو ی درختان و روی زمین  مبارزه با آفت زنبور مغز خوار سیاه و طالیی با جمع آوری و سوزاندن دانه

های فعال الروی و  های آلوده و همچنین از بین یردن الروهای سنین اول در صورت مشاهده سوراخ زنی، بتنه، هرس شاخهسنبه 

 های تازه پای درختان گردو  خاک اره

 بهترین زمان سم پاشی با توجه به خسارت ناشی از پسیل پس از مشورت با کارشناسان گیاه پزشکی 

 های آلوده و معدوم نمودن آنها با نظر کارشناسان گیاه پزشکی مع آوری میوهمبارزه شیمیای با مگس جالیز، ج
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 های زرد رنگ عمودی با توجه به مناسب بودن شرایط جوی مبارزه غیر شمیایی با آفت مگس گیالس در باغات با استفاده از تله

در مناطق معتدله و سردسیر با توجه به مبارزه با بیماری لکه موجی سیب زمینی، تناوب کشت و مدفون نمودن بقایای گیاهی 

 مناسب بودن شرایط جوی

 مبارزه شیمیایی با آفت کرم خوشه خوار انگور در باغات دارای سابقه آلودگی 

 :زراعی

 های هرز مزارع ذرت و پنبه مبارزه با علف

 :دامداری

 ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 کندوها در برابر وزش باد محافظت از

 :های فارس، بوشهر و هرمزگان استان

 :باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شرق استان فارس در روز دوشنبه و در استان هرمزگان از روز سه شنبه تا 

 جمعه به دلیل بارش پراکنده

 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه

 ها های کوچکتر جهت مقابله با کم آبی و کاهش هدررفت آب در سطح مزارع و باغ ها به کرت در صورت امکان تقسیم کرت

 ی سفیدکهای اضافه درختان جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیمار هرس سبز و بریدن برگ

 ها خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه

 آبیاری مزارع و باغات به علت افزایش دمای هوا

 ( ساعات ابتدایی یا پایانی)ها آلوده به سفیدک سطحی برای مبارزه با آن در ساعات خنک روز  گوگرد پاشی تاکستان

 :زراعی

 دورآبیاری ومصرف کود سرک ازته در مزارع ذرتتنظیم 

 :دامداری و مرغداری

 ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها در برابر وزش باد 

 :منابع طبیعی

 های گسترده  کان وقوع آتش سوزیخودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و ام

 :های ایالم و خوزستان استان

 :باغبانی

محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اواسط روز به دلیل گرمای هوا به جهت پیشگیری از مسمومیت کشاورز، 

 آفتاب سوختگی برگ گیاهان و جلوگیری از ورود تنش به گیاهان
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 های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن ت گلخانهتهویه و تنظیم دما و رطوب

 آبیاری باغات و مرکبات با توجه به افزایش دمای هوا

 جمع آوری رطب و خرما از نخیالت خوزستان و سپس آبیاری نخیالت با توجه به رطوبت باال

 برداشت هندوانه و خربزه

 چین برداری مزارع لوبیا و بادمجان

 :زراعی

 زراعی جهت کشت ذرت و کنجدآماده سازی زمین 

 سم پاشی مزارع شلتوک جهت مبارزه با علف هرز و اقدام به آبیاری و توزیع کود سرک

 استفاده از بذور اصالح شده ذرت جهت کشت و شروع عملیات کاشت مزارع پیش کار ذرت

 کاشت محصول ماش به عنوان کود سبز پس از برداشت گندم جهت افزایش حاصلخیزی خاک

 های منابع طبیعی ی از آتش زدن بقایای مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصهخوددار

 استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره 

 :دامداری و مرغداری

 ها به منظور خنک نمودن آنها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری

 ها به علت تنش گرما ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام ردادن آب کافی و سالم جهت شرب دامقرا

 :شیالت

 /هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش رطوبت بخصوص در نیمه جنوبی استان خوزستان

/news/fa/ir.iana.www//:http60100D%/8%D%AA0%88%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  پایداری منابع طبیعی در سایه مشارکت مردم میسر می شود پایداری منابع طبیعی در سایه مشارکت مردم میسر می شود 
حفظ و احیاء : دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفتمدیرکل  -ایرنا -تهران

 . پایدار منابع طبیعی در سایه مشارکت و توانمندسازی مردم تحقق پیدا می کند

ان غالمرضا هادربادی در جلسه به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهر

هماهنگی آموزش و ترویج این اداره کل منابع طبیعی استان تهران، نقش مردم را در حفظ و احیاء منابع طبیعی مهم برشمرد و 

مردم  با توجه به اینکه از منافع منابع طبیعی همه مردم بهره می برند الزم است در حفظ و احیاء این منابع ارزشمند نیز همه: افزود

سهیم باشند و چنانچه بدنبال پایداری در حفظ و احیاء منابع طبیعی هستیم باید مردم قبل از اجرای پروژه های منابع طبیعی، 

 .حین اجرا و پس از اجرا حضور فعال داشته باشند و در فرآیند تصمیم سازی نیز نقش موثری را ایفا کنند

نای مشارکت و توانمندسازی مطرح است و مشارکت و توانمندسازی الزمه فعالیتهای آموزش و ترویج به عنوان زیرب: وی اظهار کرد

آموزشی که ذینفعان و دست : هادربادی، آموزش را رکن اساسی توسعه پایدار دانست و خاطر نشان کرد. حوزه منابع طبیعی است

 . را بدنبال خواهدداشتاندرکاران را دربرگیرد موجب توانائی گردیده و این مدل آموزشی توسعه پایدار 

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های این دفتر در 

در سالهای اخیر عالوه بر تشکیل دبیرخانه سازمان های مردم نهاد فعال در منابع طبیعی، اتحادیه : سالجاری اشاره کرد و یادآور شد

استان کشور نیز شبکه های استانی آن شکل گرفته است و در  00منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز تشکیل گردیده و در  ملی

 . سال جاری این شبکه در تمامی استانها تکمیل خواهد شد

جامع حوزه های  وی حضور فعال در اجرای برنامه های آموزشی، ترویجی، مشارکتی و توانمندسازی در حوزه های پایلوت مدیریت

کددار شدن : آبخیز را از دیگر برنامه های آموزشی و ترویجی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برشمرد و تاکید کرد

مشاغل در حوزه منابع طبیعی با هدف استفاده بهره برداران از مزایائی همچون بازنشستگی، بیمه و غیره و همچنین احصاء دانش 

درصد دوره های آموزش مجریان و بهره برداران در استانهای کشور و ساماندهی  01نابع طبیعی و برگزاری بیش از بومی در حوزه م

 .همیاران طبیعت نیز از جمله برنامه هائی است که در دستور کار قرار دارد

نیز بحث و گفتگو صورت  در این نشست حاضران نقطه نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را بیان داشتند که در این خصوص

 .گرفت و راهکارهایی برای تقویت و پیشبرد برنامه های آموزشی، ترویجی و همچنین جلب مشارکت های مردمی ارائه گردید

/News/fa/ir.irna.www//:http80.31689/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - ۵7/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هشدار نسبت به وقوع سیالب و آب گرفتگی معابر در مناطق شرقی کشور هشدار نسبت به وقوع سیالب و آب گرفتگی معابر در مناطق شرقی کشور 
سازمان هواشناسی با صدور اطالعیه ای نسبت به وقوع سیل، آب گرفتگی معابر و صاعقه در مناطق شمال شرقی و  -ایرنا -تهران

 . جنوب شرقی کشور هشدار داد

تا اوایل ( فردا)با توجه به اینکه از بعد از ظهر روز جمعه : سازمان هواشناسی آمده است( پنجشنبه)به گزارش ایرنا، در اطالعیه امروز 

شب در استان های مازندران، گلستان، شمال سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود، 

وقوع سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه و آب گرفتگی برخی از در برخی ساعات به سبب شدت قابل مالحظه رگبار باران امکان 

همچنین در نیمه جنوبی استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و شرق استان فارس در بعد .معابر عمومی وجود دارد

بی شدن مسیل ها و وقوع از ظهر و اوایل شب روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به سبب رگبار و رعدوبرق، آب گرفتگی معابر، سیال

سازمان هواشناسی توصیه می کند برای جلوگیری از خسارت های احتمالی، تدابیر الزم در استان های .صاعقه پیش بینی می شود

 .یاد شده به کار گرفته شود

/News/fa/ir.irna.www//:http80.39385/ 
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 انتصابات

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز شدرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز شد
درصدی در بخش  00ها، با تحلیل اخبار روز کشور از اشتغال  دبیرکل خانه کشاورز در جمع نمایندگان خانه کشاورز استان

 .درصد در تولید ناخالص ملی تأثیر دارد 0 کشاورزی سخن گفت، در حالی که فقط هشت تا

درصدی در  22ها، با تحلیل اخبار روز کشور از اشتغال  دبیرکل خانه کشاورز در جمع نمایندگان خانه کشاورز استان

 .درصد در تولید ناخالص ملی تأثیر دارد 4بخش کشاورزی سخن گفت، در حالی که فقط هشت تا 

ترین موضوع در  ترین و حیاتی هنوز بحران آب جدی: از روابط عمومی خانه کشاورز، کالنتری افزودبه گزارش خبرنگار ایانا به نقل 

 .ها در این راستا نیست ای از تغییر برنامه بخش کشاورزی است که حتی در برنامه ششم توسعه کشور نشانه

درصدی مصرف آب و  59تا  61عضل، نخست کاهش بخشی و رفع این م ریزان کشور هشدار داد که تنها راه برای تعادل وی به برنامه

 .وری است های افزایش بهره بعد برنامه

ریزی در این مورد و جلوگیری  برای برنامه: ترین عامل دانست و خاطرنشان کرد ای را مهم کالنتری اطمینان از بازار تولیدات گلخانه

 .د مطالعه قرار دادتر مور از ضرر و زیان کشاورزان باید در آینده این طرح را دقیق

توان  های گذشته نمی با تحقیقات دهه: های نو در بخش کشاورزی ادامه داد وی با اشاره به نقش تحقیقات و استفاده از فناوری

 .صحبت از تولیدات رقابتی کرد

ای از واردات  م عمدهمنتقدان طرح باید بدانند که سه: دبیرکل خانه کشاورز با دفاع از تولیدات محصوالت تراریخته تصریح کرد

از محصوالت تراریخته بوده و استفاده از این فناوری کامالً در راستای ... محصوالت کشاورزی ازجمله روغن نباتی، خوراک دام و

ازجمله درباره برنج کاهش جدی مصرف سم امتیازی است که در صورت مصرف با روال کنونی . توسعه پایدار بخش کشاورزی است

 .رساند ط زیست ما آسیب میحتماً به محی

ای وجود دارد که در  در بخش کشاورزی مشکالت عدیده: کالنتری منتقدان را به نگاه علمی و روزآمد دعوت کرد و یادآور شد

 .اندازد مدت و بلندمدت منافع ملی را به مخاطره می کوتاه

فشار دام بر مرتع، پوشش گیاهی از بین رفته و بر های زاگرس اشاره کرد که بر اثر  وی ازجمله این مشکالت به خشک شدن جنگل

وجود آمده و خاک قدرت جذب باران را ندارد و در نهایت درختان ضعیف شده و جنگل در مقابل  اثر بارش باران فرسایش خاک به

 .کند ها را ذغال می مقاومت خود را از دست داده است و بیماری جنگل

نابع طبیعی مجلس شورای اسالمی میهمان این جلسه کشاورزان بود که ضمن اعالم شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و م

های خود را با  ها و برنامه ها پاسخ گفت و از نمایندگان کشاورزان خواست طرح های آینده این کمیسیون به برخی از پرسش برنامه

 .قرار گیرد این کمیسیون در میان گذارده تا قوانین مصوب در راستای توسعه پایدار بخش

در پایان با . ای متشکل از کشاورزان و نمایندگان برای بررسی بیشتر مسائل شکل بگیرد همچنین در این جلسه مقرر شد کمیته

 ./گیری، اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز، شاعری را به عضویت شورای مرکزی خانه کشاورز انتخاب کردند رأی

/news/fa/ir.iana.www//:http60356D%/8%B. 
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 انتصابات
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  7۵7۵پرداخت هفت میلیارد تومان درآمد برای بازنشستگی پرداخت هفت میلیارد تومان درآمد برای بازنشستگی / / مدیرعامل جدید پگاه تهران منصوب شدمدیرعامل جدید پگاه تهران منصوب شد

  کارگر پگاه تهرانکارگر پگاه تهران
آشامیدنی صندوق بازنشستگی کشوری، و مدیرعامل شرکت صنایع شیر  امروز با حضور مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و

 .مدیره پگاه تهران معرفی شدند ایران، مدیرعامل و همچنین اعضای جدید هیأت

 .حسن جودکی، جایگزین احمد جریان، مدیرعامل پگاه تهران شد

صنایع غذایی، دارویی و آشامیدنی صندوق به گزارش خبرنگار ایانا، در آیینی که امروز با حضور رومی؛ مدیرعامل هلدینگ 

مدیره و جمع معاونان و مدیران شرکت شیر پاستوریزه  بازنشستگی کشوری، وقوعی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران، اعضاء هیأت

 .مدیره این شرکت معرفی شدند عنوان مدیرعامل و همچنین اعضای جدید هیأت پگاه تهران برگزار شد، حسن جودکی به

با اشاره به سجایای اخالقی جریان از زحمات چندین ساله وی در سمت مدیرعاملی پگاه تهران تشکر کرده و جودکی را  رومی

 .عنوان مدیرعامل جدید شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران معرفی کرد به

کارگیری  که بتواند با بهعنوان فردی متخصص و باتجربه در صنعت لبنیات یاد کرد و اظهار امیدواری نمود  وی از جودکی به

 .تر کند های خود، شرکت پگاه تهران را به اهداف عالی نزدیک توانمندی

با شناختی که از مجموعه پگاه تهران : در این آیین، جودکی ضمن سپاسگزاری از حسن اعتماد رومی و وقوعی ابراز امیدواری کرد

تر از گذشته به سوی اهداف صنایع شیر ایران  ، با انرژی و پرتواندارد و تعامل سازنده میان همکاران، این مجموعه بزرگ قوی

 .حرکت کند

 .مدیره پگاه تهران معرفی شدند عنوان اعضای جدید هیأت در ادامه، نادر شجاعی و داود عزیزی به

سری و آزاد، انجام بیش های مختلف سرا پور و دانشگاه های زمان دکترای علوم و صنایع غذایی از دانشگاه تهران، تدریس در دانشگاه

از پنج پژوهش در حوزه صنعت لبنیات ازجمله سوابق علمی جودکی و معاونت کیفیت شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران از سال 

، مدیریت مرکز تحقیق و توسعه شرکت شیر 06تا  .0های  مقامی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران طی سال تاکنون، قائم 686.

 98های  و در نهایت کارشناسی خط تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران طی سال 86تا  89های  تهران طی سالپاستوریزه پگاه 

 .ازجمله سوابق اجرایی جودکی است 89تا 

خورشیدی تا امروز مسئولیت پگاه تهران بر عهده  .60.شهریور  0.پیش از این، احمد جریان، مدیرعاملی پگاه تهران را از مورخ 

مدیرعاملی که لیسانس مکانیک و فوق لیسانس مهندسی صنایع داشت، اما به واسطه فعالیت در پگاه زنجان و گیالن سکان  .داشت

 .ترین کارخانه مجموعه بزرگ صنایع شیر ایران به وی سپرده شد بود هدایت مهم

کارگر کارخانه  99بازنشستگی حدود صرف پرداخت هزینه ( حدود هفت میلیارد تومان)بخش قابل توجهی از درآمد این کارخانه 

 ./پگاه تهران شد

/news/fa/ir.iana.www//:http60919D%/0%81%D8%DB%AF%8C 
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 بازار و قیمت ها

 جوانخبرنگاران  - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  افزایش چراغ خاموش قیمت مواد غذاییافزایش چراغ خاموش قیمت مواد غذایی
ایم این در حالی  ها و واحدهای صنفی در بازار بوده چند هفته گذشته شاهد افزایش قیمت برخی از اقالم مواد غذایی در فروشگاه

 .است که هیچگونه ابالغیه ای مبنی بر گران شدن قیمت کاال از سوی دولت اعالم نشده است

افزایش قیمت برخی از اقالم اساسی موجب شد تا دوباره   گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگار حوزه تجارتبه گزارش 

 .ایم ها و واحدهای صنفی بوده رخی از فروشگاهمردم طعم گرانی را بچشند و در طول چند هفته گذشته شاهد این افزایش در ب

این افزایش قیمت به صورت ناگهانی و چراغ خاموش صورت گرفته و هیچگونه ابالغیه ای مبنی بر افزایش قیمت از سمت دولت 

 . اعالم نشده و تنها پول بیشتری از جیب مصرف کننده بابت تهیه مواد غذایی پرداخت می شود

درصدی قیمت برخی از کاالها در بازار بوده ایم به طوری که  69تا  09خبرنگار ما از بازار شاهد افزایش بر طبق گزارش میدانی 

 319..افزایش یافته و همچنین بسته یک کیلویی برنج از قیمت  6899به  6699شکر از  6199به  6.99ای  قیمت قند از بسته

 . هزار تومان تغییر پیدا کرده است 5.به 

درصد گرانتر شده  0  و قیمت روغن 1199به  5199، آب معدنی از باکسی 3199به  1199ای  آبمیوه از بسته  ت کهاین در حالیس

قیمت تخم مرغ از   :یکی از فروشندگان مواد غذایی در پاسخ به سوال بازرسان اصناف در خصوص قیمت تخم مرغ گفت. است

 . ها، فاکتورهای خرید از بازار را دارد  یافته و همچنین ادعا کرد بابت تمامی قیمتهزار تومان افزایش  50هزار تومان به  63ای  شانه

قیمت بسیاری از مواد غذایی در چند روز گذشته افزایش داشته، به عنوان مثال شربت   :یکی دیگر از فروشندگان هم عنوان کرد

درصد  ..تر شده و همچنین ماست و پنیر هم  راندرصد گ 69تا  01هزار تومان، شکر حدود  01هزار تومان به  00بزرگ از 

آلود ماهی بگیرند، بطوریکه در بازار  افزایش بی سر و صدای قیمت موجب شده تا برخی کسبه از این آب گل. افزایش داشته است

 .درصدی قیمت بوده ایم 59الی  09مواد پروتئینی و حبوبات شاهد افزایش 

درصد افزایش یافته که  081گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل معادل بر اساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای 

 5183درصد، لیمو ترش  083درصد، انواع برنج  .38.ناشی از افزایش بهای تعدادی از اقالم و گروه ها مانند گوشت مرغ معادل 

درصد، فرآورده های شیر  86.شکالت و محصوالت قنادی درصد، ، قند، شکر، مربا، عسل،  .98درصد، انواع ماهی آب های جنوب 

 89.درصد، ماکارونی  981درصد، روغن ها و چربی ها  89.درصد، آشامیدنی ها  688درصد، حبوب  .8..درصد، انواع خرما  980

 .درصد بوده است 985درصد، کنسرو ماهی  986درصد، فرآورده های سبزی 

 988درصد، تخم مرغ  .08درصد، انواع ماهی آب های داخل  989و گروه ها مانند گوشت دام در این ماه شاخص بهای برخی از اقالم 

 .درصد کاهش یافته است 985درصد و انواع ماهی های آب های شمال 

درصد افزایش نشان می دهد، در گروه  089در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها معادل 

درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته  980.درصد و گروه آشامیدنی ها  085ر شاخص بهای گروه خوراکی ها معادل مذکو

 .درصد افزایش داشته است 80.شاخص بهای مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل .است

تری از سمت مسئولین امر دارد تا بیش از  زرسی بیشتر و دقیقبه نظر میرسد نوسان قیمت و نبود تقارن در بازار نیاز به بررسی و با

 .این خانوارها طعم تلخ گرانی رو نچشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http19908.9D%/8%A9% 
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 بازرا و قیمت ها

 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  گروه کاالیی گروه کاالیی   11گزارش بانک مرکزی از تداوم افزایش قیمت مرغ و کاهش نرخ گزارش بانک مرکزی از تداوم افزایش قیمت مرغ و کاهش نرخ 
گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به اول مرداد در تهران نشان می دهد قیمت  11آمار بانک مرکزی از خرده فروشی  -ایرنا -تهران

گروه نیز ثابت مانده  2االیی دیگر کاهش یافته گروه کاالیی از جمله گوشت مرغ نسبت به هفته پیش از آن افزایش، سه گروه ک 6

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، براساس جداول آماری بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی برخی اقالم خوراکی در . است

 .ه استتهران در هفته پایانی تیرماه، نرخ گروه لبنیات و چای در دوره مورد بررسی نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند

درصد و روغن  .58درصد، قند و شکر  89.درصد، گوشت مرغ  080درصد، حبوب  86.درصد، برنج  85.در مدت یاد شده تخم مرغ 

درصد  985درصد و گوشت قرمز  985درصد، سبزی های تازه  185درصد افزایش قیمت داشتند و گروه میوه های تازه  .98نباتی 

 .کاهش را تجربه کردند

درصد  .98تخم مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته پیش معادل  لبنیات و** 

هزار تا  93درصد افزایش داشت و شانه ای  85.بهای تخم مرغ معادل . افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود

 .هزار ریال فروش می رفت 01

در گروه حبوب بهای . درصد افزایش یافت 0تا  .8.این هفته در گروه برنج، قیمت همه اقالم این گروه بین  برنج و حبوبدر** 

 .درصد تا سه درصد افزایش داشت 988لوبیای سفید ثابت بود و قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه**

ی عرضه کمی داشت؛ سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر در هفته مورد بررسی در میادین زیرنظر شهرداری گالب

 .کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تربه بار عرضه می شد

درصد  589تازه بهای طالبی معادل  میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های

 .درصد کاهش یافت 0.درصد تا  080افزایش اما قیمت سایر اقالم این گروه بین 

درصد افزایش اما قیمت سایر اقالم این گروه بین یک دهم درصد  681درصد و پیاز  .8.در گروه سبزی های تازه، بهای خیار معادل 

 .ی بدون تغییر بوددرصد کاهش داشت و بهای سیب زمین 888تا 

 980بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل . گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند ثابت بود** 

 .درصد افزایش یافت 89.درصد کاهش داشت اما قیمت گوشت مرغ 

درصد افزایش  .98درصد و روغن نباتی مایع  683درصد، شکر  581قند، شکر، چای و روغن نباتی در این هفته بهای قند معادل ** 

 .داشت و قیمت چای خارجی و روغن نباتی جامد بدوت تغییر بود

درصد، برنج  585درصد، تخم مرغ  683تغییر ساالنهبراساس اعالم بانک مرکزی در یکساله منتهی به یکم مردادماه، گروه لبنیات ** 

 6881درصد، قند و شکر  080.درصد، گوشت مرغ  980درصد، گوشت قرمز  085.درصد، میوه های تازه  0888درصد، حبوب  5.83

درصد کاهش را  .8.درصد افزایش قیمت داشته اند؛ قیمت گروه سبزی های تازه ثابت مانده و روغن نباتی  588.درصد و چای 

 .تجربه کرده است

/News/fa/ri.irna.www//:http80.36509/ 
 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82163427/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

5۵ 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  کفه قیمت خیار باال و خربزه پایین آمدکفه قیمت خیار باال و خربزه پایین آمد
درصدی در بازار روبرو  19خیار گلخانه ای و بوته ای با افزایش و خربزه مشهدی با کاهش : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .شدند

 19ای و بوته ای با افزایش و خربزه مشهدی با کاهش خیار گلخانه : از افزایش قیمت خیار خبر داد و گفتخبرنگاران جوان، 

تومان با  099قیمت هر کیلو خیار گلخانه ای از هزار و : وی با اشاره به قیمت خیار و خربزه گفت.درصدی در بازار روبرو شدند

تومان به هزار و  099و هزار  0تومان، خربزه مشهدی از  199هزار و  0تومان، بوته ای  099هزار و  0درصدی به مرز  19افزایش 

گفتنی است عدم صادرات خیار به روسیه و افزایش تولید خربزه از جمله دالیل گرانی و کاهش قیمت .تومان تقلیل یافته است 099

  .این محصوالت به شمار می روند

هزار و  5الی  199هزار و 5ن،موز هزار توما 0.هزار تومان،انبه  9.هر کیلو گیالس : مهاجران با اشاره به قیمت سایر میوه ها افزود

هزار تومان  1و بذرخارجی  199هزار و  5هزار تومان،آلبالو بذر داخلی  1الی  5تومان، سیب گالب، انگور شیرازی،شبرنگ، هلو  999

، سیب تومان 899الی  599تومان، هندوانه  099الی هزار و  999نرخ هر کیلو طالبی : وی ادامه داد.در بازار به فروش می رسد

 .تومان است 899تا  399الی هزار تومان،پیاز  399تومان، گوجه فرنگی  699الی هزار و  899زمینی 

با توجه به تنوع میوه و امکان کمبود در برخی از انها نمی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص پیش بینی قیمت بیان کرد

 .شتتوان پیش بینی در خصوص وضعیت قیمت در روزهای آتی دا
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  اقالم اساسی گران شداقالم اساسی گران شد
 199هزار و  .6تومان و هر کیلو شقه بدون دنبه  199هزار و  8برای مصرف کننده امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ 

 .تومان به مشتری عرضه می شود

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی  عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار

 099هزار و  1الی  899هزار و  1امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده : با اشاره به دالیل گرانی مرغ اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 .ستتومان ا 199هزار و  8الی  099هزار و  8تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده 

درصدی ذرت به عنوان  61افزایش قیمت صد درصدی جوجه یک روزه و افزایش : وی با اشاره به دالیل گرانی قیمت مرغ گفت

نهاده اصلی، گرمای هوا و تاخیر در وزن گیری مرغ ها و افزایش تقاضا و کمبود عرضه از جمله دالیل اصلی گرانی قیمت به شمار 

 .کیفیت مصرف مرغ و افزایش عوامل تولید امکان پیش بینی قیمت در روزهای آتی وجود ندارد باتوجه به: حجت ادامه داد.می رود

براساس برنامه وزارت : درصد افت تولید داشته ایم، بیان کرد 9.الی  1وی با بیان اینکه گرمای بیش از حد هوا در برخی مناطق 

  .ای گرمایی افت تولید را به همراه داشته استجهاد کشاورزی جوجه ریزی انجام شده که دراین میان تنها تنش ه

با توجه به شرایط آب و هوایی روند افزایش قیمت ها تا پایان مرداد ماه ادامه : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تصریح کرد

وی دست اندرکاران امر خواهد داشت، ضمن آنکه قیمت ذرت و جوجه یکروزه که درافزایش قیمت نهاده ها تاثیر گذار بوده باید از س

 .کنترل شود

 قیمت تخم مرغ افزایش یافت

 گروه صنعت،تجارت و کشاورزی در این راستا فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

 6در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ به طور متوسط : با اشاره به وضعیت قیمت تخم مرغ گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .تومان افزایش قیمت داشته ایم 099تومان درب مرغداری به فروش می رسد که در مقایسه با سه روز گذشته  599هزار و 

 9.درحال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ با احتساب سود : ت نهاده ها گفتوی با اشاره به افزایش صد درصدی قیم

 .تومان است 99.هزار و  6تومان ، این درحالیست که میانگین قیمت هر کیلو تخم مرغ  99.هزار و  5درصدی مرغداران 

دی در روند صادراتی رخ نخواهد داد، با توجه به آنکه طی روزهای آتی اتفاق جدی: طالکش در خصوص پیش بینی قیمت بیان کرد

 .قیمت ها تا اواخر مرداد تغییر چندانی نخواهد داشت

با توجه به افزایش مصرف تخم مرغ در صنایع غذایی از اواخر مرداد ماه تا : دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد

 899هزار و  6پیش بینی می شود که قیمت تخم مرغ تا مرز  ها نیمه شهریور ماه به سبب شروع بازگشایی مدارس و دانشگاه 

تومان برای  319هزار و  6تن تخم مرغ به قیمت  099هم اکنون روزانه : وی با اشاره به روند صادراتی گفت.تومان افزایش یابد

 .قایسه با سال گذشته کاهش یابدصادرات به عراق و افغانستان تحویل مرز داده می شود، از این رو ممکن است میزان صادرات در م

تومان هزینه های بسته بندی، حمل و نقل و گواهی الزم از  699گفتنی است این قیمت برای صادرات به سبب آنکه کیلویی 

 .سفارت عراق را در بر دارد، بدون تخصیص یارانه توجیه ناپذیر است

 گوشت گران شد
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اقتصادی باشگاه   گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیفتگو با خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گ

 09تومانی،  199در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه با افزایش : با اشاره به قیمت گوشت در بازار اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .تومان به مشتری عرضه می شود 199هزار و  .6الی  69تومان به مغازه دار و  199هزار و 

خروج غیر قانونی دام از مرزهای کشور و کمبود دام در میادین از جمله دالیل گرانی : وی با اشاره به دالیل گرانی گوشت گفت

رسیدگی نشود با توجه به مناسبت های پیش رو اعم از عید قربان احتمال افزایش گوشت به شمار می رود و اگر به شرایط موجود 

با توجه به کمبود دام در سطح میادین از مسئولین امر تقاضا داریم : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد.قیمت وجود دارد

آنکه در صورت نیاز جامعه واردات صورت گیرد تا  که برخورد جدی با واردات غیر قانونی دام از مرزهای کشور به عمل آورند ضمن

 .شاهد تنش های کمتری در بازار باشیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http1998.00D%/8%A9%D0%80%D0% 
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 بازار و قیمت ها

 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  لزوم کنترل قیمت ذرت توسط دستگاه های مسئول لزوم کنترل قیمت ذرت توسط دستگاه های مسئول //چهار عامل گرانی مرغچهار عامل گرانی مرغ
درصد نرخ ذرت،  35درصدی قیمت جوجه یک روزه، رشد  1۵۵مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، افزایش  -ایرنا -تهران

 . عامل اصلی گرانی مرغ گرم بیان کرددرصدی وزن گیری به دلیل گرمای هوا را  1۵افزایش تقاضا و کاهش 

 0.هزار تا  ..روز اخیر قیمت جوجه یک روزه از  59در : عظیم حجت روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

 .هزار ریال افزایش یافت .0هزار ریال به یکباره به 

درصد  61هزار ریال رسید که حدود  03هفت هزار ریال به در دو تا سه ماه اخیر نیز قیمت ذرت از کیلویی : وی اظهارداشت

 .افزایش نرخ داشته و این امر روی قیمت مرغ مادر و جوجه یک روزه نیز تاثیرگذار است

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، با افزایش دمای هوا وزن گیری جوجه های مرغ گوشتی در سالن ها بین پنج تا 

 .بت به دو ماه گذشته کاهش یافته است که به طور احتمالی این وضعیت تا پایان مردادماه امسال ادامه می یابددرصد نس 9.

در واقع این سه عامل منجر به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر شده است و انتظار می رود وزارت : حجت خاطرنشان ساخت

ادر، جوجه یک روزه و مرغ زنده، قیمت ذرت را کنترل کند؛ زیرا با کنترل جهاد کشاورزی وارد عمل شده و برای کاهش نرخ مرغ م

 .قیمت نهاده ها، به طور قطع قیمت محصول نهایی نیز متعادل می شود

اکنون قیمت : وی با بیان اینکه اکنون قیمت کنونی عرضه ذرت در کشور با نرخ جهانی این محصول فاصله معناداری دارد، گفت

هزار ریال نیز خریداری شود با احتساب هزینه های گمرکی، هر  65دالر است که اگر با ارز معادل  0.1تا  0.9جهانی هر تن ذرت 

هزار  03هزار ریال به دست تولیدکنندگان برسد در حالی که قیمت فروش  93تا  91کیلوگرم ذرت باید در داخل کشور به قیمت 

 .ریال است

 اعتبارات خرد  لزوم بازنگری دولت و مجلس در تخصیص** 

اعتباراتی که به صورت خرد به واحدهای تولیدی داده می شود از دیگر مشکالت واحدهای مرغداری کشور است : وی در ادامه گفت

 .زیرا این اعتبارات به هیچ وجه نمی تواند سبب کاهش هزینه های تولید شود

تباراتی را به شکل ترجیحی در اختیار استان ها قرار دهند تا به نظر می رسد دولت و مجلس شورای اسالمی باید اع: وی اضافه کرد

با مدیریت استانی، این اعتبارات به بخش های مورد نیاز اخصتص یابد تا نیاز استان در بخش محصوالت مصرفی واردات تامین 

ور حتم با کاهش هزینه وی براین باور است که در صورت تخصیص اعتبارات ترجیحی به استان ها و مدیریت استانی، به ط.شود

های ذرت، کنجاله سویا و جوجه یک روزه در واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد که به تبع آن موقعیت صادراتی ما ارتقاء و تداوم 

پیدا می کند و همچنین عرضه نرخ محصول نهایی در بازار داخلی متناسب با قیمت های جهانی خواهد شد و هرکیلوگرم مرغ با 

 .دالر به دست مصرف کننده می رسد 0تا  88. قیمت حدود

 هزار ریال شد 81مرغ کیلویی ** 

 89تا  81هزار ریال اعالم کرد که با قیمت  10تا  18مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران، میانگین مرغ زنده در بازار امروز را 

شهر استان های بزرگ می تواند بیش از این قیمت نیز  هزار ریال به مصرف کننده عرضه می شود؛ البته در برخی مناطق باالی

طبق بررسی های کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی حتی تا چند ماه گذشته قیمت منطقی تولید مرغ زنده : وی اظهار داشت. باشد

هزار ریال  1.تا  9.ن هزارریال بود اما با افزایش نرخ عوامل تولید، حداقل قیمت مرغ بی 99هزار ریال و برای مصرف کنندگان  51
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 .افزایش یافته است

 ثابت بودن نهادها علت افزایش نیافتن قیمت مرغ در سال گذشته** 

قیمت کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی برای قیمت مرغ برحسب نرخ تورم هر : مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ایران گفت

 .ماه های ابتدای امسال محسوس نبود و 05ساله به دلیل ثابت بودن قیمت نهاده ها طی سال 

سالیانه بیشترین عوامل تاثیرگذار تحمیل شده روی قیمت تمام شده افزایش بین پنج تا هفت درصدی ناشی از انرژی : حجت افزود

 .و دست مزد کارگری بود( برق، آب، گازوئیل و گاز مصرفی) 

می کردند هزینه های تمام شده تولید ناشی از نرخ تورم را ثابت  مرغداران با بکارگیری روش های خاص تالش: وی خاطر نشان کرد

 . نگه دارند که عوامل جدید بر افزایش قیمت مرغ خارج از توان کنترلی تولید کنندگان است

 دولت و مجلس می توانند با تخصیص اعتبارات استانی به استان ها و مشارکت با تشکل ها، نهاده های مورد نیاز: وی معتقد است

 . بخش را تامین کنند این مهم می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های تولید داشته باشد

هزار ریالی جوجه یک روزه  09به گفته حجت، برای پایداری و استمرار تولید مرغ و صادرات این محصول انتظار می رود قیمت 

 . کاهش یابد زیرا این نرخ به هیچ وجه منطقی نیست

: که واحدهای مرغداری کشور به حمایت دولت در تخصیص اعتبارات و کاهش هزینه های تولید نیاز دارند، افزود وی با بیان این

 .هدف نهایی ما استفاده از ظرفیت های ایجاد شده برای افزایش تولید و صادرات است

ردهای جهانی باشد، به طور مسلم اگر اعتباراتی که دولت برای این بخش در نظر می گیرد مطابق با استاندا: حجت تاکید کرد

مرغدار می تواند محصولی را تولید کند که از لحاظ کیفی و قیمت رقابتی باشد و همین امر می تواند ثبات نسبی تولید و قیمت را 

رم را شرکت پشتیبانی امور دام نیز می تواند با مدیریت تولید خطی مرغ منجمد بازار مرغ گ: وی اظهار داشت. در برداشته باشد

 . کنترل و قیمت ها را متعادل کند

 کاهش قیمت مرغ گرم در صورت کنترل قیمت ذرت ** 

در صورتی که قیمت مواد اولیه نهاده ها همچون ذرت کاهش یابد، در یک بازه زمانی دو هفته ای قیمت : حجت پیش بینی کرد

 . و دستگاه های نظارتی استمرغ گرم متعادل می شود که این امر مستلزم ورود وزارت جهاد کشاورزی 

هزار واحد دارای مجوز  09هزار واحد مرغداری گوشتی در کشور موجود است که از این تعداد  05به گزارش ایرنا، در حال حاضر 

 . هزار واحد فاقد پروانه بهره برداری هستند 5رسمی و 

 . داخلی و بازارهای منطقه صادر می شود میلیون تن مرغ در کشور تولید و به بازار .08هم اکنون سالیانه بیش از 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا - ۵۵/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  مقاومت دالالن مقاومت دالالن //پایان رانت و چندگانگی قیمت در بازار محصوالت کشاورزیپایان رانت و چندگانگی قیمت در بازار محصوالت کشاورزی
سیاست جلوگیری از رانت، انحصار وچند گانگی قیمت پس از ورود محصوالت به بورس،موجب : کارشناسان معتقدند -ایرنا -تهران

شده تا افرادی که شفاف شدن بازار کشاورزی به نفع آنها نیست، در مقابل عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال مقاومت می 

 . کنند

دربورس کاال، سبب شفافیت اقتصادی شده و جلوی رانت، انحصار و سوء استفاده را می گیرد، به گزارش ایرنا، عرضه محصوالت پایه 

بر این اساس، گروه های و افرادی که معموال به وجود رانت خو گرفته اند، تالش می کنند در مقابل طرح هایی که باعث شفافیت 

 .اقتصادی شود، سنگ اندازی کنند

رت گیرد، مصرف کنندگان اصلی و نهایی می توانند با سهولت و اطمینان بیشتری مواد پایه چنانچه عرضه محصوالت در بورس صو

 .مورد نیاز خود راخریداری کنند و دیگری فضایی برای فعالیت دالالن و رانت خواران وجود نخواهد داشت

زمینه محمود حجتی وزیر جهاد  بورس کاال به تازگی شاهد عرضه محصوالت کشاورزی است که مورد توجه قرار گرفته و در این

 .کشاورزی نیز بر اهمیت موضوع تاکید دارد

وزیر جهاد کشاورزی هدف از عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال را شفاف سازی آمارهای این بخش و تامین به موقع و کافی 

 .محصوالت کشاورزی اعالم کرده است

تصمیم، آن را زمینه ساز رونق بازار و همچنین کوتاه شدن دست دالالن از بازار کارشناسان و فعاالن اقتصادی با استقبال از این 

 .محصوالت کشاورزی می دانند

 باید دست دالالن را از بازار کوتاه کرد**

بازار : ساسان شاه ویسی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفت وگو با ایرنا درباره ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال، گفت

والت کشاورزی به عنوان یکی از پایه های اصلی اقتصاد از طریق بورس، باعث ایجاد ظرفیت های جدیدی خواهد شد و این محص

 .امکان را به فعاالن اقتصادی می دهد تا دسترسی آسان تری برای انجام معامالت داشته باشند

جذب بخش های مختلف، روابط تجاری خود را عالوه بر بورس کاال به عنوان بازاری منسجم این فرصت را دارد تا با : وی افزود

 .منطقه، در سطح بین المللی گسترش دهد

گسترش داللی و واسطه گری را در : شاه ویسی درباره دالالن واسطه گرانی که در بازار محصوالت کشاورزی وجود دارند، گفت

 .ه بخش های واقعی را نمی دهندکشور مشاهده می کنیم و این مزاحم های اقتصادی، اجازه رونق تولید ب

فراهم سازی شرایط و برنامه ریزی منسجم، به مرور زمان، دست دالالن و مفسدان اقتصادی را از بازارها کوتاه کرد و : وی اضافه کرد

طرح های چنانچه ساختارهای بازارهای اقتصادی به نفع داللی و انحصارطلبی و صادرات کاال، سخت تر از واردات باشد، نمی توان 

 .موثر و کارآمدی برای رونق تولید ایجاد کرد

تصمیم وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال و پایان انحصار قابل تحسین : این اقتصاددان اضافه کرد

 .ام کنداست، اما نباید این نکته را فراموش کرد که دولت برای تنظیم بازار نباید به دخالت در بازارها اقد

شاه ویسی براین باور است، حمایت کامل از کارهای جدید همچون عرضه محصوالت کشاورزی به صورت گسترده در بورس کاال، از 

 .ملزومات موفقیت این طرح به شمار می رود

ون در مجلس و نوشتن نامگذاری شده، تصویب قان« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باور این اقتصاد دان این است، امسال که به نام 
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 .سیاست اجرایی در دولت به تنهایی کافی نیست و سبب رونق تولید نمی شود، بلکه باید موانع مالی و بازاری آن هم برطرف شود

 پایان چندگانگی قیمت محصوالت کشاورزی**

ترده محصوالت مختلف از جمله عرضه گس:مهدی تقوی استاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز در گفت وگو با ایرنا خاطرنشان ساخت 

کاالهای کشاورزی در بورس کاال به شفافیت و افزایش رقابت در بازار کمک می کند، بنابراین با ورود محصوالت کشاورزی به بورس 

کاال، در آینده از آسیب قیمت های متفاوت محصوالت کشاورزی که از سوی عده ای سودجو برای کسب منفعت شخصی اعالم شده 

 .بازار سمت و سو می دهند، رها خواهیم شدو به 

به گفته این اقتصاددان، بیشتر محصوالت کشاورزی بر اساس تصمیم وزیر جهاد کشاورزی، وارد بورس کاال می شود و خریداران با 

واهد شد و خیال آسوده تری خریدهای خود را انجام خواهند داد، زیرا در بورس کاال، قیمت واحدی براساس عرضه و تقاضا کشف خ

 .مصرف کنندگان نیز از کیفیت و کمیت کاالها اطمینان پیدا می کنند

عرضه و معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال برای اقتصاد، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت، زیرا سبب ثبات : تقوی افزود

 .در قیمت ها و شکل گیری بازار رقابتی خواهد شد

اورزی موجب می شود تا بازار از انحصار عده ای خاص خارج شود و دیگر واسطه گران نمی توانند رونق گرفتن بورس کش: وی گفت

 .به افزایش قیمت ها دامن بزنند

به گفته این استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، انحصاری بودن بازارها برای اقتصاد، زیان های زیادی خواهد داشت، بر همین اساس با 

س، امکان کسب رانت های کالن در خارج از بورس نیز از بین می رود و همین موضوع به سالمت شفافیت قیمت ها در بور

 .اقتصادی کشور کمک می کند

 ورود محصوالت به بازاهای جهانی از طریق بورس ** 

ال با هدف کشف بورس های کا: آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز به شفافیت معامالت در بورس کاال پرداخت و گفت

واقعی نرخ ایجاد شده و قمیت ها در بازار شفاف بورس در تقابل عرضه و تقاضا تعیین می شوند، به این ترتیب نقش دولت در روند 

 .معامالت کمرنگ می شود و بازار به سمت رقابتی تر شدن حرکت می کند

بدون شک ورود محصوالت کشاورزی به بورس : زودوی نقش ورود محصوالت به بورس در کاهش واسطه گری را مهم دانست و اف

 .کاال با مقاومت هایی از سوی افرادی که شفاف شدن بازار کشاورزی به نفع آنها نیست، همراه خواهد شد

بورس کاال در زمینه کاالهای کشاورزی می تواند به حوزه صادرات نیز ورود کند به طوری که محصوالت صادراتی : بغزیان اضافه کرد

 .راه بورس روانه بازارهای جهانی شونداز 

براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی حداکثر بازار داخلی باید متعلق به تولیدکننده داخلی باشد و بخش مازاد نیاز بازار : وی گفت

 .داخل در اختیار خارجی ها و سرمایه گذار خارجی قرار گیرد

رییس اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفته بود، براساس  به گزارش ایرنا، پیش از این جالل محمود زاده نایب

معامالت بورس کاالی ایران، همه چیز قابل رصد و شفاف است و آمارهایی که از بورس خارج می شود، می توان نقشه راهی برای 

 .روند تولید کاالهای کشاورزی و توسعه این بخش باشد

زی موجب حضور واسطه گران زیادی شده که از رسیدن سود واقعی به دست تولیدکنندگان بازار محصوالت کشاور: وی اظهار داشت

و همچنین کشف واقعی قیمت محصوالت جلوگیری می کنند، از این رو عرضه گسترده محصوالت کشاورزی در تاالر شفاف بورس 

 .کاال و امکان رصد و نظارت معامالت می تواند عمده این واسطه گری ها را حذف کند

روند درست کشف قیمت محصوالت کشاورزی در بازاری شفاف و رقابتی مشخص می شود : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت
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که در بسیاری از کشورها، بورس های کاالیی این وظیفه را برعهده دارند؛ در کشور ما نیز از سال ها پیش، بورس کاال فعالیت خود 

 .سیده استرا شروع کرده و امروز به بلوغ خوبی ر
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  سنواتی ابالغ شدسنواتی ابالغ شد    مصوبه دولت درباره شرایط برگزاری مزایده فروش چایمصوبه دولت درباره شرایط برگزاری مزایده فروش چای
اجازه داده شد با رعایت شرایطی، مزایده فروش ( به عنوان اعطا کننده تسهیالت)با تصمیم هیأت وزیران، به بانک ملی ایران  

 . های سنواتی را برگزار کند چای

 :وزیران به شرح زیر استبه نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های سنواتی را  شود با رعایت موارد زیر مزایده فروش چای اجازه داده می( به عنوان اعطا کننده تسهیالت)به بانک ملی ایران  -.

 :برگزار کند

 .موجودی چای سنواتی پس از برداشت محصول سال جاری، تعیین تکلیف و به فروش برسد -الف

  های مختلف به( پارت)اتی صرفاً برای صادرات و از طریق مزایده برای مصارف صنعتی در قسمت تمامی موجودی چای سنو -ب

 .فروش برسد

خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان غذا و دارو  -پ

در داخل انبارها و حمل مستقیم آنها به گمرکات مرزی برای خروج از چای سنواتی ( 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

ت بر فرآیند کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت اطالعا -0

 .کنند برگزاری مزایده مزبور نظارت می

وزارت جهاد کشاورزی موظف است، همزمان با بارگیری موجودی انبارها توسط خریدار نسبت به تعیین میزان دقیق چای  -6

 .موجود در انبارها اقدام و در صورت مغایرت با موجودی دفتری پیگیری بعدی را به عمل آورد

وزارت  -ه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی 10196ت / 55.00اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه شماره 

سازمان  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -وزارت اطالعات -وزارت صنعت، معدن و تجارت  -امور اقتصادی و دارایی

 .هوری اسالمی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ کردبانک مرکزی جم -مدیریت و برنامه ریزی کشور
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

وجود ناهماهنگی بین وجود ناهماهنگی بین //ترین مشکل در حوزه مدیریت منابع آبی استترین مشکل در حوزه مدیریت منابع آبی است  اصلیاصلیفقدان سند راهبردی فقدان سند راهبردی 

  های متولی آبهای متولی آب  دستگاهدستگاه
ترین مشکل در بخش آب، نبود سند راهبردی مدیریت منابع آب است و اختصاص  عمده: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت

به گزارش . ای و مقطعی عمل کنند این مورد، جزیره های مرتبط در نیافتن منابع آبی قابل توجه در این بخش باعث شده تا دستگاه

، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، امروز در اولین کنفرانس ملی اقتصاد خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

اما سیاست راهبردی برای آنها در کشور : آب مرتبط هستند، گفتآب با بیان اینکه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع 

گیری  مدت و بلندمدت در حوزه آب، جهت های میان فقدان سند راهبردی موجب شده تا برنامه: وی افزود.تعریف نشده است

های توسعه کشور در  هها در این حوزه موجب شده که خروجی برنام یکسانی در کشور نداشته باشد و فقدان نظارت در این برنامه

 .مشکل عمده بخش آب، نبود سند راهبردی مدیریت منابع آب است: پورابراهیمی تصریح کرد.این حوزه مورد قبول نباشد

های  توجه در این بخش باعث شده تا دستگاه همچنین اختصاص نیافتن منابع مالی قابل: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت

 .ای و مقطعی عمل کنند ورت جزیرهمرتبط با این موضوع، به ص

 .کند های متولی آب ادامه دارد و این شرایط مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می ناهماهنگی بین دستگاه: وی تأکید کرد

برابر بخش صنعت از منابع آبی  69بخش کشاورزی : پورابراهیمی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است، گفت

درصد است، اما ارزش افزوده  6درصد و سهم صنعت  09سهم کشاورزی از مصرف منابع آبی کشور : وی گفت.کند اده میاستف

 .بخش کشاورزی در اقتصاد، تنها یک چهارم بخش صنعت است

آب شود، اما محصوالت تولیدشده حتی توان پوشش قیمت  درصد آب استان کرمان در بخش کشاورزی استفاده می 09: وی افزود

بررسی الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس، فرصت مناسبی : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیان داشت.مصرفی را هم ندارد

گذاری آن در کشور است تا بدین ترتیب مدیریت آب از ریل سنتی خارج شود و زمینه برای  برای تشکیل و توسعه بازار آب و قیمت

 .های زیربنایی فراهم شد گیری تصمیم

 .باید بازار آب کشور را مدیریت کنیم: پورابراهیمی با تأکید بر اینکه قیمت آب باید واقعی شود، گفت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

رئیس رئیس / / بحران آب تمدن ایران را تهدید می کندبحران آب تمدن ایران را تهدید می کند/ / پیشنهادات بخش خصوصی برای حل بحران آب پیشنهادات بخش خصوصی برای حل بحران آب 

  ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز استارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است::کمیسیون اقتصادی مجلسکمیسیون اقتصادی مجلس
دخالت  ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم آبه مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق

های محیط زیستی و  آبه های کالن به حفظ حق ها، تمرکز حضور دولت در امر آب در حد تخصیص آبه دولت در خرید و فروش حق

برداری و تجارت آب از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی بود که در این مراسم مطرح  گذاری، بهره شرب و واگذاری امر سرمایه

طوری که مسووالن دولتی معتقدند که ادامه وضعیت موجود  رسد؛ به بلندتر از قبل به گوش میآژیر خطر بحران آب این روزها .شد

روند موجود موجب شده تا مسووالن وزارت نیرو از واقعی شدن نظام . دهد حیات انسان و ادامه تمدن را مورد تهدید قرار می

ساله قوانین در نظام  19قدمت . این بحران یاد کنند عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصرف آب و عبور از گذاری آب به قیمت

به اعتقاد متولیان حوزه آب کشور، نظام . شود گذاری آب یکی از ایراداتی است که از سوی مسووالن این وزارتخانه مطرح می قیمت

وضعیت عرضه و تقاضا در  است، حال آنکه امروز 19شود برآمده از عرضه و تقاضای در دهه  گذاری که در حال حاضر اجرا می قیمت

 .رو هستیم ها روبه های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار تغییر کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخش بخش

پیشنهاد درخصوص  1به گزارش ایانا از دنیای اقتصاد ،از سوی دیگر، در این مراسم نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران نیز به ارائه  

مشارکت بخش خصوصی در ». تواند به رفع بحران آب کمک کند پرداخت و اعالم کرد اجرایی کردن این پیشنهادها می اقتصاد آب

ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم دخالت دولت در خرید و فروش  آبه حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق

که برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش باشد، تمرکز حضور دولت  ها آبه ها، در نظر گرفتن سند معتبر برای حق آبه حق

برداری و تجارت  گذاری، بهره های محیط زیستی و شرب و واگذاری امر سرمایه آبه های کالن به حفظ حق در امر آب در حد تخصیص

وری  تواند بهره ها و مواردی که می آبه ر حقگیری بازار آب به اعتبا های تعیین شده به بخش خصوصی، شکل آب در قالب تخصیص

وری اقتصادی آب و تجارت  اقتصادی باالتر داشته باشد و تولید و تجارت کاالها در مناطق مختلف کشور براساس مزیت نسبی بهره

 .طرح شداز جمله پیشنهادهای بخش خصوصی است که در این مراسم م« آب مجازی بر مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت

 با قیمت کنونی  افزایش مصرف

های تجدیدپذیر پرداخت  در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب، وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر هزینه اندکی برای مصرف آب

مید ح. گرایی شده است جویی نخواهد بود و قیمت کنونی آب در کشور باعث مصرف ای برای صرفه این امر انگیزه: شود، گفت می

پراکندگی و تشتت بسیار : چیان با بیان اینکه نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سه دهه دیرتر تشکیل شده است، گفت چیت

ریزان کشور درخصوص اقتصاد آب  های مختلف، متفکران و صاحبنظران، مدیران و برنامه ها و رویکردهای سازمان شدیدی در دیدگاه

نظرات ... خصوصی و دولتی و  ریزی، بخش زارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهوی با بیان اینکه در و.وجود دارد

ها و نظرات، اثر نامطلوبی بر جایگاه اجتماعی  این تفرق دیدگاه: بسیار متفاوت و بعضا متضادی در مورد اقتصاد آب وجود دارد، گفت

های سیاسی و سازمانی، با مشارکت همه صاحبنظران و  و گرایشضروری است فارغ از تعارضات . و اقتصادی آب خواهد گذاشت

های اجرایی و مجامع علمی و تحقیقاتی کشور یک کار وزین و علمی در مورد اقتصاد آب صورت گیرد  های اقتصادی و سازمان بخش

و انتظار داریم با بیان های نظری به یک برنامه مشترک ملی درخصوص مساله آب و اقتصاد آب برسیم  تا با همگرایی در زمینه

 .ها و نظرات مختلف به نتایج مثبتی راه پیدا کنیم دیدگاه
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های  ها حاکی از این است که جنگ با این حال، ارزیابی. ترین اسرار و رموز خلقت و مایه حیات است آب یکی از بزرگ: وی ادامه داد

درصد  59زمین  نیاز به آب در کره 0969دهد تا سال  ن میوی با بیان اینکه تحقیقات نشا. آینده بر سر منابع آب خواهد بود

ریزان کشورها شده است که چگونه این میزان آب تامین شود، در حالی  این موجب نگرانی مدیران و برنامه: یابد، گفت افزایش می

آب قابل استفاده در درصد منابع  19کنند تنها از  که یک سوم مردمی که در جهان و در کشورهای در حال توسعه زندگی می

وزیر نیرو با بیان این مطلب که دو سوم کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط . منطقه خود برخوردار هستند

های اخیر با  در سال: متر کاهش داشته که برابر یک سوم بارندگی جهان است، اظهار کرد میلی 056متر به  میلی 019بارندگی از 

سالی و تغییر اقلیم از نظر نوع، شدت، مدت و تعداد بارندگی مواجه بودیم و این در حالی است که متوسط هوای ایران پدیده خشک

 .های سطحی شده است ها و آب آب گراد افزایش داشته که این موجب تبخیر بیش از حد روان درجه سانتی 0نیز 

میلیارد مترمکعب کاهش یافت و  3..ارد مترمکعب بود که بعدها به میلی 69.زمانی متوسط آب تجدیدشونده کشور : وی ادامه داد

ای  شود که در هر منطقه وزیر نیرو با بیان اینکه امروزه در ادبیات آب دنیا بیان می. در زمان حاضر این میزان بسیار کمتر شده است

درصد از آب تجدیدپذیر  39و اگر بیش از  شود درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده شود آن منطقه دچار تنش آبی می 59بیش از 

درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را  83متاسفانه ما در حال حاضر بیش از : شود، اظهار کرد مصرف شود آن منطقه دچار بحران می

موجود حیات کنیم و بنابراین ناچاریم برای پایداری در توسعه و منابع آب، مصرف را کاهش دهیم؛ زیرا ادامه وضعیت  استفاده می

 .دهد انسان و تمدن ایران را مورد تهدید قرار می

جویی نخواهد بود و از  ای برای صرفه های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه وقتی هزینه کمی برای مصرف آب: وی در ادامه گفت

 .ود نداردجویی آب وج گذاران برای ارائه راهکارهای صرفه گذاری سرمایه ای برای سرمایه سویی نیز انگیزه

توان این مهم را  چیان با تاکید بر اینکه مصرف بهینه منابع آب با بخشنامه انجام شدنی نیست و با خواهش و تبلیغات هم نمی چیت

وی با اشاره به .کننده قرار نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت مادامی که آب به قیمت واقعی در اختیار مصرف: انجام داد، گفت

زمانی سد کرج پاسخگوی جمعیت تهران بود اما با توسعه شهرسازی و : آب شرب یکی از معضالت کشور است، گفتاینکه تامین 

توانند نیاز کامل  برداری قرار دارند و نمی افزایش روزافزون جمعیت امروزه سدهای لتیان، الر، طالقان و ماملو نیز مورد بهره

 .های بزرگی برای انتقال آب اجرا کنیم یم پروژهبنابراین ناچار. نشینان را تامین کنند پایتخت

استانداردهای آب شرب بسیار : وزیر نیرو با اشاره به اینکه آب برخی مناطق ممکن است دارای نیترات یا فلزات سنگین باشد، گفت

ی بخش خصوصی را های کالن است که همکار گذاری سختگیرانه است و باید به خوبی تصفیه شود و در این میان نیاز به سرمایه

. های اجرایی کشور قرار نگرفته است ماه از سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار سازمان 5با گذشت : وی ادامه داد. طلبد می

نیازمند این هستیم تا : ها به بخش خصوصی پیشرو بوده است، گفت چیان با بیان اینکه وزارت نیرو در واگذاری پروژه چیت

 .تری را از خود در بخش آب و برق به نمایش بگذارند ن بخش خصوصی حضور پررنگگذارا سرمایه

 بسیج عمومی برای بحران آب

معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور به معنای ایجاد 

بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان  حل: های اجتماعی در آینده خواهد بود، گفت بحران

رحیم میدانی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران . های فنی و علوم انسانی است و همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند حوزه

پراکندگی بارش وضعیت نامنظمی دارد،  ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و کشور ما از نظر: اظهار کرد

 .افتد درصد کشور اتفاق می 01ها در  درصد بارش 91طوری که 
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رسد و این عدد  میلیون نفر می 91.به  0901ها جمعیت کشور تا سال  بینی براساس پیش: معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت

رفت از  این سال حتی با وجود راندمان بسیار باال قادر به برون دهد که اگر وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد ما در نشان می

تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین و : وی تاکید کرد. وضعیت تنش آبی نخواهیم بود

دهد که حل  این مساله نشان می: میدانی تصریح کرد. های اجتماعی در آینده خواهد بود تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد بحران

 .های فنی و علوم انسانی است بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حوزه

گذاری کنونی آب  نظام قیمت: گذاری آب گفت رئیس کنفرانس ملی اقتصاد آب در ادامه با اشاره به نواقص موجود در بحث قیمت

های مختلف  و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و تقاضا در بخش 19برآمده از قوانین دهه 

معاون آب و آبفای وزیر نیرو اظهار . رو هستیم ها روبه ده و ما با انباشت تقاضا در این بخششرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کر

تواند بسیار راهگشا باشد و ما نباید  ویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند می استفاده از تجربیات کشورهای دیگر به: کرد

 .خود را اسیر آزمون و خطاهای دوباره کنیم

 غیرمجاز آب در کشور  ر چاهادامه حف

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه ورود اتاق بازرگانی به موضوع آب و مدیریت آن بسیار جدی، 

های زیرزمینی در  بخشی آب یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل: جانبه و مستمر است گفت همه

 .طور جد با مجریان باید همکاری کنند نفعان در به ثمر رسیدن این طرح، به ها و ذی پروژه است و تمام سازمان 1.قالب 

های غیرمجاز  ایم، این است که سرعت بسته شدن چاه اما آنچه تاکنون در اجرای این طرح شاهد آن بوده: سلطانی بیان کرد

وی . حلقه چاه مسدود شده است 099هزار و  0ری که تا پایان سال گذشته، تنها طو متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست، به

: های زیادی طول خواهد کشید، گفت های غیرمجاز با این سرعت پیش برود، تا زمان انسداد آنها سال با بیان اینکه اگر بستن چاه

های غیرمجاز بیشتر از  و شاید سرعت حفر چاهشود  های غیرمجاز آب حفر می ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه گفته

برای حل : نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در عین حال به مشکالت شوری آب اشاره و تصریح کرد. های موجود باشد بستن چاه

اتخاذ های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی  شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی

های رسمی  به رغم اینکه گزارش: وی تصریح کرد. سلطانی همچنین از مشهود نبودن دیپلماسی آب در دولت انتقاد کرد.نشده است

های  شده در بسیاری از سدها است، اما پروژه های کشور و حجم ذخیره آب درصدی روان 19بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود 

بنابراین اثری از اصالح رویکردهایی که مکررا عنوان شده : نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود. سدسازی کماکان ادامه دارد

 .افزاری اصالح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود ندارد نظیر اصالح رویکرد نرم

برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور به یک برنامه : چنان نازل است، گفتها هم وری آب کلیه بخش سلطانی با بیان اینکه بهره

فشار و  ها و امکانات در کنار توسعه آبیاری تحت توجه دولت به استفاده از کلیه ظرفیت: وی تصریح کرد. جامع فراگیر نیازمندیم

 .دایجاد ستاد مدیریت بحران، از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت وجود دار

 ضرورت واقعی شدن قیمت آب

گذاری آب  ریزی کشور نیز در این همایش عنوان کرد که تقاضا باید در قیمت معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

 شود در نتیجه به خود اجازه نخواهیم داد به گفته حمید پورمحمدی زمانی که قیمت آب برحسب تقاضا واقعی می. مدنظر قرار گیرد

 .که آب باکیفیت را برای مصارف کشاورزی غیرقابل بازده مصرف کنیم

ربط در حوزه آب  های اخیر خوشبختانه با همت سازمان ذی در سال: پورمحمدی با اشاره به پررنگ شدن مساله آب در کشور گفت

امیدواریم در دوره کنونی با : دوی افزو. های مختلف مساله بحران آب تبدیل به یک مساله همگانی شده است و همکاری دانشگاه
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بخشی وضعیت آب در کشور و کاهش عدم تعادل بیالن آب  گذاری داخلی و جذب فاینانس خارجی بتوانیم شاهد تعادل سرمایه

در سال : ریزی کشور درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان گفت معاون سازمان مدیریت و برنامه. زیرزمینی باشیم

میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاها اختصاص داده  199های تحت فشار و حدود  هزار میلیارد تومان برای طرح، حدود 05

های عقب افتاده تخصیص داده  میلیارد تومان به وزارت نیرو برای پیش بردن طرح 0199در همین سال حدود : وی تصریح کرد.شد

عنوان  کاالیی برای عرضه در بازار تابع تقاضای موجود است؛ در نتیجه آب نیز بهامروز قیمت هر : پورمحمدی خاطرنشان کرد. شد

توان با قیمت بسیار پایین آن را  کاالیی بسیار کمیاب و غیرقابل تولید از محدودیت خاصی برای عرضه برخوردار است و نمی

رحال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت به گفته پورمحمدی، د. صورت مناسب و با کیفیت در اختیار متقاضی قرار داد به

وی با . شود گذاری آب با توجه به تنوع مناطق اقلیمی و حتی استفاده از ابزارهای مالیاتی احساس می تدوین دستورالعمل ارزش

کرد موجب تداوم این روی: شود، گفت انتقاد از اینکه در بهره برداری از منابع آبی موضوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می

 .های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت شود، لذا باید حقابه تخریب بیشتر سرزمین می

 های متولی وجود ناهماهنگی بین دستگاه

ترین مشکل در بخش آب، نبود سند راهبردی مدیریت منابع  عمده: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این کنفرانس گفت

ای و مقطعی  های مرتبط در این مورد، جزیره منابع آبی قابل توجه در این بخش باعث شده تا دستگاه آب است و اختصاص نیافتن

اما سیاست : محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب مرتبط هستند، گفت. عمل کنند

 .راهبردی برای آنها در کشور تعریف نشده است

گیری یکسانی در کشور نداشته  مدت و بلندمدت در حوزه آب، جهت های میان فقدان سند راهبردی موجب شده تا برنامه: ودوی افز

. های توسعه کشور در این حوزه مورد قبول نباشد ها در این حوزه موجب شده که خروجی برنامه باشد و فقدان نظارت در این برنامه

. کند های متولی آب ادامه دارد و این شرایط مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می اهناهماهنگی بین دستگ: وی تاکید کرد

برابر بخش صنعت از منابع آبی  69بخش کشاورزی : پورابراهیمی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است، گفت

درصد است، اما ارزش افزوده  6و سهم صنعت درصد  09سهم کشاورزی از مصرف منابع آبی کشور : وی گفت. کند استفاده می

بررسی الیحه برنامه : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد. بخش کشاورزی در اقتصاد، تنها یک چهارم بخش صنعت است

گذاری آن در کشور است تا به این ترتیب مدیریت  ششم توسعه در مجلس فرصت مناسبی برای تشکیل و توسعه بازار آب و قیمت

 .های زیربنایی فراهم شود گیری از ریل سنتی خارج و زمینه برای تصمیم آب

/news/fa/ir.iana.www//:http60308D%/0%DB%BE% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات نظام آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات نظام / / بهداشت منتفی استبهداشت منتفی است  واگذاری امور دامپزشکی به وزارتواگذاری امور دامپزشکی به وزارت

  مردادمرداد  2.2.دامپزشکی از دامپزشکی از 
موضوع واگذاری سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالً : رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

 .منتفی است

ازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت، درمان موضوع واگذاری س: رئیس سازمان غیردولتی نظام دامپزشکی کشور گفت

 .و آموزش پزشکی فعالً منتفی است

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا صفری امروز در نشست خبری این سازمان در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر وضعیت واگذاری 

جانب کمیسیون بهداشت، درمان و  در سال گذشته این بحث از: دامپزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود

های مجلس برگزار شد، اما تا آنجا که بنده اطالع دارم،  آموزش پزشکی مطرح و چندین جلسه در این راستا در مرکز پژوهش

 .پیگیری این بحث فعالً منتفی است

تنها : مربوطه است، خاطرنشان کردوی با اشاره به اینکه در بیشتر کشورهای دنیا امور دامپزشکی زیر نظر کشاورزی و وزارتخانه 

 .کنند دامپزشکی سه کشور عضو جهانی بهداشت زیر نظر حوزه وزارت بهداشت فعالیت می

تنها اجرای آن باید زیر نظر وزارت کشاورزی باشد، بلکه باید از  سالمت غذا از مزرعه تا سفره یک زنجیره است و نه: صفری ادامه داد

کند که این سازمان تحت نظر کدام ارگان  می به مسئوالن دامپزشکی سپرده شود؛ البته فرقی نمیتولید محصوالت دا 99.صفر تا 

 .یا نهاد فعالیت داشته باشد، مهم پیشروی در سالمت و اقتصاد غذا است

 0.طبق ماده : وی با بیان اینکه قرار بود پنج درصد بودجه سالمت به دامپزشکی اختصاص یابد، اما این اتفاق نیفتاد، تأکید کرد

نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی باید وابستگی ناظران بهداشتی با صاحبان کسب و کار از نظر پرداخت حقوق قطع  آیین

ای جدی گرفته شود؛ جلسات متعددی در  نامه شده و الزم است در راستای بهبود سالمت غذایی و اعمال نظارت بهینه، چنین آیین

 .صورت کامل اجرا نشده و تعلل بیش از این جایز نیست ، اما تاکنون بهاین زمینه برگزار شده

 عضو نظام دامپزشکی ۰۵۵.رشد ساالنه 

 199هزار و  اند که ساالنه رشدی یک نفر عضو سازمان شده 6.9هزار و  65به گفته رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، تاکنون 

نفر دکترای عمومی و مابقی از  398هزار و  5.نفر دکترای تخصصی،  898نفری را تجربه کرده است؛ طبق آخرین آمارها، 

 .ها در سراسر کشور عضو این سازمان هستند تکنسین کارشناسان ارشد، کارشناسان و کمک

افزاری  دوره آموزشی، توسعه برآیند نرم 099هزار و  کمیته تخصصی، برگزاری یک 5.تخصصی، تشکیل  -کنگره علمی  9.برگزاری 

های مختلف از دیگر  فقره پروانه 931هزار و  63رسانی دقیق در حوزه دامپزشکی به اعضا و صدور  گیری و اطالع ک به ارتباطو کم

 .مواردی بود که صفری به آن اشاره کرد

مردادماه سال  0. شود که ثبت نام نامزدها از ماه برگزار می ساله، هفتم آبان چهارمین دوره انتخابات نظام با تأخیر سه: وی یادآور شد

 .جاری آغاز خواهد شد
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های مختلف از  تشکیل کمیته: عضو بانوی دامپزشکی در کشور داریم، تصریح کرد 999هزار و  صفری در پایان با اشاره به اینکه پنج

اعضا شکل اقدامات مؤثر دیگری بود که توسط این سازمان پیگیری شد و در این راستا کمیته بانوان دامپزشک که به پیشنهاد 

 ./های گذشته کمتر به آن توجه شده بود شود که در سال گرفت، از مواردی تلقی می

/news/fa/ir.iana.www//:http60389D%/0%88%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/32687/%D9%88%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

75 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران از درجه اعتبار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران از درجه اعتبار   مجمع عمومی و انتخاباتمجمع عمومی و انتخابات

  ساقط شدساقط شد
مجمع عمومی برگزار شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی  :معاونت تشکل های اتاق ایران اعالم کرد 

 .ایران، از درجه اعتبار ساقط بوده و مورد تأیید اتاق ایران نیست

پس از اطالع از نقص  :اعالم کرد های اتاق ایران در اطالعیه ای  معاونت تشکل ،«فودپرس»زارش پایگاه خبری اقتصاد غذا به گ

مدارک و اطالعات این اتحادیه، پیگیری و مکاتبات متعددی برای رفع این نقایص و تکمیل مدارک با اتحادیه یاد شده انجام داد، اما 

 .ر تکمیل مدارک و انجام روال قانونی برگزاری مجمع از سوی دبیرخانه این اتحادیه صورت نگرفتمتأسفانه هیچ اقدامی مبنی ب

متأسفانه این اتحادیه بدون اقدام در خصوص تکمیل مدارک و انجام تشریفات قانونی و  :در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است

برگزاری مجمع عمومی کرده که این مجمع و تصمیمات آن از درجه های اتاق ایران اقدام به  بدون حضور نماینده معاونت تشکل

 .اعتبار ساقط بوده و از سوی اتاق ایران مورد تأیید و پذیرش نیست

گفتنی است چندی پیش مجمع عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران به منظور تصویب صورت های 

 .بازرس جدید تشکیل شده بود مالی و تعیین اعضای هیات مدیره و
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  حمایت مجلس از سیاست جهاد کشاورزی برای توسعه معامالت در بورس کاالحمایت مجلس از سیاست جهاد کشاورزی برای توسعه معامالت در بورس کاال
طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، عرضه : نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

محصوالت در بورس کاال نتایج زیادی برای اقتصاد دارد و مجلس در این زمینه به طور کامل از سیاست های دولت 

 .حمایت خواهد کرد

ه محصوالت اساسی کشاورزی در بورس کاالی ایران به منظور شفافیت و به گزارش ایرنا، به تازگی وزیر جهاد کشاورزی از عرض

 .واقعی شدن معامالت این بخش خبر داده است

در معامالت بورس کاالی : در این رابطه جالل محمود زاده، نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت وگو با ایرنا افزود

رهایی که از بورس خارج می شود، می توان نقشه راهی برای روند تولید کاالهای ایران، همه چیز قابل رصد و شفاف است و آما

در بازار محصوالت کشاورزی، واسطه گران زیادی فعالند که از رسیدن سود : وی اظهار داشت. کشاورزی و توسعه این بخش باشد

این رو عرضه گسترده محصوالت واقعی به دست تولیدکنندگان و همچنین کشف واقعی محصوالت جلوگیری می کنند، از 

 . کشاورزی در تاالر شفاف بورس کاال و امکان رصد و نظارت معامالت می تواند عمده این واسطه گری ها را حذف کند

روند درست کشف قیمت محصوالت کشاورزی در بازاری شفاف و رقابتی : این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت

ی از کشورها، بورس های کاالیی این وظیفه را برعهده دارند؛ در کشور ما نیز از سال ها پیش، بورس مشخص می شود که در بسیار

محمود زاده با بیان اینکه بورس کاال نماد شفافیت و کشف . کاال فعالیت خود را شروع کرده و امروز به بلوغ خوبی رسیده است

در نهادهای دولتی، دخالت هایی در روند آزاد معامالت بورس کاال  هرچند در سال های اخیر برخی مسئوالن: قیمت است، افزود

داشته اند و محدودیت هایی در این بازار اعمال کردند، اما با توجه به اینکه دولت کنونی اعتقادی به قیمت و روند معامالت دستوری 

اول کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نایب رئیس .ندارد، به نظر می رسد که کارایی بورس کاال روز به روز افزایش یابد

اگر امروز موانعی قانونی یا نرم : بورس کاال باید همسو با افزایش وظایفش نسبت به ارتقا خود از جنبه های مختلف تالش کند، گفت

ک مسووالن رفع افزاری و سخت افرازی در بورس کاال برای عرضه گسترده محصوالت از استان های مختلف وجود دارد، باید با کم

نماینده مردم آذربایجان غربی در . شود تا بتوانیم در سال های آینده اثرات رانت و داللی را از بخش کشاورزی کشور پاک کنیم

اجرای قیمت تضمینی در بورس : قانون بهره وری کشاورزی اشاره کرد و افزود« 66»مجلس شورای اسالمی در ادامه به اجرای ماده 

شاورز، دولت و صنعت کشاورزی است و از جمله مزیت های آن کاهش بار مالی سنگین دولت، حذف پروسه طوالنی کاال به نفع ک

محمودزاده با بیان اینکه طرح قیمت . مدت پرداخت پول کاالهای خریداری شده و کشف عادالنه قیمت ها در بورس کاالست

ت تضمینی به جای خرید تضمینی، به نوعی نقش دولت در قیمت با اجرای طرح قیم: تضمینی حامی کشاورزان است، اظهار کرد 

وی اضافه . گذاری محصوالت کشاورزی کمرنگ و انگیزه کشاورزان برای تولید نیز به دلیل دریافت سود واقعی دوچندان می شود

 خواهیم بود که البته برای قوانین در همه زمینه ها باید اجرا شوند و ما بزودی شاهد عرضه کاالهای کشاورزی در بورس کاال: کرد

اجرای هر چه سریع تر این قوانین، ما در مجلس تالش می کنیم و از وزارت جهاد کشاورزی می خواهیم تا به بهترین شکل ممکن 

 . این کار را انجام دهد؛ در این زمینه مجلس به محمود حجتی وزیر کشاورزی کمک های الزم را خواهد کرد

رفتن سود به جیب تولید کنندگان، تعادل »ترین و مهم ترین مزیت بورس کاال برای بخش کشاورزی را  محمودزاده همچنین، ساده

 .عنوان کرد« قیمت ها، رضایت مصرف کنندگان و کنترل مناسب بازار
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  1۵: تاریخ

  احیای پارک ملی دریاچه ارومیهاحیای پارک ملی دریاچه ارومیه/ / سد اجرایی و مطالعاتی متوقف شدسد اجرایی و مطالعاتی متوقف شد  1111فعالیت فعالیت 
ای که با  برنامه. کشاورزی است درصدی مصرف آب در بخش  59اجرای کاهش  های ویژه ستاد احیا در پنج سال اول  یکی از برنامه

گزارش  طبق این . شروع شد 06-05ارومیه از سال آبی  سد بزرگ حوضه آبریز دریاچه  0.بر برنامه مصارف  عنوان نظارت دقیق 

راهکاری که . کشاورزی کاهش یافت درصد رهاسازی برای مصارف  8.براین اساس نیز  مبنای کار قرار گرفت و  600.-06سال آبی 

  . مدت دو سال اجرا شد بدون هزینه به 

مصرف آب کشاورزی از طریق  های فاز احیا، کاهش  اولویت در برنامه. شود آغاز می مسال فاز اصلی احیای دریاچه ارومیه از مهر ماه ا

حقابه دریاچه  های نوین در راستای رعایت  کشاورزی به آبیاری اراضی کشاورزی جدید، تبدیل حداکثری اراضی  ایجاد محدودیت در 

بینی  پیش. های سطحی و زیرزمینی است آب بخشی، مدیریت و کنترل برداشت از منابع  تعادل ی ها ارومیه، تسریع در اجرای پروژه

ای  جان تازه . گردد سال آینده زنده و به حالت اکولوژیک خود باز  9.  بندی، دریاچه ارومیه حداکثر تا  با رعایت برنامه زمان شود  می

هرچند منتقدان دولت این اتفاق را . است ی دریاچه ارومیه، به کالبد آن بر گشته ستاد احیا های فاز تثبیت  که مدتی است با برنامه

گیری وضعیت  شکل عمومی ستاد احیای دریاچه ارومیه آنچه امروز باعث  دهند، اما به گزارش روابط  های اخیر نسبت می بارش به 

مترمکعب  میلیون  193کسری اقدامات از جمله رهاسازی ی های مناسب سال جاری بوده بلکه اجرای  بارش موجود شده است؛ نه تنها 

حوضه آبریز این دریاچه، توقف  های  ؛ ساماندهی و الیروبی رودخانه05و  06زمستان  آب از سدهای بوکان، ساروق و حسنلو در 

  . است دست اجرا و یا مطالعه حوضه آبریز دریاچه ارومیه  سد در  66فعالیت 

شق نهر سنتی در  099از  ، مسدود کردن بیش 01زمان منتهی به اردیبهشت  رفته توسط این ستاد در از دیگر اقدامات انجام گ

سدهای  دریاچه ارومیه، عدم تحویل آب مازاد ورودی به  سد بزرگ حوضه آبریز  0.دقیق بر برنامه مصارف  فصول غیرزراعی، نظارت 

یکی از   . سطحی و زیرزمینی حوضه است هش برداشت از منابع آب کشاورزی، کنترل و کا حوضه آبریز دریاچه ارومیه به بخش 

در این . دریاچه ارومیه بوده است از زمان آغاز فعالیتش توقف سدهای حوضه آبریز  های جدی ستاد احیای دریاچه ارومیه  برنامه

متوقف شده  کنار سایر سدهای این حوضه  باراندوز و نازلو در ادامه اجرای چهار سد بزرگ ملی سیمینه، لیالن،  راستا نیز تاکنون 

. رود پدید بیاورند؛ تاحدودی ازبین می شد این سدها در آینده نه چندان دور  بینی می پیش بدین ترتیب اثرات مخربی که . است

داشتی سقز که با مشکالت به ویس از فهرست خارج شد تا تامین آب شرب مردم  گفتنی است در میان سدهای متوقف شده؛ چراغ  

کلنگ آن به زمین خورد؛ تا آغاز کار ستاد احیای  اولین  688.سد چراغ ویس که از سال . تامین شود رو بودند،  متعددی روبه

 81اخیر، پیشرفت آن به  میلیاردی این ستاد در سه سال  809با حمایت مالی  دریاچه ارومیه بیش پیشرفت قابل توجهی نداشت و  

  608.آب در سال  میلیون متر مکعب  399برای انتقال هدف گذاری  . درصد رسید

ستاد احیای دریاچه ارومیه  های  ترین طرح پیکره آبی دریاچه ارومیه یکی از بزرگ های مجاور تا اتصال کامل به  انتقال آب از حوضه

 683.طرح انتقال آب از سال گفتنی است  . شود می میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه منتقل   399است که با اتمام آن 

 .درصد بود 6.پیشرفت پروژه  00تا بهمن سال  االنبیا آغاز شد؛ اما  پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم توسط 

طبق پیش بینی  . درصد رسیده است 00پروژه، پیشرفت آن اکنون به  دنبال حمایت مالی ستاد احیای دریاچه ارومیه از این  به  

شود؛ به دنبال این  روز دیگر آغاز می 59  دوم حدود   TBM  حفاری دستگاه شماره دو یعنی ه ارومیه، عملیات ستاد احیای دریاچ

  . شود آب به دریاچه سرازیر می 590.  اتفاق تا سال 

 های مجاز کنترل برداشت چاه های غیرمجاز و  میلیارد ریال برای توقیف چاه 616 
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برداشت از منابع آب سطحی و  کنترل و کاهش  ارومیه در دستور کار قرار داده؛  احیای دریاچه های کلیدی که ستاد  یکی از برنامه

 616تاکنون  براین اساس . های غیرمجاز پایان دهد برداشت کننده  ای که قصد دارد به وضعیت نگران برنامه. است زیرزمینی حوضه 

سه استان همجوار دریاچه در نظر گرفته شده  های مجاز در  رل برداشت چاههای غیرمجاز و کنت چاه میلیارد ریال اعتبار برای توقیف 

بازرسی کنترل  اکیپ گشت و  01.کارگیری  احیای دریاچه ارومیه به های ستاد  اما روند اجرای این برنامه طبق گزارش . است

مورد توقف دستگاه  00مبه غیرمجاز، موتورتل  01.چاه غیرمجاز، برچیدن  599.زیرزمینی، پلمب  های سطحی و  برداشت از آب

گفتنی است در صورتی که  . دار مجاز است های برق هوشمند بر روی چاه کنتور  6999در استان آذربایجان غربی و نصب  حفاری 

  . شود مترمکعب آب در سال به دریاچه سرازیر می میلیون  19.غیرمجاز در این مناطق حذف شوند؛  های  تمامی موتورتلمبه

 رود رود به سیمینه تصال زرینها

کنند؛ ساماندهی و الیروبی  می ارومیه را به ناتوانی در احیای دریاچه ارومیه متهم  درحالی که منتقدان دولت، ستاد احیای دریاچه 

انتقال  رومیه و های منتهی به دریاچه ا آب در مسیر آبراهه آبریز دریاچه ارومیه در راستای کاهش تلفات انتقال  های حوضه  رودخانه

به سیمینه رود  برنامه اتصال زرینه رود  606.گفتنی است در اسفند  . اخیر انجام شد های  آب به پیکره آبی آن با سرعت در سال

الزم به ذکر است، اتصال زرینه رود به  . پایان یافت  605.میلیارد ریال در آبان  59.اعتباری معادل  ماه با  0آغاز شد و ظرف مدت 

براساس گزارش این ستاد، پروژه  . کیلومتر به اتمام رسید 01  سه میلیون مترمکعب عملیات خاکبرداری در طول  یمینه رود با س

اتمام ر  میلیارد ریال به  09.ماه با مبلغی معادل  ..مدت  های آذربایجان غربی در  آجی چای و دیگر رودخانه الیروبی رودخانه 

  . سید

 هزینهای بدون  پروژه

ای که با  برنامه. کشاورزی است درصدی مصرف آب در بخش  59اجرای کاهش  های ویژه ستاد احیا در پنج سال اول  یکی از برنامه

گزارش  طبق این . شروع شد 06-05ارومیه از سال آبی  سد بزرگ حوضه آبریز دریاچه  0.بر برنامه مصارف  عنوان نظارت دقیق 

راهکاری که . کشاورزی کاهش یافت درصد رهاسازی برای مصارف  8.براین اساس نیز  ر قرار گرفت و مبنای کا 600.-06سال آبی 

  . مدت دو سال اجرا شد بدون هزینه به 

 پارک ملی دریاچه ارومیه

سازمان  ای که برنامه. ارومیه است ارومیه حفاظت از اکولوژیک پارک ملی دریاچه  یکی از مباحث مورد توجه ستاد احیای دریاچه 

گذشته  ای که در سال  میلیارد ریال هزینه کرده؛ پروژه  6./1رقمی معادل  05ستاد تا پایان سال . کند می محیط زیست اجرا 

 .درصدی داشته است 99.پیشرفت 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

های های   درصد پروندهدرصد پرونده  8۵8۵با عملکرد درست ضابطین با عملکرد درست ضابطین / / ضابطین دادگستری، بازوی توانمند دستگاه قضاییضابطین دادگستری، بازوی توانمند دستگاه قضایی

  خواری در نطفه خفه خواهد شدخواری در نطفه خفه خواهد شد  زمینزمین
عمل کنند شاهد تسهیل و تسریع چنانچه ضابطین به وظایف قانونی خودشان : دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس گفت

 .طبیعی خواهیم بود های منابع های متخلفین عرصه در رسیدگی به پرونده

چنانچه ضابطین به وظایف قانونی خودشان عمل کنند شاهد : دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس گفت

 . هیم بودطبیعی خوا های منابع های متخلفین عرصه تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده

طبیعی استان تهران  دادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس در آئین افتتاحیه دوره آموزش ضابطین دادگستری همکاران منابع

که در محل آمفی تئاتر شهرداری این شهرستان برگزار گردید، با بیان اینکه ضابطین دادگستری بازوی توانمند دستگاه قضائی به 

های  چنانچه ضابطین به وظایف قانونی خودشان عمل کنند شاهد تسهیل و تسریع در رسیدگی به پرونده: آیند گفت شمار می

 . طبیعی خواهیم بود های منابع متخلفین عرصه

ضابطین نوعاً به عنوان : طبیعی و آبخیزداری استان تهران، حیدر فتاحی افزود کل منابع رسانی اداره به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

ها نقش بسیار مهمی را ایفا کنند که در مورد ضابطین خاص  توانند در فرآیند عدم اطاله رسیدگی به پرونده یس قضائی میپل

طبیعی به قوانین و مقررات و ضوابط  طبیعی این نقش از اهمیت بسیار باالئی برخوردار بوده و اگر ضابطین در حوزه منابع منابع

خواری در نطفه خفه خواهد شد  های زمین درصد از پرونده89و به موقع وارد عمل شوند بیش از مربوطه آشنائی کامل داشته باشند 

های  خواری، کوه خواری و تخریب عرصه و ارتقای امنیت قضائی خصوصاً در بحث پیشگیری از جرائم سازمان یافته همچون زمین

 .طبیعی را بدنبال دارد منابع

برگزاری دوره آموزش : کنندگان دوره آموزش ضابطین دادگستری اظهارداشت ع شرکتوی در بخش دیگری از سخنان خود در جم

گذار بر عهده دادستان گذاشته است و ریاست و  طبیعی تکلیفی قانونی است که قانون ضابطین دادگستری برای همکاران منابع

 .نظارت بر ضابطین نیز بر عهده وی است

های الزم را  ضابطین دادگستری که تحت تعلیمات دادستان آموزش: اطرنشان کرددادستان عمومی و انقالب شهرستان پردیس خ

توانند در کشف جرم،  شوند درواقع می بینند و با فرآیندهای رسیدگی، نحوه برخورد با جرائم مربوطه و تحقیق آشنا می می

آثار جرم، انجام تحقیقات مقدماتی و در ابالغ  آوری ادله جرائم، شناسائی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن جمع

 .و اجرای تصمیمات قضائی نقش موثری را ایفا نمایند

گذار  طبیعی که قانون ها موجب تقویت بیشتر مسائل رفتاری، علمی و آموزشی همکاران منابع این دوره: فتاحی در ادامه اضافه کرد

 .رجا که اقدام مجرمانه وجود داشته باشد وظیفه ضابط است که ورود کندداند خواهد شد و ه ایشان را بعنوان ضابطین خاص می

وی مورد وثوق و اعتماد بودن، گذراندن دوره آموزشی و داشتن کارت ضابطین دادگستری را از شرایط فرد ضابط دانست و تصریح 

از قبیل اتاق فکر، پشتوانه مالی و بکار گرفتن  کنند و با استفاده از تمامی امکانات خواران به صورت سازمان یافته عمل می زمین: کرد

شوند که برای مقابله با آنان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اراضی ملی  مشاوران حقوقی ورزیده وارد عرصه زمین خواری می

المال  انفال و حقوق بیتخواری و دفاع از  الزم است تا تیم حقوقی متخصص همراه با مستندات قانونی وارد عرصه مبارزه با زمین

طبیعی و آبخیزداری استان تهران در این آئین با اشاره به اینکه برگزاری دوره ضابطین  بر اساس این گزارش مدیرکل منابع.شود
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تی المال و حفاظت از انفال نیاز به ابزار و امکانا حفظ حقوق بیت: کند گفت المال فراهم می دادگستری زمینه را برای حفظ بهتر بیت

 .شود دارد که بخش اساسی این ابزار و امکانات علم و دانشی است که برای حفاظت از انفال بکار برده می

های  های به عمل آمده مبین این واقعیت است که به تعویق افتادن و به نتیجه نرسیدن بسیاری از پرونده بررسی: علی کیان افزود

ها است که بدلیل کمبود اطالعات همکاران و مأمورین  به نواقص موجود در پرونده مربوط  طبیعی های منابع تصرف و تخلف به عرصه

ها به روز گردیده و  ها، آموزش منابع طبیعی که در خط مقدم مشغول به فعالیت هستند ایجاد شده است که با برگزاری این دوره

ها به نفع دولت و  د و در نتیجه مسیر پیگیری مطلوب پروندهطبیعی از ابتدا اقدامات اولیه را بدرستی انجام خواهند دا همکاران منابع

 .شود المال هموار می در راستای حفظ حقوق بیت

خواری نسبت به گذشته دانست و تصریح  تر شدن پدیده زمین وی افزوده شدن علم و آگاهی افراد سودجو را از عوامل مهم پیچیده

طبیعی با قوانین و مقررات  گردهای مختلف آنان ضروری است تا همکاران منابعخواران و برخورد با ش برای مقابله با زمین: کرد

ها به  های تخلف و پیگیری به موقع از مراجع قضائی موانع را از سر راه رسیدن پرونده مربوطه آشنا باشند و از ابتدا با تکمیل پرونده

 .نتیجه مطلوب و به نفع دولت بردارند

ای از همکاری خوب دستگاه  اری استان تهران برگزاری دوره آموزش ضابطین دادگستری را نمونهطبیعی و آبخیزد مدیرکل منابع

 .طبیعی دانست قضائی با مجموعه منابع
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 و سیاست ها برنامه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  رودرود  درصدی قندها نمیدرصدی قندها نمی  ۵.۵.صنایع غذایی زیر بار مصوبه اجباری کاهش صنایع غذایی زیر بار مصوبه اجباری کاهش 
های قبلی است  های صنایع غذایی برابر با تغییر فرموالسیون طعم و مزه و مرجوع شدن سفارش درصدی قند در فرآورده 9.کاهش 

 .ای است که نتیجه تصمیمی احساسی و جزیره

های  های صنایع غذایی برابر با تغییر فرموالسیون طعم و مزه و مرجوع شدن سفارش درصدی قند در فرآورده ۵.کاهش 

 .ای است قبلی است که نتیجه تصمیمی احساسی و جزیره

بر اساس : گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  های صنفی صنایع غذایی کشور امروز در گفت مدیره کانون انجمن عضو هیأت

های غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان سراسر کشور باید همه واحدهای تولیدی مواد  مصوبه معاونت

 .درصد میزان قند موجود در محصوالت غذایی خود را کاهش دهند 9.غذایی و آشامیدنی 

ساخت موجود حاوی قند، حداکثر شش ماه آینده اصالح و پروانه های  در این مصوبه تأکید شده که پروانه: احمد آزادمرد افزود

 .درصد قند کل صادر شود 9.ساخت جدید با کاهش حداقل 

تواند تنها با یک  های غذایی است و نمی درصد قند به معنای تغییر فرموالسیون طعم و مزه فرآورده 9.کاهش : وی خاطرنشان کرد

صنایع غذایی بر اساس فرموالسیون تأییدشده اداره استاندارد، پروانه ساخت گرفته و : مه دادآزادمرد ادا.مصوبه محمل اجرا پیدا کند

 .اند با همین رویکرد وارد قرارداد با مشتریان داخلی و خارجی خود شده

الی مرجوعی رو شود و حجم با تواند با پذیرش مشتریان صنعت روبه چنین تغییر ناگهانی در تولید مواد غذایی نمی: وی تصریح کرد

کاهش مصرف قند تا سطح : های صنفی صنایع غذایی کشور یادآور شد مدیره کانون انجمن عضو هیأت.دنبال خواهد داشت کاال را به

 .صورت تدریجی صورت گیرد تا ذائقه مشتریان به آن عادت کند درصد باید به 9.

ها فعالیت آزمایشگاهی را پشت  ر نوشابه، آبمیوه و انواع سس سالهای غذایی نظی فرموالسیون بسیاری از فرآورده: آزادمرد تأکید کرد

 .درصد کاهش داد 9.توان با یک مصوبه یک مؤلفه آن را تا  اند و نمی سر گذاشته

ای که تنفسی نیز برای زمان اجرای آن داده نشده و تأکید شده بالفاصله ابالغ و  رسد چنین مصوبه نظر می به: وی اظهار داشت

 .ای اتخاذ شده است د، بیشتر از آنکه توجیه علمی و منطقی داشته باشد، احساسی و جزیرهاجرایی شو

مبارزه با دیابت و کاهش قند مصرفی البته اقدامی مؤثر در سالمت غذایی مردم است، اما برای کاهش آن : آزادمرد در پایان گفت

 .ریزی کرد باید سیستماتیک به آن نگریست و برای آن برنامه

های خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی وزارت بهداشت با صدور  کل نظارت و ارزیابی فرآورده ماه سال جاری اداره وردینفر 00

 ./زمانی شش ماهه را برای اصالح و پروانه ساخت جدید این دسته از واحدهای صنایع غذایی ابالغ کرد ای، مدت اطالعیه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

شکری، قائم مقام موسسه رازی شکری، قائم مقام موسسه رازی / / برای تجاری کردن دانش فنیبرای تجاری کردن دانش فنی  ""رازیرازی""تشکیل شورای خبرگان در تشکیل شورای خبرگان در 

  شدشد
المللی، تحقیقات توسعه ای و انتقال دانش فنی به گسترش روابط بین : رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

 .بخش خصوصی در داخل و خارج کشور در دستور کار موسسه رازی است

گسترش روابط بین المللی، تحقیقات توسعه ای و انتقال : رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

 .موسسه رازی استدانش فنی به بخش خصوصی در داخل و خارج کشور در دستور کار 

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام در نشستی با حضور معاونان، مدیران، روسای شعب و روسای بخش های 

در دو سال گذشته طی جلسات مختلف، سند : مختلف موسسه رازی که پیش از ظهر دوشنبه در محل این موسسه برگزار شد، گفت

رازی با دقت نظر در جمله به جمله این سند تدوین شد و در اختیار وزیر جهاد کشاورزی قرار تجاری سازی فرآورده های موسسه 

 .گرفت

سند نهایی سیاست های تجاری سازی آبان ماه سال گذشته از سوی وزیر جهاد کشاورزی به موسسه رازی ابالغ و به : وی افزود

 .شکل جدی در دستور کار قرار داده شد

ی ابالغیه دیگری از سوی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تشکیل کمیته ای سه نفره با هدف توسعه ارتباطات به تازگ: وی ادامه داد

و نظارت بر واگذاری دانش فنی صادر شده که ملزم به ( R&D)بین المللی، گسترش پژوهش به ویژه در حوزه تحقیقات توسعه ای 

ی است، با اشاره به وظیفه اساسی موسسه رازی بر پیگیری و اجرای کهرام که یکی از اعضای این کمیته عال .اجرای آن هستیم

در جلسات قبل نیز بارها تکرار کرده ام که موضوع تجاری سازی فقط مربوط به انتقال دانش : سیاست های تجاری سازی تاکید کرد

 .فنی فرآورده های تولیدی موسسه رازی و نیز تولید فرآورده های جدید است

در : که فهم ما از تجاری سازی، انتقال دانش فنی به بخش خصوصی توانمند در داخل و خارج کشور است، تاکید کردوی با بیان این

 .ابالغیه جدید نیز بر همین موضوع تاکید شده است

با تشکیل شورای خبرگان، تمام : رئیس موسسه رازی در ادامه از ایجاد ساختار تیم تجاری سازی این موسسه خبر داد وگفت

 .باحث و سیاست گذاری های مربوط به تجاری سازی در این شورا طرح می شود و به تصویب می رسدم

 .به گفته وی، غالمرضا شکری که به تازگی حکم قائم مقام ریاست موسسه را دریافت کرده، مجری این سیاست ها است

این موضوع از برنامه های اصلی : کشاورزی خواند و گفتکهرام، توسعه روابط بین الملل را دیگر نکته مهم ابالغیه اخیر وزیر جهاد 

 .به همین علت در چارت سازمانی، مدیریت روابط بین الملل، در سطح معاونت ارتقا داده شد. است 01موسسه رازی در سال 

فنی و هم در  وی ابراز امیدواری کرد، در سطح روابط بین الملل هم در بخش تجاری در قالب صادرات محصوالت و انتقال دانش

بخش ارتباطات بین الملل، همچنین تبادل دانش فنی تولیدات در داخل و خارج کشور، سیاست های کاربردی در این موسسه 

رئیس موسسه رازی، تاکید روی بخش تحقیقات و به شکل خاص تر، تحقیقات توسعه ای محصوالت موسسه را از نکات .اتخاذ شود

در  03و  01این موارد مهم در سال : و از پیش بینی برنامه هایی در این بخش خبر داد و افزودبرجسته این ابالغیه عنوان کرد 

 ./موسسه رازی گسترش خواهد یافت
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  چقدر ریل صادراتی محصوالت کشاورزی هموار است؟چقدر ریل صادراتی محصوالت کشاورزی هموار است؟/ / برقراری پل ویتامین بین ایران و روسیهبرقراری پل ویتامین بین ایران و روسیه
طرح برقراری پل ویتامین بین ایران و روسیه به تازگی تدوین شده و قرار است طبق آن میوه های مورد نیاز این کشور از سوی 

 .ایران تامین شود

تواند پشتوانه محکمی برای  ؛ یکی از صنایعی که میاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه خبرنگار صنعت و تجارت به گزارش 

 .ارتقای صادرات غیر نفتی کشور در دوران افت قیمت نفت و هموار شدن مسیر تجارت با سایر کشورها باشد، صنایع غذایی است

به دلیل موقعیت ویژه کشور از لحاظ حاصلخیزی خاک ، دارا بودن آب و هوای مطلوب و محصوالت متنوع، صنایع غذایی ایران 

المللی دارد، اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که برای حضور مداوم و موفق در عرصه  ای در بازارهای بین جایگاه ویژه

المللی و احترام به  فرآوری محصوالت غذایی به تنهایی کافی نیست بلکه رعایت استانداردهای بین رقابت جهانی، قابلیت پرورش و

  .سلیقه مشتریان در بازارهای هدف الزمه کار است

 .ها پیگیری می کنیم صادرات مواد غذایی و جایگاه این صنعت را در سه کشور هدف از دید مسئولین آن  در این گزارش وضعیت

 برقراری پل ویتامین بین ایران و روسیه 

خبرنگار اقتصادی ایلنور باتیرشین معاون اول انستیتو صادرات ایران و روسیه درباره برقراری پل ویتامین بین ایران و روسیه به 

و از آنجایی که آب و هوای ایران برای پرورش میوه و سبزیجات این طرح به تازگی تدوین شده : ، گفتباشگاه خبرنگاران جوان

مناسب است و مردم روسیه به ویتامین های این محصوالت نیاز دارند لذا طبق آن میوه های مورد نیاز خود را از این طریق تأمین 

ر در زمینه صادرات و واردات مواد غذایی میلیارد دال 0بازار روسیه بسیار بزرگ است و ساالنه حدود : وی در ادامه افزود.خواهیم کرد

کار می کند و در طی سه سال اخیر تحریم های ایجاد شده بین روسیه و کشورهایی که مبادله میوه داشتند باعث کاهش واردات 

 .شده و با توجه به اینکه در حال حاضر راه تجارت با ایران باز است از این موقعیت می توانیم، استفاده کنیم

در حال حاضر حجم تبادالت بین ایران و روسیه در حدود یک میلیارد دالر : اول انستیتو صادرات ایران و روسیه، اظهار داشت معاون

 .برابر افزایش داشته باشد 6است ولی با توجه به جمعیت گسترده کشور ما این میزان مبادالت می تواند تا حدود 

درات روسیه به محصوالت غذایی نیاز دارند و طالب کیفیت باالی محصوالت صادر شبکه های واردات و صا: وی همچنین عنوان کرد

 .شده به این کشور هستند و به همین منظور میوه ها از هر لحاظ حتی از نظر اندازه باید استاندارد باشد

نظم و طبق برنامه صورت باید مبحث صادرات به کشور روسیه به صورت م: باتیرشین در تشریح موقعیت بازار روسیه اذعان داشت

گیرد و اینگونه نباشد که در بین مسیر خط مبادالت قطع شود، در صورتی که تجار ایرانی بتوانند این موارد را رعایت کنند بازار 

 .کشور ما موقعیت خوبی برای آنها خواهد بود

ین کشور متوقف شده و در صورتی که بتوانیم بعد از تیره شدن روابط ترکیه و روسیه واردات گوجه فرنگی از ا: وی در ادامه گفت

 .بذر گوجه فرنگی ترکیه را در ایران پرورش دهیم از این طریق نیاز خود را تأمین خواهیم کرد

با تاکید بر اینکه بسیاری از صادرکنندگان ایرانی استانداردهای مد نظر کشور روسیه را   معاون اول انستیتو صادرات ایران و روسیه

اکثر واردات کشور روسیه از طریق فروشگاه و شبکه های بزرگ این کشور صورت می گیرد که توقعات : کنند،گفت رعایت نمی

باالیی در خصوص استاندارد محصوالت دارند و درصورتی که تجار طالب موفقیت در رابطه تجاری با کشور ما هستند که باید این 

 .موارد مد نظر قرار گیرد

  آذربایجان افزایش صد در صدی خواهد داشتحجم مبادالت ایران و 
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روابط : تصریح کرد خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد ابراهیم نقی زاده رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان در گفتگو با 

 1.میلیون دالر صادرات کاال و  31حدود  01ه و در سه ماهه اول سال تجاری ایران و آذربایجان در سال جاری رو به رشد بود

میلیون دالر بوده  1.میزان واردات کشور از آذربایجان تنها  05میلیون دالر واردات داشتیم این در حالی است که در کل سال 

جاری به حجم مبادالت بیش از نیم میلیارد با توجه به رشد رابطه تجاری بین این دو کشور تا پایان سال : وی در ادامه افزود.است

زمینه های صادرات کاال به جمهوری آذربایجان متنوع است که از جمله آن می : نقی زاده همچنین بیان کرد.دالر خواهیم رسید

ادرات توان به محصوالت پتروشیمی، سیمان و خودرو اشاره کرد و در سه ماهه اول سال جاری آذربایجان جزو شرکای اصلی در ص

پیش بینی می کنیم که امسال افزایش صد در صدی حجم مبادالت نسبت به سال : وی در پایان اذعان داشت.مواد غذایی بوده است

با توجه به تراز بازرگانی مثبت و همکاری رو به رشد این کشور با ایران، شناخت و معرفی ظرفیت های تجاری . داشته باشیم 05

 .بین دو کشور الزم است

 یت مواد غذایی مقبول تجار افغانیکیف

 خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانغوث الدین رحیمی رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی هرات افغانستان در گفتگو با 

 .زه تجارت کار می کنیم و سعی در تقویت این روابط داریمسال های طوالنی است که با جمهوری اسالمی ایران در حو: اظهار داشت

مواد غذایی تولید شده از : شود، تصریح کرد درصد مواد غذایی افغانستان از طریق واردات از ایران تأمین می 99وی با تاکید براینکه 

 .ار افغان بسیار زیاد استلحاظ کیفیت و استاندارد در سطح باالیی قرار دارد، و تمایل معامله با ایران در بین تج

هزار تن واردات روغن خوراکی از ایران به  5حدود : رحیمی پیش بینی خود از میزان معامالت بین دو کشور را چنین تشریح کرد

 .میلیارد دالر در سال گسترش یابد 5افغانستان را داشتیم و پیش بینی می کنیم ارزش واردات از ایران به حدود 

نیاز کشور ما به مواد غذایی از جمله روغن، ماکارونی، رب و : وارد معامله ایران و افغانستان اشاره کرد و گفتوی در پایان به م

 .همچنین اقالمی مانند مواد شوینده زیاد است و در اکثر موارد این نیازها را از طریق معامله با ایران تأمین می کنیم

غذایی کشور رو به تعالی است اما برای تداوم این روند رو به رشد و همچنین  وضعیت صنایعبر اساس این گزارش به نظر می رسد 

 .و توسعه بازارهای هدف باید رعایت استاندارد تولیدات را بیش از پیش مد نظر قرار دهیم  افزایش صادرات محصوالت
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  را ابالغ کردرا ابالغ کرد  4۰4۰قانون بودجه قانون بودجه   1.1.تبصره تبصره ( ( وو))جهانگیری آیین نامه اجرایی بند جهانگیری آیین نامه اجرایی بند 
کشور را که به تصویب کل  13۵5قانون بودجه سال  13تبصره ( و)معاون اول رییس جمهوری آیین نامه اجرایی بند  -ایرنا  -تهران 

 .هیات وزیران رسیده است برای اجرا به وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط ابالغ کرد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این آیین نامه درمورد اصطالحات و معانی، وظایف بانک های عامل و 

 . میم گیری شده استسازمان های مرتبط با حوادث غیرمترقبه تص

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 .و بانک مرکزی ابالغ کرد

 663.**  06.5** سیام 

 /* انتهای پیام
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  5سه شنبه 

  بررسی اقتصادی سیاست گذاری های تجاری کشور در زمینه تعرفه واردات کاالهای اساسیبررسی اقتصادی سیاست گذاری های تجاری کشور در زمینه تعرفه واردات کاالهای اساسی
تعرفه در کاالهای اساسی منجر به تغییر تقاضا به سمت افزایش / تعرفه های ناکارآمد واردات، سفره های ایرانیان را کوچکتر کرد

 تولیدات داخلی نمی شود

 پژوهشگر اقتصادی –دکتر محمد صبوری 

هایی را بر واردات  تعرفه( بخصوص در مورد کاالهای کشاورزی)ها با هدف حمایت از تولیدات داخلی معموالً دولت <مواد غذایی

گیری از این سیاست تجاری، اعمال سیاست  مباحثی همچون مزایا و معایب بهرهفارغ از . نمایند کاالهای رقیب وضع می

چرا که . آوردها را به دنبال داشته باشد اجتماعی، بیشترین دست های ای باشدکه با کمترین آسیب گذاری باید بگونه تعرفه

دنبال  یز کاهش رفاه اجتماعی را بهبراساس نظریات موجود وضع تعرفه و جلوگیری از جریان آزاد تجارت در بهترین حالت ن

در این میان اعمال تعرفه بر واردات برخی اقالم غذایی و بخصوص اقالم اساسی و مورد نیاز خانوار دارای . داشت خواهد

های بیشتری بوده و با توجه به اهمیت مصرف برخی از این اقالم در سبد غذایی خانوار، ضروری است  حساسیت

 .ای در خصوص این اقالم با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد فههای تعر گذاری سیاست

تری مورد  ای بصورت دقیق های مختلف هزینه در این نوشتار اثرات وضع تعرفه بر دو کاالی پرمصرف و مورد نیاز خانوار در دهک 

آمارهای انتشاریافته در نشریه نتایج شایان ذکر است کلیه آمارهای مورد استفاده در این نوشتار برگرفته از . بررسی قرار گیرد

های مختلف  های مربوط به مصرف اقالم مختلف در دهک آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و همچنین داده

  .باشد می 600. و  685.مرکز آمار ایران در سالهای  (00فایل ) ای هزینه

های اول تا پنجم و -از مصرف برنج کشور توسط خانوارهای دهکدرصد  66در مجموع  600.براساس اطالعات موجود در سال  

انواع برنج مندرج پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و . دهک باالی جامعه انجام شده است 1درصد از کل مصرف برنج توسط  39

نام؛  رنج طارم؛ برنج بیمرکز آمار ایران شامل برنج صدری، دمسیاه و استخوانی؛ ب 600.درامد خانوارهای شهری و روستایی سال 

؛ برنج گرده، خرده؛ برنج خارجی ...(شامل کامفیروزی، چمپای خوزستان، لنجان اصفهان و ) های محلی غیرشمالی برنج آشی؛ برنج

با ثابت در . اند را به خود اختصاص داده 8....9الی  .....9رقمی  3درجه یک و برنج خارجی درجه دو می باشندکه کدهای 

های حمل و نقل به نقاط  با توجه به اطالعات موجود با در نظر گرفتن هزینه)قیمت خرید هر نوع برنج در کل کشورنظر گرفتن 

سهم هر یک از ( ای میان قیمت نوع مشخصی از برنج در نقاط مختلف کشور وجود ندارد مختلف کشور، تفاوت قابل مالحظه

  .ارائه شده است( .)ای از کل مصرف انواع برنج در جدول  های هزینه دهک
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درصد از  89ارقام ارائه شده در خصوص مصرف برنج مرغوب داخلی برنج صدری، دمسیاه و استخوانی حاکی از آن است که بیش از 

های نهم و  های هفتم تا دهم و بطور مشخص بیش از نیمی از مصرف این نوع برنج توسط دهک مصرف این نوع برنج توسط دهک

داخلی نیز بصورت کلی مشابه با ارقام  ای در مصرف انواع دیگر برنج های هزینه سهم هر یک از دهک. استدهم صورت گرفته 

نام توسط  درصد برنج بی 19درصد برنج طارم،  39ای که در حدود  بگونه. ارائه شده در خصوص برنج مرغوب داخلی است

محلی غیرشمالی نیز تا حدود زیادی مشابه با مورد گفته های ¬این ارقام در خصوص برنج. شود های نهم و دهم مصرف می دهک

های اول تا ششم  در مقابل دهک(. باشد درصد از مصرف این نوع برنج می 19های هشتم تا دهم بیش از  سهم دهک)شده است 

  .اند را به خود اختصاص داده 0درصد برنج خارجی درجه  31درصد از مصرف برنج خارجی درجه یک و  11درمجموع 

الذکر  در منابع فوق 600.الی  685.های  ای که در سال های مختلف هزینه نگاهی به ارقام مربوط به مصرف انواع برنج در دهک

های داخلی نسبت به  انواع برنج  های مورد بررسی و با افزایش قیمت گویای این واقعیت است که در طی سال انتشار یافته

با تغییر سبد مصرفی به سمت مصرف اقالم وارداتی ( دهک های پایین)سطح درآمد پایین تر  کنندگان با های وارداتی، مصرف برنج

بصورت مشخص بخش قابل توجهی از تولیدات داخلی را ( های باالی درآمدی دهک) و در مقابل قشر مرفه جامعه متمایل شده

 680.های  بخصوص در سال)های مورد بررسی  الهای تولید داخل در س جالب اینکه افزایش قیمت انواع برنج. اند مصرف نموده

به عبارتی شرایط اقتصادی در . های باالی درآمدی نشده است موجب تغییر قابل توجهی در مصرف برنج دهک( 600.الی 

های  های داخلی به سمت برنج های پایین درآمدی جامعه از مصرف برنج های اخیر از یکسو تغییر ذائقه مصرفی در دهک سال

های مرفه جامعه مصرف  وارداتی را به دنبال داشته و از طرف دیگر انواع برنج مرغوب تولید داخل بطور قابل توجهی توسط دهک

کنندگان انواع برنج در کشور به دالیل مختلف از جمله کاهش درآمد نسبی در دهک های مختلف  به بیانی دیگر مصرف. شود می

کنندگان اقالم تولید داخلی و مصرف کنندگان اقالم وارداتی -به دو بخش مصرف( معههای پائین جا بخصوص در دهک)درآمدی 

 .دسته بندی شده اند

مرکز آمار ایران شامل  600.انواع گوشت قرمز مندرج پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درامد خانوارهای شهری و روستایی سال  

، گوشت شتر، جگر، دل و قلوه، سیرابی، شیردان، کله پاچه، زبان، مغز گوشت گوسفند، بره، بز و بزغاله، گوشت گاو و گوساله

الی  ..0..9رقمی  3باشندکه کدهای  می( به صورت زنده) و گاو و گوساله، شتر( به صورت زنده)گوسفند، بره، بز و بزغاله  ،...

http://foodpress.ir/upload/95/2/rice.jpg
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ز مصرف گوشت گوسفند، بره، بز و های مختلف درآمدی ا اطالعات مربوط به سهم دهک. اند را به خود اختصاص داده 0.9..9

این اقالم .)ارائه شده است( 0)ای در جدول  های مختلف هزینه بزغاله و گوشت گاو و گوساله از کل هزینه گوشت مصرفی در دهک

 (های مختلف درآمدی به خود اختصاص داده اند بیش از نیمی از مصرف گوشت قرمز را در میان دهک

 

 
 

های هشتم، نهم و دهم مصرف  در دهک( 0)ود بیش از نیمی از مصرف اقالم ذکر شده در جدول ش همانگونه که مشاهده می

های مربوط به مصرف گوشت  درصد کل هزینه 6.دهک اول، دوم و سوم از در هر یک از موارد فوق کمتر از  سهم سه. شوند می

های مختلف  است که مصرف گوشت قرمز در دهکهای گذشته بیانگر آن  نگاهی به آمارهای مشابه در سال .باشد در کشور می

 81..به  693.کیلوگرم در سال  385.ای که بطور متوسط مصرف گوشت قرمز در هر خانوار از  گونه به. است کاهش یافته

از . تر بوده است های پایین درآمدی بسیار قابل مالحظه البته این کاهش در دهک. کاهش یافته است 600.کیلوگرم در سال 

ای وابسته به  های پایین درآمدی به طور قابل مالحظه دهد که مصرف گوشت در دهک های انجام شده نشان می طرفی بررسی

های پایین درآمدی جامعه بخش اعظمی از نیاز خود به گوشت قرمز را از طریق مصرف  اقالم وارداتی بوده و به عبارتی دیگر دهک

های باالی درآمدی عالوه بر سهم قابل توجه از کل مصرف گوشت در کشور، در  بل دهکدر مقا. نمایند¬گوشت وارداتی تامین می

با این اوصاف در شرایط فعلی اقتصاد کشور تقاضای گوشت قرمز . باشند بیشتر موارد مشتریان خرید گوشت گرم تولید داخل می

توان ادعا نمود  تر می ای واضح حتی بگونه هایی بوده و های مختلف درآمدی دارای تفاوت نیز مانند تقاضای برنج در گروه

در این شرایط گروه . باشند کامالً منفک و جداشده می( برحسب نوع برنج و گوشت)بازارهای هر یک از اقالم وارداتی و داخلی 

لید داخل کرده و با توجه به شکل گیری عادات مصرفی بر مبنای استفاده از برنج تو کنندگان برنج داخلی مصرف خاصی از مصرف

اقالم مصرفی تا جای ممکن از تغییر مصرف به سمت اقالم وارداتی خودداری   و یا گوشت گرم و با کیفیت داخلی، با افزایش قیمت

کنندگان به سمت مصرف اقالم  های داخلی پس از حد مشخصی این گروه از مصرف در صورت افزایش قیمت) .خواهند نمود

های پایین درآمدی نیز با توجه به شرایط موجود درآمدی امکان مصرف اقالم مرغوب  بل دهکدر مقا(وارداتی سوق خواهند یافت

های باقیمت کمتر وارداتی ¬تولید داخل برنج و یا گوشت با کیفیت داخلی را نداشته و بر همین اساس نیاز خود را از طریق کاال

به . ها خواهد شد فی موجب کاهش مصرف در این گروهدر این شرایط هرگونه افزایش قیمت کاالهای مصر. نمایند تامین می

های پایین درآمدی امکان تغییر مصرف به سمت اقالم مشابه تولید  عبارتی دیگر با افزایش قیمت اقالم برنج و گوشت وارداتی دهک

های  فاه این گروهالبته این موضوع کاهش ر. داخل را نداشته و در بهترین شرایط مصرف اقالم وارداتی را کاهش خواهند داد

  .درآمدی را به دنبال خواهد داشت

در خصوص اقالمی نظیر موارد ذکر شده نه تنها موجب تغییر تقاضا به سمت   های افزایش تعرفه به بیانی دیگر اعمال سیاست

است دیگری که به ها و یا هر سی رسد اعمال این سیاست تولیدات داخلی نخواهد شد، بلکه با توجه به شرایط گفته شده بنظر می

شده واردات برنج و گوشت را به دنبال داشته باشد، تحت هر عنوانی موجب ایجاد تغییرات قابل  هر نحوی افزایش بهای تمام

http://foodpress.ir/upload/95/2/gosht.jpg
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بدیهی است این موارد عالوه بر تشویق به واردات از مراجع . های پایین درآمدی جامعه خواهد شد توجهی در مصرف و رفاه دهک

رسد نشانگر نوعی  طراحی شده جهت دستیابی به عدالت اقتصادی نیز همخوانی نداشته و به نظر می با اهداف غیررسمی، 

  . های تجاری کشور در راستای خروج از رکود است های اقتصاد کالن با سیاست سردرگمی جهت ایجاد هماهنگی میان سیاست

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0191d6ec90315e0ba1a90b.ec9 
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 برنج

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  شکندشکند  نمینمی  حباب قیمت برنج با برداشت نمادینحباب قیمت برنج با برداشت نمادین/ / خودکفایی تدریجی برنج کلید خوردخودکفایی تدریجی برنج کلید خورد
 .وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید برنج را در فرایند تدریجی و با استفاده از برداشت مکانیزه در دستور کار قرار داد

وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید برنج را در فرایند تدریجی و با استفاده از برداشت مکانیزه در دستور کار 

 .قرار داد

ریزی  برنامه: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمدیرکل دفتر غال

 .منظور رسیدن به خودکفایی برنج در سیکل تدریجی کلید خورده است برای افزایش عملکرد در واحد سطح به

واردات محصوالت کشاورزی با افزایش ضریب مکانیزاسیون در گرفته برای کاهش  های صورت گذاری سیاست: کاوه خاکسار افزود

 .شالیزارهای برنج عملیاتی خواهد شد

صورت مکانیزه برداشت  درصد مزارع برنج در استان مازندران و به 89های رسیده، بیش از  بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

آالت کشاورزی، طرح تأمین آب با سدسازی  مت در تأمین ماشینقی دولت با پرداخت تسهیالت ارزان: خاکسار ادامه داد.خواهد شد

ها را در  سازی اراضی کشاورزی و همچنین ساماندهی بازار برنج و اصالح شالیکوبی ها و همچنین تسطیح و یکپارچه بندان آب

 .های شمالی کشور در دستور کار قرار داده است استان

 شکند حباب قیمت با برداشتن نمادین نمی

برداشت برنج : کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از شروع برداشت برنج خبر داد و تصریح کردمدیر

 .شکنی نکرده است های شمالی کشور آغاز شده، اما هنوز قیمت صورت نمادین در استان به

هزار تومانی  3.ها از قله  باره قیمت شینی یکن توان انتظار عقب با برداشت نمادین از سطح پنج تا شش هکتاری نمی: وی یادآور شد

درصد ارقام برنج پرمحصول برنج به خوشه نشسته است و انتظار  9.درصد ارقام محلی و  19تاکنون : خاکسار تأکید کرد.را داشت

 .صورت گیردرود با شرایط آب و هوایی مناسب و روزهای آفتابی و گرم و بارندگی مناسب برداشت برنج در شرایط متعادلی  می

برداری از سطح مزارع در حال انجام است تا مزارعی که  در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح، نمونه: وی در پایان اظهار داشت

 ./های ویژه افزایش عملکرد پیدا کنند عملکرد پایینی دارند، با طرح

/news/fa/ir.iana.www//:tpht60398D%/8%D%AE0%88% 
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 برنج
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  حذف دالالن و تولید پایدار با عرضه برنج در بورس کاالحذف دالالن و تولید پایدار با عرضه برنج در بورس کاال
برنج جزو محصوالتی اساسی است که وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از عرضه آن در بورس کاال خبر داده بود و به 

تواند تولید تا بازار را شفاف  ای این وزارتخانه، ورود این محصول به بورس می دفتر غالت و نباتات علوفهگفته مدیر کل 

 . و دست دالالن را از بازار کوتاه کند

تواند تولید را پایدار نگه دارد، این است که روندی به وجود آید تا  تنها چیزی که می: اظهار کرد  به گزارش ایسنا، کاظم خاکسار

ود حاصل از فروش محصول بیشتر به جیب تولیدکننده برود نه دالل و واسطه و هر عاملی باعث شود که به تولید و تولیدکننده س

از سوی دیگر نزدیک شدن عرضه و تقاضا به یکدیگر نیز عامل دیگر . تواند تولید آن محصول را پایدار کند بیشتر کمک شود، می

 .در چنین شرایطی بهترین بازار برای برنج استپایداری تولید است که بورس کاال 

تواند به نفع تولیدکننده و  ترین بازار عرضه کاال، می که عرضه هر محصولی در بورس کاال به عنوان شفاف وی با بیان این

هاست و اگر  استان های شمالی بسیار کمتر از پایتخت و دیگر به عنوان مثال قیمت برنج ایرانی در استان: باشد، افزود  کننده مصرف

ای و  های بزرگ زنجیره که عرضه این محصول را از طریق فروشگاه طور مستمر عرضه کرد یا این بتوان از طریق بورس کاال، برنج را به

رسد و دیگر  های اختصاصی برای تولیدکنندگان در چنین بازارهایی انجام داد، سودجویی در بازار برنج به حداقل ممکن می غرفه

 .خواهد بفروشد تواند برنج را به هر قیمتی که می نمیکسی 

روش عرضه محصول   ترین ترین و شفاف بورس کاال سالم: ای وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد مدیر کل دفتر غالت و نباتات علوفه

سطح کیفی عرضه شده تر  است، چرا که در بورس کاال عرضه محصول، قیمت، خریدار، فروشنده، نحوه پرداخت پول و از همه مهم

و محصول عرضه شده در این بازار   تواند هر محصولی را در بورس کاال عرضه کند کامال مشخص و شفاف است و هر کسی نمی

 .دار و دارای استاندارد مشخصی است شناسنامه

فروشی بازار مصرف  فروشی تا خرده عمدهکه یکی از مشکالت بازار برنج فاصله زیاد قیمت این محصول از  خاکسار با اشاره به این

از آنجاکه باید تمامی پارامترهای بورس کاال برای عرضه یک محصول از کیفیت تا قیمت، عرضه و حتی بازار هدف : است، تاکید کرد

را  تواند به شفافیت بازار آن کمک کند و دست دالالن و سودجویان از آن محصول مشخص و شفاف باشد، بورسی شدن برنج می

تواند برنج را که از بورس کاال خریداری کرده به هر قیمتی بفروشد و یا آن را برای  کوتاه کند، چرا که در این شرایط دیگر کسی نمی

 .روز مبادا نگه دارد
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  کشت برنج چه بر سر استان فارس آورده است؟کشت برنج چه بر سر استان فارس آورده است؟
های بیش از اندازه منابع آب و کشت محصوالتی مانند برنج، ساکنان استان فارس را با مشکالت جیره بندی آب و فرو  برداشت

 .نشست زمین مواجه کرده است

؛ امروزه برداشت های غیراصولی و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه حوزه صنعت تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

ژه استان فارس به وجود آورده است؛معضالتی مصرف بیش از اندازه آب مشکالت بسیاری را برای مردم مناطق مختلف ایران به وی

های آب مختل نموده، بلکه به دلیل فرو نشست های زمینی  که نه تنها زندگی ساکنان این منطقه را از نظر خشکسالی و جیره بندی

 .اهالی جنوب شرقی این استان را مجبور به تخلیه خانه های خود کرده است

به کارهای غیراصولی و در بیشتر   برخی افراد بدون توجه به وضعیت بحرانی موجود اقدام این موضوع در حالی اتفاق افتاده که 

 مواقع غیرانسانی از جمله برداشتهای بیش از اندازه منابع آبی و کشت محصوالتی مانند برنج

 .مینی نیز تاثیر گذار استهای ز به آینده آبی استان فارس عالوه بر تشدید بحران کمبود آب، در فرو نشست  توجهی کنند؛ بی می

در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی   علی وقفچی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم شورای اسالمی

متاسفانه ما هنوز در : باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکالت کمبود آب و خشکسالی در مناطق مختلف ایران، اظهار کرد 

و خشکسالی برخی مناطق کشور به طور جدی ورود پیدا نکردیم و با توجه به قرارگرفتن ایران در یک منطقه خصوص بحران آب 

 .های صنعتی و کشاورزی، باید اقداماتی مناسبی انجام دهیم نیمه خشک و فرهنگ نامناسب مصرف آب در بخش

م شورای اسالمی در اولویت قرار گرفته است و این مسئله در کمیته تخصصی آب کمیسیون کشاورزی مجلس ده: وی ادامه داد  

 .در نخستین جلسه بررسی و نتیجه آن به اطالع مردم خواهد رسید

با توجه به : جیره بندی آب و استفاده نادرست از آب شرب در کشاورزی استان فارس، گفت  وقفچی در خصوص مشکالت کمبود و

وابستگی ویژه ای به آب دارد باید برای رفع آن اقدامات اساسی انجام   ن غذا،این که بحران های حاکم در جوامع مختلف مانند بحرا

 . های آتی مجلس و دولت قرار گیرد شود؛ بر این اساس در گام اول باید بحث مدیریت و تکنولوژی آب در برنامه

کشاورزی در استان هایی  سخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم با اشاره به منع استفاده آب شرب برای

های کشور فقط آب شیرین وجود دارد و باید  در بسیاری از مناطق و استان  :اند، اظهار داشت شده  مانند فارس که دچار خشکسالی

های روز ، مشکل آبیاری محصوالت کشاورزی رفع شود یا محصوالتی در این مناطق  با یک مدیریت صحیح و با استفاده از تکنولوژی

 .شود که نیاز کمتری به آب داشته باشند کشت

تامین آب شرب و مصرفی مردم است بنابراین باید قوانینی تدوین وتصویب شود که در استان هایی   اولین اولویت،: وی تاکید کرد 

و گندم زنجان ،آذربایجان شرقی و فارس از مصرف آب شرب برای کشاورزی جلوگیری شده و کشت محصوالتی مانند برنج   مانند

مصوبه ای تقدیم مجلس دهم شده که براساس آن تمام محصوالت تابستانی و نیازمند به آب : وقفچی افزود .منع قانونی داشته باشد

 . فراوان از برنامه کشت در کشاورزی ایران حذف شود که همچنان در دست ارزیابی و بررسی است

یکی از مهم ترین موضوع هایی که   :تصریح کرد   شورای اسالمیسخنگوی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس دهم 

کشت برنج در   باید به طور جدی به آن توجه شود طرح آمایش سرزمین و کشت هرمحصول در منطقه مختص آن است، بنابراین

 . استان فارس منع قانونی دارد

رح آمایش سرزمین تشکیل شود زیرا برخی کشاورزان فقط می بایست یک کارگروه یا نهاد مختص این امر برای ط: وقفچی ادامه داد
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 .به فکر سود دهی خود هستند و توجهی به مشکالت ناشی از بحران آب ندارند

در هر   تشدید نظارت در بحران آب ، کشت محصوالت اختصاصی با نظام مند کردن مرکز آمار کشت ایران ،  : وی خاطرنشان کرد  

فرهنگ سازی و ترویج استفاده از آبیاری نوین در کشاورزی ، ارتقای بهره وری محصوالت ، تخمین مدیریت درست آب ،   استان ،

 .توان با مشکالت این چنینی مقابله کرد میزان سوددهی در کشت محصوالت با توجه به مشکل کم آبی می

 تشکیل کارگروه تخصصی شهرستان های فارس برای حل بحران آب 

نماینده استان فارس در مجلس دهم شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان همچنین رضا انصاری 

باید برنامه ریزی های اساسی   کم آبی و جیره بندی  های حاکم در این استان ازجمله خشکسالی ، با توجه به بحران: اظهار کرد

اکنون سد رودبار برای تامین آب مورد نیاز به عنوان تنها منبع آبی برای  درخصوص ساماندهی آب در دستور کار دولت قرار گیرد؛

 . شهرستان استان فارس در نظر گرفته شده است 5

متاسفانه این تقسیم بندی های انجام شده در استان سبب ایجاد تنش های اجتماعی می شود بنابراین دولت باید : وی ادامه داد  

پس از تهیه گزارشی از   براساس دستور فوری معاون اول ریاست جمهوری  ه نگرانه داشته باشد ؛نسبت به این امر یک نگرش آیند

 . وضعیت کنونی بحران آب در استان فارس، ابن موضوع در اولویت های شورای عالی آب کشور قرار گرفته است

لس دهم شورای اسالمی برای حل هرچه کارگروهی نیز از نمایندگان شهرستان های استان فارس در مج  :انصاری تصریح کرد 

تشکیل شده تا با ساماندهی سرمایه های  سریع تر بحران خشکسالی و منع کشت محصوالت نیازمند به آبیاری مانند برنج و گندم ،

 .موجود، مشکالت این استان رفع شود

  شت بیش از حد منابع آبی ، این مناطقبه دلیل بردا  :نماینده مردم استان فارس در مجلس دهم شورای اسالمی در پایان گفت

و زرین دشت را غیر قابل سکونت کرده و اهالی   دچار فرو نشست های زمینی شده و این امر بافت مسکونی شهرستان های داراب

 . اند این مناطق با مشکل اساسی مواجه

ز برداشت های غیراصولی آب جلوگیری شود و با بر اساس این گزارش با توجه به موارد مذکور باید برای رفع اینگونه معضالت ، ا

هایی برای سنجش و نظارت میزان مصرف  کنتور  توان برای تحقق این امر مدیریت صحیح مشکالت پیش رو را کاهش داد که می

 . ها در اراضی کشاورزی منطقه نصب شود این برداشت
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 برنج
 ایرنا - ۵8/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  عملیات ساخت موزه ملی برنج درآمل آغاز شد عملیات ساخت موزه ملی برنج درآمل آغاز شد 
عملیات ساخت نخستین موزه ملی برنج عصرپنجشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان  -ایرنا -ساری

 . ترویج کشاورزی و استاندار مازندران آغاز شدتحقیقات،آموزش و 

به گزارش خبرنگار ایرنا، موزه ملی برنج کشور در زمینی به مساحت حدود یک هکتار با شرایط و اقلیم مازندران در یک بازه زمانی 

 .میلیارد ریال ساخته می شود99.ساله با بیش از 1

اشت و برداشت برنج و توسعه و احیای گردشگری کشاورزی با محوریت نمایش آثار و ادوات تاریخی مرتبط با مراحل کاشت، د

 .شالیزار و آموزش حفظ محیط زیست از اهداف ایجاد موزه ملی برنج است

احیا، حفظ آداب و رسوم و فرهنگ های مناطق مختلف شالیزاری کشور، حفظ تاریخچه بیش از نیم قرن تحقیقات برنج در 

 .الیکاران از مزیت های راه اندازی نخستین موزه ملی برنج استمازندران و موزه مردم شناسی ش

 .درصد برنج کشور را تامین می کند50هزار تن برنج سفید 019مازندران ساالنه با تولید 

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این مراسم گفت که باید حمایت های محلی و 

 .ی برای ایجاد موزه برنج که به واقع برگشتی به تاریخ است، اقدام عملی صورت گیردمنطقه ا

اینکه در محل موزه بتوان تجربیات عملی و تحقیقات و تجربیات در حوزه برنج را در نقطه ای جمع کرد، مورد : اسکندر زند افزود

 .ار گیردحمایت است و باید تجربیات این بخش در اختیار نسل های آینده نیز قر

 .موزه ارقام و بانک ژن برای محصول استراتژیکی همانند برنج مهم است: زند افزود

موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل، تحقیقات متعددی در زمینه اصالح و تهیه بذر برنج، بررسی آفات، بیماری ها و علف 

، به زراعی، خاک و تغذیه، شناسایی و مدیریت آفات، انجام های هرز، خاک و آب و فنی و مهندسی و همچنین در زمینه به نژادی

رقم برنج را به بخش کشاورزی کشور  00تاکنون توانسته است بیش از  59این موسسه از آغاز فعالیتش در اوایل دهه .می دهد

 .معرفی کند
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 پسته

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

بندی پسته ایرانی در دبی و ترانزیت آن به بندی پسته ایرانی در دبی و ترانزیت آن به   بستهبسته/ / ای پسته ایران به اماراتای پسته ایران به امارات  صادرات چمدانی و فلهصادرات چمدانی و فله

  اروپا و آمریکااروپا و آمریکا
حمریه شارجه به نام الخمیه و  علی، رأس بندی آن در مناطق آزاد جبل ای پسته از ایران به مقصد دبی و بسته صادرات چمدانی و فله

 .امارات به مقصد اروپا و آمریکا شدت گرفته است

الخمیه و حمریه  علی، رأس بندی آن در مناطق آزاد جبل ای پسته از ایران به مقصد دبی و بسته صادرات چمدانی و فله

 .شارجه به نام امارات به مقصد اروپا و آمریکا شدت گرفته است

ای از ایران  صورت چمدانی و فله صادرات پسته به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت در گفتدبیرخانه کشاورز کرمان امروز 

 .به مقصد امارات افزایش قابل توجهی پیدا کرده است

دبی های میوه از بندرهای جنوبی کشور به مقصد  کیلوگرمی یا کارتن 99.تا  19های  صادرات پسته در گونی: بهزاد بهزادپور افزود

 .رو شده است با استقبال تجار اماراتی روبه

الخمیه و حمریه شارجه  علی دبی و همچنین رأس های مختلفی در مناطق آزاد تجاری جبل های اخیر شرکت طی سال: وی ادامه داد

 .کنند های اماراتی می بندی پسته ایران با نام شرکت اند که اقدام به بسته تأسیس شده

گرمی و یک کیلوگرمی به کشورهای عربی  199تا  099، 99.های  بندی های صادراتی در بسته پسته: ردبهزادپور خاطرنشان ک

 .تواند در جایگاه اقتصاد ایران اثر مخرب داشته باشد شود که می ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می به

 کاهش تولید پسته جزئی است

های متفاوتی که از تولید  با وجود رایزنی: وگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت ن در گفتعضو انجمن پسته و کمیته باغبانی استان کرما

 .رسد حجم تولید محصول جزئی باشد نظر می پسته ایران در مقایسه با کشور رقیب ارائه شده، به

نباری سال قبل، حجم تولید هزار تن متغیر است و با انضمام پسته ا 099تا  89.تولید پسته بین : زاده تصریح کرد عظیم سلطان

 .المللی کمتر از پسته آمریکا نخواهد بود پسته قابل عرضه ایران در بازارهای بین

منظور برداشت مغز کال در یزد و سپس راور آغاز شده و از  مردادماه به 09رسد حجم برداشت پسته از  نظر می به: وی یادآور شد

 .دشو نیمه شهریورماه در سراسر کرمان آغاز می

پاشی و کودپاشی  های پسته یا محلول ماه ادامه دارد و در حال حاضر شرایط باغ فصل برداشت پسته تا آبان: زاده تأکید کرد سلطان

 .در شرایط مساعدی قرار دارد

برای  هزار تومان 61تا  60هزار تومان برای فندقی،  08تا  09قیمت پسته در حال حاضر در بازارهای کرمان : وی در پایان گفت

 ./بسته خواهد بود هزار تومان برای پسته دهن 06تا  00قوچی و  ممتاز و کله
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 پنبه

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  استان کشوراستان کشور  8.8.در در تولید پنبه تولید پنبه / / سطح زیر کشت پنبه تغییر نکردسطح زیر کشت پنبه تغییر نکرد
 .هزار هکتار رسید 99استان به کشت پنبه در کشور، سطح سبز این محصول به  8.با ورود 

 .هزار هکتار رسید 7۵استان به کشت پنبه در کشور، سطح سبز این محصول به  8.با ورود 

بر اساس : با اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا  مجری طرح پنبه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .هزار هکتار برآورد شده که مشابه سال گذشته است 99شده، سطح سبز پنبه در کشور  برآوردهای اولیه انجام

پردازند که سه استان خراسان رضوی، فارس و گلستان  استان کشور به تولید پنبه می 8.در حال حاضر : ابراهیم هزارجریبی افزود

 .یشرو هستنددر این زمینه پ

زیرپروژه برای این محصول تعریف و  0: وی پنبه را جزو یکی از هشت محصول اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد

 .های مربوطه در حال اجرا است ریزی شده و طرح برنامه

رو  گذشته با کاهش روبه سطح زیر کشت پنبه در مقایسه با سال: مجری طرح پنبه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .درصدی برخوردار بوده است 1.در مقایسه با سال قبل از آن از کاهش سطح  605.نبوده، در حالی که این سطح در سال 

 ارقام دید پنبه در مرحله تکثیر قرار دارد

های جدید پنبه در مرحله  ونهاز آنجا که گ: بینی میزان برداشت در سال جاری را بسیار زود دانست و تصریح کرد هزارجریبی پیش

 .ها استفاده شده است شده سال قبل در عرصه تکثیر قرار دارد، از ارقام تجاری کشت

تر باشند تا  پاشی حساس موقع و موازین سم اصول داشت را رعایت کنند و نسبت به تغذیه، آبیاری به: کاران توصیه کرد وی به پنبه

 .محصول باکیفیت تولید شود

ای  به درخواست وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه گفتنی است،

ای کم را منوط به ارائه  به گمرکات کشور، واردات پنبه سفید یا بلیچ شده و پنبه هیدروفیل از کشور پاکستان با ریسک قرنطینه

 .ء، آزاد اعالم کردگواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا

 ./شود به کشور انجام می... الزم به ذکر است، در حال حاضر واردات پنبه از کشورهای ترکمنستان، هند، چین، ترکیه، ازبکستان و
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 تامین منابع مالی

 فارس– ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

  میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد   8۱28۱2از ابتدای برداشت گندم تا کنون از ابتدای برداشت گندم تا کنون 
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این  ..0از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و 

 . درصد رشد داشته است 09میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

، در حالی که هنوز چند ماه تا پایان خرید تضمینی پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بوده است 05هزارتن بیش از کل خرید سال  19.، خرید امسال تاکنون حدود گندم کشاورزان باقی است

 199میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ پنج هزار و  501هزار و  9.براساس این گزارش، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

 .میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است

هزارتن و فارس با  033هزارتن، گلستان با یک میلیون و  603های خوستان با یک میلیون و  ستانبراساس این گزارش، تاکنون ا

 .اند هزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از کشاورزان خریداری کرده 8.9
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  یک نماینده مجلس مطرح کرد پیشنهاد پرداخت تسهیالت گلخانه بر پایه تفاوت اقلیمییک نماینده مجلس مطرح کرد پیشنهاد پرداخت تسهیالت گلخانه بر پایه تفاوت اقلیمی
 . ای را شتاب بخشد تواند با تسهیل شرایط با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزان توسعه کشت گلخانه بانک کشاورزی می 

های جدید بانک  ، عباس صالحی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

بانک کشاورزی باید شرایطی را فراهم کند که : زمینه توسعه کشت گلخانه ای و حمایت از بخش کشاورزی گفت کشاورزی در

با توجه به شرایط اقلیمی تسهیالت متفاوت   استفاده از تسهیالت برای کشاورزان آسان باشد؛ به ویژه در حوزه کشت گلخانه ای

سعه ملی باید برای حمایت از این بخش تسهیالت اختصاص یافته به بانک را وی بر این نکته تاکید کرد که صندوق تو.فراهم شود

صالحی بر این نکته تاکید کرد که انتظار می رود با توجه به اینکه شغل اکثر مردم روستانشین کشاورزی است و .افزایش دهد

حمایت از مشاغل خرد به جای های کلی به سمت  کشاورزی هم در کشور ما جز مشاغل خرد محسوب می شود در نتیجه سیاست

 .های بزرگ هدایت شود بنگاه
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

میلیارد مترمکعب میلیارد مترمکعب   ۱۰..۱۰..کمبود کمبود / / میلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری نوینمیلیون دالر از صندوق توسعه ملی برای آبیاری نوین  ۰۵۵۰۵۵اختصاص اختصاص 

  آب در سال آب در سال 
تأسیس صندوق ملی حفاظت از منابع آب برای واریز درآمدها در راستای : ریزی کشور گفت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 . سازی و تأمین منابع آب الزم است سالم

ریزی کشور امروز در اولین  ، حمید پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامهخبرگزاری فارسی به گزارش خبرنگار اقتصاد

تقاضای آب روزافزون و منابع آن روند : المللی برج میالد برگزار شد، گفت های بین کنفرانس ملی اقتصاد آب که در مرکز همایش

 .ین تعیین قیمت این کاالی اساسی حائز اهمیت استکاهشی دارد، بنابرا

میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور باید  8888میلیارد مترمکعب است که با توجه به  09برآورد مصرف آب کشور حدود : وی افزود

 .جویی شود میلیارد مترمکعب صرفه 81..ساالنه 

عه ملی امسال برای گسترش آبیاری تحت فشار و نوین در بخش میلیون دالر از منابع صندوق توس 199: پورمحمدی تصریح کرد

گذاری آب طوری استفاده  باید از ابزار قیمت: ریزی کشور بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه.یابد کشاورزی اختصاص می

کند، حق  عده آب مصرف میشود، تا برای یک فرد در یک منطقه دور افتاده که دسترسی سختی به آب دارد و یک فرد که بدون قا

: رویه آن ضروری است، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه وضع عوارض و مالیات بر آلودگی آب و مصرف بی.یکسانی لحاظ نشود

 .سازی منابع آبی و تأمین آن ضرورت دارد تأسیس صندوق ملی حفاظت از منابع آب برای واریز درآمدها در جهت سالم

 0199سال گذشته مبلغ : میلیون دالر از منابع توسعه ملی برای آب شرب روستایی گفت 199تخصیص  پورمحمدی با اشاره به

 .رسانی استقراض شد میلیارد تومان از نظام بانکی کشور برای تأمین کاالهای مورد نیاز آب

های آب  کاهش بیالن منفی سفرهاستقراض از منابع خارجی و فاینانس برای : ریزی بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 .های اخیر بوده است های آب، از اقدامات دولت در سال زیرزمینی و تسریع طرح

میلیمتر کاهش یافت و این در حالی است که این شاخص در  099ها در کشور به  مقدار بارش 00تا  90های  از سال: وی افزود

 .کاهش بسیار شدیدی دارد 98تا  51های  مقایسه با میزان بارش در سال میلیمتر کاهش یافته است و در 09.های اخیر به  سال

 00تا  90های  مترمکعب منابع آبی کشور در فاصله سال 63دهد  آمارها نشان می: ریزی بیان داشت معاون سازمان مدیریت و برنامه

 .کاهش داشته است 98تا  51های  در مقایسه با سال

زیست به دنبال کاهش منابع آبی  ترین مشکل ما تخریب محیط قط کمبود آب نیست، بلکه اصلیمشکل ما ف: پورمحمدی بیان داشت

وی با اشاره به اینکه در الیحه برنامه ششم به موضوع بحران آب و تخریب محیط زیست به صورت .و افزایش تقاضای مصرف است

 .ای شده است آبیاری در بخش کشاورزی توجه ویژه های در این الیحه به موضوع بهبود سیستم :محوری پرداخته شده است، گفت

ترین کشورهای جهان به لحاظ مصرف آب  ریزی کشور با تأکید بر اینکه کشور ما جزو پرمصرف معاون سازمان مدیریت و برنامه

را داشته باشد، وری در آب  دهد که در صورتی که ایران باالترین میزان بهره المللی آب نشان می مطالعات مؤسسه بین: است، گفت

الزم است : های هر منطقه تعیین شود، گفت وی با بیان اینکه قیمت آب باید به تناسب ویژگی.باز هم آب کافی نخواهیم داشت

استفاده از ابرازهای اقتصادی مانند : پورمحمدی تصریح کرد.های اقلیمی تعیین شود دستورالعمل ارزشگذاری آب به تناسب ویژگی

همچنین مشارکت هر چه بیشتر : وی گفت.ل مصرف و همچنین کنترل آالیندگی در واحدهای صنعتی الزم استمالیات برای کنتر
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آب، اقتصاد، بهداشت و »براساس این گزارش، اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با شعار .بخش خصوصی در این بخش ضروری است

 .شود المللی برج میالد تهران برگزار می نهای بی در تهران، مرکز همایش 01مردادماه  3الی  1« محیط زیست
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  عدم تخصیص یارانه بذر گندم و چغندرقندعدم تخصیص یارانه بذر گندم و چغندرقند/ / چغندرقند در خوزستانچغندرقند در خوزستانافزایش دوبرابری تولید افزایش دوبرابری تولید 
 .هزار هکتار خواهد رسید ..به  599هزار و  در سال زراعی جدید سطح زیر کشت چغندرقند در استان خوزستان از پنج

 .د رسیدهزار هکتار خواه ..به  4۵۵هزار و  در سال زراعی جدید سطح زیر کشت چغندرقند در استان خوزستان از پنج

وگو با خبرنگار ایانا از افزایش دوبرابری سطح کشت چغندرقند  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفت

آباد و قزوین در سال زراعی  های قند یاسوج، شهرکرد، همدان، بیستون، اسالم با قراردادهای منعقدشده با کارخانه: خبر داد و گفت

 .رود کتار از اراضی استان خوزستان به زیر کشت چغندرقند میهزار ه ..جدید 

هزار  ..هکتار بود و امسال به  599هزار و  در سال گذشته سطح زیر کشت چغندرقند در خوزستان پنج: نژاد افزود محمد قاسمی

 .هکتار خواهد رسید

: ش حدود دوبرابری برخوردار باشد، خاطرنشان کردشود تولید نیز همچون سطح زیر کشت از افزای بینی می وی با اعالم اینکه پیش

شود که میزان تولید در سال زراعی جدید افزایش یافته  بینی می هزار تن چغندرقند برداشت شد و پیش 639تا  619در سال جاری 

 .به سه میلیون تن برسد 595.و تا افق 

صورت پاییزه کشت شود و فقط یک آب نیاز است، مابقی  قند بهمشکل آب وجود ندارد، زیرا قرار است چغندر: نژاد ادامه داد قاسمی

 .شود های پاییز تأمین می نیز از بارندگی

برداشت این محصول نیز در : وی آغاز کشت چغندرقند در استان خوزستان را اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه برشمرد و تصریح کرد

 .خردادماه سال آینده خواهد بود

 ومانی مطالبات یارانه بذر گندم و چغندرقندمیلیارد ت 17طلب 

دولت : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از عدم تخصیص یارانه بذر گندم و چغندرقند انتقاد کرد و یادآور شد

تر  رچه سریعمیلیارد تومان بدهکار است که امیدواریم ه 9.میلیارد تومان و بابت چغندرقند  09بابت یارانه بذر گندم مبلغ 

طور کامل تسویه شده و اراضی گندمکاری نیز برای  مطالبات گندمکاران به: نژاد در پایان تأکید کرد قاسمی.ها انجام شود تخصیص

 ./شود کشت دوم آماده می
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۵: تاریخ

  میلیون تومان افزایش یافتمیلیون تومان افزایش یافت  2۵2۵سقف تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به سقف تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به 
در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ، 

در این جلسه اعضا با افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ . مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

 .ای تعیین شده است تسهیالت هم وثیقه سفته زنجیره وثیقه این. میلیون تومان موافقت کردند 09

 .میلیون تومان افزایش داد 09شورای پول و اعتبار سقف تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به 

 

در جلسه شورای پول و اعتبار، گزارش بانک مرکزی درباره افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی ، 

در این جلسه اعضا با افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ . مورد بررسی قرار گرفت مطرح و

 .ای تعیین شده است وثیقه این تسهیالت هم وثیقه سفته زنجیره. میلیون تومان موافقت کردند 09

افزایش سقف تسهیالت نوسازی مسکن روستایی اعالم بنا بر این گزارش ، گرچه بانک مرکزی جزئیاتی از مصوبه شورا در مورد 

 .نکرده، اما ظاهرا این تصمیم به دنبال تکلیف هیات وزیران به بانک مرکزی اتخاذ شده است

های عامل و  این در حالی است که در نیمه خرداد ماه امسال با تصمیم هیئت وزیران، بانک مرکزی مکلف شد نسبت به تعیین بانک

ای در سال  روستایی با سفته زنجیره ی پرداخت تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی سهمیه آنها برا

هزار واحد در روستاهای  89میلیون تومان و برای  8.هزار واحد،  09.بر این اساس سقف فردی تسهیالت برای .اقدام کند 601.

میلیون تومان تعیین  09مقررات ملی ساختمان ( 0.)با رعایت مبحث ( درجاسازی)مرزی و جزایر، متقاضیان تخریب و نوسازی 

ریزی پرداخت  همچنین سود سهم متقاضی برای این تسهیالت پنج درصد اعالم و قرار شد تا سازمان مدیریت و برنامه.شده بود

برای دوره مشارکت مدنی و فروش ( های مصوب شورای پول و اعتبار به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخما)یارانه سود 

های یادشده  نامه را تضمین کرده و تعهد کند هزینه اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیالت موضوع این تصویب

البته این تضمین نفی کننده . وب مربوط در بودجه به شبکه بانکی پرداخت کندرا پس از اعالم بانک مرکزی از محل منابع مص

 .مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نیست

همچنین هیات وزیران، بنیاد مسکن را مکلف کرد تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سهمیه استانی تسهیالت را تعیین 

های عامل به تفکیک استان، شناسایی  شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانککرده و براساس سهمیه ابالغ 

متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیالت و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل 

 .اقدام کند( نظام فنی و روستایی)ساختمان 

برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی، سازمان مدیریت و برنامه  -معاون اول رئیس جمهوری -یریاین مصوبه از سوی اسحاق جهانگ

 .ریزی، بانک مرکزی جمهوری و بنیاد مسکن ابالغ شده است
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 تامین منابع مالی 

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

ماهه ماهه   11درصدی تسهیالت اعطایی بانک های عامل به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در درصدی تسهیالت اعطایی بانک های عامل به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در   7۵7۵رشد رشد 

  4۰4۰نخست سال نخست سال 
براساس گزارش گمرک ایران، میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری با افزایش خوبی همراه بوده که از نظر وزنی 

 درصد افزایش داشته است .0میلیارد دالر یعنی معادل  3.و از نظر ارزشی بیش از  درصد 63میلیون تن و معادل  .5بیش از 

 .به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد( دوشنبه)جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز 

گذاری دولت برای توسعه صادرات به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به هدف 

براساس گزارش گمرک ایران، : ، بر لزوم برنامه ریزی برای تداوم رشد صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت01غیرنفتی در سال 

میلیون تن و  .5میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری با افزایش خوبی همراه بوده که از نظر وزنی بیش از 

 .درصد افزایش داشته است .0میلیارد دالر یعنی معادل  3.درصد و از نظر ارزشی بیش از  63 معادل

میلیارد دالر  5همچنین مازاد تجاری صادرات غیرنفتی کشور نسبت به واردات در چهار ماهه نخست سال جاری حدود : وی افزود

 .دات در این مدت استبوده که این به معنای پیشی گرفتن میزان صادرات کشور نسبت به وار

دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به جلسه ای که اخیراً با مدیران عامل بانک ها برای رونق بخشیدن به فعالیت واحدهای تولیدی 

در این جلسه گزارش ها حاکی از آن بود که وضعیت صنعت در کشور رو به بهبود است : کوچک و متوسط برگزار شد، اظهار داشت

 .زم برای احیا بخش تولید کشور در حال فراهم شدن استو شرایط ال

یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت 

 های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند

براساس آنچه بانک های عامل اعالم : ارائه شده در جلسه مذکور خاطرنشان کردمعاون اول رییس جمهور با یادآوری گزارشات 

درصد  55نسبت به زمان مشابه سال گذشته  01کردند، میزان تسهیالت اعطایی به واحدهای تولیدی در سه ماهه نخست سال 

 .افزایش داشته استدرصد  19درصد و در بخش خدمات  60درصد، در بخش صنعت  99رشد داشته که در بخش کشاورزی 

تسهیالت ارائه شده از سوی بانک مسکن نیز نشان می دهد که رشد خوبی در بخش مسکن آغاز شده و تحرک مناسبی : وی افزود

جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی از طرح پیشنهادی برای .در این بخش در حال وقوع است

جلسات متعددی در سال جاری برای رونق بخش مسکن برگزار شده و : دربافت های فرسوده شهری، اظهار داشتتولید انبوه مسکن 

هزار واحد مسکن روستایی در  099با مصوبات خوبی نیز همراه بوده است که از آن جمله می توان به مصوبه به سازی و بازسازی 

: ی بافت های فرسوده را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و گفتمعاون اول رییس جمهوری همچنین سامانده.سال اشاره کرد

یکی از اهداف ساماندهی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری، کاهش آسیب های اجتماعی است زیرا مناطق ناکارآمد شهری و بافت 

ی بافت های فرسوده شهری توسط وی برنامه تهیه شده برای سامانده.های فرسوده می توانند به تهدیدی برای جامعه تبدیل شوند

وزارت راه و شهرسازی وضعیت محالت دارای بافت های : وزارت راه و شهرسازی را برنامه ای خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت

فرسوده در استان های مختلف را مورد مطالعه قرار داده است و برای تولید انبوه مسکن در این مناطق برنامه ریزی کرده است که 

 .لبته باید حتماً موضوع تامین و بهسازی نیازهای زیربنایی و زیرساختی در این محالت نیز مدنظر باشدا

دکتر جهانگیری از وزارت راه و شهرسازی خواست ضمن آنکه از توانمندی بخش خصوصی برای اجرای این طرح استفاده می کند، 
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ند اجرای طرح به خوبی انجام شود و امکان سوء استفاده وجود نداشته نظارت کافی را بر عملکرد این مجموعه ها اعمال کند تا رو

در این جلسه وزیر راه و شهرسازی گزارشی از طرح پیشنهادی این وزارتخانه برای تولید انبوه مسکن در بافت های ناپایدار و .باشد

شهر  501محله شهری در  0999و حدود درصد مناطق  69بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری : فرسوده شهری ارائه کرد و گفت

 .میلیون نفر در این مناطق در وضعیت بد مسکنی به سر می برند 0.کشور را تشکیل می دهد و حدود 

دکتر آخوندی برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بافت های فرسوده شهری را مبتنی بر نیاز واقعی به مسکن 

رح تالش کرده ایم برخالف سالهای گذشته که مسکن های لوکس با اهدافی نظیر پس انداز و در این ط: توصیف کرد و گفت

متاسفانه در استان تهران : وی افزود.سوداگری در کشور احداث شد، به نیاز واقعی مصرف کنندگان در بخش مسکن توجه شود

لید مسکن غلط بوده و سیستم سوداگرانه در بخش واحدهای مسکونی بال استفاده زیادی وجود دارد که این نشان می دهد روش تو

مسکن حاکم بوده و بخش عمده ای از خانه ها به دلیل قیمت های باال خالی مانده اند که متاسفانه این استراتژی همچنان از طریق 

ولت در احداث وزیر راه و شهرسازی یکی از ایرادات طرح مسکن مهر را مداخله زیاد د.شهرداری در شمال تهران ادامه دارد

در برنامه وزارت راه و شهرسازی، مدیریت پس انداز مدنظر قرار گرفته تا نیازمندان واقعی : واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت

میزان تسهیالت برای : وی با اشاره به افزایش تسهیالت در بخش مسکن خاطرنشان کرد.بتوانند قدرت خرید مسکن پیدا کنند

آمارها : آخوندی اظهار داشت.درصد افزایش مواجه هستیم 61صد رشد داشته و از نظر تعداد نیز با در 39ساخت مسکن حدود 

نشان می دهد که از اواخر سال گذشته تا کنون خرید و فروش ها عمدتاً مربوط به واحدهای مسکونی کوچک بوده که بیانگر ایفای 

در برنامه جدید وزارت راه و : وزیر راه و شهرسازی ادامه داد.نقش بیشتر مصرف کنندگان واقعی مسکن در این بخش بوده است

شهرسازی به جای توجه به واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری، به محالت دارای اینگونه بافت ها توجه شده و همه 

ناکارآمد شهری مدنظر قرار جوانب از جمله اصالح و بهسازی سیستم های زیرساختی و روبنایی محالت دارای بافت های ناپایدار و 

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این نشست با تاکید براینکه دولت در سال جاری به دنبال رشد اقتصادی مناسب .گرفته است

یکی از بخش هایی که می تواند موتور محرک رشد اقتصادی مناسب برای کشور باشد، بخش مسکن است که باید با : است، گفت

یکی از آسیب های طرح مسکن مهر این بود که بخش مسکن تا حد زیادی : طیب نیا افزود.ق این بخش توجه شودجدیت به رون

دولتی شد اما هدف این طرح این است که مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن بیشتر باشد و به جای احداث واحدهای 

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد .داث شوندمسکونی در بیرون از شهرها، این واحدها در داخل بافت های شهری اح

کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطالعات، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

یس جمهور، دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور اجرایی، مشاور اقتصادی ری

رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در خصوص 

در این نشست همچنین موارد اصالحی .تولید انبوه مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

صادرات غیرنفتی که پیش از این به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده بود از سوی مربوط به بسته حمایت از توسعه 

بررسی .دبیرخانه ستاد مطرح شد و به منظور توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی کشور، اصالحات الزم در این بسته صورت گرفت

بین المللی و طرح های مهم ملی از دیگر موضوعاتی بود که نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای 

در این نشست به آن پرداخته شد و مقرر شد این موضوع در جلسه ای به ریاست رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با 

 .متی ارسال گرددحضور دستگاه های مرتبط جمع بندی نهایی شود و برای ابالغ به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاو

/news/fa/ir.iana.www//:http60319D%/8%B.%D8%B5%D 
 

http://www.iana.ir/fa/news/32657/%D8%B1%D8%B4%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

1۵6 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  امضای تفاهم نامه بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی برای ارائه خدمات بیمه ایامضای تفاهم نامه بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی برای ارائه خدمات بیمه ای
 .آسیا و صندوق بیمه کشاورزی تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه خدمات بیمه ای امضا کردندبیمه 

 .بیمه آسیا و صندوق بیمه کشاورزی تفاهم نامه همکاری در خصوص ارائه خدمات بیمه ای امضا کردند

مان و تاسیسات واحدهای کشاورزی، به گزارش خبرنگار ایانا، براساس این تفاهم نامه بیمه های آتش سوزی زراعت، درختان، ساخت

 .تمام خطر و مسوولیت مدنی ماشین آالت کشاورزی و عمر، حوادث و مسوولیت مدنی ویژه کشاورزان ارائه می شود

بنابراین گزارش، ارتقای شاخص ضریب نفوذ بیمه در بخش کشاورزی، همکاری در خصوص ارائه طرح های بیمه ای مشترک در 

حصوالت کشاورزی ، افزایش سهم فعالیت بیمه های بازرگانی از انواع پوشش بیمه بخش کشاورزی، امکان زمینه عوامل تولید و م

 .سنجی طراحی و ارائه پوشش بیمه تکمیلی برای خطرات بیمه تحت پوشش صندوق بیمه از اهداف کیفی این تفاهم نامه هستند
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

جذب تنها شش درصد از جذب تنها شش درصد از / / انتقاد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون از نحوه پرداخت تسهیالتانتقاد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون از نحوه پرداخت تسهیالت

  اعتبارات خط شماره چهار مکانیزاسیون در سال جاریاعتبارات خط شماره چهار مکانیزاسیون در سال جاری
های بانک کشاورزی در عدم  های متناقض، ازجمله بهانه ها، تشکیک در مقدار نرخ سود بانکی و نیز بخشنامه ناقص بودن پرونده

 .پرداخت تسهیالت خط شماره چهار مکانیزاسیون است

های بانک کشاورزی  های متناقض، ازجمله بهانه و نیز بخشنامهها، تشکیک در مقدار نرخ سود بانکی  ناقص بودن پرونده

 .در عدم پرداخت تسهیالت خط شماره چهار مکانیزاسیون است

های بانک کشاورزی در کندی پرداخت  گیری وگو با خبرنگار ایانا از سخت رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت

آمده در حوزه مکانیزاسیون  دست های به با توجه به توفیق: مکانیزاسیون انتقاد کرد و گفتتسهیالت خط اعتباری شماره چهار 

ای مکانیزاسیون، متأسفانه در سال  های توسعه گذاری و شاخص و ارتقاء سرمایه 605.تا  600.های  کشاورزی کشور طی سال

شماره چهار مکانیزاسیون کشاورزی را با مشکل های بیش از حد نظام بانکی کشور، روند جذب تسهیالت خط  گیری سخت 601.

های  با وجود آنکه سامانه ثبت نام در مسیر پرداخت تسهیالت و میز خدمت بین سازمان: کامبیز عباسی افزود.رو کرد جدی روبه

 .های کشور ایجاد شده است، اما مشکالت همچنان پابرجاست جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در سطح استان

میلیارد تومان تقاضا طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری در شعبات  639با وجود تمامی موانع موجود، بیش از : شان کردوی خاطرن

 .درصد سطح اعتبارات سال جاری است 69مختلف بانک کشاورزی سراسر کشور به ثبت رسیده که معادل 

 ک کشاورزیشده به کارخانه تراکتورسازی از سوی بان فاکتور ارائه پیش 4۰.عودت 

تا شش درصد اعتبارات خط مذکور جذب شده و مابقی  181از این مقدار تنها : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

های متناقض بانک کشاورزی  ها، تشکیک در میزان نرخ سود و بخشنامه هایی همچون ناقص بودن پرونده گیری ها با سخت درخواست

 .دت داده شودروز عو 9.در کمتر از 

شده در  بهتر است مسئوالن در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در جهت پاسخگویی به تقاضاهای انبوه ثبت: عباسی تصریح کرد

 .های الزم را در جهت جذب اعتبارات مکانیزاسیون به عمل آورند گری بانک کشاورزی تسهیل

فاکتور از سوی کارخانه تراکتورسازی ایران صادر و تنها پنج  پیش 19.بر اساس مدارک موجود، روزانه بیش از : وی یادآور شد

 .پذیر نیست نفر دیگر امکان 51.شود و امکان دریافت برای  فاکتور منجر به اخذ تسهیالت می پیش

تراکتور در دستگاه  9..روزانه  605.ای از سال  و در دوره 606.و  600.های  این در حالی است که طی سال: عباسی تأکید کرد

کنندگان و  نوشت وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش گزارش سازمان حمایت از مصرف گفتنی است، طی پی.شد کشور جذب می

های سیستم بانکی کشور در حوزه مکانیزاسیون اشاره شده و همچنین  گیری های کشاورزی به سخت تولیدکنندگان در زمینه ماشین

 .از بانک کشاورزی مورد پیگیری قرار گرفته استاین مهم توسط وزیر کشور نیز 

های سال جاری هیچ ربطی به پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون ندارد، زیرا بانک کشاورزی  الزم به ذکر است، تخصیص نیافتن بودجه

این مقدار، عد بزرگی  هزار میلیارد تومان از هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کند؛ بنابراین پرداخت یک 69تعهد کرده ساالنه 

 ./نیست
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵8: تاریخ

  کشف راه جدیدی برای سالم نگهداشتن سیب به مدت چند هفتهکشف راه جدیدی برای سالم نگهداشتن سیب به مدت چند هفته
شود  ها به کار برده می ها برای ضد عفونی کردن زخم یک نوع پالسما که به طور خاص طراحی شده و در بیمارستان این محققان از

 .برای از بین بردن باکتری موجود در سطح سیب استفاده کردند

 .نگه داشترا تا چندین هفته سالم و تازه   گروهی از محققان موفق به کشف راه جدیدی شدند که به واسطه آن بتوان سیب

را تا چندین هفته سالم و تازه   به گزارش ایسنا، گروهی از محققان موفق به کشف راه جدیدی شدند که به واسطه آن بتوان سیب

 .نگه داشت

شود  ها به کار برده می ها برای ضد عفونی کردن زخم این محققان از یک نوع پالسما که به طور خاص طراحی شده و در بیمارستان

 .بین بردن باکتری موجود در سطح سیب استفاده کردند برای از

ای  ها به مدت طوالنی و قابل مالحظه کنند این میوه ها استفاده می آنها دریافتند هنگامی که از این پالسما برای تمیز کردن سیب

ا از دست داده و به سمت خراب ها خیلی زود تازگی خود ر ها و سبزیجات عمدتا به دلیل وجود باکتری میوه.مانند سالم و تازه می

های محکم نگهداری می کنند  به همین دلیل برای ماندگاری بیشتر آنها را در دمای پایین گاز نیتروژن یا بسته بندی. روند شدن می

 .ها جلوگیری کرده و طول عمر این محصوالت را افزایش دهند رشد باکتری تا از 

اند را  را بر روی آن ایجاد کرده( ای زیست الیه)های سطح سیب که یک پوشش بیوفیلمی  تریمحققان با استفاده از ابزار پالسما، باک

ها خراب و فاسد  اگر این پوشش بیوفیلم بر روی سطح سیب تشکیل شده و باقی بماند، طی مدت چند روز میوه. برند از بین می

 .ن مدت زمان را به چندین هفته افزایش دهنداما محققان با استفاده از این روش جدید توانستند تا ای. خواهند شد

 .اند اجتماعی از سلولهای میکروارگانیسمی است که به یک سطح متصل شده( Biofilm) زیست الیه

این تیم تحقیقاتی در حال حاضر در حال بررسی . تواند برنامه های کاربردی بیشتری داشته باشد با این حال، این ابزار جدید می

 .های بیشتری از میوه ها و سبزیجات استفاده کرده و آنها را سالم و تازه نگه داشت که بتوان از این ابزار در گروه هایی هستند راه

 .به چاپ رسیده است  Physics of Plasmasنتایج این پژوهش در
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

بازبینی در بازبینی در / / شودشود  آموختگان کشاورزی با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی عملیاتی میآموختگان کشاورزی با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی عملیاتی می  کارورزی دانشکارورزی دانش

  های کشاورزیهای کشاورزی  های جدید رشتههای جدید رشته  سرفصلسرفصل
بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع کارورزی با همکاری دانشگاه آزاد وری  قانون افزایش بهره 06در راستای اجرایی شدن ماده 

 .شود اسالمی عملیاتی می

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع کارورزی با همکاری  قانون افزایش بهره 21در راستای اجرایی شدن ماده 

 .شود دانشگاه آزاد اسالمی عملیاتی می

ان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در پی انعقاد تفاهمنامه همکاری با دانشگاه به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازم

های این تفاهمنامه اعالم  های کارورزی دانشجویان رشته کشاورزی در واحدهای دانشگاه آزاد را از اولویت آزاد اسالمی، اجرای دوره

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع کارورزی را با  بهره قانون افزایش 06در راستای اجرایی شدن ماده : کرد و گفت

 .همکاری دانشگاه آزاد اسالمی عملیاتی خواهیم کرد

نظام مهندسی کشاورزی در مقایسه با سایر : احمد کبیری فصل مشترک دو مجموعه را غیردولتی بودن و نگاه علمی دانست و افزود

وری بخش کشاورزی و منابع  تأسیس برعهده دارد، قوانینی همچون افزایش بهرهنظامات عالوه بر وظایفی که بر اساس قانون 

 .نیز تکالیفی بر عهده سازمان گذاشته است 55های کلی اصل  طبیعی، نظام جامع دامپروری و سیاست

مان و دانشگاه ظرفیت باالی نیروی انسانی ساز: وری از موضوعات مهم کشور است، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه موضوع بهره

آزاد اسالمی بستر مناسبی است تا بتوانیم با توانمندسازی و تربیت نیروهای متخصص، زمینه نفوذ دانش در بخش کشاورزی را 

 .وری واحدهای تولیدی در این بخش کمک خواهد کرد افزایش دهیم که این موضوع به بهره

های  بنیان دانشگاه آزاد اسالمی ایجاد و توسعه شرکت اقتصادی دانشریزی و امور  رودپشتی، معاون برنامه فریدون رهنمای

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد : بنیان را از موضوعات مهم در این تفاهمنامه عنوان کرد و اظهار داشت دانش

 .مؤثر باشدبنیان در سطح کشور  های دانش تواند در توسعه شرکت مقاومتی، همکاری دو مجموعه می

با تشکیل جلسات : وی، ایجاد کارگروه مشترک همکاری برای اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد

های شروع اقدام عملی  نامه از اولویت تهیه شیوه. های عملیاتی را برداریم توان گام منظم کارگروه و پیگیری موضوعات تفاهمنامه می

 .ای به واحدهای دانشگاه در سراسر کشور ابالغ کنیم زودی تهیه و طی بخشنامه امیدواریم بهاست که 

دلیل تغییر فضای کسب و کار در  به: های دانشگاهی را ضروری دانست و یادآور شد های رشته رودپشتی، بازبینی در سرفصل رهنمای

های کشاورزی را با همکاری سازمان نظام  های جدید رشته لهای اخیر نیازمند بررسی مجدد هستیم و آمادگی داریم سرفص سال

 .مهندسی کشاورزی بازبینی کنیم

ریزی و اموراقتصادی  رودپشتی، معاون برنامه بند و یک تبصره تهیه و به امضاء فریدون رهنمای 61این تفاهمنامه در شش ماده، 

ام مهندسی کشاورزی کشور رسید و مدت اعتبار آن چهار سال بنیان دانشگاه آزاد اسالمی و احمد کبیری، رئیس سازمان نظ دانش

 ./است

/news/fa/ir.iana.www//:http60963A%DA%/0%D8%A9%D8%B.%D 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32736/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

11۵ 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  کشاورزی درکشور کشاورزی درکشور   تحقیقاتیتحقیقاتیهزار طرح هزار طرح   88اجرای اجرای 
هم اکنون حدود هشت : معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت -ایرنا -مراغه 

 . هزار طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی در کشور اجرا می شود

دید نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی از مرکز تحقیقات دیم به گزارش ایرنا، احمد زارع فیض آبادی روز چهارشنبه در آئین باز

اجرای طرح های تحقیقاتی کشاورزی، حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید یافته های تحقیقاتی و توزیع آن : کشور در شهرستان مراغه افزود

 .ها بین کشاورزان از عمده محورهای فعالیت این سازمان است

نفر  99.پرسنل که دو هزار و  699هزار و  ..یمی ترین مراکز تحقیقاتی علمی کشور است که با این سازمان از قد: وی اظهار کرد

 .ایستگاه اقدام به اجرای طرح های تحقیقاتی می کنند 6.5مرکز تحقیقات و  65آنان هیات های علمی هستند در 

هم اکنون در این مراکز : ورزی یادآور شدمعاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا

تحقیقاتی حدود هشت هزار طرح در حوزه های باغداری، زراعت، مدیریت منابع و آب، دامداری و ادوات کشاورزی در حال اجرا 

 999از این سازمان از ابتدای فعالیت خود موفق شده در حوزه زراعت میانگین تولید غالت را : زارع فیض آبادی، ادامه داد.است

 .تن برساند( چهار و نیم) 581کیلوگرم در هر هکتار به 

در این راستا نیز در سال زراعی جاری : وی، توزیع بذرهای اصالح شده را از دیگر محورهای فعالیت این سازمان عنوان کرد و گفت

 .هزار تن انواع بذر اصالح شده بین کشاورزان توزیع شده است 599حدود 

رقم از  56تاکنون  .69.این مرکز از ابتدای فعالیت خود از سال : کشاورزی دیم کشور نیز در این آیین گفت رئیس مرکز تحقیقات

محصوالت کشاورزی دیم را در پنج بخش غالت، حبوبات، دانه های روغنی، مدیریت منابع و آب به کشاورزان کشور معرفی کرده 

درصد از میزان  09استان بررسی شده و در طی این مدت  ..قاتی تا کنون در نتایج این یافته های تحقی: صابر گلکاری، افزود.است

 .میلیارد ریال ارزش افزوده در این استان ها شده است 86.تولید محصوالت زراعی را افزایش داده و این میزان منجر به ایجاد 

شکسالی مهمترین چالش های این حوزه برای تغییر اقلیم، کاهش بارندگی، کمبود اعتبارهای ویژه تحقیقات و خ: وی یادآور شد

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور وابسته به سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد و ایکاردا، فعالیت .موفقیت بیشتر است

ایستگاه فرعی در مناطق مختلف اگروکلیمائی سردسیری،  0در پنج ایستگاه اصلی و  .69.های تحقیقاتی خود را از سال 

 .مسیری و نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور آغاز کرده استگر

گندم نان، گندم دوروم، جو و )مرکز این موسسه در شهرستان مراغه بوده که افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم شامل غالت 

 .رین اهداف فعالیت آن استو علوفه از مهمت( کلزا، آفتابگردان و گلرنگ) ، دانه های روغنی (نخود و عدس) ، حبوبات (تریتیکاله 

ایستگاه اصلی مناطق سردسیر این موسسه در مراغه، ایستگاه اصلی مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه اصلی مناطق 

گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه اصلی مناطق سرد و کم باران شمال شرق در شیروان شمال خراسان شمالی و 

 .اطق سرد و کوهستانی غرب در قاملو کردستان واقع استایستگاه اصلی من

 .بخش های تحقیقاتی این موسسه هم اکنون شامل بخش تحقیقات غالت، حبوبات، دانه های روغنی، علوفه و مدیریت منابع است

، سه رقم رقم گندم، هفت رقم جو، چهار رقم نخود، سه رقم عدس 9.رقم جدید دیم شامل 69پژوهشگران این موسسه تاکنون 
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 .جدید گلرنگ و سه رقم ماشک علوفه ای به کشاورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده اند

 .هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان شرقی واقع شده است 019شهرستان مراغه با حدود 

/News/fa/ir.irna.www//:http6680.330/ 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  امارات مشتری اصلی گردو ایرانامارات مشتری اصلی گردو ایران
 .استتن گردوی بدون پوست صادر شده که عمده آن به کشور امارات  8.59 01ماه منتهی به خرداد سال  6طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به  6طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،   گروه  تجارت و کشاورزی8 صنعت  خبرنگار به گزارش

 .که عمده آن به کشور امارات است تن گردوی بدون پوست صادر شده 8.59 01خرداد سال 

 . برای کشور ارز آوری داشته است 66،181،990،963و ارزش ریالی 96،635.،.  گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 999،.9. 6،990،085،199 3،019. پاکستان .

 0،898 81،959،089 065 آلمان .

 009،. 59،099.،18 09. افغانستان .

 559،. 56،103،999 09. قطر .

 09،999. 889،999،.6،35 09،999 امارات متحده عربی 0

 1،939 95،8.9،059. 589 بحرین 0

 0،989. 689،639،989 931،. قطر 0

 03 0،003،313 8 امارات متحده عربی 6

 639،999 9،031،399،999. 39،999 امارات متحده عربی 6

 589،999 5،366،089،999. 59،999 عراق 6

 3،999 80،009،999. 199 فدراسیون روسیه 6

 9،839. 669،065،989 091 قطر 6

  
/news/fa/ir.yjc.www//:http1990900D%/8%A9% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵8: تاریخ

  تولید بیش از یک میلیون تن انارتولید بیش از یک میلیون تن انار
امسال از سطح بارور باغات انار یک میلیون و :مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .استدرصد افزایش یافته  1هزار تن محصول تولید می شود که در مقایسه با سال گذشته  99.

صنعت، ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  80در حال حاضر بیش از : با اشاره به تولید انار اظهار داشت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه تجارت و کشاورزی

 .هزار هکتار آن بارور است 39هکتارسطح زیر کشت باغات انار است که تنها  569

هزار تن محصول تولید می شود که در مقایسه با سال گذشته عملکرد  99.امسال از سطح بارور باغات انار یک میلیون و : وی افزود

 .درصدی مواجه است 1ح باغات با افزایش سط

استان های فارس، مرکزی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد مهم : حسن پور با اشاره به مهمترین استان های انار خیز گفت

 .ترین استان های تولید کننده انار به شمار می روند

ان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا، ژاپن،کره جنوبی و سال گذشته از است: وی با اشاره به میزان صادرات انار بیان کرد

روسیه صادرات داشته ایم که این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت اما هم اکنون نمی توان در خصوص میزان صادراتی 

باغات ارقام تجاری، تغذیه  اصالح: وی در خصوص برنامه افزایش عملکرد باغات در سال های آتی عنوان کرد.اظهار نظر نمود

مناسب،هرس، مبارزه با آفت کرم گلوگاه و تدوین استانداردهای الزم از جمله برنامه های اساسی افزایش عملکرد باغات به شمار می 

باغداران با گرم شدن هوا میزان تبخیر آب افزایش می یابد اما : وی با اشاره تاثیرات تغییرات اقلیم در میزان تولید بیان کرد.رود

فناوری های جدیدی اعم از تقسیط میزان آب مورد نیاز و استفاده از کود های پتانسیل به کار می گیرند تا کمترین آسیب از این 

معاونت باغبانی برنامه هایی از سال گذشته : حسن پور در خصوص عارضه دانه های سفید انار تصریح کرد.تنش ها به محصول برسد

پوشش پارچه ای نازک روی سطح درختان به منظور ایجاد سایه بان به کار گرفته تا میزان آفتاب سوختگی به در جهت استفاده از 

 .حداقل برسد

/news/fa/ir.yjc.www//:http1998635D%/8%D%AA0 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای

 فارس - ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

  چایچای  .4.4عبور از رکورد تولید سال عبور از رکورد تولید سال / / درصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزاندرصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزان  1717پرداخت پرداخت 
میلیارد تومان خرید  58.از مجموع : رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات برداشت اول چای کاران گفت 

 . میلیارد تومان پرداخت شده است 11تضمینی چای تا ابتدای مرداد 

های شمالی کشور به پایان رسیده و  ، این روزها برداشت دوم برگ چای سبز در استانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .فت پول خرید تضمینی برگ سبز چای هستنددریا  کشاورزان منتظر

ابتدای مرداد دور دوم برداشت برگ سبز چای هم به پایان رسید و با : وگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت ایرج هوسمی در گفت

شده  درصد تولید هستیم، مضاف بر آن که کیفیت برگ سبز چای نیز بهتر 69ها امسال شاهد افزایش  توجه به افزایش بارندگی

وی در مورد پرداخت بهای تضمینی برگ سبز چای از سوی دولت به کشاورزان اذعان داشت که هنوز پول برداشت دور اول .است

 .که در اردیبهشت ماه انجام شده، پرداخت نشده است

رئیس سازمان در همین زمینه خبرنگار فارس موضوع پرداخت بهای خرید تضمینی چای از کشاورزان را از محمد ولی روزبهان 

از اولین روز برداشت برگ : ، خاطرنشان کرد01بینی افزایش تولید برگ سبز چای در سال  چای کشور پرسید و او با اشاره به پیش

ریزی  میلیارد تومان خرید تضمینی از کشاورزان انجام شده که با حمایت سازمان مدیریت و برنامه 58.ابتدای مرداد   سبز چای تا

 .میلیارد تومان از این رقم به کشاورزان پرداخت شده است 11حدود کشور تاکنون 

هزار تن برگ سبز چای برداشت شده و  89تاکنون : وی در مورد حجم برداشت برگ سبز چای از مزارع شمال کشور نیز گفت

 .هزار تن تا پایان فصل برداشت برسد 1..بینی این است که به رقم  پیش

: شیب نزولی داشته است، تصریح کرد 06تا سال  .0با توجه به اینکه برداشت برگ سبز چای از سال روزبهان این را هم گفت که 

 .0هایی که انجام شد، این رقم رو به رشد بوده تا حدی که امسال به تقریبا به وضعیت رکورد تولید سال  با حمایت 05اما از سال 

 .از لحاظ تولید برگ سبز چای خواهیم رسید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.6019190999393 
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 چای
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  آماده مذاکره و همکاری در توسعه کشت چای ارگانیک در کشور هستیمآماده مذاکره و همکاری در توسعه کشت چای ارگانیک در کشور هستیم
وگو با ایانا نوید تولید نخستین چای ارگانیک برای ورود به بازار ایران  تر در دو گفت پیشرضا آزادی، رئیس پژوهشکده چای کشور، 

شمارد که با  کننده از کلمه ارگانیک برمی ها به صراحت مدعیان تولید چای ارگانیک را سوءاستفاده دهد و در همان مصاحبه را می

یاد  نتیجه زنده "امیری تن زوبین پنج"ادعایی که . رسند تر میافزایند و به سود بیش درج این کلمه قیمت محصول خود را می

کند تا برای اعاده حیثیت از دستاوردهای مزرعه اجدادی، از انجمن ارگانیک ایران بخواهد به مواضع  محمدتقی چایچی را ناگزیر می

 .رئیس پژوهشکده چای کشور، اعتراض کند

 (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

نوید تولید نخستین چای ارگانیک برای  (اینجا)و  (اینجا)وگو با ایانا  تر در دو گفت یس پژوهشکده چای کشور، پیشرضا آزادی، رئ

کننده از کلمه ارگانیک  ها به مدعیان تولید چای ارگانیک را سوءاستفاده دهد و در همان مصاحبه ورود به بازار ایران را می

 "امیری تن زوبین پنج"ادعایی که . رسند افزایند و به سود بیشتر می شمارد که با درج این کلمه قیمت محصول خود را می برمی

کند تا برای اعاده حیثیت از دستاوردهای مزرعه اجدادی، از انجمن ارگانیک ایران  یاد محمدتقی چایچی را ناگزیر می نتیجه زنده

 .بخواهد به مواضع رئیس پژوهشکده چای کشور، اعتراض کند

مطرح کردن ادعای نوید عقد رضا آزادی، رئیس پژوهشکده چای کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا، وقتی با چرایی 

شود،  رو می ای با یک شرکت بخش خصوصی برای تولید نخستین چای ارگانیک کشور در مردادماه سال جاری روبه تفاهمنامه

 استفاده کرده بودم، لذا ادعایی مبنی بر "شود تولید می"من در مصاحبه با خبرنگار ایانا، از افعال تأکیدی زمان آینده مانند : گوید می

را مطرح نکرده بودم، کمااینکه هر مسافری با گشت و گذاری در سطح شهرستان الهیجان، آشکارا  "است یا تولید شد"فعل 

 !کند ها مبنی بر تولید چای ارگانیک را به وضوح مشاهده می تبلیغات غیرواقعی انواع کارخانه

المللی تولید چای ارگانیک توسط  های معتبر بین ندات گواهیهای خود در ایانا، از مست وی با بیان اینکه تا بعد از درج مصاحبه

اینجانب تا امروز که در حال مصاحبه با شما هستم، شناختی از نام مدیرعامل : شرکت زوبین اطالع نداشته است، خاطرنشان کرد

دانستم، حتماً بررسی  ه میام و اگر اطالعاتی که اخیرا به دست من رسیده، در مقطع قبل از مصاحب نداشته "زوبین"شرکت چای 

 .بود شد و شکل مصاحبه انجام شده متفاوت می الزم انجام می

واحد از آنها فعال است، گالیه مدیرعامل چای  13.های گیالن و مازندران که  کارخانه چای در استان 89.آزادی با اشاره به وجود 

با این پراکندگی و : القاتی با وی نداشته است را تأیید کرد و افزودزوبین مبنی بر اینکه برای اطالع از اقدامات و مستندات آنها م

 .شرکت آشنا هستم 01تا  09تکثر زیاد، اینجانب با وجود مسئولیت پژوهشی در حوزه چای، در نهایت با 

ارگانیک المللی تولیدات ارگانیک چای زوبین، در مورد موضع اش پیرامون انجمن  وی در عین حال ضمن پذیرش مستندات بین

گیری انجمن ارگانیک ایران را در صدور مجوز ارگانیک برای اعضای آن،  توانم موضع وجه نمی اگرچه به هیچ": ایران، ادامه داد

 ".دهد، نه گواهی محصولی کننده بدانم، چرا که این انجمن بیشتر گواهینامه مدیریتی ارگانیک می مستندی محکم و قانع

المللی چای زوبین مانند گواهی اتحادیه اروپا  های بین عین صحه گذاشتن بر مستندات گواهینامهرئیس پژوهشکده چای کشور در 

آمده، از شرکت خریدار  برای رفع سوءتفاهم پیش": تصریح کرد( IFOAM)المللی کشاورزی ارگانیک، آیفوم  یا فدراسیون بین

نخستین چای ارگانیک در پایتخت چای ایران یعنی  خواسته شده تا با درج برچسب( تیمن)دانش فنی تولید چای ارگانیک 

اگرچه این اتفاق مد نظر رئیس  ".الهیجان، وارد بازار شود تا حق شرک زوبین که در املش گیالن واقع است، پایمال نشود

http://www.iana.ir/fa/news/29960
http://www.iana.ir/fa/news/31204


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

11۵ 
 

یک، پژوهشکده چای کشور هم مشروط بر آن است که در بدو امر شرکت خریدار یادشده مضاف بر دانش فنی تولید چای ارگان

 .المللی را بتواند اخذ کند های معتبر ارگانیک از مجامع رسمی بین همچون شرکت زوبین در گام نخست و مهم ابتدا گواهینامه

مبنی بر برگزاری نشستی مشترک ( ایانا)جویانه، از پیشنهاد خبرگزاری کشاورزی ایران  آزادی، در عین حال و در لحنی آشتی

تر  گردن اینجانب از مو هم باریک": های مشترک استقبال کرد و یادآور شد یشتر از راهکارها و تجربههرچند دیرهنگام، برای اطالع ب

است و از مدیرعامل فرهیخته چای زوبین خواهم خواست تا برای مذاکره و همکاری در توسعه کشت چای ارگانیک، تعامل سازنده و 

 ".مؤثری برقرار کنیم

ای برشمرد که  نشان ارگانیک مورد قبول برای تمام مجامع داخلی و جهانی را معضل آزاردهنده وی نبودن یک ارگان قطعی در ارائه

هایی که قصد تولید  باعث مخدوش شدن جایگاه با ارزش کلمه ارگانیک برای تولیدکنندگان متعهد آن مانند چای زوبین یا شرکت

ک نخبگان مسئول و متعهد، این کاستی در اسرع وقت ساماندهی ارگانیک دارند برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا با همکاری نزدی

الزم به ذکر است، رئیس پژوهشکده چای کشور چندی پیش با اشاره به اینکه قرارداد همکاری برای تولید چای ارگانیک با یک .شود

در کشور از مردادماه  شرکت چای بخش خصوصی منعقد شده است، گفته بود محصول نخستین کارخانه تولیدکننده چای ارگانیک

 ./شود وارد بازار می 01

/news/fa/ir.iana.www//:http60105D%/8%A0%D0%81 
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 حبوبات 

 فارس - ۵۹/۵۹/۵3:  تاریخ

  شودشود  تولید میتولید میهزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور   704704  ::

هزار تن حبوبات تا پایان برنامه  935مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری برای تولید  

 . ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد

 600.تا سال : ، کاوه خاکسار پیش بینی کردهاد کشاورزیپایگاه اطالع رسانی وزارت جبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزارتن سایر حبوبات در کشور تولید شود 38هزار تن لوبیا و  081هزار تن عدس، 98.هزار تن نخود،  696حدود 

ا و به در این راست: وی افزایش عملکرد و پایداری تولید حبوبات را از اهداف دفترغالت و محصوالت اساسی عنوان کرد و گفت

منظور تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه حبوبات، پروژه هایی همچون ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه 

مکانیزاسیون، مدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت زا، همکاری با مراکز بین المللی مانند ایکاردا، 

 .ردی تحقیقاتی، کشاورزی حفاظتی و بیمه محصوالت تهیه و اجرای آن از امسال آغاز شده استحمایت از طرح های کارب

از این سطح نزدیک به : هزار هکتار عنوان و برآورد کرد 890را  05-01خاکسار، سطح زیرکشت حبوبات پاییزه و بهاره سال زراعی 

 .هزارتن محصول تولید شود 919

 .هزار تن بوده است 109هزار هکتار و کل تولید  993وبات در سال ماقبل آن سطح زیرکشت حب: وی خاطرنشان کرد

 .هزارتن عنوان کرد 919خاکسار در عین حال میزان حبوبات مورد نیاز کشور را 

هزار و  .8هکتار و کردستان با  1.9هزار و  90.هزار هکتار، لرستان  51.استان های کرمانشاه با  05-01سال زراعی : وی گفت

 .هکتار بیشترین سطح کشت نخودرا به خود اختصاص داده اند 680

هزار و  03به گفته مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت، بیشترین سطح کشت عدس مربوط به اردبیل با 

 .هکتار است 869هزا رو  8.هزار هکتارو لرستان حدود  03هکتار، آذربایجان شرقی  659

 199هزار و  5.هزار هکتار و خوزستان  8.هزار هکتار، فارس  09کشت لوبیا را مربوط به استان های لرستان با  وی بیشترین سطح

 .هکتار دانست

عملکرد : خاکسار با بیان این که در نتیجه اقدام ها و اجرایی شدن برنامه ها، عملکرد حبوبات افزایش نشان می دهد، اظهار داشت

کیلوگرم به  .10، عدس از 05-01کیلوگرم در سال زراعی  109به  06-05حد سطح در سال زراعی کیلوگرم در وا 551نخود از 

کیلوگرم  0093کیلوگرم به  338.کیلوگرم و سایر حبوبات مانند ماش و باقاال از  0006کیلوگرم به  0..0کیلوگرم، لوبیا از  3.0

هزار  9.هزار تن، لوبیا حدود  19ولید، امسال نخود نزدیک به طبق گزارش ها در نتیجه افزایش عملکرد ت: وی افزود.رسیده است

 .تن و سایر حبوبات به غیر از عدس بیش از نیاز داریم و از این رو برای صادرات مازاد تولید این محصوالت برنامه ریزی کرده ایم

 برابری عملکرد با کشت پاییزه 6تا  0افزایش 

ت به کشت پاییزه و انتظاری را از سیاست های معاونت امور زراعت وزارت جهاد این مقام مسوول، انتقال کشت بهاره حبوبا

 0در کشت پاییزه، عملکرد تولید بین : کشاورزی به منظور افزایش عملکرد و ضریب خوداتکایی این محصوالت دانست و تصریح کرد

 .برابر افزایش می یابد 6تا 

بیا در استان های مختلف در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید اشاره کرد وی به اجرای پروژه مقایسه ارقام نخود، عدس و لو

 .اجرای این طرح موجب شده، کشاورزان در انتخاب ارقام، مشارکت داشته باشند: و گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=c7fe1138-6db4-4aef-82e5-da47989f0516
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کی از مشکالت ی: خاکسار،ساماندهی بذر را از دیگر پروژه ها برای افزایش ضریب خوداتکایی و پایداری تولید نام برد و اذعان داشت

در زمینه تولید حبوبات، نداشتن بذر کافی است و اکثر کشاورزان برای کشت این محصوالت از بذرهای خودمصرفی استفاده می 

کنند، بنابراین تولید بذر لوبیا،نخود و عدس در دستور کار قرار گرفته و برای نخستین بار، امسال بذر عدس در کشور تولید شده 

را در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید ( نواری)ژه توسعه روش های نوین آبیاری به خصوص آبیاری تیپ وی اجرای پرو.است

در بین حبوبات، لوبیا محصول آب بر است از این رو تاکنون بیش از پنج هزارهکتار از اراضی زیرکشت : مهم ارزیابی و تصریح کرد

 .ارع نیزباید به این سیستم آبیاری مجهز شوندلوبیا با روش تیپ آبیاری شده است و سایر مز

با استفاده از روش آبیاری تیپ حداقل دو سوم میزان : مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت ادامه داد

 .درصد افزایش عملکرد خواهیم داشت 61مصرف آب کاهش می یابد ضمن آن که تا 

 و فارسنخستین کشت نشایی لوبیا در اصفهان 

کشت نشایی لوبیا در : وی با بیان این که برای نخستین بار در دو استان اصفهان و فارس کشت نشایی لوبیا انجام شده است، گفت

سطح یک هکتار به طور آزمایشی صورت گرفته و پیش بینی شده با این روش کشت، عالوه بر دو نوبت صرفه جویی در مصرف آب 

 .گیاه کاهش یابدروز طول رشد این  09تا  1.،

در این مزارع : استان کشور خبر داد و اذعان داشت 9.خاکسار همچنین از کشت پایلوت نخود و عدس دیم در تعدادی از مزارع در 

 .تمام اصول فنی و یافته های تحقیقاتی اجرا می شود که منجر به افزایش عملکردخواهد شد

از ایکاردو به کشور انتقال یافته و در استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه ،  الین جدید نخود 03وی با اشاره به این که امسال 

الین برای کشت مناسب  03براساس گزارش ها، دو الین از : کردستان و لرستان به طور آزمایشی کشت شده است، تصریح کرد

بیشترین هزینه مربوط به مرحله کاشت و : تخاکسار،هزینه تولید حبوبات برای کشاورزان را باال دانست و گف.ارزیابی شده است

 .برداشت است و از این رو ما به ارقام مناسب برای کشت و ماشین های برداشت محصول نیاز داریم

امسال برای نخستین بار به طور آزمایشی در استان های کردستان، کرمانشاه و لرستان با استفاده از کمباین مخصوص، : وی افزود

 .ام شده استبرداشت نخود انج

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.601919699.668 
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 حبوبات
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

نخستین کشت نشایی نخستین کشت نشایی / / هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور تولید می شودهزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور تولید می شود  704704

  لوبیا در اصفهان و فارسلوبیا در اصفهان و فارس
هزار تن حبوبات تا پایان برنامه  935مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری برای تولید 

 .ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد

هزار تن حبوبات تا  704مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری برای تولید 

 .پایان برنامه ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد

 600.تا سال : رسانی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کردپایگاه اطالع  به گزارش ایانا، کاوه خاکسار در گفت و گو با خبرنگار

 .هزارتن سایر حبوبات در کشور تولید شود 38هزار تن لوبیا و  081هزار تن عدس، 98.هزار تن نخود،  696حدود 

ا و به در این راست: وی افزایش عملکرد و پایداری تولید حبوبات را از اهداف دفترغالت و محصوالت اساسی عنوان کرد و گفت

منظور تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه حبوبات، پروژه هایی همچون ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه 

مکانیزاسیون، مدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت زا، همکاری با مراکز بین المللی مانند ایکاردا، 

 .ردی تحقیقاتی، کشاورزی حفاظتی و بیمه محصوالت تهیه و اجرای آن از امسال آغاز شده استحمایت از طرح های کارب

از این سطح نزدیک به : هزار هکتار عنوان و برآورد کرد 890را  05-01خاکسار، سطح زیرکشت حبوبات پاییزه و بهاره سال زراعی 

 .هزارتن محصول تولید شود 919

 .هزار تن بوده است 109هزار هکتار و کل تولید  993وبات در سال ماقبل آن سطح زیرکشت حب: وی خاطرنشان کرد

 .هزارتن عنوان کرد 919خاکسار در عین حال میزان حبوبات مورد نیاز کشور را 

هزار و  .8هکتار و کردستان با  1.9هزار و  90.هزار هکتار، لرستان  51.استان های کرمانشاه با  05-01سال زراعی : وی گفت

 .هکتار بیشترین سطح کشت نخودرا به خود اختصاص داده اند 680

هزار و  03به گفته مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت، بیشترین سطح کشت عدس مربوط به اردبیل با 

 .هکتار است 869هزا رو  8.هزار هکتارو لرستان حدود  03هکتار، آذربایجان شرقی  659

 199هزار و  5.هزار هکتار و خوزستان  8.هزار هکتار، فارس  09کشت لوبیا را مربوط به استان های لرستان با  وی بیشترین سطح

خاکسار با بیان این که در نتیجه اقدام ها و اجرایی شدن برنامه ها، عملکرد حبوبات افزایش نشان می دهد، اظهار .هکتار دانست

، عدس از 05-01کیلوگرم در سال زراعی  109به  06-05د سطح در سال زراعی کیلوگرم در واح 551عملکرد نخود از : داشت

کیلوگرم به  338.کیلوگرم و سایر حبوبات مانند ماش و باقاال از  0006کیلوگرم به  0..0کیلوگرم، لوبیا از  3.0کیلوگرم به  .10

 .کیلوگرم رسیده است 0093

هزار تن و سایر  9.هزار تن، لوبیا حدود  19ولید، امسال نخود نزدیک به طبق گزارش ها در نتیجه افزایش عملکرد ت: وی افزود

 .حبوبات به غیر از عدس بیش از نیاز داریم و از این رو برای صادرات مازاد تولید این محصوالت برنامه ریزی کرده ایم

 برابری عملکرد با کشت پاییزه 1تا  2افزایش 

ت به کشت پاییزه و انتظاری را از سیاست های معاونت امور زراعت وزارت جهاد این مقام مسوول، انتقال کشت بهاره حبوبا

 0در کشت پاییزه، عملکرد تولید بین : کشاورزی به منظور افزایش عملکرد و ضریب خوداتکایی این محصوالت دانست و تصریح کرد
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یا در استان های مختلف در راستای افزایش عملکرد و وی به اجرای پروژه مقایسه ارقام نخود، عدس و لوب.برابر افزایش می یابد 6تا 

 .اجرای این طرح موجب شده، کشاورزان در انتخاب ارقام، مشارکت داشته باشند: پایداری تولید اشاره کرد و گفت

کی از مشکالت ی: خاکسار، ساماندهی بذر را از دیگر پروژه ها برای افزایش ضریب خوداتکایی و پایداری تولید نام برد و اذعان داشت

در زمینه تولید حبوبات، نداشتن بذر کافی است و اکثر کشاورزان برای کشت این محصوالت از بذرهای خودمصرفی استفاده می 

کنند، بنابراین تولید بذر لوبیا،نخود و عدس در دستور کار قرار گرفته و برای نخستین بار، امسال بذر عدس در کشور تولید شده 

را در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید ( نواری)ژه توسعه روش های نوین آبیاری به خصوص آبیاری تیپوی اجرای پرو.است

در بین حبوبات، لوبیا محصول آب بر است از این رو تاکنون بیش از پنج هزارهکتار از اراضی زیرکشت : مهم ارزیابی و تصریح کرد

 .رع نیزباید به این سیستم آبیاری مجهز شوندلوبیا با روش تیپ آبیاری شده است و سایر مزا

با استفاده از روش آبیاری تیپ حداقل دو سوم میزان : مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت ادامه داد

 .درصد افزایش عملکرد خواهیم داشت 61مصرف آب کاهش می یابد ضمن آن که تا 

 فارس نخستین کشت نشایی لوبیا در اصفهان و

کشت نشایی لوبیا در : وی با بیان این که برای نخستین بار در دو استان اصفهان و فارس کشت نشایی لوبیا انجام شده است، گفت

سطح یک هکتار به طور آزمایشی صورت گرفته و پیش بینی شده با این روش کشت، عالوه بر دو نوبت صرفه جویی در مصرف آب 

 .یاه کاهش یابدروز طول رشد این گ 09تا  1.،

در این مزارع : استان کشور خبر داد و اذعان داشت 9.خاکسار همچنین از کشت پایلوت نخود و عدس دیم در تعدادی از مزارع در 

 .تمام اصول فنی و یافته های تحقیقاتی اجرا می شود که منجر به افزایش عملکردخواهد شد

از ایکاردو به کشور انتقال یافته و در استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه ، الین جدید نخود  03وی با اشاره به این که امسال 

الین برای کشت مناسب  03براساس گزارش ها، دو الین از : کردستان و لرستان به طور آزمایشی کشت شده است، تصریح کرد

بیشترین هزینه مربوط به مرحله کاشت و : خاکسار،هزینه تولید حبوبات برای کشاورزان را باال دانست و گفت.ارزیابی شده است

 .برداشت است و از این رو ما به ارقام مناسب برای کشت و ماشین های برداشت محصول نیاز داریم

امسال برای نخستین بار به طور آزمایشی در استان های کردستان، کرمانشاه و لرستان با استفاده از کمباین مخصوص، : وی افزود

 .انجام شده استبرداشت نخود 
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعههزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه704704تولید تولید 
هزار تن حبوبات تا پایان برنامه  935مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از هدفگذاری برای تولید 

 .ششم توسعه در قالب طرح افزایش ضریب خوداتکایی و سیاست های اقتصاد مقاومتی خبر داد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاوه خاکسار پیش بینی ی باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصاد به گزارش

هزارتن سایر حبوبات در کشور تولید  38هزار تن لوبیا و  081هزار تن عدس، 98.هزار تن نخود،  696حدود  600.تا سال : کرد

در این راستا و به : اهداف دفترغالت و محصوالت اساسی عنوان کرد و گفتوی افزایش عملکرد و پایداری تولید حبوبات را از .شود

منظور تحقق برنامه ششم توسعه در حوزه حبوبات، پروژه هایی همچون ساماندهی بذر، تغذیه گیاهی و مصرف بهینه کود، توسعه 

ری با مراکز بین المللی مانند ایکاردا، مکانیزاسیون، مدیریت فنی و ارتقای بهبود عملیات زراعی، کنترل عوامل خسارت زا، همکا

 .حمایت از طرح های کاربردی تحقیقاتی، کشاورزی حفاظتی و بیمه محصوالت تهیه و اجرای آن از امسال آغاز شده است

 از این سطح نزدیک به: هزار هکتار عنوان و برآورد کرد 890را  05-01خاکسار، سطح زیرکشت حبوبات پاییزه و بهاره سال زراعی 

 109هزار هکتار و کل تولید  993سطح زیرکشت حبوبات در سال ماقبل آن : وی خاطرنشان کرد.هزارتن محصول تولید شود 919

 .هزارتن عنوان کرد 919خاکسار در عین حال میزان حبوبات مورد نیاز کشور را .هزار تن بوده است

هزار و  .8هکتار و کردستان با  1.9هزار و  90.ر، لرستان هزار هکتا 51.استان های کرمانشاه با  05-01سال زراعی : وی گفت

 .هکتار بیشترین سطح کشت نخودرا به خود اختصاص داده اند 680

هزار و  03به گفته مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت، بیشترین سطح کشت عدس مربوط به اردبیل با 

 .هکتار است 869هزا رو  8.کتارو لرستان حدود هزار ه 03هکتار، آذربایجان شرقی  659

 199هزار و  5.هزار هکتار و خوزستان  8.هزار هکتار، فارس  09وی بیشترین سطح کشت لوبیا را مربوط به استان های لرستان با 

شان می دهد، اظهار خاکسار با بیان این که در نتیجه اقدام ها و اجرایی شدن برنامه ها، عملکرد حبوبات افزایش ن.هکتار دانست

، عدس از 05-01کیلوگرم در سال زراعی  109به  06-05کیلوگرم در واحد سطح در سال زراعی  551عملکرد نخود از : داشت

کیلوگرم به  338.کیلوگرم و سایر حبوبات مانند ماش و باقاال از  0006کیلوگرم به  0..0کیلوگرم، لوبیا از  3.0کیلوگرم به  .10

 .سیده استکیلوگرم ر 0093

هزار تن و سایر  9.هزار تن، لوبیا حدود  19طبق گزارش ها در نتیجه افزایش عملکرد تولید، امسال نخود نزدیک به : وی افزود

 .حبوبات به غیر از عدس بیش از نیاز داریم و از این رو برای صادرات مازاد تولید این محصوالت برنامه ریزی کرده ایم

لکرد با کشت پاییزهاین مقام مسئول، انتقال کشت بهاره حبوبات به کشت پاییزه و انتظاری را از سیاست برابری عم 6تا  0افزایش 

: های معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش عملکرد و ضریب خوداتکایی این محصوالت دانست و تصریح کرد

 .ش می یابدبرابر افزای 6تا  0در کشت پاییزه، عملکرد تولید بین 

وی به اجرای پروژه مقایسه ارقام نخود، عدس و لوبیا در استان های مختلف در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید اشاره کرد 

 .اجرای این طرح موجب شده، کشاورزان در انتخاب ارقام، مشارکت داشته باشند: و گفت

یکی از مشکالت : ش ضریب خوداتکایی و پایداری تولید نام برد و اذعان داشتخاکسار،ساماندهی بذر را از دیگر پروژه ها برای افزای

در زمینه تولید حبوبات، نداشتن بذر کافی است و اکثر کشاورزان برای کشت این محصوالت از بذرهای خودمصرفی استفاده می 

ین بار، امسال بذر عدس در کشور تولید شده کنند، بنابراین تولید بذر لوبیا،نخود و عدس در دستور کار قرار گرفته و برای نخست

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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را در راستای افزایش عملکرد و پایداری تولید ( نواری)وی اجرای پروژه توسعه روش های نوین آبیاری به خصوص آبیاری تیپ.است

اراضی زیرکشت  در بین حبوبات، لوبیا محصول آب بر است از این رو تاکنون بیش از پنج هزارهکتار از: مهم ارزیابی و تصریح کرد

 .لوبیا با روش تیپ آبیاری شده است و سایر مزارع نیزباید به این سیستم آبیاری مجهز شوند

با استفاده از روش آبیاری تیپ حداقل دو سوم میزان : مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت ادامه داد

 .ش عملکرد خواهیم داشتدرصد افزای 61مصرف آب کاهش می یابد ضمن آن که تا 

 نخستین کشت نشایی لوبیا در اصفهان و فارس

کشت نشایی لوبیا در : وی با بیان این که برای نخستین بار در دو استان اصفهان و فارس کشت نشایی لوبیا انجام شده است، گفت

دو نوبت صرفه جویی در مصرف آب سطح یک هکتار به طور آزمایشی صورت گرفته و پیش بینی شده با این روش کشت، عالوه بر 

 .روز طول رشد این گیاه کاهش یابد 09تا  1.،

در این مزارع : استان کشور خبر داد و اذعان داشت 9.خاکسار همچنین از کشت پایلوت نخود و عدس دیم در تعدادی از مزارع در 

 .خواهد شدتمام اصول فنی و یافته های تحقیقاتی اجرا می شود که منجر به افزایش عملکرد

الین جدید نخود از ایکاردو به کشور انتقال یافته و در استان های آذربایجان شرقی، کرمانشاه ،  03وی با اشاره به این که امسال 

الین برای کشت مناسب  03براساس گزارش ها، دو الین از : کردستان و لرستان به طور آزمایشی کشت شده است، تصریح کرد

بیشترین هزینه مربوط به مرحله کاشت و : سار،هزینه تولید حبوبات برای کشاورزان را باال دانست و گفتخاک.ارزیابی شده است

 .برداشت است و از این رو ما به ارقام مناسب برای کشت و ماشین های برداشت محصول نیاز داریم

اه و لرستان با استفاده از کمباین مخصوص، امسال برای نخستین بار به طور آزمایشی در استان های کردستان، کرمانش: وی افزود

 .برداشت نخود انجام شده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http19930..D%/8%D%AA0%88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5706211/%D8%AA%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

126 
 

 خرما 

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  از شایعه تا واقعیت موج گرمای جنوب کشوراز شایعه تا واقعیت موج گرمای جنوب کشور/ / انداختانداختها را به شماره ها را به شماره   گرما نفس نخلگرما نفس نخل
های خرما در فصل خرماپزان شد، اما شدت و  سابقه هرچند در هفته آخر تیرماه و اوایل مردادماه باعث ریزش خوشه موج گرمای کم

های  دمای هوای استان های درست و غلط درباره پایداری دما بازار شایعه را نیز داغ کرد تا آنجا که فضای مجازی پر از فرضیه

 .جنوبی شد

 :مژگان ستار/ فاطمه مهردادیان -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های خرما در فصل خرماپزان شد، اما شدت و  سابقه هرچند در هفته آخر تیرماه و اوایل مردادماه باعث ریزش خوشه موج گرمای کم

های  های درست و غلط درباره دمای هوای استان که فضای مجازی پر از فرضیهپایداری دما بازار شایعه را نیز داغ کرد تا آنجا 

درجه رسیده است، چنین اظهار نظرهایی جدا از آنکه پایه  39کار به آنجا رسید که اعالم شد دمای هوا در خوزستان به .جنوبی شد

ی نیست، اما موجی از رعب و وحشت در میان های جغرافیایی دارای سکنه انسانی عملیات علمی ندارد و امکان وقوع آن در قاچ

 .دیدند هایشان را هم در خطر می کشاورزان ایجاد کرد که حال فقط نگران کشت و زرع خود نبوده و جان خود و خانواده

زند که معتقد است دمای هوا در  مُهر اختتامیه به چنین جوپراکنی را در فضای مجازی رئیس سازمان هواشناسی کشاورزی می

 .اند های هواشناسی ثبت نکرده درجه رسیده و هرگز باالتر از این دما را ایستگاه 15الترین سطح ممکن در حوزستان به با

 گرمای باالی هوا برای خرما الزم بود/ زنی ذرت و سویا در گرمای باالی هوا اختالل در جوانه

ما در این استان و مشکالتی که برای برخی محصوالت پیش مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اعالم افزایش د

درجه سانتیگراد  15بر اساس اعالم رسمی سازمان هواشناسی کشور، دمای هوای این روزهای استان خوزستان تا : گوید آمده، می

 .رسد درجه نیز می 39گزارش شده که البته دمای خاک گاهی تا 

که گیاه خرما برای رسیدگی به دمای باال نیاز دارد، این دما مشکلی جدی را برای این گیاه دلیل آن به: افزاید نژاد می محمد قاسمی

طور  زمان کشت محصوالتی چون ذرت، سویا و حبوبات است، اما گرمای باالی هوا به: کند وی خاطرنشان می.وجود نیاورده است به

 .زنی تأثیر منفی خواهد گذاشت قطع روی جوانه

درصد داشته باشند و  03انتخاب ارقامی که قوه نامیه باالی : دهد جهاد کشاورزی استان خوزستان ادامه می مدیر زراعت سازمان

 .ها برای محصوالت فوق مدنظر قرار گرفته است استفاده از ارقام مقاوم به تنش

های پاییز  داشت به بارندگیتوان کشت محصوالت تابستانه را به تعویق انداخت، زیرا زمان بر نمی: کند نژاد تصریح می قاسمی

 .خورد و مشکالت بیشتر خواهد شد برمی

مردادماه نیز ادامه داشته  1.شود تا  بینی می گرمای هوا در روزهای سوم و چهارم تیرماه بسیار باال بود و پیش: شود وی یادآور می

 .باشد

 درصد خرمای دلگان را گرما از بین برد 8۵

های  درجه برآورد شده و ایستگاه 39افزایش دما که به صورت غیررسمی تا : گوید ن میمدیر جهاد کشاورزی دلگان همچنی

 .درصد خرمای دلگان را از بین برده است 89اند  درجه را نیز ثبت کرده 10هواشناسی تا 
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آن از بین رفته  درصد 89هزار تن برآورد شده بود که دلگان  69حجم تولید خرما در شهرستان دلگان : افزاید یارمحمد عامری می

درصد نخیالت بیمه هستند، اما کشاورزان که امرار معاششان از تولید خرما بوده است، باید  09هرچند : کند وی خاطرنشان می.است

 .تر از طریق صندوق بیمه پشتیبانی شوند هرچه سریع

 موج گرما تمام شد

موج گرمای : جنوبی، رئیس سازمان هواشناسی اما معتقد است های با وجود داغ بودن عدد و ارقام افزایش دما در تهران و استان

 .ایم ها باقی گذاشت، پشت سر گذاشته درجه را نیز در خاطره خوزستانی 15شدیدی که تا 

ها حاکی است که شدت گرما در موج هفته گذشته به اوج خود رسید و اکنون دمای هوا به  بینی پیش: دهد مسعود حقیقت ادامه می

 .رجه رسیده استد 59تا  53

های جنوبی کشور منتشر شد از اساس پایه علمی ندارد و  آنچه در فضای مجازی برای افزایش دمای استان: کند وی تصریح می

 .هرگز چنین دمایی در شرایط اقلیمی و سطح قرارگیری خوزستان از سطح دریا گزارش نشده است

ند اثر سوء بر گیاهان گذاشته متابولیسم آنها را مختل و باعث بدسبزی یا توا موج گرما نظیر سرمازدگی می: کند حقیقت تأکید می

 ./خشکیدگی نباتات شود
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 خرما
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  ها جارو شدها جارو شد  خرماها خشکید و لیموترشخرماها خشکید و لیموترش/ / در باغستاندر باغستان  آتشآتش
هزار تن خرمای تولیدی از بین  05گیر کرد که  هزار اصله نخل خرما را چنان زمین 019درجه باالی صفر یک میلیون و  39دمای 

 .رفت و جاروی جادوگر نیز برداشت لیموترش در دلگان را متوقف کرد

هزار تن خرمای  24گیر کرد که  هزار اصله نخل خرما را چنان زمین 2۰۵درجه باالی صفر یک میلیون و  0۵دمای 

 .تولیدی از بین رفت و جاروی جادوگر نیز برداشت لیموترش در دلگان را متوقف کرد

: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان امروز در گفت

باعث شد ضمن روند نزولی حجم تولید طی سه سال گذشته  93های لیموی شهرستان دلگان از سال  شیوع جاروی جادوگر باغ

 .های لیمو درگیر آن شود سطح کل باغ

های کشاورزی شهرستان دلگان زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی قرار گرفته، اما  هزار هکتار زمین 01: یارمحمد بامری افزود

 .علت شیوع گسترده جاروئک متوقف شده است ت لیموترش بهبرداش

شود سایر مرکبات را جایگزین لیموترش کنند،  اند و به کشاورزان توصیه می هایل لیمو خشکیده اکنون باغ: وی خاطرنشان کرد

 .شود های میوه می آورد که باعث ریزش شکوفه وجود می هرچند باد گرم سیستان نیز مشکالت یبرای کشاورزان به

 هزار تن خرما از بین رفت 2۰

 899هزار اصله درخت خرما در سطح چهارهزار و  019بیش از یک میلیون و : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان ادامه داد

 .شوند هکتار تولیدات دلگان را شامل می

های آشوبه، برفی، کتومی، سرچاهی و  گونهشود، اما  درصد خرمای دلگان را مضافتی و ربی شامل می 89هرچند : بامری تصریح کرد

 .شود شکری نیز در این شهرستان تولی می

 10اند، اما هواشناسی افزایش دما فقط تا  درجه باالی صفر را ثبت کرده 39های غیررسمی دمای تا  هرچند دستگاه: وی یادآور شد

 89های خرما خشکیده و به زمین ریختند و  وا، خوشهای از دمای ه در چنین درجه: بامری تأکید کرد.درجه را تأیید کرده است

 .درصد محصول از بین رفت

رود هرچه  درصدی انتظار می 09ای  میلیارد ریال بوده، اما با توجه به پوشش بیمه 99برآورد اولیه خسارت : وی اظهار داشت

 .تر برای جبران خسارت کشاورزان اقدام شود سریع

 تن چای ترش در دلگان ۰۵.تولید 

 999تا  399: هکتاری چای ترش در دلگان خبر داد و گفت 019مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان از سطح زیر کشت 

 .شود کیلوگرم چای ترش دوساله از اراضی دلگان برداشت می

نقش مؤثری  تواند چای ترش نقش مهمی در اقتصاد و درآمد روستاییان دارد و رونق تولید این محصول می: بامری همچنین افزود

 .در اقتصاد روستاییان به جا بگذارد

 099است که برای  Cهای  چای ترش یا چای مکی سرشار از آهن، مس، اسیدسیتریک، آنتوسیانین و ویتامین: وی خاطرنشان کرد

 ./نفر از کشاورزان فرصت شغلی فراهم کرده است
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

  کاهش تولید خرما در نخلستان های کشورکاهش تولید خرما در نخلستان های کشور
سال گذشته عدم برنامه ریزی های دولت از جمله دالیل اصلی کاهش تولید در نخلستان های  1.طی : دبیر انجمن خرما گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی علی اصغر موسوی دبیر انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار . کشور است

هزارتنی تولید در نخلستان های  99.ایم بلکه شاهد کاهش  سال گذشته نه تنها افزایش تولید خرما نداشته 1.طی : گفت جوان،

 .کشور بوده ایم و عدم برنامه ریزی دولت یکی از دالیل اصلی کاهش تولید است

هزارتن خرما در کشور تولید می شد که متاسفانه به سبب رها شدن نخلستان ها از  99.سال های گذشته یک میلیون و : وی افزود

 .هزار تن رسیده است 099ون تولید به مرز سوی کشاورزان هم اکن

 .هزار تن محصول روی دست باغداران می ماند 699الی  099گفتنی است در شرایط فعلی علی رغم کاهش تولید 

هزار تن خرما به بازارهای هدف صادر شده که اگر این رقم طی  09.سال گذشته : موسوی با اشاره به صادرات خرما بیان کرد

 .برابر افزایش یابد دیگر باغداران مشکل مازاد تولید نخواهند داشت 5برنامه هایی 

وضعیت خرید خرما از باغداران بسیار نامناسب است چرا که خرما با : دبیر انجمن خرما با اشاره به وضعیت نامساعد قیمت یادآور شد

نهایت با قیمت های هنگفتی در زمان اوج مصرف هزار تومان از کشاورزان خریداری می شود و در  0الی  199قیمت کیلویی هزا رو 

 .به فروش می رسد
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 خرید تضمینی

 فارس - ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

  چایچای  .4.4عبور از رکورد تولید سال عبور از رکورد تولید سال / / درصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزاندرصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزان  1717پرداخت پرداخت 
میلیارد تومان خرید  58.از مجموع : رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات برداشت اول چای کاران گفت 

 . میلیارد تومان پرداخت شده است 11تضمینی چای تا ابتدای مرداد 

های شمالی کشور به پایان رسیده و  ، این روزها برداشت دوم برگ چای سبز در استانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دریافت پول خرید تضمینی برگ سبز چای هستند  کشاورزان منتظر

ابتدای مرداد دور دوم برداشت برگ سبز چای هم به پایان رسید و با : اشتوگو با خبرنگار فارس، اظهار د ایرج هوسمی در گفت

درصد تولید هستیم، مضاف بر آن که کیفیت برگ سبز چای نیز بهتر شده  69ها امسال شاهد افزایش  توجه به افزایش بارندگی

ت که هنوز پول برداشت دور اول وی در مورد پرداخت بهای تضمینی برگ سبز چای از سوی دولت به کشاورزان اذعان داش.است

 .که در اردیبهشت ماه انجام شده، پرداخت نشده است

در همین زمینه خبرنگار فارس موضوع پرداخت بهای خرید تضمینی چای از کشاورزان را از محمد ولی روزبهان رئیس سازمان 

از اولین روز برداشت برگ : ، خاطرنشان کرد01 بینی افزایش تولید برگ سبز چای در سال چای کشور پرسید و او با اشاره به پیش

ریزی  میلیارد تومان خرید تضمینی از کشاورزان انجام شده که با حمایت سازمان مدیریت و برنامه 58.ابتدای مرداد   سبز چای تا

 .میلیارد تومان از این رقم به کشاورزان پرداخت شده است 11کشور تاکنون حدود 

هزار تن برگ سبز چای برداشت شده و  89تاکنون : برگ سبز چای از مزارع شمال کشور نیز گفتوی در مورد حجم برداشت 

 .هزار تن تا پایان فصل برداشت برسد 1..بینی این است که به رقم  پیش

: کردشیب نزولی داشته است، تصریح  06تا سال  .0روزبهان این را هم گفت که با توجه به اینکه برداشت برگ سبز چای از سال 

 .0هایی که انجام شد، این رقم رو به رشد بوده تا حدی که امسال به تقریبا به وضعیت رکورد تولید سال  با حمایت 05اما از سال 

 .از لحاظ تولید برگ سبز چای خواهیم رسید
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 خرید تضمینی
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  انداند  هیچ پولی برای خرید تضمینی گندم به بانک پاسارگاد ندادههیچ پولی برای خرید تضمینی گندم به بانک پاسارگاد نداده
 . بانک پاسارگاد اعالم کرد که هیچ گونه وجهی برای پرداخت بهای خرید تضمینی گندم در اختیار این بانک قرار نگرفته است 

، چهارشنبه هفته گذشته علی قنبری مدیرعامل شرکتت بازرگانی دولتی در مصاحبه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

نک از جمله بانک پاسارگاد مطالبات خرید تضمینی ریزی کشور و دو با اعالم کرد که سازمان مدیریت و برنامه خبرگزاری فارسبا 

توضیحاتی را ارائه کرده است  این مصاحبهگندم از کشاورزان را پرداخت نکرده است که روابط عمومی بانک پاسارگاد در پاسخ به 

 که متن توضیحات به شرح زیر است؛

 با سالم

عدم اختصاص » و با عنوان 601/95/69.مورخ  .601956999936.های  احتراماً عطف به خبر منتشره آن خبرگزاری با شماره

به « رداخت مطالبه گندم کارانکارشکنی دو بانک خصوصی در پ/ درصد منابع مالی خرید گندم از سوی سازمان مدیریت 89

 :رساند استحضار می

ها  در خصوص گفت و گوی آن خبرگزاری با آقای علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، مبنی بر آنکه برخی از بانک»

یر موضوع به اطالع در تخصیص وجوه جهت خرید گندم تضمینی از منابعی که در اختیار دارند، به تکلیف خود عمل نکردند، در تنو

رغم تمایل بانک برای مشارکت در  رساند؛ هیچ گونه وجهی برای پرداخت وجه مذکور در اختیار بانک پاسارگاد قرار نگرفته، علی می

بینی در منابع و مصارف بانک در کوتاه مدت تامین وجوه مقدور نگردیده و این  امر مذکور به لحاظ ابالغ دفعتا واحده و عدم پیش

 «.دیت به اطالع مراجع ذیربط رسیده استمحدو
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 خشکسالی

 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  استان ایالم تشنه سرمایه گذاریاستان ایالم تشنه سرمایه گذاری
وجود امنیت باال درمرز ایالم موجب رونق تجارت دراین منطقه شده و درصورت جذب سرمایه های : اتاق بازرگانی ایالم گفترییس 

 .بیشتر این منطقه به یکی از قطب های تجاری کشور تبدیل می شود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی شعبان فروتن رییس اتاق بازرگانی ایالم درگفتگو با خبرنگار

کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد که با توجه به شرایط مطلوب امنیت و همجواری با استان های  569استان ایالم : گفت جوان،

 .های جدیدی را دارد شیعه نشین عراق،جایگاه بسیار مطلوبی برای جذب سرمایه های خارج از استان و خروجی

قوانین متغیر و دست و : وی در ادامه با اشاره به این موضوع که هنوز آمار رسمی ازسطح مبادالت بین دوکشور درمرز نداریم افزود

 .ت بین دو کشورکاهش یابدپاگیر کشور عراق موجب شده تاسطح برخی مبادال

یک هیئت اتریشی از توانایی : فروتن بابیان پتانسیل های متعدد استان درحوزه گردشگری،نفت و پتروشیمی وکشاورزی بیان کرد

های استان ما دیدن کردند اما تابحال اقدام جدی دراین حوزه وجود نداشته و ما بدنبال جذب سرمایه های خارجی برای پروژه های 

 .ف برنامه ریزی شده درسطح استان ایالم هستیممختل

وجود امنیت باال در نوار مرزی ایالم موجب جذب بسیاری از بازرگانان به این حوزه شده و امیدواریم با : وی درپایان تاکید کرد

 .گسترش فعالیت ها و برنامه ریزی در ایالم بتوانیم به تجارت استان ،هرچه بیشتر رونق بخشیم
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 دانه های روغنی

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  تسویه مطالبات کلزاکاران کشورتسویه مطالبات کلزاکاران کشور/ / میلیارد تومانمیلیارد تومان  0۵.0۵.هزار تن کلزا به ارزش هزار تن کلزا به ارزش   0۰0۰خرید خرید 
هزار و  تن کلزا به شرکت بازرگانی دولتی فروخته اند که دارای ارزشی معادل یک 513هزار و  31استان کشور  69تاکنون کلزاکاران 

 .میلیارد ریال است 186

تن کلزا به شرکت بازرگانی دولتی فروخته اند که دارای ارزشی  4۰0هزار و  0۰استان کشور  1۵تاکنون کلزاکاران 

 .ستمیلیارد ریال ا ۰81هزار و  معادل یک

خرید : تن کلزا تاکنون خبر داد و گفت 513هزار و  31وگو با خبرنگار ایانا از خرید  مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

 .شویم استان کشور در حال انجام است و به روزهای پایانی برداشت نزدیک می 69کلزا از 

میلیارد ریال است و تسویه کامل با کلزاکاران انجام  186هزار و  یکشده تاکنون  ارزش کل محصول خریداری: علی قنبری افزود

تن رتبه  998هزار و  0.تن رتبه نخست خرید، خوزستان با  68.هزار و  6.استان گلستان با خرید : وی خاطرنشان کرد.شده است

 .تن رتبه سوم خرید را به خود اختصاص داده است 93.هزار و  0دوم و استان اردبیل با 

میلیارد تومان آن  19.میلیارد تومان است که  18.مطالبات کلزاکاران رقمی معادل : یر شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه دادمد

 .شود میلیارد تومان دیگر به حساب کلزاکاران واریز می 9.تسویه شده و امروز نیز رقم 

 .هزار تن برسد 99داشت به عد شود کل خرید کلزا تا پایان فصل بر بینی می پیش: قنبری تصریح کرد

گذاری  ساله هدف 9.ای  درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است و وزارت جهاد کشاورزی با برنامه 09بیش از : وی یادآور شد

 .ترتیب سهم واردات کاهش یابد های روغنی را در دستور کار دارد تا بدین برای خوداتکایی در تولید دانه

برداران بخش کشاورزی خریداری  تومان از بهره 169امسال هر کیلوگرم کلزا با قیمت تضمینی دوهزار و : د کردقنبری در پایان تأکی

 ./دار شد بار مباشرت خرید را عهده شد و شرکت بازرگانی دولتی برای نخستین

/news/fa/ir.iana.www//:http60188D%/8% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  14۰.14۰.فراخوان مرحله دوم فروش دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان سال فراخوان مرحله دوم فروش دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان سال 
تمامی کارخانجات روغن کشی، تصفیه روغن و صنایع مرتبط می توانند با مراجعه به معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی 

 .به خرید نقدی دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان اقدام کننددولتی ایران نسبت 

تمامی کارخانجات روغن کشی، تصفیه روغن و صنایع مرتبط می توانند با مراجعه به معاونت بازرگانی داخلی شرکت 

 .بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید نقدی دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان اقدام نمایند

ایانا از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، معاونت بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در دومین به گزارش 

تمامی کارخانجات روغن کشی، تصفیه روغن و صنایع : اعالم کرد 601.فراخوان فروش دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان سال 

 .نت نسبت به خرید نقدی دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان اقدام نمایندمرتبط می توانند با مراجعه به این معاو

باتوجه به تعیین شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان : در متن فراخوان آمده است

کشی، تصفیه روغن و صنایع مرتبط می  مباشر خرید تضمینی دانه های روغنی گلرنگ و آفتاب گردان، تمامی کارخانجات روغن

شرکت بازرگانی دولتی ایران ارائه : توانند تقاضای خرید نقدی خود را بر اساس قیمت تضمینی به معاونت بازرگانی داخلی به آدرس

 .کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http60199D%/0%8.%D8%B.%D8% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  هزار هکتار از اراضی استان تهرانهزار هکتار از اراضی استان تهران  ۰۰کشت کلزا در کشت کلزا در 
 .هزار هکتار است 1برنامه کشت کلزا برای استان تهران سال آینده حدود :مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان تهران گفت

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهکشاورزی حسین بهنیا مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

کشت کلزا از اواخر .هزار هکتار است 1برای استان تهران سال آینده حدود  برنامه کشت کلزا: به سطح زیر کشت اظهار داشت اشاره 

 .شهریور و اوایل مهرماه آغاز خواهد شد

با توجه به آنکه کلزا کاران نمی توانند دانه های روغنی را : بهنیا با بیان اینکه خرید از جمله دغدغه های کلزا کاران است، بیان کرد

 .ری کنند از این رو خرید تضمینی یکی از دغدغه های اساسی آنها به شمار می روددر انبارها شرکت غله نگه دا

 .تومان تعیین شده است 169هزار و  0گفتنی است که نرخ خرید تضمینی امسال 

: مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به بسته های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای ترغیب کشاورزان گفت

در راستای خودکفایی کلزا و دانه های روغنی برنامه ها و مشوق های ویژه ای برای کلزاکاران همچون بیمه رایگان در نظر گرفته  

 .شده تا کشاورزان به کشت کلزا تشویق و ترغیب شوند

/news/fa/ir.yjc.www//:http8659513A%DA%/0%D8%B5% 
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 روغن

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  های روغن نباتی اعالم شدهای روغن نباتی اعالم شد  های جدید محصوالت تولیدی برخی از شرکتهای جدید محصوالت تولیدی برخی از شرکت  قیمتقیمت
های روغن نباتی  کارگروه تنظیم بازار نرخ جدید محصوالت برخی از شرکت 01مورخ هشتم تیرماه  59638بر اساس مصوبه شماره 

های  کارگروه تنظیم بازار نرخ جدید محصوالت برخی از شرکت 01مورخ هشتم تیرماه  59638بر اساس مصوبه شماره .اعالم شد

شده کارگروه  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، طبق مصوبه اعالم.روغن نباتی اعالم شد

ها  های تولیدی، قیمت درصدی قیمت انواع روغن 0درباره موافقت افزایش  01اه مورخ هشتم تیرم 59638تنظیم بازار به شماره 

رسانی قیمت کاال و خدمات این  کنندگان روی سایت پایگاه اطالع ها و تأیید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف پس از بررسی

 .سازمان قرار گرفت

 14۰.مورخ هشتم تیرماه  4۵108ساس مصوبه شماره قیمت محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی گلبرگ بهاران بر ا

 کارگروه تنظیم بازار
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 14۰.مورخ هشتم تیرماه  4۵108قیمت محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی مارگارین بر اساس مصوبه شماره 

 کارگروه تنظیم بازار
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 14۰.مورخ هشتم تیرماه  4۵108قیمت محصوالت تولیدی شرکت روغن نباتی بهشهر بر اساس مصوبه شماره 

 کارگروه تنظیم بازار
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کنندگان امری شایسته و مورد تأکید و تقدیر  الذکر، حداکثر قیمت بوده و کاهش قیمت و انتفاع مستقیم مصرف قیمت فوق: نکته

 .فروشی نخواهد بود بوده و برگشت به قیمت مصوب مصداق گران
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 روغن
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هدفگذاری افزایش پنج برابری تولید روغن زیتون در برنامه ششم توسعه هدفگذاری افزایش پنج برابری تولید روغن زیتون در برنامه ششم توسعه 
در یک برنامه پنج ساله و در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی، : جهادکشاورزی اعالم کردمجری طرح زیتون وزارت  -ایرنا -تهران

 . برابری تولید روغن زیتون هدفگذاری شده است 5افزایش 

سیاست ما افزایش تولید روغن زیتون : افزود« محمد رمضانی ملک رودی»به گزارش روز سه شنبه ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، 

 .هزار تن روغن زیتون برنامه ریزی کرده ایم 03ن برنامه پنجساله ششم توسعه برای تولید سالیانه است و تا پایا

میانگین : وی افزایش عملکرد تولید در واحد سطح باغ های زیتون را از راهکارهای دستیابی به این هدف دانست و اظهار داشت

وسازی از طریق هرس فنی، تغذیه علمی، تغییر، حذف و جایگزینی تن در هکتار است که با اصالح و ن 0عملکرد باغ های زیتون 

 .ارقام می توانیم ظرف پنج سال آینده به عملکرد تولید پنج تن دانه زیتون در هکتار برسیم

درصد باغات به مرحله  19: هزار هکتار عنوان و تصریح کرد 86رمضانی ملک رودی، سطح باغ های تجاری زیتون در کشور را 

 .درصد دیگر هم بارور می شوند 19رسیده اند و ظرف پنج سال آینده باروری 

برای تحقق کامل اهداف : درصد اهداف پنج ساله دست می یابیم، گفت 99وی با بیان این که از طریق افزایش عملکرد تولید به 

 .برنامه، توسعه باغ ها به خصوص در اراضی شیبدار را دنبال می کنیم

هزار هکتار باغ های  0تا  199.اگر ظرفیت منابع آبی داشته باشیم، ساالنه بین : جهادکشاورزی افزود مجری طرح زیتون وزارت

وی تشکیل کارگروه های مکانیزاسیون، آموزش و ترویج، صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازار و صندوق ملی توسعه .زیتون توسعه می یابد

 .و افزایش تولید روغن زیتون عنوان کردزیتون را اقدامی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی 

از طریق فناوری ها و ماشین های پیشرفته و متناسب با شرایط کشور به خصوص در اراضی شیبدار و : رمضانی ملک رودی ادامه داد

 .ایش دادبا ایجاد تغییراتی در ماشین های موجود توسط صنعتگران داخلی می توان ضریب مکانیزاسیون را در باغ های زیتون افز

این کارگروه در زمینه ترویج اصالح و مدیریت باغ ها به ما کمک خواهد : وی در مورد کارگروه آموزش و ترویج نیز اظهار داشت

مجری طرح زیتون وزارت جهادکشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی همپای توسعه باغ ها و افزایش عملکرد این محصول .کرد

 .مجوزهای الزم برای احداث این صنایع در مناطق مورد نیاز باید صادر شود: کرد را ضروری خواند و تصریح

واردات بی رویه و قاچاق روغن یا : وی هدف از تشکیل کارگروه بازار زیتون را ساماندهی بازار این محصول دانست و اذعان داشت

 .کنسرو زیتون، تهدید جدی برای تولیدات داخلی محسوب می شود

رودی همچنین مدیریت واردات روغن زیتون را از اهداف تشکیل کارگروه صندوق توسعه زیتون با کمک تشکل ها رمضانی ملک 

ما در برنامه اقتصاد مقاومتی به دنبال تشکیل کنسرسیوم زیتون برای حضور پایدار برندهای معتبر : وی خاطر نشان کرد.دانست

هزار تن زیتون از باغ های بارور کشور تولید شد و  99.ایرنا، پارسال نزدیک  به گزارش.ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی هستیم

همچنین چندی پیش برای حضور پایدار در بازار داخلی و .گرم در سال رسید 69.گرم به  09سرانه مصرف روغن زیتون کشور از 

ه ها، پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم زیتون خارجی، جلوگیری از قاچاق میوه و روغن زیتون، رقابت صحیح در واردات و حذف واسط

شرکت فرآوری کننده این محصول که دارای برندهای شناخته شده  1.توسط دفتر زیتون وزارت جهادکشاورزی داده شد و تاکنون 

 .هستند، برای عضویت اعالم امادگی کرده اند

 .13.** 0.83**اقتصام
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  سایه سیاه قاچاق پیاز زعفران بر تولید طالی سرخسایه سیاه قاچاق پیاز زعفران بر تولید طالی سرخ
زعفران و پیازچه زعفران متاسفانه از کشور ما به راحتی به کشورهایی نظیر ترکیه ،اسپانیا ، افغانستان قاچاق می شود و همین امر 

 .ه تهدید بزرگی بر تولید طالی سرخ محسوب می شوددر آیند

زعفران یکی از محصوالت استراتژیک کشور است که توسعه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه خبرنگار کشاورزیبه گزارش 

صادرات آن می تواند ارزآوری مناسبی به همراه داشته باشد اما خروج فله ای و قاچاق این محصول موجب شده که دربازارهای 

 .جهانی نامی از برند ایرانی برسر زبان ها نباشد

است که مسئوالن امر دراین میان قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن درآمد هنگفتی را برای افغان ها رقم زده ، حال بهتر 

با کمی هوشیاری و نظارت از خروج قاچاق این محصول استراتژیک در چمدان ها و کیف های سودجویان جلوگیری نمایند تا شاهد 

 .رشد تولید طالی سرخ در سایر کشورها نباشیم

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه  صنعت ، تجارت و کشاورزی  غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

میلیون و  1در حال حاضر هر کیلو زعفران بسته به کیفیت آن با نرخ حداقل : با اشاره به وضعیت قیمت زعفران اظهار داشت جوان،

 .هزار تومان به فروش می رسد 199یلیون و م 3و حداکثر  099

بطوریکه با   برای قیمت زعفران کف و سقفی مشخص نشده: وی با اشاره به آنکه عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است، گفت

 .افزایش عرضه قیمت ها کاهش می یابد

هزار تومان از کشاورزان  099میلیون و  5الی  999میلیون و  6در فصل برداشت دالالن هر کیلو زعفران را با نرخ : میری ادامه داد

خریداری و در نهایت با سود نجومی به بازار عرضه می کنند که این عادالنه نیست چرا که کشاورزان پس از یکسال تالش سود 

 .چندانی عایدشان نمی شود

 تن طالی سرخ در سه ماه ابتدای سال 17صادرات *** 

حدود سه ماه است که قیمت زعفران از ثبات نسبی در بازار : اشاره به وضعیت صادرات بیان کرد نایب رئیس شورای ملی زعفران با

 .برخوردار است که در صورت ادامه این روند وضعیت صادرات متعادل ترخواهد شد

به بازارهای  تن زعفران 69طبق آمار گمرک در سه ماه نخست سال : وی با اشاره به میزان صادرات در سه ماه نخست سال افزود

 .که نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است هدف صادر شده 

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری در بر داشته است 99.گفتنی است این میزان صادرات 

الی  1.در صورت فراهم شدن زیر ساخت های الزم و حمایت از صادرات پیش بینی می شود که ساالنه : میری در ادامه یادآور شد

 .درصد میزان صادرات افزایش یابد 09

 صندوق توسعه صادرات زعفران در حد اسم باقی مانده است*** 

ای صندوق غیردولتی توسعه صادرات زعفران تشکیل  در یک دوره: وی در خصوص وضعیت صندوق توسعه صادرات زعفران نیز گفت

 .مانده استشد که در حال حاضر تنها یک اسم روی کاغذ از آن باقی 

این امر به هیچ وجه در صادرات تاثیر گذار نبوده چرا که در زمان : میری با اشاره به تاثیر این صندوق بر روند صادرات عنوان کرد

 .تاسیس تنها عده ای خاص از مزایای آن منتفع شدند و حال با تعدیل مدیریت دیگر پولی به حساب صندوق واریز نشده است
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 ! ایران راهی درآمدزا برای افغان هاقاچاق زعفران ****

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه  صنعت ، تجارت و کشاورزی کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

افغانستان بدلیل دارا بودن زمین های حاصلخیز و آب کافی اقدام به : از زعفران به افغانستان گفت در خصوص قاچاق پی جوان،

 .سال آینده قادر به صادرات این محصول به دیگر کشورهای منطقه خواهد بود 0الی  .کشت زعفران می کند و تا 

 
زعفران و پیازچه : ت عمده این محصول است،گفت وی در خصوص دو معضل اصلی بسته بندی و قاچاق پیاز زعفران که از مشکال

زعفران متاسفانه از کشور ما به راحتی به کشورهایی نظیر ترکیه ،اسپانیا ، افغانستان قاچاق می شود و همین امر موجب شده 

 . زعفران ایرانی با بسته بندی های جدید و با نام همان کشورها صادر شود

زعفران در سالهای گذشته : تن زعفران تولید می شود، اذعان داشت  59الی  69اسان جنوبی شیرمحمدی با اشاره به اینکه در خر

 . به اندازه کافی تولید و صادر می شد ، اما متاسفانه به تازگی بدلیل خشکسالی، تولید به نسبت سالهای گذشته کاهش یافته است

د، تاریخ و محل اصلی کاشت و برداشت بر روی بسته بندی های در واقع با حمایت مسئوالن می توان با درج برن: وی اظهار داشت

زعفران از تغییر بسته بندی آنها جلوگیری کرد که امیدواریم با یک برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح ، زمینه رشد و توسعه این 

 .صنعت فراهم شود
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 زیتون
 آیانا – 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

اعزام کارشناسان حفظ نباتات برای پایش اعزام کارشناسان حفظ نباتات برای پایش / / خسارت آفت مگس زیتون به کمتر از چهار درصد رسیدخسارت آفت مگس زیتون به کمتر از چهار درصد رسید

  مگس زیتون به سه استان کشورمگس زیتون به سه استان کشور
ها حضور دارند و سنجیدن میزان آفات به حد ضرر  در عرصه آگاهی با وجود نبود اعتبارات مورد نیاز های مراقبت و پیش شبکه

 .کنند اقتصادی را رصد می

ها حضور دارند و سنجیدن میزان آفات به  آگاهی با وجود نبود اعتبارات مورد نیاز در عرصه های مراقبت و پیش شبکه

 .کنند حد ضرر اقتصادی را رصد می

وگو با خبرنگار ایانا از بومی شدن مگس زیتون در سه  نباتات کشور امروز در گفتمعاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ 

از دو سال گذشته با حمایت و پشتیبانی ستاد مدیریت : های مداوم خبر داد و گفت استان گیالن، زنجان و قزوین و انجام پایش

 .ها به انجام رسید ش خسارتبحران کشور و ستاد خاص مگس میوه و البته کشاورزان، اقدامات مؤثری در کاه

درصد برآورد شد، در حالی  69خیز کشور  میزان خسارت آفت مگس زیتون در سه استان زیتون 606.در سال : یحیی ابطالی افزود

 .به چهار درصد تقلیل پیدا کرد 605.و  606.های  شده، این خسارت درسال که با اقدامات مؤثر انجام

های  کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور در حال ردیابی آفت هستند و اکیپی دیگر نیز به استاندو اکیپ از : وی خاطرنشان کرد

 .کنند زنجان و قزوین عزیمت می

های قبل با وجود آنکه هنوز اعتباری تخصیص نیافته است،  آگاهی، همچون سال کارشناسان شبکه مراقبت و پیش: ابطالی ادامه داد

کنند و به محض رسیدن به آستانه زیان اقتصادی،  های فرمونی میزان خسارت آفات را رصد می صب تلهدر عرصه حضور دارند و با ن

 .دهند اقدامات الزم را انجام می

آگاهی و مبارزه با آفت مگس زیتون تخصیص  میلیارد تومان برای پیش 081در دو سال گذشته اعتباری معادل : وی تصریح کرد

 .شود به همین مقدار اعتبار اختصاص یابد خواست مییافت و برای سال جاری نیز در

شود، اما امیدواریم بودجه مناسب  نبود اعتبار باعث تعطیلی عملیات مبارزه با آفات ازجمله مگس زیتون نمی: ابطالی یادآور شد

 .تخصیص یابد

 ها شرایط آب و هوایی مناسب و نگرانی برای شیوع آفات و بیماری

ا آفات سازمان حفظ نباتات کشور با اعالم اینکه شرایط مناسب آب و هوایی امسال، شرایط را برای شیوع معاون کنترل و مبارزه ب

سازمان همواره نگران شیوع و گسترش آفات و : ها در محصوالت زراعی و باغی افزایش داده است، تأکید کرد بیشتر آفات و بیماری

 .حضوری فعال دارند آگاهی در عرصه های پیش هاست و همچنین گروه بیماری

های  موقع شبکه ها در مزارع غالت بودیم، اما حضور به با وجود آنکه شاهد حمله سن گندم و شیوع زنگ: وی اظهار داشت

 .های جدی به محصوالت وارد شود آگاهی مانع از شد که خسارت پیش

موقع خواهیم توانست عملیات مناسب را انجام  ی بهها هست، اما با اعالن ها همواره در عرصه آفات و بیماری: ابطالی همچنین گفت

پاشی بیشتر و اثرات مخرب  شود و نباید نگران سم صورت بیولوژیک انجام می مقابله با آفت مگس زیتون به: وی در پایان افزود.دهیم

رود که  شمار می قداماتی بههای مسموم از ا های فرمونی، چسب زرد و تله آن بر محصول و محیط زیست باشیم، زیرا استفاده از تله

 .برای مبارزه در کشور ما مؤثر واقع شده است
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های زیتون به امید افزایش دما و مهار طبیعی مگس زیتون خبر  مدیره شورای ملی زیتون از رها کردن باغ گفتنی است، عضو هیأت

آفرین  تواند بحران های قاچاق می رود میوهداده است، در حالی که اقدامات سازمان حفظ نباتات همچنان در حال انجام است و و

 ./های مراقبت وجود دارد باشد که البته هوشیاری کارشناسان و شبکه
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 زیتون
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  قاچاق میوه زیتون از ترکیه و یونان ادامه داردقاچاق میوه زیتون از ترکیه و یونان ادامه دارد/ / های زیتون کشورهای زیتون کشور  مگس زیتون در کمین باغمگس زیتون در کمین باغ
های زیتون به امید افزایش دما و مهار طبیعی مگس زیتون اقدامی مدبرانه نیست و با وجود حجم قاچاق میوه زیتون  رها کردن باغ

 .د هشدار شروع مگس زیتون را جدی گرفتاز کشورهای ترکیه و یونان بای

های زیتون به امید افزایش دما و مهار طبیعی مگس زیتون اقدامی مدبرانه نیست و با وجود حجم قاچاق  رها کردن باغ

 .میوه زیتون از کشورهای ترکیه و یونان باید هشدار شروع مگس زیتون را جدی گرفت

هزار  96.استان کشور حدود  03در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت گفتمدیره شورای ملی زیتون امروز در  عضو هیأت

 .شود هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت زیتون قرار دارد و برداشت آن از اواخر مردادماه آغاز می

ه کشت ارقام جدید کنسرو های گلستان، مرکزی، قم، فارس و طارم ک ویژه از استان برداشت زیتون کنسروی به: نادر جاللت افزود

 .شود آلیاف مانزانیا و تخم کبکی در آنها آغاز شده، از اواسط شهریورماه آغاز می

 کمین مگس زیتون را جدی بگیرید

های  های پیش توانست ضرر و زیان قابل توجهی به باغداران وارد کند، در کمین باغ آفت مگس زیتون که سال: وی خاطرنشان کرد

 .ید به افزایش دما و اقلیم گرم بسنده کردزیتون است و نبا

مبارزه بیولوژیک با آفت مگس زیتون باید در قالب طرح جامع در دستور کار قرار گیرد و تنها به امید آنکه شدت : جاللت ادامه داد

 .توان دلخوش بود گرما از شیوع آفت بکاهد، نمی

نوعی که باغدار اطالعات فنی و راهکارهای  ه از یارانه و آموزش کشاورزان بههای زرد با استفاد استفاده از تله و کارت: وی تصریح کرد

 .کار گیرد باید در اولویت سازمان حفظ نباتات قرار گیرد های بروز آفت به عملیاتی الزم را با رؤیت نخستین شانه

 .ان شیوع گسترده آن وجود داردهای زیتون از شیوع آفت زود است و امک هنوز برای در امان ماندن باغ: جاللت یادآور شد

 واردات قاچاق میوه زیتون از یونان و ترکیه

صورت غیررسمی و  با وجود ممنوعیت واردات میوه زیتون، واردات این محصول به: مدیره شورای ملی زیتون تأکید کرد عضو هیأت

 .قاچاق از کشورهای یونان و ترکیه ادامه دارد

درصد میوه زیتون رودبار را از بین ببرد  99های زیتون واردشده توانست  یتون از طریق میوهآفت مگس ز 06سال : وی اظهار داشت

 .تاکنون تالش برای مهار کامل مگس زیتون توفیق نداشته است 06و از 

است و گاه موضع فعالی در قبال واردات قاچاق محصوالت کشاورزی نداشته  ستاد مبارزه با قاچاق کاال هیچ: جاللت در پایان گفت

 ./های قاچاق نیز با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت برخورد مؤثر و انهدام با میوه
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 سالمت

 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  کاالهای فاقد مجوز مصرفکاالهای فاقد مجوز مصرفدرصدی انهدام درصدی انهدام   ۰8۰8رشد رشد 
ماهه  5درصدی امحاء کاالهای فاقد استاندارد و مجوز بهداشت در  18مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد 

 . ابتدای سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد

بر اساس قانون تاسیس : به نقل از سازمان اموال تملیکی ، امین دلیری گفت  اشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی ببه گزارش 

سازمان، کاالهای قاچاق قطعیت یافته و نیز کاالهای متروکه گمرکات کشور جهت تعیین تکلیف به سازمان جمع آوری و فروش 

مجوزهای بهداشتی و صالحیت استاندارد ، در راستای صیانت از اموال تملیکی اعالم میگردد و این سازمان در صورت عدم کسب 

 31.میلیارد و   .5بیش از   ماهه ابتدای سالجاری 5سالمت جامعه و مصرف کنندگان، اقدام به انهدام آن کاالها می نماید که در 

کاال از گمرکات استان هرمزگان به  میلیون ریال کاال را با حضور مسئولین ذیربط منهدم کرده است، با توجه به حجم انبوه ورود

 .کشور، بیشترین میزان انهدام را از لحاظ ریالی در این استان داشته ایم

اغلب کاالهای انهدامی شامل مواد غذایی ، لوازم : رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به اقالم کاالهای انهدامی افزود 

تی ، مواد شیمیایی و داروهای فاسد و تاریخ گذشته ، البسه مستعمل، میوه و اقالم ضد فرهنگی آرایشی غیر استاندارد و غیر بهداش

می باشد که در راستای حفظ سالمت مردم و جامعه توسط مدیریت های استانی این سازمان و با حضور مسئولین مرتبط منهدم 

 . ن اموال تملیکی به شمار می رودمیگردد و این اقدام از جمله ماموریتها و وظایف مهم حاکمیتی سازما
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 سالمت
 فودپرس13۵5مرداد ماه  3یک شنبه 

  نحوه تشخیص محصوالت سالمت محور کاالهای قاچاق و تقلبینحوه تشخیص محصوالت سالمت محور کاالهای قاچاق و تقلبی
نحوه تشخیص محصوالت سالمت محور از کاالهای قاچاق و تقلبی توسط کارشناس دفتر تحقیق و توسعه معاونت  <مواد غذایی

 .غذا و داروی اهواز تشریح شد

محصوالت قاچاق و تقلبی فاقد مجوز ورود از وزارت بهداشت بوده و دارای برچسب رهگیری و کنترل  : دکتر نگین نادری فر گفت

 .سوی وزارت بهداشت نیستنداصالت و سالمت کاال از 

از آنجا که هیچ نظارتی بر فرآیند تولید، شرایط حمل و نقل و نگهداری این محصوالت توسط وزارت بهداشت برای مصرف : وی افزود

شامل دارو، مکمل، محصوالت آرایشی و )هنگام خرید محصوالت خارجی وارداتی کننده نیست پس می بایست شهروندان

رهگیری و کنترل اصالت و سالمت کاال توجه ویژه کنند و برای تایید اصالت کاال از طریق یکی از راه های زیر، به برچسب (بهداشتی

رقمی یکتابامراجعه  3.اصالت  و شناسه ( UID)رقمی 09پیگیری شناسه رهگیری  :روش اول : این کارشناس گفت.اقدام کنند

 الم کدرهگیریوکلیک روی استعwww.ttac.irبه اینترنت از طریق سایت

 09998800رقمی به شماره پیامک 3.ارسال شناسه اصالت  :روش دوم 

 .در نهایت با تطابق اطالعات استعالمی با مندرجات روی محصول،از سالمت محصول اطمینان کسب کنند

=Id?aspx.Post/ir.sfoodpres//:http3b86dde09c9353.ea08069cec0e80f15 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  3یک شنبه 

  بهبود سالمت کلی بدن با مصرف کرنبریبهبود سالمت کلی بدن با مصرف کرنبری
  های مجاری ادراری است، در درمان عفونت های گذشته حاکی از تاثیر مفید میوه کرنبری در حالی که بررسی <مواد غذایی

 .دهد که این میوه برای دیگر اعضای بدن هم مفید است مطالعات جدید نشان می

عروق کمک  –تواند به سالمت مغز، سیستم ایمنی و قلب  در این مطالعه کارشناسان دریافتند مصرف آب این میوه یا خشک آن می

های  ها بر تمام قسمت اکسیدان ها و آنتی فنول آزمایش شده که همچون پلی "کرنبری"در این بررسی نوعی ترکیب خاص در . کند

 .شود ها، قلب و گردش خون منجر می بدن تاثیر گذاشته و به بهبود عملکرد کلیه

بیشتر . های دیگری همچون چای سبز و قهوه وجود دارد ها و نوشیدنی ها خاصیت ضد التهابی دارند و در خوراکی پلی فنول

 .ها هستند فرنگی و کرنبری سرشار از پلی فنولهای توت مانند از قبیل تمشک، توت  میوه

های موجود در این میوه طیف وسیعی از اثرات مثبت  زیست فعال: آمریکا گفت "تافتس"از متخصصان دانشگاه  "جفری بلومبرگ"

چگونگی  های توت مانند و های موجود در میوه همچنین با در نظر گرفتن طبیعت پیچیده و تنوع ترکیب. را برای سالمتی دارد

 .در تشخیص فوائد بالقوه کرنبری تنها الیه سطحی از اثرات آن بررسی شده است: توان اظهار کرد تعامل آنها با یکدیگر می

های موجود در این میوه در بهبود میکروبیوم  به گزارش مدیکال دیلی، در این مطالعه پزشکان آمریکایی مشاهده کردند ترکیب

تواند به تنظیم فشارخون، گردش خون و سطح  عروق تاثیرگذار است و همچنین این میوه می – قلبمعده، سیستم ایمنی، سالمت 

 .لیپید خون کمک کند

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http199b30.095055dcaaa09c100abdd 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  3یک شنبه 

  با این خوراکی ها از استرس دوری کنیدبا این خوراکی ها از استرس دوری کنید
به طور کلی مواد غذایی گیاهی مثل ریحان و گل گاو زبان آرامش بخش و ضد استرس : یک متخصص تغذیه گفت  <غذا و تغذیه

کننده و ضد استرس هستند ازجمله ریحان به طور کلی مواد غذایی گیاهی آرام :محمد حسین عزیزی متخصص تغذیه گفت.هستند

 .و گل گاو زبان که در طب سنتی نیز برای درمان استرس استفاده می شود

مصرف غذا های دریایی،چای سبز و غذا هایی که در آن ها جو :ضمن تاکید بر مصرف غذا های دریایی برای درمان استرس گفت:وی

 .د هستندوجود دارد برای درمان استرس و آرامش افراد مفی

هستند مثل مرکبات و کیوی c مصرف میوه هایی که دارای ویتامین:عزیزی درباره ی مصرف میوه های آرامش بخش اظهار کرد

 .باعث آرامش وکم شدن استرس افراد می شود

نگهدارنده مصرف غذا هایی که در آن ها مواد افزودنی وجود دارد و خوراکی هایی که حاوی مواد :این متخصص تغذیه عنوان کرد

 .هستند هیجان را زیاد می کنند و باعث استرس می شوند

نحوه ی غذا خوردن نیز بر افزایش استرس موثر :وی ضمن تاکید بر عدم مصرف سوسیس و کالباس و انواع نوشابه تصریح کرد

غذایی باعث استرس و عدم است،عادت های غلطی مثل سریع غذا خوردن و خوردن آب زیاد بین غذا و به موقع نخوردن وعده های 

 .آرامش افراد می شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http83b91301.e8059d9 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  2شنبه 

  قوی ترین کپسول های آهنقوی ترین کپسول های آهن
های گیاهی در  آهن موجود در خوراکی. قرمز از رژیم غذایی به عقیده بسیاری از افراد غیرممکن استحذف گوشت  <مواد غذایی

 .پذیری پایینی برخوردار است مقایسه با آهن گوشت قرمز از خاصیت جذب

خون در دستگاه گوارش جذب " آهن غیر هِم"درصد آهن موجود در محصوالت کشاورزی به نام  09تا  0گویند  دانشمندان می

 .شود با موفقیت جذب بدن می "آهن هم"درصد آهن محصوالت حیوانی موسوم به  61تا  1.این در حالی است که . شود می

 .ای افزایش داد توان جذب آهن را به میزان قابل مالحظه می C از طرفی، با مصرف ویتامین

 :شود، ترکیبات گیاهی زیر برای جذب آهن بسیار موثرند گفته می

 (C) فلفل قرمز( + آهن) اسفناج..

 (C) گوجه( + آهن)کلک بروکلی .0

 (C) کلم( + آهن)نخود سیاه .6

 (C) پرتقال( + آهن)کلم برگ .5

 (C) جوانه کلم بروکسل( + آهن)عدس .1

 (C) توت فرنگی( + آهن)شکالت تلخ .3

 دو روش موثر هنگام خوردن غذا

 از ظروف آهنی برای پخت و پز استفاده کنید..

تحقیقی نشان داد سس اسپاگتی زمانی که در ظرف . هنگام پختن مواد ترش و اسیدی مثل گوجه بسیار کارآمد است این روش

 .شود آهنی آماده شود، منجر به جذب آهن بیشتری در بدن می

 به ترکیبات خوراکی خاصی توجه کنید.0

دار از مصرف  بنابراین قبل از خوردن غذاهای آهن. کند تانن موجود در چای و قهوه و کلسیم در فرآیند جذب آهن مشکل ایجاد می

 .مواد غذایی دارای تانن و کلسیم بپرهیزید

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0b080e9513595eb6aa1fe3001db 
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 سالمت
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  1جمعه 

  !!این خوراکی ها قاتل انرژی شما هستنداین خوراکی ها قاتل انرژی شما هستند
افراد می توانند با رعایت برخی نکات غذایی،خواب کافی شبانه و پرهیز از استرس زیاد و :یک متخصص تغذیه گفت< مواد غذایی

 .ورزش روزانه منظم شادابی و نشاط را برای خود به ارمغان آورند

،خدیجه رحمانی متخصص تغذیه با بیان اینکه پس از صرف غذا با افزایش قند خون و ترشح انسولین، هورمون به گزارش شفا آنالین

مصرف برخی از مواد غذایی فرآیند شده مانند میوه :سروتونین در مغز تولید شده که سبب خواب آلودگی می شود؛ اظهار داشت

سبب کاهش سوخت و ساز بدن شده که منجر به خواب آلودگی و  های کمپوتی و غذاهای کنسروی به علت کمبود ریز مغذی ها

موادی که به سرعت )وی با اشاره به اینکه مصرف کربوهیدراتهای ساده که شاخص گالسینی باالیی دارند .خستگی می شود

ی می شوند؛ توصیه مانند نان سفید،برنج سفید،کیک،شیرینی و نوشابه ها نیز باعث احساس بی حال .( قندخون را افزایش می دهند

 .برای افزایش شادابی و نشاط،گنجاندن کربوهیدراتهای پیچیده در رژیم غذایی افراد سودمند است:کرد

مصرف غذاهای سرخ شده و نفاخ نیز به دلیل :این متخصص تغذیه با پرهیز کردن از پرخوری برای جلوگیری از بی حالی یادآور شد

 .سبب بروز بی رمقی می شودکمبود مواد مغذی و افزایش بار گوارش،

: رحمانی با بیان اینکه مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدآلرژی نیز منجر به بروز بی حالی و خواب آلودگی می شود؛ افزود

و عدم تحمل الکتوز نیز از خستگی ( عدم تحمل گلوتن)مبتالیان به برخی بیماریها مانند دیابت،کم خونی،اختالالت تیروئید ،سلیاک

 .و بی حالی رنج می برند

اگر خواب آلودگی به صورت مزمن و همراه با عالیمی مانند سردرد،تحریک پذیری،دوبینی، سرگیجه و تعریق شبانه : وی تاکید کرد

 .بوده؛ افراد باید به پزشک مراجعه کنند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0b1a300a56.058b8a9196cefb65c598.& 
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 سیب درختی

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  هزار تن سیب در سلماس هزار تن سیب در سلماس   7۵7۵بینی برداشت بیش از بینی برداشت بیش از   پیشپیش
 . هزار تن سیب در سلماس خبر داد .9مدیر جهاد کشاورزی سلماس از برداشت 

عمده محصول باغی شهرستان سلماس سیب درختی است : گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت و گفتپور امروز در  قادر علی

 .هزار تن از باغات این شهرستان سیب برداشت شده بود 069که سال گذشته 

تولید سیب را در سوم  مدیر جهاد کشاورزی سلماس با بیان اینکه با توجه شرایط آب و هوایی و خسارات وارده، امسال حداکثر یک

 .هزار تن سیب در این منطقه برداشت شود .9شود  بینی می پیش: شهرستان شاهد خواهیم بود، تصریح کرد

صندوق بیمه مستقر در بانک کشاورزی مسؤول بیمه محصوالت کشاورزی : وی با اشاره به بیمه محصوالت کشاورزی، اذعان داشت

 .پردازد ر در سطح شهرستان به فعالیت میگذا و دامی است که با داشتن دو شرکت بیمه

هکتار از اراضی  558هزار و  1: اند، اعالم کرد هکتار از محصول چغندر قند این شهرستان بیمه شده 860این مسؤول با بیان اینکه 

هکتار از  51درختی و هکتار از باغات سیب  006هکتار از اراضی نخود،  99.هکتار از اراضی جو دیم و آبی،  653گندم آبی و دیم، 

 .دار این منطقه بیمه محصوالت کشاورزی هستند باغات هسته

دار این  تن از باغات هسته 091هزار و  0.سال گذشته : دار در سلماس، افزود پور با اشاره به برداشت محصوالت هسته علی

 .شهرستان محصول برداشت شده بود

دار این شهرستان با توجه به شرایط آب و هوایی خسارت  صد به باغات هستهدر 19مدیر جهاد کشاورزی سلماس با بیان اینکه 

 .دار این شهرستان محصول برداشت شود هزار تن از باغات هسته .3شود امسال  بینی می پیش: وارده شده، اظهار داشت

هکتار از باغات این  090هزار و  9: هکتار است، اذعان داشت 088هزار و  8وی با بیان اینکه کل باغات موجود در سطح شهرستان 

 .هکتار غیر بارور است 80شهرستان بارور و یک هزار و 

باال بودن هزینه خدمات کشاورزی، سم، کود، : این مسؤول با اشاره به عمده مشکالت کشاورزی در شهرستان سلماس، اعالم کرد

 .ن شهرستان استمکانیزاسیون، آب بهاء و هزینه کارگری از مشکالت عمده کشاورزان در ای

های شهرستان، نبود صادرات و  پایین بودن قیمت محصوالت تولیدی، نبود صنایع تبدیلی مناسب با قابلیت: نشان کرد پور خاطر علی

بندی مناسب  های کشاورزی، نبود واحدهای سورتینگ و بسته های اعطایی به بخش بازار مصرف مطمئن، باال بودن درصد بهره وام

 .و پایین بودن کیفیت سموم مصرفی از دیگر مشکالت کشاورزان این منطقه استمحصوالت باغی 
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 سیب زمینی
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 شیالت

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  یابد یابد   هزار تن افزایش میهزار تن افزایش می  44تولید آبزیان در اردبیل به تولید آبزیان در اردبیل به 
رسد تا  هزار تن می 0جاری به بیش از  رقم تولید آبزیان در استان اردبیل در سال: مدیرکل شیالت و آبزیان استان اردبیل گفت

 . گذاری قرار دهیم های همجوار را مورد هدف تأمین نیاز داخل استان و استان

در سالی که : از اردبیل، میر آرمان واعظی عصر امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی در اردبیل اظهار کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

دی را ریزی هدفمن مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرده در حوزه تولید آبزیان و ماهی یک برنامه

 .های دیگر را نیز تأمین کنیم آغاز کردیم تا بتوانیم عالوه بر پاسخ به نیاز بازار، بخشی از نیازهای استان

هزار تن رسیده و امسال نیز  8استان اردبیل سومین استان غیر ساحلی است که رقم تولیدات آن در حال حاضر به : وی تصریح کرد

مدیرکل شیالت و آبزیان استان وجود منابع آب به ویژه استفاده از پنج سد را .تن ارتقا یابدهزار  0کنیم این رقم به  بینی می پیش

پرورش آبزیان به روش قفس در شهرهای مختلف استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته تا : برای پرورش آبزیان یادآور شد و گفت

مزرعه  .3میلیون بچه ماهی در  1واعظی از رهاسازی بیش از .باشیم تولید ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری را به این روش شاهد

کنیم وضعیت تولید و صادرات ما یک روند رو به رشدی را  بینی می با این رهاسازی پیش: پرورش ماهی در استان خبر داد و افزود

افرادی که در : شاره کرد و ادامه دادوی به موضوع آموزش آن هم به شکل رایگان برای تولیدکنندگان ماهی در استان ا.پیدا کند

 .اند مند شده نفرروز از برنامه آموزشی بهره 399این حوزه ورود پیدا کردند در یک سال اخیر بیش از 

پروری با کیفیت مطلوب در این استان فراهم  تالشمان بر این است تا بتوانیم یک ظرفیت خوبی را در توسعه آبزی : واعظی بیان کرد

 .وری باال مد نظر است سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل همین رویکرد با توسعه روند تولید و بهره کنیم که در
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 شیالت
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  انتخاب ایران به عنوان مسئول تدوین استاندارد خاویار در جهانانتخاب ایران به عنوان مسئول تدوین استاندارد خاویار در جهان
های شیالتی و کشاورزی استان گلستان گفت امسال با هدف افزایش تولید خاویار، مراکز  عباس رجایی در جریان بازدید از ظرفیت

 .یابد ماهیان خاویاری در کشور توسعه می

های شیالتی و کشاورزی استان گلستان گفت امسال با هدف افزایش تولید  ظرفیتعباس رجایی در جریان بازدید از 

 .یابد خاویار، مراکز ماهیان خاویاری در کشور توسعه می

ایران به عنوان مسئول تدوین : به گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، مدیرعامل این شرکت گفت

 .جهان انتخاب شداستاندارد خاویار در 

بندی، عرضه خاویار و تدوین دستورالعمل این استاندارد در سطح جهانی با تالش متخصصان  استانداردسازی تولید، بسته: وی افزود

 .شود داخلی تعریف می

ه همچنین تعیین استاندارد حالل هم یکی از مباحثی است ک: مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی خاطرنشان کرد 

 .در دستور کار قرار دارد

شود با استانداردی که جمهوری اسالمی ایران مبدا  قرار است بعد از این هر خاویاری که در عرصه جهانی مطرح می: وی ادامه داد 

 .تعریف است، شناخته شود

 .های بزرگی در احیای خاویار ایران برداریم امیدواریم که بتوانیم گام: رجایی گفت 

اندرکاران بخش شیالت و کشاورزی  کت مادر تخصصی خدمات کشاورزی در این سفر در دیدار با کارکنان و دستمدیرعامل شر 

 .استان نیز بر ارتقای سالمت در بخش کشاورزی تاکید کرد

یره های فرودگاهی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، مرکز تکثیر و پرورش شهید مرجانی گلستان و جز رجایی در این سفر از ظرفیت 

برداری از توانمندی های بخش کشاورزی استان گلستان بر مبنای اقتصاد مقاومتی و جلب  آشوراده بازدید و بر ضرورت توسعه بهره

 .مشارکت بخش خصوصی در این امر تاکید کرد
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 شیالت

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  ::وگو با ایاناوگو با ایانا  معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت در گفتمعاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت در گفت
 ماهیگیری از آب سایر کشورها به نظام قانونی نیاز دارد/ شود هزار تن به صید فراساحل افزوده می 69.

 .یابد هزار تن افزایش می 69.های اقتصاد مقاومتی صید فراساحلی تا  در راستای اجرای برنامه

 .یابد هزار تن افزایش می 1۵.های اقتصاد مقاومتی صید فراساحلی تا  در راستای اجرای برنامه

: های فراساحل گفت وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت صید از آب معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت امروز در گفت

 .های اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی در قفس و صید فراساحل را در دستور کار دارد اجرای برنامه سازمان شیالت ایران در راستای

 .صید فراساحل از سالیان گذشته وجود داشته و از این پس نیز ادامه خواهد داشت: اصغر مجاهدی افزود علی

متر  019های عمیق، بیش از  صید از آب: کردوی با اعالم اینکه صید فراساحل در حال حاضر در سه بخش وجود دارد، خاطرنشان 

 .شود ماهیان در دریای عمان انجام می عمدتاً در صید فانوس

هزار تن برداشت شد  9.حدود  605.با توجه به حجم ذخیره دو میلیون تنی این گونه از آبزیان، تا پایان سال : مجاهدی ادامه داد

 .است هزار تنی مدنظر 09گذاری  که برای سال جاری هدف

هزار تن  699هزار تن از این ذخیره برداشت خواهد شد، در حالی که برداشت تا  99طی برنامه پنج ساله حدود : وی تصریح کرد

 .قابل افزایش است

المللی و آزاد خارج از حاکمیت را از دیگر مصادیق صید فراساحل  های بین معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت صید از آب

هزار  09.کند که مطابق آمار، صید  های دور فعالیت می ماهیان در آب فروند شناور با هدف صید تن 899: ن کرد و یادآور شدعنوا

 .طور قطع در سال جاری این عدد افزایش خواهد یافت تنی در سال گذشته به ثبت رسیده است و به

های تدارکات و پشتیبانی برای ارائه  ، بلکه با بهبود سیستمتعداد شناورها برای افزایش صید مدنظر نیست: مجاهدی تأکید کرد

 .توان خدمات الزم را اخذ کرد خدمات در محل صید، می

هزار  99تا  19بندی، افزایش  جلوگیری از برگشت شناورها برای تخلیه آبزیان صیدشده به محل تحویل و بسته: وی اظهار داشت

 .تنی صید را باعث خواهد شد

 مند نیست سایر کشورها نظام های صید از آب

های کشت فراساحل برشمرد  های سایر کشورها را از دیگر برنامه معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت، مدیریت صید از آب

صید را توان رقم میزان  مند نبودن، قابلیت ردیابی و نظارت از این نوع صید در شرایط حاضر وجود ندارد و نمی دلیل نظام به: و گفت

ای  در نظر است کشورهای سواحل شرقی آفریقا با کمک و پشتیبانی بخش خصوصی با برنامه: مجاهدی همچنین افزود.مشخص کرد

 .مند و قانونی برای توسعه این نوع صید اختصاص یابد نظام

هزار تن  69.های سایر کشورها  بالمللی و در آ های بین های عمیق، صید از آب با احتساب صید از آب: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./به صید فراساحل اضافه خواهد شد
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 شیالت
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

هزار تن آبزی در قفس از هزار تن آبزی در قفس از   ۵.۵.تولید تولید / / نصیب از تسهیالت مصوبنصیب از تسهیالت مصوب  دهندگان ماهی در قفس بیدهندگان ماهی در قفس بی  پرورشپرورش

  ابتدای سال جاریابتدای سال جاری
دهندگان تخصیص  با وجود تأکید وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئوالن برای پرورش ماهی در قفس، ریالی تسهیالت برای پرورش

 .نیافته است

با وجود تأکید وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئوالن برای پرورش ماهی در قفس، ریالی تسهیالت برای 

 .دهندگان تخصیص نیافته است ورشپر

پرورش ماهی در قفس : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 .در ایران، فعالیتی جدید است که ترویج این روش نیاز به آموزش دارد

توسط بخش ... آوری و ماهی، صادرات، عمل ماهی در قفس از قبیل تولید بچهدر حال حاضر زنجیره پرورش : اهلل حقیقی افزود سیف

سودده بودن این فعالیت باعث شده که ایرانیان مقیم خارج از کشور، متقاضی : وی خاطرنشان کرد.شود خصوصی انجام می

باحث آموزشی خبر داد و حقیقی از حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای م.گذاری در این بخش باشند سرمایه

های الزم را در  اگر اعتبارات دولتی محقق شود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قول مساعد داده که آموزش: تصریح کرد

 .این زمینه انجام دهد

ماهی،  تأمین بچه های مطالعاتی، ترویجی، آموزشی، میلیارد تومانی برای انجام فعالیت 1.برای سال جاری اعتبار : وی ادامه داد

 .های تخصصی مورد تصویب قرار گرفت که تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است تکنولوژی تکثیر و برگزاری دوره

برداران ماهی در قفس صادر شده  هزار تن دارد، برای بهره 61در حال حاضر پروانه تأسییس که ظرفیتی معادل : حقیقی یادآور شد

 .برداران نیز مشغول فعالیت هستند هزار تن آبزی گزارش شده و مابقی بهره لید یکاست که از این میزان ظرفیت، تو

 دار در دریاها قفس ماهی 47وجود 

قفس آن  59های شمال و جنوب مستقر است که در  قفس در آب 83: مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت ایران تأکید کرد

 .تن آبزی تولید شده است هزار 9.سازی انجام شده و تاکنون بیش از  ذخیره

آال در حال حاضر در   آبزیانی چون شانک، صدف دریایی، کپور دریایی و قزل: وی درباره نوع آبزیان پرورش در قفس اظهار داشت

 .شود قفس پرورش داده می

ظرفیت : ، گفتریزی شده است هزار تن آبزی در قفس برنامه 099حقیقی با اعالم اینکه در برنامه ششم توسعه برای تولید 

ای  تن است و با ورود تکنولوژی به کشور خواهیم توانست در آینده 19و  61، 01.های  های پرورشی متفاوت و در اندازه قفس

 .هزار تن نیز افزایش دهیم ها را تا یک نزدیک ظرفیت

 .زی تولید شدتن آب 06.شده در دریا،  از تعداد چهار قفس به آب انداخته 606.در سال : وی همچنین افزود

هزار و  ، سه-که گزارش نهایی آن در حال استحصال است-شده  نیز از تعدادی قفس به آب انداخته 605.در سال : حقیقی ادامه داد

با تخصیص اعتبارات مناسب از سوی دولت، میزان تولید افزایش : حقیقی در پایان خاطرنشان کرد.تن آبزی تولید شده است 199

 ./ش ماهی در قفس در ایران نیز همچون سایر کشورها، پیشرفت خواهد کردخواهد یافت و پرور
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  خالصی به تولیدکنندگان قزل آالخالصی به تولیدکنندگان قزل آالواردات تیالپیا، تیر واردات تیالپیا، تیر 
طی چند سال اخیر با افزایش واردات ماهیان بی کیفیت تیالپیا به کشور، آسیب جدی به تولیدکنندگان ماهیان قزل آال وارد شده 

اگر چه ایران به لحاظ موقعیت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش .است

جغرافیایی ظرفیت و پتانسیل باالیی در تولید آبزیان دارد اما تغییر ذائقه ایرانی ها به سمت ماهیان کم کیفیت وارداتی، فتیله تولید 

ا ورود خود به کشور جایگاه ویژه ای در سفره ایرانی ها پیدا کرده و وضعیت در این میان ماهی تیالپیا ب.را خاموش کرده است

 .پرورش ماهی پرمصرف قزل آال را تحت تاثیر قرارداده است و همین امر توجه بیشتر سازمان شیالت را می طلبد

اقتصادی باشگاه  گروه خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزیآرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی در گفتگو با 

هزار تن قزل آال در سه سال گذشته در نوع خود  19.تولید بالغ بر :با اشاره به وضعیت تولید قزل آال اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 .متاسفانه به سبب بروز بیماری در مزارع تولیدی ، این میزان رو به کاهش استبی نظیر بوده اما 

 .هزار تن رسیده است 89هزار تن به  19.درصدی از مرز  51الی  59هم اکنون تولید قزل آال با کاهش : وی گفت

ود زیر ساخت های الزم ، عدم واردات تخم چشم زده، نب: نبی زاده در خصوص دالیل شیوع بیماری در مزارع قزل آال تصریح کرد

 .اصالح ژنتیک تخم چشم زده و نهاده های اولیه برای تولید بچه ماهی ،شیوع بیماری در مراکز را به همراه داشته است

  ورود بیماری به بعد عملکرد ضعیف سازمان دامپزشکی و نبود نظارت دقیق بر واردات تخم چشم زده،  00از سال : وی ادامه داد

VHS زارع قزل آال را به همراه داشته است و اگرچه سازمان دامپزشکی وجود این بیماری در مزارع را خارجی نمی داند اما به م

 .معتقدیم که منشا آن خارجی است

در مزارع قزل آال و به دنبال  VHS شیوع بیماری: مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی با اشاره به اصالح ساختار بیان کرد

 . اعتراضات تولید کنندگان، سازمان دامپزشکی را وادار به اصالح ساختار و به روز رسانی آزمایشگاه ها نمود آن

 واردات تخم چشم زده کنترل خواهد شد*** 

هم اکنون نیز امکان خطا تا حدودی در آزمایشگاه ها وجود دارد که بخشی از این آسیب ها ناشی از عدم هماهنگی با : وی افزود

 .ادیه است که امیدواریم با برنامه ریزی های دقیق و استفاده از کد شناسه و تفاهم نامه بهداشتی این مشکالت را مرتفع نماییماتح

با توجه به شرایط سخت پیش روی واردات تا حدودی جلوی این امر گرفته : نبی زاده با اشاره به واردات تخم چشم زده عنوان کرد

 .و شرط تخم چشم زده تولید را از روال عادی خارج کرده است شده چرا که واردات بی قید

طی چند سال گذشته عواملی از قبیل نوسانات قیمت، : وی با اشاره به عوامل کاهش تولید قزل آال در سال های گذشته بیان کرد

به طوریکه هم اکنون  شیوع بیماری ، عدم حمایت از تولیدکنندگان و واردات تیالپیا ضربه مهلکی به تولید وارد نموده

 .درصد ظرفیت مزارع به تولید ادامه می دهند 59تولیدکنندگان با حداکثر 

صدور : مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان سردآبی با بیان اینکه سازمان شیالت در زیان تولیدکنندگان دخیل است، عنوان کرد

ر شیوع بیماری و به دنبال آن زیان تولیدکنندگان تاثیر بسزایی مجوزهای پی درپی بدون رعایت مسائل بهداشتی و نظام مهندسی د

 .دارد

 مزارع غیر مجازقزل آال باید تعطیل شود*** 

مزارع غیر مجاز به سبب عدم پرداخت هزینه های خاص و گرفتن مجوز برای مسائل بهداشتی فعال تر : نبی زاده در ادامه یادآور شد

 .ی دهند و این امر موجب شده تا کاالی بی کیفیت به بازار عرضه کننداز مزارع مجاز به تولید خود ادامه م

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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سازمان دامپزشکی و شیالت به دنبال اعتراضات تولیدکنندگان درخصوص کیفیت : مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد

ای الزم صحبت به میان می آورند و این نامطلوب برخی ماهی های موجود در بازار ، از استدالل های بی اساس مبنی بر نبود ابزاره

درحالیست که سازمان شیالت و دامپزشکی نیز بایستی با نظارت های الزم، مزارع غیر مجاز تولیدی را تعطیل نمایند و یا در یک 

جدی بگیرد، بیان نبی زاده با بیان اینکه سازمان شیالت باید نظارت بر عرضه محصول و بازار را .پروسه مدت دار آنها مجوز دار شوند

سازمان دامپزشکی برای جلوگیری از شیوع بیماری و ایجاد انگیزه در بین تولیدکنندگان بایستی روی  سازمان شیالت و : کرد

 .واردات تخم چشم زده و صادرات محصول پیگیری های الزم را به عمل آورد

پیشرو در این خصوص وارد مذاکره شوند به طوریکه مزارع تولیدکنندگان تخم چشم زده باید با کشورهای : وی در ادامه بیان کرد

 .خود را مستقیم به شرکتهای خارجی وصل نمایند

 فرآوری محصول از عمده مشکالت تولید کنندگان از دیرباز*** 

الی  69از بحث فرآوری از مشکالت عمده تولیدکنندگان قزل آال به شمار می رود چرا که : مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی گفت

سال گذشته قزل آال تنها به صورت سنتی در بازار عرضه می شود از این رو الزم است که روی فرآوری محصول کارجدی شود  61

 .به طوریکه با شناسایی ذائقه و سالیق بازارهای هدف به این امر بپردازند

 واردات تیال پیا تیرخالصی به تولیدکنندگان*** 

طی سال های اخیر به دنبال افزایش واردات ماهیان بی کیفیت تیالپیا در مقایسه با : اردات تیالپیا بیان کردنبی زاده با اشاره به و

 .قزل آال آسیب جدی به این صنعت وارد شده که این امر نگرانی هایی برای تولیدکنندگان به وجود آورده است

 پیا، تولیدکنندگان قزل آال از وزیر جهاد کشاورزی تقاضا دارند تا از با توجه به سود جویی برخی افراد در واردات تیال: وی ادامه داد

واردات این گونه ماهیان به هر نحوی جلوگیری نماید و یا شرط صادرات قزل آال در ازای واردات تیال پیا را اجرایی کند تا در ازای 

 .واردات بی حد و حصر تیالپیا ضربه ای به تولیدکنندگان وارد نشود

از تولیدکنندگان صورت نگرفته ،از  با توجه به آنکه به دنبال خسارت وارده به مزارع هیچ گونه حمایتی : ده اظهار داشتنبی زا

 .سازمان شیالت انتظار داریم به عنوان متولی به این امر توجه نماید

 توجه به پرورش ماهی در قفس، فرار روبه جلو است*** 

با وجود مشکالت : ردآبی با اشاره به اقدامات شیالت در پرورش ماهی درقفس تصریح کردمدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان س

متعدد تولید، سازمان شیالت به بحث های جدیدی ورود یافته به طوریکه اعتبارات بسیاری را دراین خصوص به کار گرفته و این 

ند تولیدکنندگان دیگر قادر به تولید نخواهند بود که با توجه درحالیست که این امر تنها فرار روبه جلو است چرا که با ادامه این رو

 .به اعتراضات مکرر تا کنون حمایتی در این خصوص به عمل نیامده است
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 شیالت
  ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  کرگان هرمزگان چشم انتظار ورود دولت برای حمایت از پرورش میگو است کرگان هرمزگان چشم انتظار ورود دولت برای حمایت از پرورش میگو است 
حدود سه هزار هکتار زمین مناسب برای پرورش میگو در : کارآفرین برتر اقتصاد مقاومتی درهرمزگان گفت  -ایرنا-بندرعباس

یگو دارد که الزم است دولت زیرساخت های الزم را فراهم منطقه کرگان شهرستان میناب در استان بهترین شرایط برای پرورش م

 . کند

در صورت ایجاد زیرساخت هایی مانند راه و برق ، می توان برای حدود یکهزار : احمد درویشی سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود

 .نفر در این منطقه ایجاد اشتغال کرد

بر اساس برآوردهای انجام شده ایجاد : میگو مشغول است،ادامه داد وی که در منطقه تیاب در همسایگی کرگان به پرورش

میلیارد ریال اعتبار الزم دارد که با توجه به میزان اشتغالی که ایجاد می کند و درآمدزایی طرح های 19زیرساخت های الزم حدود 

 .پرورش میگو،از نظر اقتصادی توجیه داشته و در راستای اقتصاد مقاومتی خواهد بود

هکتار زمین 9.با تحویل گرفتن  00سال :ین کار آفرین هرمزگانی، درباره تجربه شخصی خود در صنعت پرورش میگو اظهار داشتا

 .در تیاب میناب ،کار خود را با سه استخر پرورش میگو شروع کردم

ر راشروع کردم و پس از آن برای شروع خانه شخصی خود را فروخته و کا:درویشی درباره چگونگی تامین سرمایه مورد نیاز گفت

 .برای دریافت تسهیالت به جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی مراجعه کردم که موفق به گرفتن معرفی و تسهیالت نشدم

پس از مراجعه به بسیج سازندگی از محل طرح های اقتصاد مقاومتی در چند مرحله تسهیالتی در مجموع به میزان : وی اضافه کرد

 .ریافت کردم که نتیجه آن گسترش سه استخر پرورش میگو به هفت استخر بودمیلیون ریال د099

این پرورش دهنده موفق میگو که تاکنون پنج دوره برداشت از حوضچه های پرورش میگو داشته،بهترین مشتریان میگوی پرورشی 

معرفی کرد که شرکت های فراآوری و تیاب را کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای جنوب شرقی ،روسیه و اروپا 

 .بسته بندی،میگوی محصول میناب را به این کشورها صادر می کنند

دقیقه پس از برداشت میگو از حوضچه ها،به بازار امارات 51به گفته وی، عده ای از خریداران نیز با استفاده از قایق، به فاصله 

 .متحده عربی می رسانند

رش میگو در سال،دسترسی آسان به بازار خارجی،مصونیت نسبی منطقه در برابر بیماری های میگو درویشی قابلیت دو دوره پرو

مانند لکه سفید به دلیل شوری آب و بومی بودن چرخه پرورش از الرو تا تولید میگو را از مزیت های پرورش میگو در این منطقه 

 .معرفی کرد

میلیون ریالی خود در 899مقاومتی مورد تقدیر قرار گرفته با اعالم کسب درآمد  وی که سال گذشته به عنوان کارآفرین برتر اقتصاد

 .یک دوره پرورش شده،بر ضرورت فرصت شناسی دولت و بسترسازی برای گسترش این صنعت تاکید کرد
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 شیالت

 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  ذخیره سازی میگوی مولد درهرمزگان آغاز شد ذخیره سازی میگوی مولد درهرمزگان آغاز شد 
با هدف حفظ گونه های ارزشمند غذایی، ذخیره سازی میگو مولد در مرکز تکثیر و :مدیرکل شیالت هرمزگان گفت -ایرنا -بندرعباس

 . پرورش میگو دوستکو دراستان آغاز شد

این فعالیت در راستای اقدام و عمل به طرح های اقتصاد مقاومتی و : سید پرویز محبی دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت

 .توسعه پایدار پروش میگو صورت گرفت 

ظور تولید هزار بچه میگوی تولید شده از مولدهای عاری از بیماری به من 099در اولین مرحله از این ذخیره سازی: وی ادامه داد

میگوی مولد مورد نیاز مراکز تکثیر هرمزگان، پس از انجام آزمایش های سالمت الرو و تایید دامپزشکی استانهای مبدا و مقصد وارد 

وی با بیان اینکه مزرعه پرورش میگو دوستکو که به تازگی با سرمایه گذاری صیادان منطقه دوستکو و باسیعدو در قشم .استان شد

این مزرعه با توجه به برخورداری از تکنولوژی روز و استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و دارا بودن شرایط : صریح کرداحداث شده، ت

بهداشتی و قرنطینه ای و دور بودن از سایر مزارع پرورش میگو مکان مناسبی برای مولد سازی بوده که برای طی مراحل رشد و 

 ..نتخابی مناسب استتبدیل به میگوی مولد جهت ذخیره سازی ا

میگو های مولد این مزرعه پس ازطی دوره پرورش و رسیدن به وزن و مرحله زادآوری مناسب و : این مقام مسئول خاطرنشان کرد

 .فراهم شدن شرایط باروری و تخم ریزی برای تولید بچه میگو در اختیار مراکز تکثیر الرو میگو قرار خواهند گرفت

ولید کمی و ارتقا کیفیت الرو و افزایش نرخ بازماندگی در مزارع پرورشی و همچنین افزایش تولید پایدار و برای ت: محبی تاکید کرد

 03اقتصادی ، مراکز تکثیر ملزم به استفاده از مولدهای نسل اول بوده و استفاده از مولدهای متفرقه و بدون کیفیت برای تولید سال 

 .مجاز نخواهد بود

هکتار مزرعه فعال پرورش  5.6نفر آبزی پرور با تجربه و متخصص در زمینه میگو و دارا بودن یک هزار و  131استان هرمزگان با 

را شامل ( تن 308هزار و  0.)درصد از کل میگوی پرورشی کشور  05ساالنه حدود سه هزارتن میگو تولید می کند که این میزان 

 .می شود
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 شیالت
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هزار تن ماهی در قفس هزار تن ماهی در قفس   8484هدفگذاری در قشم برای تولید هدفگذاری در قشم برای تولید 
افزایش امکان : هزار تن ماهی در قفس خبر داد و گفت 84مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از هدفگذاری برای تولید  -ایرنا -قشم

 . تولید محصوالت شیالتی در این منطقه تا سقف یکصد هزار تن در سال امکان پذیر است

براساس سیاست گذاری کالن تولید محصوالت : حمیدرضا مومنی روز چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان شیالت کشور با وی، افزود

 .تبدیل می شودشیالتی کشور، قشم به قطب نخست تولید محصوالت شیالتی هرمزگان 

هکتار زمین با قیمت مناسب و کارشناسی شده به تعدادی از متقاضیان تولید آبزیان در این جزیره واگذار شده  9.وی با بیان اینکه 

در راهبردهای جدید سازمان منطقه آزاد قشم، فروش قطعی زمین منتفی است و به دنبال کسب درآمدهای پایدار در : است، گفت

ی با اشاره به اینکه در این رویکرد، زمین به عنوان سهم آورده سازمان منطقه آزاد قشم در فعالیت های اقتصادی و.منطقه هستیم

فعاالن اقتصادی با داشتن سه مولفه توان مالی تائید شده، اهلیت فنی و توان اجرای طرح ها در زمان مقرر، : ارزیابی می شود، افزود

 .اری و از طریق سامانه خدمات پنجره واحد، کار خود را با دریافت زمین آغاز کنندمی توانند در این جزیره سرمایه گذ

سازمان منطقه آزاد قشم در تمامی قراردادهای جذب سرمایه گذاری، حمایت از مردم بومی، افزایش درآمد این : مومنی تاکید کرد

 .قشر و ایجاد اشتغال پایدار در جزیره را مالک کار خود قرار داده است

مومنی با استقبال از طرح برگزاری نمایشگاه آبزیان در قشم، اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری نمایشگاهی ویژه در حوزه 

 .فعالیت های شیالتی در این منطقه برگزار شود

از مسئوالن و  به گزارش ایرنا، قرار است حسن صالحی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان شیالت کشور که در راس هیاتی

کارشناسان حوزه شیالت وارد قشم شده است، عالوه بر بررسی ظرفیت های جزیره، از چندین طرح شیالتی بخش خصوصی قشم 

 .نیز بازدید کند
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 شیالت
  ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  سه هزارتن ماهی هوور در آبهای جاسک هرمزگان صید شد سه هزارتن ماهی هوور در آبهای جاسک هرمزگان صید شد 
صیادان این شهرستان درسه ماهه امسال سه هزار تن انواع ماهی هوور در آبهای : مدیرعامل تعاونی جاسک گفت-ایرنا-بندرعباس 

 . این شهرستان صید کردند

فروندلنج و قایق صیادی صورت گرفته در  599این میزان صید که بوسیله : علی دریاگرد چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود

 .درصد افزایش نشان می دهد59مقایسه با پارسال 

( کیلومتری 000) مایلی 09.عمده صید با روش های گوشگیر و انتظاری، پرساین یا دایره ای، قالب یا تراولینگ در : وی ادامه داد

 .استصیدگاه توجک تا رأس میدانی بوده 

تا پایان فصل صید که در شهریور می باشد صیادان بتوانند ده هزار تن ماهی هوور صید : مدیرعامل تعاونی جاسک پیش بینی کرد

مدیریت ذخایر ، حذف وسایل صیادی غیرمجاز و ویرانگر ،تجهیز ناوگان صیادی ، توسعه زیرساختها وآموزش :وی افزود.کنند

 .صید تن ماهیان می باشد صیادان از مهمترین عوامل افزایش

درصد ماهیان صید شده برای تبدیل به کنسرو به کارخانه های فرآوری هرمزگان و استان های  09بیش از : دریاگرد یادآور شد

 .درصد دیگر نیز وارد بازارهای ماهی فروشی استان می شود 9.سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، کرمان و خوزستان ارسال و

این شهرستان به علت : ن اینکه جاسک رتبه دوم صید ماهیان صنعتی را پس از چابهار در کشور دارد، خاطرنشان کردوی با بیا

 .نزدیکی به دریای عمان و اقیانوس هند یکی از قطب های مهم تولید و استحصال ماهی در جنوب کشور است

 .قع استکیلومتری بندرعباس وا 699هزار نفر جمعیت در  .1شهرستان جاسک با 
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 شیالت
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  میلیارد دالری چین در حوزه شیالت ایران میلیارد دالری چین در حوزه شیالت ایران   11سرمایه گذاری سرمایه گذاری 
کشور با اشاره به مذاکرات اخیرش با معاون وزیر کشاورزی چین،  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت -ایرنا -قشم

 . قرار است این کشور سه میلیارد دالر در حوزه شیالت ایران با اولویت قشم و بندرعباس سرمایه گذاری کند: گفت

یلیون تن محصوالت م 59تا  69چین تولید : حسن صالحی روز چهارشنبه در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، افزود

شیالتی در پنج اقیانوس جهان را مدیریت می کند و می تواند ظرفیتی عظیم برای توسعه زیرساخت های صنعت شیالت ایران به 

 .ویژه در جنوب کشورمان به شمار آید

گذاران هفت کشور فرانسه، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و معرفی ظرفیت های حوزه شیالت قشم به سرمایه : وی اضافه کرد

 .روسیه، نروژ، ایسلند، چین، تایلند و کره جنوبی، این جزیره به کانون توجه قطب های مهم صنعت شیالت جهان تبدیل شده است

صالحی با بیان اینکه جزیره قشم نخستین اولویت سازمان شیالت کشور برای جذب سرمایه گذاران خارجی است، از تبیین این 

 .مسئوالن کشورهایی همچون روسیه، تایلند، ایسلند، چین و کره جنوبی در مذاکرات امسال خبر دادرویکرد به 

دولت تدبیر و امید فضای مناسبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده است و در این چارچوب وزارت جهاد : وی گفت

ق آزاد به ویژه قشم در جهت افزایش تولیدات صادرات محور در کشاورزی و سازمان شیالت نگاه ویژه ای به سرمایه گذاری در مناط

 .حوزه تولید و پرورش ماهی در قفس، میگو و بسته بندی دارد

 سهم صیادان بومی در اولویت جذب سرمایه گذاران حوزه شیالت است***

نقاط مختلف کشورمان به هنگام  رئیس سازمان شیالت با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب در زمینه توجه به ساکنان بومی

برای تحققق منویات معظم له باید سهم صیادان بومی در زمینه اشتغال پایدار و کسب درآمد بیشتر، در : جذب سرمایه گذار، گفت

 .اولویت جذب سرمایه گذار قرار بگیرد

می فضای مناسبی ناشی از جذب سرمایه برای تحقق این مهم باید رویکردی عملیاتی شود که در آن صیادان بو: صالحی تاکید کرد

 .گذاران در حوزه های رشد اقتصادی، افزایش درآمد و اشتغال پایدار پیدا کنند

 الگوی تولید محصوالت شیالتی ارگانیک در قشم پیاده سازی شود***

با : حصوالت است، گفتدرصد گران تر از دیگر م 59وی با بیان اینکه محصوالت ارگانیک حوزه شیالت در بازارهای هدف جهان 

توجه به ظرفیت های جغرافیایی قشم همچون جنگل های حرا، می توان الگوی تولید محصوالت شیالتی ارگانیک را در این جزیره 

تولید محصوالت ارگانیکی همچون میگو در کنار جنگل های دریایی حرا با رعایت استانداردهای : وی ادامه داد.پیاده سازی کرد

 .می تواند ظرفیتی عظیم برای تولیدات صادرات محور صنعت شیالت این جزیره ایجاد کندمحیط زیستی، 

صالحی احداث یک مجموعه آکواریومی و پارک دریایی با هدف معرفی گونه های دریایی خلیج فارس شامل ماهی های زینتی، 

 .مرجان ها و صنایع بسته بندی را در قشم ضروری ارزیابی کرد

بیان اینکه دهم تا دوازدهم مهر امسال نمایشگاه بین المللی شیالت در برج میالد تهران برگزار می شود، اظهار صالحی همچنین با 

امیدواری کرد که اواخر بهمن یا اوایل اسفند امسال نمایشگاهی نیز با محوریت منطقه آزاد قشم با حضور اساتید خارجی حوزه 

ن شیالت کشور به همراه هیات همراه قرار است در سفر به جزیره قشم از چندین به گزارش ایرنا، رئیس سازما.شیالت دایر شود

 .طرح شیالتی بخش خصوصی بازدید کنند
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 شیالت

 ایرنا ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هزارتن افزایش یافته است هزارتن افزایش یافته است   2۵2۵تولید ماهی در قفس به تولید ماهی در قفس به 
در اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید میزان تولید ماهی در قفس ظرف کمتر : رئیس سازمان شیالت ایران گفت -ایرنا-بندرعباس

 . هزار تن افزایش یافته است 2۵از سه سال از صفر به

در مصاحبه ( با محوریت شیالت)بری و مدیریت اقتصاد مقاومتی هرمزگان حسن صالحی عصرسه شنبه در حاشیه نشست ستاد راه

 .با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این میزان چهار برابر سال گذشته است: اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد

فس را در آبهای دریای خزر، خلیج وی با بیان این که طبق مطالعات صورت گرفته ، ایران ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی درق

پرورش ماهی در قفس با رویکرد اقتصاد مقاومتی از طرح های در حال توسعه سازمان شیالت : فارس و دریای عمان دارد، افزود

پرورش ماهی در قفس فن آوری جدیدی است و به ازای تولید هر یک : در اطالعات منتشره شیالت ایران آمده است.ایران است

 .هزار ریال سرمایه گذاری است99.تا 89م ماهی در قفس نیاز به کیلوگر

رئیس شیالت ایران در ادامه با اشاره به استقبال خوب کشورهای صاحب نام از طرح های شیالتی ایران در زمینه پرورش ماهی در 

در (  iran sea expo 09.3) قرار است سوم تا پنجم مهرماه امسال چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی ایران: قفس گفت

در حاشیه این نمایشگاه قرارداد همکاری بین وزیرشیالت نروژ و : معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت. تهران برگزارشود

شیالت ایران در زمینه سرمایه گذاری در بخش زنجیره صنعت پرورش ماهی در قفس و تولید تجهیزات عمده آن در هرمزگان امضا 

این مسوول با تاکید بر استفاده از جدید ترین فن آوری ها روز در زمینه ایجاد و توسعه طرحهای پرورش ماهی در قفس .می شود

هم اکنون شرکت های فرانسوی،چینی و نروژی در زمینه تکثیر بچه ماهی و پرورش ماهیان دریایی با سرمایه : گفت ( دریایی)

 .ن مشارکت دارندگذاران ایرانی در جزیره قشم و غرب هرمزگا

صالحی از هرمزگان بعنوان یکی از استانهای مستعد برای اجرای طرح های تولید ماهی در قفس ازجمله تولید بچه ماهی بعنوان نیاز 

هزار تن تولید ماهی در قفس کشور به این  09در سال جاری نیز هفت هزار تن از مجموع : اصلی پرورش دهندگان نام برد و گفت

رئیس سازمان شیالت ایران با بیان این که کارهای بزرگی طی سه سال اخیر در زمینه تولید ماهی در قفس و .ص دارداستان اختصا

 . با توجه به تجربیات بدست آمده مراحل بعدی جهشی خواهد بود: همچنین افزایش تولید میگو در واحد سطح صورت گرفته افزود

هرمزگان با محوریت فعالیت ها وبرنامه های شیالتی با حضور استاندار، سه نفر نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی 

 .ازنمایندگان این استان در مجلس شورای اسالمی، فعاالن بخش خصوصی و تولید کنندگان ماهی در قفس و میگو برگزارشد

ی در قفس نیز نزدیک به پنج هزارتن در این نشست میزان تولید میگوی پرورشی هرمزگان هم اکنون ساالنه هشت هزار تن و ماه

هزار تن بوده و سال  009براساس گزارش شیالت هرمزگان ، میزان صید آبزیان توسط صیادان این استان ساالنه بیش از.اعالم شد

 .میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است90.هزار تن ماهی یال اسبی و مارماهی به ارزش .6گذشته 

ان موسسه تحقیقات شیالت ایران، در آب های استان هرمزگان، بالغ بر دو میلیون تن ذخیره فانوس ماهیان طبق بررسی کارشناس

 .هزار تن از آن وجود دارد599تا 699وجود دارد که امکان برداشت ساالنه بین 
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 شیالت
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  امسال سه بندر صیادی در هرمزگان به بهره برداری کامل می رسد امسال سه بندر صیادی در هرمزگان به بهره برداری کامل می رسد 
مدیرکل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیالت ایران با تشریح فعالیت های عمرانی این سازمان گفت -ایرنا -بندرعباس

مسال سه پروژه ساخت بندر صیادی در استان هرمزگان افتتاح و به بهره برداری که با توجه به تخصیص اعتبارات الزم تا پایان ا

 . کامل می رسد

سید مصطفی بهشتیان روز چهارشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا این سه پروژه ها را شامل بندر صیادی گوگسر درجاسک، 

 .عنوان کرد(هرپشت ش)درگهان از توابع قشم و بندرعباس در حاشیه بازار ماهی فروشان 

میلیون ریال هزینه شده که برای 36.میلیاردو 585سال گذشته تاکنون 5.برای ساخت این سه پروژه ملی طی : وی اظهار کرد

 .میلیارد ریال اعتبار داریم11.بهره برداری کامل از آنها نیاز به 

میلیاردو  19.که تاکنون برای اجرای آن و این( پشت شهر)درصدی بندر صیادی بندرعباس05وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی 

 .میلیارد ریال تخصیص یافته است 01امسال نیزبرای تکمیل این پروژه مبلغ : میلیون ریال هزینه شده افزود00.

مترمربع ساختمان و همچنین ساخت موج شکن های اصلی و فرعی در مجموع 519هزار مترمکعب الیروبی، 089بهشتیان از اجرای 

هزارمترمربع محوطه سازی وساخت 9.با اجرای : متربعنوان بخشی از کارهای انجام شده نام برد و گفت 399ار و به طول یکهز

 .تاسیسات زیربنایی، بندر صیادی بندرعباس در مجاورت بازار ماهی فروشان بطور کامل به بهره برداری می رسد

درصد کار باقی مانده شامل محوطه سازی و 9.نده با اجرای به گفته بهشتیان ساخت بندر صیادی درگهان قشم نیز درماههای آی

 .شناورهای صیادی و تخلیه صید، افتتاح و به بهره برداری می رسد( رسمی)احداث ساختمان های پشتیبانی با پهلوگیری

 39ه نیاز به میلیون ریال هزینه شده که تکمیل این پروژ999میلیاردو 05.برای احداث بندر صیادی درگهان تاکنون : وی گفت

 .میلیارد ریال اعتبار دیگردارد که تا پایان امسال تخصیص می یابد

درصد پیشرفت فیزیکی  00مدیر کل اداره مطالعه و احداث بنادر صیادی سازمان شیالت ایران از بندرصیادی گوکسر در جاسک با 

 . بطور کامل مورد بهره برداری صیادان قراربگیرد بعنوان سومین بندر صیادی در هرمزگان نام برد که قرار است تا پایان امسال

: میلیون ریال عنوان و یادآورشد035میلیاردو 090بهشتیان میزان سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای بندرصیادی گوگسر را 

 .ممیلیارد ریال بودجه الزم داری99برای بهره برداری کامل این پروژه شامل ساخت محوطه و تاسیسات پشتیبانی 

به گفته وی ورودهای صورت گرفته اتمام این پروژه صیادی به اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان نیاز خواهد داشت که این میزان 

 .اعتبار قرار است به منظور ساخت محوطه ها و تاسیسات پشتیبانی هزینه شود

تا پایان : درصد دانست و گفت 89ان الیروبی را درصد و میز 99وی پیشرفت فیزیکی ساخت تاسیسات زیربنایی و محوطه ها را 

سال جاری شاهد اتمام این پروژه ها و بهره برداری کامل از بندر صیادی گوگسر در شرقی ترین ناحیه ساحلی هرمزگان خواهیم 

ساکنان آن و نفر جمعیت در بخش لیردف واقع شده که تنها راه امرار معاش اکثریت  199روستای ساحلی گوکسر با یکهزارو .بود

 .همچنین شش روستای اطراف آن با چهارهزارنفر جمعیت از طریق فعالیت های صیادی تامین می شود

سال پیش آغاز شده اما با توجه به پیشرفت کار از جمله 5.هر چند عملیات اجرایی ساخت این سه بندرصیادی ازسوی شیالت 

طی مدت ذکر شده استفاده کرده  -پهلوگیری شناور و تخلیه صید-ا ساخت موج شکن های اصلی و فرعی، صیادان از مزایای آنه

میلیارد ریال برای  5.9در الیحه بودجه امسال با افزایش قابل قبولی، مبلغ : دراطالعات منتشره سازمان شیالت ایران آمده است.اند

 .طرحهای تکمیل وبهسازی بنادر صیادی کشور اختصاص یافته است
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درصد آن تخصیص  8.میلیارد ریال بود که به گفته مسووالن شیالت ایران تنها  659این بخش ( 05)شتهمیزان اعتبارات سال گذ

بندر 0.بندر اعالم شده که مدیریت بهره برداری 00در آمارهای منتشره شیالت هرمزگان تعداد بنادر صیادی این استان . یافت

 .صیادی به تعاونی های صیادی واگذارشده است

و همچنین ( هزارتن009)و صید کشور( میلیون دالر99.هزارتن به ارزش بیش از 9.)ا، رتبه اول صادرات آبزیان طبق این آماره

و مراکز امور صیادی به استان ( نفرن66.هزارو 00)، بهره برداران(تعاونی صیادی95)تعداد بنادر صیادی، تعاونیهای صیادی

 .هزارنفر اعالم شده است69ن نزدیک به هرمزگان اختصاص دارد که آمار فعاالن صید و صیادی آ

درصد بچه میگو در رتبه دوم قرار دارد درحالیکه ذخایر فانوس ماهیان به میزان دو 00درصد میگوی کشور و 09هرمزگان با تولید 

 .میلیون تن در انحصار این استان قرار دارد

درصد آنها ساماندهی شده اند و میزان 38اعالم شده که  فروند 5.0در این اطالعات تعداد شناورهای صیادی هرمزگان چهار هزارو 

 .هزارتن اعالم شده است9.صید توسط صیادان هرمزگان در آبهای بین المللی با محوریت اقیانوس هند بیش از 
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 شیالت
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  صیادان دیروز و آبزی پروران امروز قشم صیادان دیروز و آبزی پروران امروز قشم 
منطقه ای در غرب شهرستان قشم در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقالب در خصوص ' دوستکو'صیادان روستای  -ایرنا -بندرعباس

های لم یزرع روستا ، پیشرفته ترین سایت پرورش ترویج اقتصاد مقاومتی ؛ لنج های صیادی خود را فروختند و با عمران زمین 

 . میگو را احداث کردند

صنعت شیالت و آبزیان از قدیمی ترین و موثرترین راه های درآمدی مردم هرمزگان بوده که دراین راستا و در سال های اخیر پیرو 

دولت تدبیروامید مبنی بر مشارکت جامعه  منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های توسعه ای

صیادی در آبزی پروری، شیالت هرمزگان با نشست های توجیهی مستمر توانسته تا حدودی جامعه صیادی این استان را به این 

 .سوق دهد( آبزی پروری به جای صید)سمت

کارشناسان خبره و بکارگیری روش های نوین، ساکنان دوستکو از غربی ترین ومحروم ترین نقاط جزیره قشم با مشاوره گرفتن از 

 .استخرهایی به طول سه متراحداث کرده اند که به گفته مدیرکل شیالت هرمزگان قابلیت کشت متراکم نیز درآنها وجود دارد

ستفاده کرده، آنها تنها به این بسنده نکرده بلکه به منظور بهره برداری تمام وقت ازآب دریا از روش تخلیه مرکزی درمزارع خود ا

 .درحالی که تجهیزات الزم را نیز برای مکانیزاسیون استخرهای پرورش میگو و افزایش تولید در واحد سطح خریداری کرده اند

از آنجایی که الیروبی کانال اصلی آبرسانی از دریا به محل مزارع نیاز به هزینه های گزافی دارد بهره برداران روستای دوستکوی 

 .آبرسانی به استخرهای پرورش میگو از پوشش پلی اتیلن استفاده کرده اندقشم در کانال 

هکتار از آنها مکانیزه  699تن فعالیت دارند که تنها  699سایت فعال پرورش میگو با تولید ساالنه هفت هزارو0در استان هرمزگان 

حدود دو و نیم تن است که نیم تن کمتر از  هستند به همین علت میزان برداشت از هر هکتار مزرعه( مجهز به وسایل هوادهی)

مدیرکل شیالت هرمزگان این حرکت خودجوش صیادان روستای دوستکو را یک اقدام شجاعانه وبی نظیر و .میانگین کشوری است

روز و فعاالن صیادان دی: سید پرویز محبی در همین زمینه درمصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار کرد.الگوی برتر اقتصاد مقاومتی نام برد

 .هکتار ایجاد کرده اند19.میلیارد ریال سرمایه گذاری یک سایت پرورش میگو به مساحت 69عرصه تولید میگوی امروز، با 

مدیرکل شیالت هرمزگان از ایجاد سایت پرورش میگو توسط شماری ازصیادان دوستکو درجزیره قشم بعنوان دستاوردی مهم در 

هکتاری بدون شک نقش مهمی در کاهش فشار بر ذخایر آبزیان خلیج فارس و  19.این سایت : افزودزمینه آّبزی پروری نام برد و

با توجه به :وی با بیان اینکه سایت مذکور تا پایان امسال زیر کشت میگو می رود ، ابراز داشت.افزایش آبزی پروری خواهد داشت

 .تواند بعنوان مزرعه ای نمونه درسطح کشور تبدیل شودبهره گیری ازجدید ترین فن آوری ها و روش های روز دنیا می 

هکتاری دوستکو به دلیل استفاده از تجهیزات مکانیزاسیون و دارا بودن شرایط بهداشتی و قرنطینه ای 19.مزرعه : محبی یادآورشد

ل رشد و تبدیل به میگوی و همچنین دور بودن از سایر مزارع پرورش میگو، بهترین مکان برای مولد سازی است که برای طی مراح

 .مولد جهت ذخیره سازی انتخابی مناسب است

میگو های مولد این مزرعه پس ازطی دوره پرورش و رسیدن به وزن و مرحله زادآوری مناسب و فراهم : وی خاطرنشان ساخت

 . یرندشدن شرایط باروری و تخم ریزی برای تولید بچه میگو در اختیار مراکز تکثیر الرو میگو قرارمی گ

با توجه به بیماری لکه سفید میگو که باعث وارد آمدن خسارت های غیر قابل جبرانی به پرورش دهندگان استانهای بوشهر، 

و سواحل چابهار شده این پیشنهاد می تواند کمک بزرگی به صنعت پرورش میگو در هرمزگان و کشور ( چوئبده آبادان)خوزستان

گذشته از مزارع پرورش غرب استان هرمزگان نیز گزارش شد که کارشناسان به موقع وارد عمل  باشد، بیماری لکه سفید میگو سال
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درحالیکه می توان : تن عنوان کرد و گفت9.مدیرکل شیالت هرمزگان میزان صید یک قایق بزرگ صیادی را در سال حدود .شدند

ماهی برداشت کرد که چهاربرابر صید یک قایق است  تن59ساالنه حدود ( طرح پرورش ماهی در قفس)با ایجاد یک قفس در دریا 

 .و خطرات متعدد طوفان و غرق شدن را نیز ندارد

اما ممکن است این پرسش برای خیلی از مردم و حتی پرورش دهندگان بوجود بیاید که صیادان دیروز واحداث کنندگان سایت 

 ن چه طلب می کنند؟هکتاری مزرعه پرورش میگو دوستکو برای آغازتولید از مسئوال 19.

مدیرکل شیالت هرمزگان درگفت وگو با خبرنگارایرنا تنها خواسته آنان را تسریع در تامین برق و برخورد با طرح معارض در 

مجاورت سایت عنوان کرد که موجب مزاحمت برای کارسایت پرورش میگو شده است ودر صورتی که با پرورش دهندگان نیز 

 .بسیاری از مشکالت آنان حل می شود بعنوان مشترک برخورد شود

مردمی که در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش فشار برذخایر آبزیان با فروش همه دارایی خود یعنی لنج های صیادی قدمی بزرگ 

 .در توسعه صنعت آبزی پروری برداشتند سزاوار بی مهری نیستند ونیازمند حمایت اند
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فارس - ۵۹/۵۹/۵1:  تاریخ

  هزار تن شکر خام برزیلی خرید هزار تن شکر خام برزیلی خرید   0۵0۵ایران باز هم ایران باز هم 
خبر دادند که گفته  هزار تنی شکر خام برزیلی از سوی ایران پس از خرید قبلی 39منابع تجاری از خرید دوباره یک محموله 

 . شود ایران برای این محموله اندکی پول بیشتر پرداخت کرده است می

هزار تن شکر خام  39منابع تجاری روز پنج شنبه گفتند، ایران ، رویترزبه نقل از  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .برزیلی خریده که به خریدی که اوایل ماه داشت، اضافه شده است

 .به گفته این منابع، شرکت بازرگانی دولتی ایران این محموله را این هفته از یک تجارتخانه بین المللی خریده است

دالر به  533پرداخت این محموله نقدی بوده است و قیمتی که برای آن پرداخت شده  یک منبع تجاری ارشد در این باره گفت

 .ازای هر تن به همراه هزینه حمل و نقل بوده است

جوالی تا  1.هزار تنی جداگانه شکر خام برزیلی برای تحویل در بازه  39منابع تجاری قبال در اوایل جوالی از خرید یک محموله 

 .ودندآگوست خبر داده ب 1.

 .رسد شرکت بازرگانی دولتی در آخرین خرید کمی قیمت بیشتری پرداخت کرده است به نظر می: یک منبع تجاری دیگر گفت

این امر می تواند . به نظر می رسد که عزم بیشتری برای خرید از سوی شرکت بازرگانی دولتی وجود دارد»: منبع تجاری دوم گفت

 «.نشانه ذخیره سازی باشد

 «.هنوز تحت فشارهای مالی قرار داردایران »

هزار تن شکر خام برزیلی برای تحویل در ماه های می و ژوئن تحت  019منابع تجاری ماه گذشته نیز گفته بودند که ایران حداقل 

 .یک سری قراردادها خریداری کرده است و عمدتا خریداران این محموله ها واردکنندگان بخش خصوصی هستند

های بشردوستانه و مواد غذایی ایران وجود نداشت، اما تدوام  رز، درحالی که هیچ وقت محدودیت هایی برای تجارتبه نوشته رویت

مشکالت مالی تجاری به همراه مشکالت ذخیره سازی کاالهای اساسی نظیر شکر، فعالیت های وارداتی را در سال گذشته کند 

 .یرانی ها در سه ماهه پایانی سال گذشته بوده استگویند آخرین خرید شکر ا منابع تجاری می.کرده بود
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 شکر
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  تیرماه در بورس کاالتیرماه در بورس کاال  هزارتنی طیهزارتنی طی1۵.1۵.عرضه عرضه / / انبارها از شکر پر استانبارها از شکر پر است
تومان و از سوی بخش خصوصی با توجه به رقابتی که وجود دارد نهایتا  23۵۵شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران کیلویی 

تومان  27۵۵تومان در بورس کاال عرضه می شود و بر این اساس قیمت منطقی این محصول در بازار نباید بیشتر از  2۰۵۵کیلویی 

 . باشد

های گذشته پرنوسان و قیمت آن همچنان رو به افزایش است، این در حالی است که معاون  گزارش ایسنا، بازار شکر مانند ماهبه 

کند این محصول استراتژیک با فراوانی مواجه است و در بورس کاال به طور کامل فروش نمی رود،  شرکت بازرگانی دولتی تاکید می

 .اند ی آن شدهای با احتکار باعث گران اما عده

برخی دالالن عامل گرانی شکر هستند، چرا : حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در این باره گفت

کنند تا در موقع  و نگهداری می  که با علم به اینکه قیمت جهانی شکر قدری افزایش یافته است، محموله هایی را خریداری کرده

های نظارتی باید نسبت به این موضوع واکنش نشان  در حالی که این تخلف است و دستگاه. فزایش قیمت بفروشندمناسب و با ا

 .دهند و آن را پیگیری کنند

روزانه : هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولت در بورس کاال عرضه شده است، افزود 69.وی با بیان اینکه در ماه گذشته 

ز سوی شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در بورس کاال عرضه می شود، اما مشتری واقعی برای آن هزار تن شکر ا 9.حدود 

های شکر را خریداری می کنند آن را کجا و چطور عرضه می کنند و به نظر  وجود ندارد و مشخص نیست دالالنی که این محموله

 .شود می رسد که این محموله ها در جایی نگهداری و احتکار می

 تومان 27۵۵قیمت منطقی شکر کیلویی 

تومان و از سوی  0699شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران کیلویی : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد

مت تومان در بورس کاال عرضه می شود و بر این اساس قی 0599بخش خصوصی با توجه به رقابتی که وجود دارد نهایتا کیلویی 

 .تومان باشد 0999منطقی این محصول در بازار نباید بیشتر از 

درصدی تولید این  9.هزار تن شکر وارد شده و با توجه افزایش  539از ابتدای امسال تا کنون : عباسی معروفان تصریح کرد

جود ندارد و انبارها پر از هزار تن خواهد رسید، هیچ کمبودی در بازار و 399محصول در سال جاری که به حدود یک میلیون و 

 .های شکر است محموله

محصولی که در بورس کاال عرضه می شود، فروشنده، خریدار و قیمت آن مشخص است و شرکت بازرگانی دولتی : وی تاکید کرد

داری و نیز همه معامالت خود را به دستگاه های نظارتی اعالم می کند؛ بنابراین ناظران به راحتی می توانند شکرهای خری

  .آوری شده را از سوی دالالن رصد کنند و ببینند چه کسانی و با چه اهدافی شکر را در بازار جمع آوری و نگه می دارند جمع
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 شکر
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

چهار، پنج نفر بودند که انحصار واردات شکر چهار، پنج نفر بودند که انحصار واردات شکر / / اکنون مافیای شکر وجود ندارداکنون مافیای شکر وجود ندارد/ / شکست سلطان شکرشکست سلطان شکر

  را در دست داشتندرا در دست داشتند
دلیل امتیاز واردات شکر را به واحدهای تولیدی  همین عنوان بخش کشاورزی وظیفه داریم از تولیدکننده حمایت کنیم؛ به ما به 

 .در واقع به تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیانشان مجوز واردات دادیم. الندادیم و نه به دال

گوید، این شرایط چندان پایدار  گونه که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی می شود؛ اما آن روز بیشتر می قیمت شکر در بازار روزبه

شوند و دست به  فته او، در پشت پرده حمایت میاو که لحنی هشدارگونه را خطاب به دالالن و بخش خصوصی که به گ. نیست

اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا تا ماه آینده »: گوید اند، در پیش گرفته، می احتکار شکر زده

موله شکر و فصل برداشت های حامل مح گرفتن کشتی باالیی است که با پهلو  اشاره او به عرضه. «شود دچار ضرر و زیان هنگفتی می

های  کند و هزینه ها را قطعا با کاهش مواجه می نیشکر از سوی تولیدکنندگان داخل تا ماه آینده در راه بازار ایران است و قیمت

ین کند در ا تأکید می« شرق»وگوی خود با  علی قنبری، معاون وزیر کشاورزی، در گفت. برد شدت باال می احتکار را برای محتکران به

عنوان واحدهای تولیدی با هدف تحریک بخش عرضه  ها به در ازای تسویه سوبسید به کارخانه( مجوز)دولت سعی شده رانت شکر 

صورت رایگان در اختیار چهار، پنج  کند، در دولت قبل این رانت به گونه که قنبری روایت می آن. اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود

در این دولت هم آمدند پشت میز برای مذاکره بنشینند؛ اما شرکت بازرگانی دولتی درها را به روی آنها کسانی که   همان. نفر بود

 .بست

 تحلیل شما از گرانی شکر چیست؟ 

گیرند که  شکر مانند هر کاالی دیگری در کشور تابع قانون عرضه و تقاضاست اما گاهی برخی کاالها در شرایط خاصی قرار می

. تأثیر نیست بازی هم در آنها بی غیر از عوامل اقتصادی، عواملی مانند رانت و دالل. گذارد تماعی بر آنها تاثیر میمباحث سیاسی و اج

کشیدن بخش خصوصی درباره اجرای  ترین علت عقب پذیری بخش خصوصی درباره نوسانات قیمت جهانی به عقیده من مهم آسیب

درباره کاالی خاص شکر، چند دلیل برای افزایش قیمت آن وجود . یافت شده بودتعهدات وارداتی خود براساس مجوزهای واردات در

دالر در هر تن به  699قیمت شکر در دو، سه ماه گذشته از . داشت؛ مسئله اول مسئله اقتصادی است که در بُعد جهانی اتفاق افتاد

های نیویورک و لندن برای  نی در بورسشوک قیمت شدیدی در چند ماه اخیر در بازار شکر جها. دالر افزایش یافت 199

نینویی است؛ هر چند سال یک  نشدنی بود؛ عالوه بر آنکه امسال از لحاظ سال زراعی یک سال پدیده ال بینی واردکنندگان شکر پیش

و این کشور را  وهوایی در برزیل هم رخ داده این شرایط آب. شود نینو می های اقیانوسی باعث بروز ال عملکرد اتمسفر و جریان بار 

ترین تولیدکننده شکر خام است،  از آنجا که ایران به برزیل که بزرگ. نینو کرده است های شدید تحت شرایط ال گرفتار بارندگی

در چنین شرایطی، دالالن داخلی و افراد سودجو به دنبال ایجاد رانت برای خود . توجه دارد، این مشکل گریبان ایران را هم گرفت

که وضعیت  باوجودی. طور غیرطبیعی و غیرمعمول شاهد کاهش عرضه این کاال بودیم ویژه آنکه در بخش خصوصی به  هستند؛ به

هزار تن شکر از سوی بخش خصوصی و دولتی موجود داریم اما 069بازار نسبتا از لحاظ وجود شکر، مناسب است و نزدیک به 

که  باوجودی. ه دنبال این باشند که دپو کنند و کمبود تصنعی ایجاد کنندشرایط اخیر موجب شد عرضه در بازار کم شود و افراد ب

تپه در بازار حضور یافته و نزدیک به هزار تن  ی شکر مانند کارون و نیشکر هفت ها به عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران با کارخانه

در بازار آزاد، قیمت شکر باال رفت و حتی در تومان،  699در روز عرضه کردیم، شاهد بودیم با وجود قیمت پایه دوهزارو 

 .این عوامل دست به دست هم داد و شکر را در شرایط نامتعادل و نوسانی قرار داد. هم رسید 199هزارو  ها به سه فروشی  خرده
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 در واقع واردات صورت گرفته و بخش خصوصی احتکار کرده است؟ 

عنوان بخش کشاورزی وظیفه  ما به . استفاده کردند طلب، از این شرایط سوء فرصت گردد به این که دالالن و افراد این موضوع برمی

در واقع به . دلیل امتیاز واردات شکر را به واحدهای تولیدی دادیم و نه به دالالن همین داریم از تولیدکننده حمایت کنیم؛ به

 .تولیدکنندگان برای جبران ضرر و زیانشان مجوز واردات دادیم

 تواند تاجر باشد؟ دکننده مییک تولی 

تواند صادرکننده هم باشد یا در شرایطی که منافعش ایجاب کند، دست به  یک تولیدکننده می. واردات ابزار و سازوکارهایی دارد

قع در وا. ای هم باشد عموما در شکل صنعتی، صادرکننده کاالی نهایی، ممکن است واردکننده مواد اولیه و واسطه. واردات هم بزند

ها و  تناقض جدی و اشکال فنی وجود ندارد؛ البته در مجوزهای صادرشده برای واردات شکر، تأخیرهایی هم رخ داد اما واسطه

هزار تن شکر در داخل کشور  069حاضر  درحال. طلب از این شرایط سوءاستفاده کردند و بازار تصنعی ایجاد کردند عوامل فرصت

هزار تن  11شرکت بازرگانی دولتی خود سه کشتی شکر خریده است که یکی با حجم . داریمهزار تن هم روی آب  553داریم؛ 

هزار تن  99رسد که  یکی هم اواخر هفته می. هزار تن آن تخلیه شده است 01پهلو گرفته و در حال ترخیص است و تاکنون حدود 

خصوصی هم پنج کشتی دارد که یکی از آنها در بندر  بخش. رسد هزار تن ماه دیگر می 66بار شکر دارد و دیگر کشتی هم با حجم 

یکی در حال لنگرگرفتن است و سه کشتی هم روی آب هستند؛ بنابراین با توجه به اینکه فصل برداشت شکر از محصوالت . است

، وجود ندارد و ها به شکل نوسانی که رخ داده رسد، هیچ دلیل منطقی و اقتصادی برای افزایش قیمت داخلی از ماه آینده فرا می

هزار  0دولت حدود هشت تا . کنیم حتی برای واحدهای تولیدی در این صنعت، شکر را به اندازه کافی در بازار بورس کاال، ارائه می

رسد اما با این  جات و تولیدکننده شکر می روزه به دست تولیدکننده شیرینی09کند که با تأخیری حدود  تن در روز شکر عرضه می

هزار تن در بازار عرضه کند، برای حدود سه هزار تن از  1اگر شرکت بازرگانی دولتی . به اندازه عرضه، تقاضا وجود ندارد شرایط هم

هرحال دولت وظیفه دارد شرایط  رسد؛ به آن خریدار وجود دارد؛ بنابراین ماجرا کمی غیرطبیعی است و بوی داللی به مشام می

ای هم مذاکراتی درباره شکر داریم و به آنها هم  های زنجیره های غیرتولیدی و شرکت با کارخانهما حتی . کشور را به تعادل برساند

 .دهیم شکر می

 

 ای که بناست بر سر قیمت شکر بگذارد، قرار است تا چه قیمتی را بپذیرد؟ دولت در جلسه 

درصد افزایش داشته باشد 0سال گذشته در حد شده شکر، طبیعی است قیمت شکر نسبت به  با توجه به عوامل مؤثر در هزینه تمام

 .ای که افراد سودجو انتظار دارند اما نه به اندازه. گذاری جدید آن را لحاظ خواهد کرد که دولت در قیمت

 چه قیمتی مدنظر دولت است؟ 

 199حدوده دوهزارو درصد افزایش مورد پذیرش است که قیمت شکر را در م 9.تا  0براساس برآورد اقتصادی دولت، رقمی حدود 

کنند و احتکار  ای که در آینده نزدیک در بازار خواهیم داشت، قطعا کسانی که عرضه نمی با توجه به عرضه. دهد تومان قرار می

عالوه بر آن . شده نگهداری را نپردازند شوند شکرهای خود را در بازار عرضه کنند تا هزینه تمام کنند و مجبور می اند، ضرر می کرده

 .وج اصالحی قیمت در دو، سه هفته اخیر در بازار جهانی شکل گرفته و قیمت شکر روند کاهشی را در پیش گرفته استم

 این آخرین هشدار شما به بخش خصوصی است؟ 

همین چند روز پیش فردی به شرکت بازرگانی دولتی رجوع کرد و گفت . گویم یک نمونه به شما می. این آخرین هشدار است. بله

. تر از قیمت پایه تومان به ما بفروشد، یعنی پایین 099توجهی در انبارهای تهران دارد و حاضر است با قیمت دوهزارو  قابل شکر
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ها به یکباره کاهش یابد و متضرر  کامال مشخص بود شکر را احتکار کرده و واردات آن هم قانونی نبوده است، اما نگران بود که قیمت

 .به مذاکره شده بود به این دلیل، حاضر. شود

اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را . این مذاکره یک پیام دارد. پذیرفتید؟گفتیم مدارک را بیاورد تا مذاکره کنیم 

 .شود عرضه نکند، قطعا دچار ضرروزیان می

در گذشته مجوزها دست . کر خامهای تصفیه ش های چغندر و نیشکر و کارخانه های شکر دو دسته هستند؛ کارخانه کارخانه 

تولیدکنندگان گِله دارند دولت این مجوزها را در ازای یارانه . ها سپرده شده است های تصفیه بود اما اکنون به تولیدکننده کارخانه

 چیست؟ پاسخ شما. حاال آنها مجبورند برای نقدکردن آنها، دست به فروش این مجوزها بزنند. داده است و قابل نقدشدن نیستند

گوید این تولیدکنندگان در ازای هر کیلو نیشکر یا چغندری  دولت می. عنوان بخش کشاورزی باید از تولیدکننده حمایت کنیم ما به

 .اند واردات را انجام دهند ها توانسته خیلی. دهد فروشند، به همان میزان مجوز شکر به آنها می که به دولت می

 در ازای یارانه به تولیدکنندگان داده شده است؟پذیرید این مجوزها  درواقع می 

در این دولت سعی شده است این رانت در ازای تسویه سوبسید به . بله، برای جبران ضرروزیان آنها این مجوزها داده شده است

کنترل اعطای  منظور تحریک بخش عرضه اقتصاد و بهبود اشتغال اعطا شود، یعنی ضمن عنوان واحدهای تولیدی به ها به کارخانه

 .های اقتصاد کالن دولت نیز دنبال شده است عنوان یک پدیده رانتی، سیاست مجوز به

دانند چگونه شکر وارد کنند و مجوزها را به دالالن  چرا در قالب مجوز؟ برخی از آنها نمی. شد هرحال داده می این یارانه باید به 

با توجه . باید مشاور بازرگانی بگیرند تا بتوانند به واردات اقدام کنند. فروختند میها نباید مجوزهای خود را  این کارخانه.فروشند می

های کارشناسی در وزارت  ها با توجه به بررسی این رانت. به اختالف قیمت جهانی و داخلی، رانت وارداتی برای مجوزها وجود دارد

تولیدکنندگانی که مجوزهای . کند برای تولیدکنندگان ایجاد میکند و حتی سودی مازاد  کشاورزی، تکافوی یارانه و سوبسید را می

 .اند اند، راهکاری اشتباه در پیش گرفته خود را فروخته

 کنید؟ اکنون با مجوزهایی که در دستان دالالن وجود دارد، چه می. هرحال این اتفاق افتاده به 

کند و اگر تخلفی صورت گیرد سازمان  ها را مشخص می کنندگان، قیمت سازمان حمایت از مصرف. تعزیرات باید پیگیری کند

 .تواند برخورد کند تعزیرات می

 چرا دولت دستورالعمل مجوز در برابر یارانه را مکتوب ارائه نداده است؟ 

 .دانم به همه اعالم شده است این مربوط به حوزه وزارت کشاورزی است اما می. اطالع ندارم

 کنید؟ می شما از این دستورالعمل حمایت 

زایی  تواند حتی اشتغال حل است زیرا می دولت پولی ندارد که یارانه را به صورت مستقل پرداخت کند؛ بنابراین این بهترین راه. بله

گذاری کرده و  در واقع مجوزها را ارزش. دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور تمهیدی اندیشیده تا بتواند یارانه را بپردازد. کند

ها در ازای چه چیزی و  های نهم و دهم این مجوز های ریالی آن اعطا کرده است؛ اما پیگیری کنید در دولت بر ارزش را مبتنی  آنها

 .شد به چه کسانی داده می

 شد؟ شما بفرمایید؛ این مجوزها در ازای چه چیزی و به چه کسانی داده می 

همین موضوع بود . آن زمان ثبت سفارش و حجم واردات سقف نداشت متأسفانه آن موقع فیلتر سقف واردات وجود نداشت؛ حتی

تر، رانت در تخصیص ارز مرجع بود که با توجه  رو کرد و موضوع جدی هایی جدی روبه که بخش تولید و بخش کشاورزی را با بحران

. رویه با ارزهای مرجع صورت گرفت ت بیدلیل واردا همین گرفتند؛ به ها و افراد خاصی ارز مرجع می درشت به نبود سقف واردات، دانه
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رویه، سقف ثبت سفارش تعریف شد فقط تجار خاصی موفق به انجام ثبت  ها به واردات بی بعدها که با توجه به افزایش اعتراض

 .شدند که در واقع یک رانت خبری برای ثبت سفارش داشتند سفارش می

 اکنون دیگر سلطان شکر وجود ندارد؟ 

در . دهیم و خود شرکت بازرگانی متولی تنظیم بازار است ما مجوزها را به تولیدکنندگان می. ان شکر وجود نداردخیر؛ اکنون سلط

رفت که دوباره همان شرایط برقرار شود اما  واقع عملکرد ضعیف بخش خصوصی در واگذاری و فروش مجوزها به این سمت می

 .دولت کنترل و روند را مجددا اصالح کرد

 ت توانست این روند را اصالح کند؟چگونه دول 

ورود منطقی دولت . اداره تنظیم بازار وارد ماجرا شد و به کمک تعزیرات، این دالالن را مجبور کرد عرضه داخلی داشته باشند

 .موجب شد شرایط از بحران خارج شود

 مافیای شکر در ایران وجود دارد؟ 

 .جود ندارداکنون دیگر در کشور مافیای شکر و. آن دوره گذشت

آیا نیستند کسانی که حتی در دولت نفوذ کرده و در روند توزیع شکر و تنظیم بازار . صورت عیان نیست منظور من مثل گذشته به 

 به سود خود اثرگذار باشند؟

برای مذاکره  نژاد آمدند پشت میز کسانی از بین دالالن دولت احمدی. ایم ممکن است افرادی باشند، اما ما به آنها میدان نداده

حاال . رو شدند سه، چهار نفر آمدند اما در این دولت با درِ بسته روبه. بنشینند، اما شرکت بازرگانی دولتی درها را به روی آنها بست

 .ممکن است در پشت پرده کارهایی بکنند، اما در بازار شکر فعال نیستند

 مثال پشت پرده چه کنند؟ 

 ... .ن درست کنند، احتکار کنند تا بازار را به هم بریزندبازارهای سیاه و بازارهای پنها

 کنند؟ پشت پرده چه می. اینها ظاهر ماجراست 

 .کنند های آنها را ساپورت می آنها از پشت پرده این افراد را هدایت و هزینه

 کنند؟ منظورم این است آیا در عرضه شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی، خللی ایجاد می 

صورت تصنعی شکر را خریداری کرده و  ای که در بازار بورس کاال داریم، به ممکن است در عرضه. ا مشکلی وجود نداردنه اینج

تنی در  099و  99.، 19های  به این صورت که شکر را در بسته. ایم اندیشی کرده اما برای این مسئله هم چاره. دوباره احتکار کنند

 .هزار تن شکر را یکجا خریداری کند تا کسی نتواند پنجکنیم  های کوچک عرضه می قالب بلوک

 اکنون واردات شکر در دست چند نفر است؟ 

کارخانه چغندر قند واردات شکر  69کارخانه توسعه نیشکر و  5.. های نیشکر و چغندر است دست افراد نیست، بلکه دست کارخانه

 .کند را بر عهده دارند که انحصار ایجاد نمی

 در دست چند نفر بود؟ های قبل واردات  در دولت 

 .شمار بودند دالالن شکر انگشت

 ... .حاضر هم این مجوزها به برخی از همان دالالن فروخته شده است هرحال درحال به 

های  ی که در دولترانت. صورت رایگان ندارد ممکن است این مجوزها به آن افراد فروخته شده باشد اما آن دالل، دیگر آن رانت را به

 .نهم و دهم رایگان در اختیار چند نفر بود، حاال حتی در صورت دستیابی دوباره به مجوزها از سوی دالالن، دیگر مجانی نیست

 واردکنندگان شکر در دولت قبل چند نفر بودند؟ 
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شد، رقابت  قتی ثبت سفارش باز میو. افراد سرشناسی که انحصار واردات شکر را در دست داشتند، حدود چهار، پنج نفر بودند

برای همین فقط دو، سه . شد زمان با بازشدن، ثبت سفارش بسته می هم. تر، ثبت سفارش کند گرفت که چه کسی سریع باالیی درمی

د تا در زمان خریدند و ایادی داشتند تا به آنها اطالع دهن سری افراد را در گمرک می این دالالن یک. شدند ها رد می نفر از این غربال

 .شوند؛ اما اکنون این روند اصالح شده است موعود، وارد میدان 

ای باشد که برخی از  چرا نباید ذخایر استراتژیک ما به اندازه. هرحال اکنون هم بازار شکر متأثر از عملکرد بخش خصوصی است به 

 هم نریزد؟ را به ها از سوی دالالن، بازار  این شیطنت

 .ای هست که جلو مشکالت را بگیریم ک ما به اندازهذخایر استراتژی

 این ذخایر چقدر است؟ 

کنیم که  هزار تن شکر عرضه می ما روزانه هفت تا هشت. ارقام آن محرمانه است، اما به میزانی هست که جلو نوسانات بازار را بگیرد

مجموع میزان موجودی فعلی . کنیم ر، شکر توزیع میدرواقع حتی ما بیش از نیاز بازا. رسد هزار تن آن به فروش می حدود پنج 

دنبال احتکار باشد،  در این شرایط اگر کسی به. توجهی است هزارتن است که رقم قابل069شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی 

 .شود هزار تن شکر به کشور تا ماه آینده قطعا دچار هزینه و ضرر هنگفتی می519با ورود حدود 

 رود، باید در انتظار کاهش قیمت باشیم؟ ف تا ماه آینده که عرضه شکر تا این اندازه باال میاوصا بااین 

کنم قیمت  گذاری در نظر بگیریم، فکر می هایی که به خاطر بازار جهانی بر کشور تحمیل شده را در قیمت از آنجاکه قرار است هزینه

 .و شاهد کاهش قیمت باشیمتومان به تعادل برسد  399تا دوهزارو  199روی دوهزارو 

/news/fa/ir.iana.www//:http60931D%/8%B5%D0%86%D8% 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  بازار متالطم شکر آرام می شود یا خیر؟بازار متالطم شکر آرام می شود یا خیر؟
 .عصر امروز قیمت شکر تعیین تکلیف می شود: بازرگانی دولتی گفتمعاون داخلی شرکت 

، چندی است که به دالیل مختلف جوی نا آرام در بازار شکر حاکم است که خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

شکر در بورس از نوسانات قیمت و جوالن دالالن در بورس جلوگیری نمایند که تا کنون دست اندرکاران امر انتظار داشتند با عرضه 

در این راستاحسن عباسی معروفان معاون داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی  .این امر محقق نشده است

از برگزاری جلسه عصر امروز برای روشن شدن قیمت شکر خبر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  رزیصنعت، تجارت و کشاو

امروز صبح جلسه ای در ستاد تنظیم بازار برگزار شده ضمن آنکه عصر امروز جلسه ای در خصوص تعیین تکلیفی : داد و گفت

 .رگزار می شود که امیدواریم جمع بندی نهایی در این خصوص صورت گیردقیمت شکر ب

 .شود در خصوص قیمت نهایی شکر خبرهای بعدی متعاقبا اعالم می

/news/fa/ir.yjc.www//:http199639.D%/8%A8% 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۵۹/۵۹/۵3:  تاریخ

ریزی ریزی   برنامهبرنامه  ییبرای کشاورزی هر منطقه موردبرای کشاورزی هر منطقه مورد/ / هزار تن شیر به خارج از کشورهزار تن شیر به خارج از کشور  0۵۵0۵۵صادرات ساالنه صادرات ساالنه 

  شود شود 
 . شود هزار تن مرغ از کشور صادر می 19هزار تن شیر و  399ساالنه : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت

: از بیرجند، عباس کشاورز ظهر امروز در جلسه مدیران جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

های مسؤوالن مشترک باشد تا  شناسی بخش کشاورزی را آغاز کرد که با این رویکرد دولت، باید برداشت آسیب 00دولت در سال 

 .ها نسبت به بخش کشاورزی بیشتر شود دستگاههمگرایی 

کشورها هنوز هم در بحث کشاورزی و : است، تصریح کرد وی با بیان اینکه در دنیا تعاملی برای تجارت در امنیت غذایی رخ نداده

 .اند آب مجازی به تفاهم نرسیده

تر بودن  حفاظتی در شهرستان بشرویه به دلیل خشکمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره به اینکه اجرای کشاورزی 

در صدد هستیم تا تمام امکانات و تجهیزات را برای کشاورزان فراهم کنیم تا عالوه بر ادامه حیات : شود، گفت بیشتر احساس می

 .کشاورزی در این شهرستان، خاک این منطقه نیز حفظ شود

ها و تجهیزات با استاندارهای  چون افزایش امور مکانیزاسیون و معرفی ماشین ها باید از طرق مختلفی این حمایت: کشاورز افزود

 .گیرد باالتر، ارتقا بذرها، و دادن سموم با کیفیت بهتر به کشاورزان صورت می

 .افزایش تولید، افزایش درآمد کشاورزان و حفظ منابع از وظایف اصلی بخش کشاورزی است: وی ادامه داد

با توجه به منطقه گرم و خشک در خراسان جنوبی باید از محصوالتی برای : اذعان داشت ورزی در امور زراعتمعاون وزیر جهاد کشا

 .کشت استفاده شود که نیاز به آب کمتری دارد

 .در حال حاضر کشاورزی به سمت ناپایداری در حال حرکت بوده که عارضه جدی است: کشاورز ادامه داد

های کلی  نسخه: با بیان اینکه کشاورزی کشور نیازمند نسخه موردی است، تصریح کرد مور زراعتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در ا

 .ریزی شود تاریخ مصرفش به سرآمده و برای بخش کشاورزی هر منطقه باید موردی برنامه

صوالتی برای کشت با توجه به منطقه گرم و خشک در خراسان جنوبی باید از مح: کشاورزی با اشاره به کشت جایگزین، افزود

 .استفاده شود که نیاز به آب کمتری دارند

افزایش تولید، افزایش درآمد کشاورزان و حفظ منابع از وظایف مهم : وی با بیان اینکه بخش کشاورزی سه وظیفه مهم دارد، گفت

 .بخش کشاورزی است که مسؤوالن با رویکردی جدید باید به دنبال معیشت کشاورزان باشند

 .شود هزار تن مرغ از کشور صادر می 19هزار تن شیر و  399ساالنه : یر جهاد کشاورزی در امور زراعت خاطرنشان کردمعاون وز

 .رسیده است 683میلیارد دالری منفی برای اختالف صادرات و واردات کشور به حدود  8در سال گذشته تراز : کشاورز گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.6019196999813 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

مصوبه صندوق حمایت از زنجیره صنعت شیر، روزنه رهایی از بند مصوبه صندوق حمایت از زنجیره صنعت شیر، روزنه رهایی از بند / / سرانجام شیر، متولی پیدا کردسرانجام شیر، متولی پیدا کرد

  بحرانبحران
های لبنی وارد شد، اما دولت نیز در  بسیاری از نظر مالی به تولیدکنندگان شیرخام و کارخانههای اخیر، فشارهای  اگرچه در سال

 .این مدت بیکار ننشست و با تدابیر مختلف سعی در کاهش آشفتگی بازار داشت

اما های لبنی وارد شد،  های اخیر، فشارهای بسیاری از نظر مالی به تولیدکنندگان شیرخام و کارخانه اگرچه در سال

 .دولت نیز در این مدت بیکار ننشست و با تدابیر مختلف سعی در کاهش آشفتگی بازار داشت

تصمیم هیأت وزیران، در موظف شدن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به "به گزارش خبرنگار ایانا، هفته گذشته خبری مبنی بر 

ای برای رهایی این صنعت از بند بحران  تواند روزنه منتشر شد که می "توسعه زنجیره صنعت شیر کشورتشکیل صندوق حمایت از 

 .های مختلف در اجرای آن بستگی دارد باشد، البته میزان تأثیرگذاری این مصوبه به درجه همکاری و هماهنگی دستگاه

شاید : خبرنگار ایانا، ضمن تبریک برای تنظیم این مصوبه، گفتوگو با  در همین راستا یکی از کارشناسان صنعت شیر امروز در گفت

ای باشد برای یافتن متولی در این  تواند مقدمه کند و می بار است که بحث شیر به این شکل جنبه قانونی پیدا می برای نخستین

 .ریزی دراز مدت برای دور شدن همیشگی صنعت از بحران صنعت، خروج از انفعال و برنامه

اکنون تمام : چمنی با اشاره به اینکه در مصوبه یادشده تقریباً تمام ابعاد مختلف مربوط به شیر پوشش داده شده افزودحسین 

اند که بحث تحریک تقاضا و افزایش مصرف  ها اعم از خصوصی، دولتی و نمایندگان مجلس، به این نقطه مشترک رسیده بخش

 .هد بودرفت از بحران خوا برون  ترین راه داخل، مهم

کنند، از نظرات کارشناسی گوناگون  به گفته وی، بسیار مهم است که فرد یا گروهی که پیشبرد اهداف این طرح را هدایت می

، شناخت نیازهای بازار و توسعه صادرات، به بلوغ مطلوبی  پذیری مند شوند، زیرا در حال حاضر حوزه شیر در دانش فنی، رقابت بهره

آوری هم، چیزی از کشورهای  کنند؛ ضمن اینکه ایران از جنبه فن توجهی آن را از لحاظ علمی پشتیبانی میرسیده و جمعیت قابل 

ای برای تشکیل خانه شیر نیز تلقی  تواند پیش زمینه سازی طرح مورد نظر می این کارشناس با بیان اینکه پیاده.پیشرفته کم ندارد

تواند مبنای خوبی برای خروج از  ت بخش خصوصی و نظارت دولت، پیش رود میاین دستاورد اگر با محوری: شود، خاطرنشان کرد

گذار اثرگذاری  های سیاست  های اخیر مجموعه حالت انفعالی باشد که صنعت در چند سال اخیر دچارش شده بود؛ زیرا در سال

ویژه در  به. عال، مانند موتوری محرک عمل کندتواند برای خروج از انف گر اتفاقات بود، اما این مصوبه می مثبت نداشت و تنها نظاره

های سنگین مصرف کم به دولت و مردم تحمیل شده است، اهمیت  کشوری مثل ایران که با پیری زودرس همراه بوده و هزینه

د همه به اعتقا. بینی شده، بحث فرهنگسازی است یکی از بندهایی که در مصوبه پیش: چمنی معتقد است.شود موضوع چند برابر می

شود، اما خوشبختانه این مسئله در مصوبه  ترین مانع توسعه صنعت شیر تلقی می ، کاهش مصرف، بزرگ مسئوالن و کارشناسان

ها  چراکه همه دستگاه. گنجانده شده و آغاز آن بیشتر متکی به اراده جمعی است و هزینه چندانی هم برای اجرای آن الزم نیست

نامه مربوط به  ضمن اینکه تفاهم. ها فعالیت خود را آغاز کنند ه باشند و زودتر از دیگر بخشتوانند در آن مشارکت داشت می

 .ها پیش به امضا رسیده و خیلی سریع شکوفا خواهد شد سازی بین دامداران و صنایع مدت فرهنگ

شور باشد، اما باید توجه داشت که مند در امر شیر ک تواند به عنوان چارچوب نظام مصوبه گفته شده، می: وی در پایان تصریح کرد

، تولید، بودجه و آموزش و  مسائل این حوزه چندوجهی است و باید ساختاری قوی با حضور همه متولیان سالمت و بهداشت، صنعت

http://iana.ir/fa/news/32368
http://iana.ir/fa/news/32368
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ود الزم است که مصوبه با اراده قوی و هماهنگی مکفی از طرف همه متولیان دنبال ش  از این رو. فرهنگسازی برای آن تشکیل شود

 ./تا در سال اقتصاد مقاومتی، شاهد اقدام و عمل مؤثر در این زمینه باشیم

/news/fa/ir.iana.www//:http60165D%/8%B6%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 جوانخبرنگاران  - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  افزایش قیمت لبنیات شایعه ای بیش نیستافزایش قیمت لبنیات شایعه ای بیش نیست
با توجه به کاهش قدرت خرید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، افزایش قیمت لبنیات شایعه : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

اقتصادی باشگاه گروه   صنعت، تجارت و کشاورزیرضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار .ای بیش نیست

با توجه به کاهش قدرت خرید و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، : با اشاره به وضعیت قیمت لبنیات اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

لبنی حاضر نشدند که امسال نرخ تورم را در بهای تمام شده محصوالتشان اضافه کنند از این رو افزایش قیمت لبنیات شایعه صنایع 

تومان  559اجرای مصوبه هزار و : وی با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان افزایش نرخ شیر خام وجود ندارد، گفت.ای بیش نیست

روزانه هزار تن مازاد شیر خام از طریق سازمان تعاون روستایی خریداری  ین رو در شرایطی که به عرضه و تقاضا بستگی دارد از ا

 .می شود، افزایش قیمت معنایی ندارد

هیات وزیران مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی برای به کارگیری راهکارهای افزایش مصرف سرانه شیر درجهت : باکری ادامه داد

 .کرده استرونق صنایع لبنی اعالم 

مشوق های صادراتی برای پوشش مابه التفاوت : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور با اشاره به مزایای مشوق های صادراتی بیان کرد

بهای تمام شده داخلی با قیمت های جهانی است که اگر به هر دلیلی قیمت در بازارهای جهانی نسبت به بازارهای داخلی پایین تر 

 .صیص مشوق های صادراتی به کمک صادرات می آیدباشد از این رو تخ

/news/fa/ir.yjc.www//:http1996095D%/8%A9%D0%8.%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/news/5703204/%D8%A7%D9%81%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

186 
 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵8: تاریخ

  اورژانسی خروج از رکود بازار لبنیاتاورژانسی خروج از رکود بازار لبنیاتاختصاص یارانه راهکار اختصاص یارانه راهکار 
با توجه به عدم همخوانی عرضه و تقاضا الزم است که دولت با تخصیص یارانه در : رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی گفت

 .کوتاه مدت به کمک دامداران و مصرف کنندگان بیاید

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی ار علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی در گفتگو با خبرنگ

که در حال حاضر قیمت لبنیات از ثبات نسبی در بازار برخوردار است : با اشاره به وضعیت بازار لبنیات اظهارداشتخبرنگاران جوان، 

 .به سبب رکود حاکم بر بازار افزایش قیمتی را تجربه نخواهیم کرد

در هایپر مارکتها و سوپر مارکت های بزرگ سطح شهر تخفیفات : وی با اشاره به راهکارهای بهبود وضعیت صنایع لبنی گفت

 1ای محصوالت لبنی حداکثر گسترده ای برای سایر نوشیدنی های مضر همچون نوشابه درنظر می گیرند و این درحالیست که بر

درصد تخفیف قائل می شوند از این رو الزم است که همانند سایر کشورهای پیشرفته برای نوشیدنی های مضر مالیات در نظر 

 .بگیرند و آن را تحت عنوان یارانه به محصوالت لبنی اختصاص دهند

همخوانی عرضه و تقاضا در  عدم : ود بازار لبنیات بیان کردرجبی با اشاره به راهکارهای اساسی و اورژانسی در جهت خروج از رک

شرایط فعلی تعطیلی بسیاری از دامداری ها را به دنبال داشته، چرا که اکثریت جامعه از قدرت خرید پایینی برخوردار هستند از 

 .یایداین رو الزم است که دولت با تخصیص یارانه در کوتاه مدت به کمک دامداران و مصرف کنندگان ب

با توجه به نهاده های دامی موجود در کشور دولت باید در بلند مدت این نهاده : رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی ادامه داد

ها را ساماندهی کند تا دامداران شیر را با قیمت کمتری به کارخانه ها عرضه کنند و درنهایت کارخانه ها با قیمت کمتری به 

 699هزار و  5گرمی  599در حال حاضر نرخ پنیر : وی با اشاره قیمت لبنیات تصریح کرد.فروش رسانند محصوالت لبنی را به

تومان  199هزار و  0هزار تومان و شیر  6تومان، ماست  699هزار و  0گرمی  99.تومان، کره  699گرمی هزار و  99.تومان، خامه 

 .است
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا - ۵3/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  تن شیرخام روزانه به شیرخشک تبدیل می شود تن شیرخام روزانه به شیرخشک تبدیل می شود   8۵۵.8۵۵.
روزانه نزدیک به : عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت -ایرنا -تهران

 . تن شیر خام در کشور بدلیل نبود امکان خرید آن از سوی مردم تبدیل به شیرخشک می شود 8۵۵یک هزار و 

تولیدکننده، شیرخشک تولید شده : در یادداشتی آورده است« کاوه زرگران»ن، به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالع رسانی اتاق ایرا

 .از شیر به دلیل فروش نرفته را بعد از مدتی با قیمت بسیار پایین به فروش می رساند

فروش  درصد کاهش داد و با نگاهی به وضعیت و 09می توان با نظامی مدون و اصولی قیمت مواد غذایی را در کشور تا : وی افزود

 . واحدهای تولیدی، دریافت که روزانه در حال تجربه کاهش فروش هستیم

امروز عوارض ورود و تعرفه های کاالها و مواد اولیه کارخانه ها به گونه ای افزایش یافته : زرگران در این یادداشت تاکید کرده است

در آن سوی گمرک تا این طرف، رشد دوبرابری که سبب بروز اختالف قیمت بین پشت و روی گمرک می شود؛ یعنی قیمت ها 

 .وی خاطرنشان ساخته است، باید این مساله که آیا مردم توان و قدرت خرید دارند یا خیر، بازنگری شود.پیدا می کند

و به اعتقاد زرگران، نگاهی به وضعیت و فروش واحدهای تولیدی نشان می دهد که روز به روز در حال تجربه کاهش فروش هستیم 

به گفته وی، کاهش فروش بنگاه های اقتصادی یک حقیقت را آشکار می سازد و آن اینکه مردم با کاهش .این خبر بدی است

 .قدرت خرید روبرو شده اند؛ ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد

رین عوامل دیگر اینکه قیمت فروش محصوالت یکی از مهم ت: وی، دخالت عوامل دیگری را نیز در این حوزه اثرگذار دانست و گفت

درصد از قیمت مصرف  11تا  61غذایی از درب کارخانه با قیمتی که به دست مصرف کننده می رسد، به گونه ای است که حدود 

می علی اکبرکریمی نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسال.کننده به دست واسطه ها و فروشگاه ها می رسد

شیر یک ماده غذایی مهم و برای سالمت مفید است و چنانچه یارانه برای آن پرداخت می شود باید برای : گفت( یکشنبه)امروز

مرجع قانونی برای قیمتگذاری کاالها، : وی افزود.تامین سالمت باشد، آنگونه که در سایر کشورها چنین یارانه هایی وجود دارد

تولیدکنندگان است و در مورد شیر نیز اگر مشکلی وجود دارد در نظارت است و مجلس شورای  سازمان حمایت مصرف کنندگان و

 .اسالمی اصرار دارد که دولت قیمت شیر را اصالح کند
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 صادرات و واردات

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  پنج محصول عمده صادراتی بخش کشاورزیپنج محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی
درصد افزایش و واردات  8در سه ماهه اول امسال میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .درصد کاهش داشته است 389بخش کشاورزی از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال 

 .بهبود یافت 01ز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سال میلیون دالر ترا 68.

تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در سه ماهه امسال در مقایسه با : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .میلیون دالر بهبود یافت 68.مدت مشابه پارسال 

رزی، عبدالمهدی بخشنده بابیان این که تراز تجارت خارجی بخش به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاو

این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال :میلیون دالر رسید، اظهار کرد 903کشاورزی تا انتهای خرداد ماه سال جاری به منفی 

 .میلیون دالر بهبود یافته است 68.( میلیون دالر 065منفی )گذشته

در سه ماهه اول امسال میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال : گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .درصد کاهش داشته است 389درصد افزایش و واردات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال  8قبل 

 80..درصد و از لحاظ ارزشی  589ظر وزنی بخشنده سهم بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور را در مدت یاد شده از ن 

هزارتن تولیدات بخش  6.6یک میلیون و :معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد.درصد اعالم کرد

 .میلیون دالر در سه ماهه اول امسال به کشورهای دیگر صادر شده است 055کشاورزی ایران به ارزش یک میلیارد و 

 16)،رب گوجه فرنگی(میلیون دالر 69.)ده پنج قلم عمده صادراتی بخش کشاورزی را از لحاظ ارزشی پسته با پوستبخشن  

در سه ماه اول :اعالم کرد و افزود( میلیون دالر 51)و ماست( میلیون دالر 53)،مغز پسته(میلیون دالر 50)،سیب تازه(میلیون دالر

درصد از لحاظ وزنی  9.درصد و دام و طیور  63درصد،شیالتی  90باغبانی  سال جاری،صادرات بخش کشاورزی در محصوالت

 .نسبت به 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 

در سه ماهه اول امسال واردات بخش :به صورت دانه به جز گندم دامی عنوان و خاطرنشان کردسفید و یا کامل سفید شده و سایر 

 .میلیون دالر از نظر ارزشی کاهش یافته است 60میلیون دالر در سال گذشته به دو میلیارد و  83.کشاورزی از دو میلیارد و 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  جای خالی برندسازی در محصوالت باغیجای خالی برندسازی در محصوالت باغی/ / شودشود  روسیه جایگزین امارات برای صادرات میوه میروسیه جایگزین امارات برای صادرات میوه می
های  کرده، رایزنی برای صادرات میوهرو  آفرینی، صادرات میوه ایران به کشورهای عربی را با چالش روبه  در حالی که عربستان با تنش

 .گیرد ایرانی به روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه قوت می

رو کرده، رایزنی برای  آفرینی، صادرات میوه ایران به کشورهای عربی را با چالش روبه  در حالی که عربستان با تنش

 .گیرد میانه قوت می های ایرانی به روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای صادرات میوه

هرچند صادرات : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل اتحادیه محصوالت باغی آذربایجان غربی امروز در گفت

های ایجادشده توسط عربستان روند نزولی به خود گرفته است، اما  علت تنش های ایرانی به مقصد امارات و کشورهای عربی به میوه

 .برای صادرات به روسیه قوت گرفت رایزنی

اند و رایزنی برای صادرات به روسیه قدرت گرفته  های سیب و انگور داشته هایی از روسیه بازدیدهایی از باغ هیأت: امیر مرادی افزود

انتظار  رو خواهد شد و حجم تولید سیب طی سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته با افت تولید روبه: وی خاطرنشان کرد.است

 .هزار تن تقلیل یابد 999هزار تن سال قبل به  609رود حجم تولید از یک میلیون و  می

 .پسندی زیادی برخوردار است باری بسیار باال بوده و از مشتری کیفیت میوه امسال آذربایجان غربی با وجود کم: مرادی ادامه داد

بندی و نوع حمل و نقل نیز وابسته است؛ لذا توجه  وه بر قیمت به بستهالمللی عال صادرات سیب به بازارهای بین: وی تصریح کرد

 .پاشی و همچنین نحوه برداشت، اثر مستقیمی بر بازارپسندی آن خواهد داشت باغداران به تعداد سم

 شود انگور ارومیه راهی پاکستان و افغانستان می

هایی از پاکستان نیز طی سه سال گذشته برای خرید انگور به  یأته: مدیرعامل اتحادیه محصوالت باغی آذربایجان غربی یادآور شد

 .آباد رفته است هایی از آذربایجان غربی نیز به مقصد اسالم ارومیه آمدند و محموله

 هزار تن انگور ارومیه ۰۵۵.بینی تولید  پیش

 .ار تن خواهد رسیدهز 19.ها، تولید انگور ارومیه در سال جاری به  بینی بر اساس پیش: مرادی تأکید کرد

 .بندی مناسب و برندسازی است انگور ارومیه با کیفیت باال اکنون نیازمند بسته: وی اظهار داشت

در حوزه محصوالت کشاورزی برندسازی همواره مغفول باقی مانده است، در حالی که با بازاریابی مناسب : مرادی در پایان گفت

 ./در پی داشته باشدگذاری موفق اقتصادی را  تواند سرمایه می
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  ی پشت دروازه های ایران ماندی پشت دروازه های ایران ماندتتموزهای وارداموزهای واردا
طی چند روز گذشته محموله های وارداتی موز اوکراین پشت مرزهای ایران و ترکیه : گفترئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 

 .مانده که همین امر منجر به ترافیک سنگین پشت مرزهای دو کشور شده است

گروه اقتصادی باشگاه صنعت، تجارت و کشاورزی  نگار خبرسید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با 

تا اطالع ثانوی : با اشاره به تاثیر تحوالت سیاسی ترکیه بر امر واردات و صادرات محصوالت کشاورزی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

صوالت کشاورزی با اخالل مواجه شده که امیدواریم هر چه سریع تر این خلل به دنبال تحوالت سیاسی ترکیه مبادالت تجاری مح

طی چند روز گذشته محموله های وارداتی موز اوکراین پشت مرزهای ایران و ترکیه مانده که همین امر : وی افزود.بر طرف شود

 .منجر به ترافیک سنگین پشت مرزهای دو کشور شده است

ی در پاسخ به این سوال که استمرار این مشکالت چه تاثیری در روند صادراتی محصوالت دارد، رئیس اتحادیه محصوالت کشاورز

محصوالت خود را از دریای خزر را  صادرات محصوالت تولیدی ما عمدتا به اروپا صورت می گیرد از این رو با ادامه این روند : گفت

 .به آستاراخان می رسانیم

باال حمل و نقل  با واردات موز از ترکیه به سبب هزینه : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با اشاره به واردات موز تصریح کرد

مخالف هستیم از این رو با توجه به دوران پسابرجام الزم است که شرکت های صادرکننده از بنادر جنوبی برای واردات این محصول 

 .چرا که این امر به سبب هزینه پایین، قیمت تمام شده محصوالت را کاهش می دهدبه کشور استفاده کنند 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  محصوالتی که فقط ظاهرشان شبیه خشکبار استمحصوالتی که فقط ظاهرشان شبیه خشکبار است!/ !/ آجیل چینی؟آجیل چینی؟واردات واردات 
واردات خشکبار از مبادی رسمی و غیررسمی بویژه از کشور چین نگرانی ها در خصوص تولیدات داخلی را به شدت افزایش داده 

،کشورمان جزء بزرگترین صادرکنندگان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است

خشکبار در جهان است این درحالی است که در مقابل توانایی در تولید انواع محصوالت، واردات غیر رسمی و رسمی بازار را اشباع 

ه در عین بی کیفیتی فقط ظاهری شبیه آجیل دارند و با قیمت پایین مشتریان را به خود جلب محصوالت وارداتی ک.کرده است

 .کند ومطمئنا ادامه این روند نابودی بازار خشکبار داخلی را در پی دارد کرده و تولید کننده داخلی را روز به روز منزوی تر می

صنعت،تجارت و  اسالمی در گفتگو با خبرنگار عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای

با وجود اینکه ایران جز بزرگ ترین صادرکنندگان خشکبار در جهان : اظهار کرد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .با واردات محصوالت بی کیفیت به ویژه تولیدات کشور چین روبرو هستیماست ولی 

طبق :کیفیت و کمیت دارای جایگاه برتری نسبت به کشورهای دیگر است،افزود وی با بیان اینکه تولید خشکبار کشور در بحث فنی،

 .د دارد، برخورد شودسیاست های اقتصاد مقاومتی باید با واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل کشور وجو

بسیاری از واردکنندگان خشکبار به دلیل تقاضا در بازار داخلی از مبادی رسمی :این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد 

اقدام به واردات خشکبار آن هم با کیفیت بسیار پایین نسبت به نوع مشابه ایرانی این محصوالت می کنند و تنها دلیل استقبال 

 .دگان از این محصوالت قیمت پایین آن استمصرف کنن

کاهش واسطه ها و   جلوگیری از سوء استفاده وارد کنندگان،  کنترل جدی بر نابسامانی های موجود در گمرک،  :رضیان افزود 

اند تشکیل کارگروه های نظارتی و حمایت همه جانبه از تولیدات کشور وکاهش قیمت خشکبار می تو  دالالن محصوالت داخلی،

  .کمک بزرگی به ارتقای بازار داخلی و صادرات کند

در صنعت خشکبار : این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم توجه به استاندارد های جهانی در بحث برند سازی افزود 

محصوالت به صورت فله ای صادر زعفران با مشکل برند سازی و بسته بندی های نامناسب مواجه ایم به طوری که این  نیز مانند 

می شود و در کشور های دیگر با برندهای آنها به فروش می رسد و این امر برای اقتصاد ایران یک آسیب و بحران بزرگ محسوب 

هزینه  که به دلیل عدم کسب رتبه مناسب ،  در بخش صادرات این است  بزرگترین مشکل ایران   :وی در پایان گفت  . می شود

کمبود منابع مالی و عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی نمی تواند به درستی با کشورهای دیگر رقابت   تعرفه های جهانی ، باالی

  . کند

 علت واردات بی رویه آجیل و خشکبار چیست؟

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل فروشان در گفتگو با خبرنگار

ر در برخی حوزه ها نیاز به واردات داریم به طور مثال خشکباری مانند بادام هندی که حجم تولید آن در کشو: اظهار داشت  جوان

 .کمتر از مصرف است باید از طریق واردات تامین شود

البته باید برای واردات این محصوالت مدیریت جدی صورت بگیرد زیرا محصولی مانند تخمه آفتابگردان به اندازه کافی : وی افزود

قانونی و با ثبت سفارش  در کشور تولید می شود و نیازی به واردات آن نیست اما متاسفانه واردات این محصول از طریق مبادی

به دلیل تقاضای داخلی و : رییس اتحادیه آجیل فروشان در خصوص خشکبار چینی موجود در بازار تصریح کرد.صورت می گیرد
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قیمت پایین خشکبار چینی به وفور در بازار دیده می شود زیرا دالالن و سودجویان برای سود بیشتر جنس بی کیفیت وارد می 

 .فقط ظاهر آجیل و خشکبار را دارا هستند کند محصوالتی که

حل این معضل در بازار آجیل و خشکبار کشور مستلزم حرکت جهادی وزارت کشاورزی است و تنها در : احمدی اظهار داشت

 .صورتی بازار به روزهای اوج خود باز می گردد که مسئولین از صاحب نظران و کارشناسان خبره در این زمینه استفاده کنند

 یل های وارداتی کیفیت ندارندآج

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار

کمبود برخی اقالم در بازار موجب شده که نیاز کشور از طریق مبادی غیر قانونی و قاچاق تامین :، اظهار داشتخبرنگاران جوان

واردات آجیل و خشکبار باید از طریق مبادی قانونی صورت گیرد تا ضمن رعایت مسائل بهداشتی، عوارض گمرکی : وی افزود.شود

مسئوالن امر : وارداتی از استاندارد الزم برخوردار نیستند،بیان کرد ارزانی ممقانی با بیان اینکه اکثر محصوالت.آن عاید دولت شود

باید کار کارشناسی انجام دهند و مایحتاج نیاز مورد نیاز کشور را از طریق مبادی قانونی تامین کنند چرا که واردات از طریق قاچاق 

 .ضربه مهلکی به تولید کشور وارد می کند

طی سال های گذشته واردات بی رویه کار را به جایی رساند که کشاورزان داخلی انگیزه : ه دادرئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادام

 .خود را برای کاشت محصول از دست دادند

کشور ما که از نظر خشکبار در دنیا حرفی برای گفتن داشت ،اما متاسفانه واردات بی رویه موجب شد که در برخی اقالم :وی گفت

 .بادام زمینی با وجود پتانسیل های تولید در داخل، اقدام به واردات کنیم از قبیل آفتابگردان و

هم اکنون بازارهای صادراتی خود را به سبب عدم حمایت های الزم و قیمت تمام شده باال از دست : ارزانی ممقانی تصریح کرد

 .حضور پررنگی داشته باشیمدادیم از این رو الزم است که با حمایت جدی از کشاورزان ، مجدد در عرصه جهانی 

/news/fa/ir.yjc.www//:http1990190D%/0%88%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/5709502/%D9%88%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

1۵3 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵8: تاریخ

  بیش ترین صادرات نخود فرنگی به کدام کشور است؟بیش ترین صادرات نخود فرنگی به کدام کشور است؟
 .تن نخود فرنگی صادر شده است 003حدود 8 01ماه منتهی به خرداد سال  6در طبق آمار گمرک 

ماه منتهی به  6طبق آمار گمرک در ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار حوزه

 .نخود فرنگی صادر شده است  تن   003حدود 8 01خرداد سال 

 .برای کشور ارز آوری داشته است 08،551،580.،9و ارزش ریالی   063،181گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

 ارزش دالری  ارزش ریالی (کیلوگرم)وزن کشورطرف معامله ماه

 4،7۵۵. 444،822،۵۵۵ 7،1۰۵ پاکستان .

 2،88۵ 48،8۵۵.،87 44۵،. افغانستان .

 4،2۵۵. 472،۵۵۵،.۰8 4،0۵۵ افغانستان .

 1،7۵1. .4.4،474،04 22،22۵ عراق .

 014 4۵.،4،110. 442 عراق .

 4،4۰2 ۰۵،۵۰1،۵42. 0،۵۵۵ افغانستان 2

 ۰70 ۵24،.7،48. 202 عراق 2

 274،. 18،788،211 484 عراق 2

 8۵۵ 24،274،2۵۵ 4۵۵ مالزی 2

 .۵،۰8. 122،۰72،100 ۰،08۵. افغانستان 1

 8،4۵۵ 2۰۰،087،0۵۵ 4،2۵۵ افغانستان 1

 87،4.0 2،004،414،08۵ 41،7۵8 عراق 1

 8۵.،7۵ 2..،18،844.،2 1،۰1۵.. عراق 1

 274،. ۰44،.18،44 484 عراق 1
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 صادرات و واردات
 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هزار تن میوه و گل و گیاه به روسیه است هزار تن میوه و گل و گیاه به روسیه است   ۰۵۵۰۵۵مازندران آماده صادرات مازندران آماده صادرات 
آستراخان روسیه همزمان با ادامه مذاکرات هیات اداری اقتصادی این استان در ایران اعالم کرد که استان استانداری  -ایرنا -مسکو

 . هزار تن انواع میوه و گل و گیاه به روسیه صادر کند 5۵۵مازندران آماده است، ساالنه 

در چارچوب سفر پنج روزه خود به ایران  نفری روسی به سرپرستی آلکساندر ژیلکین استاندار استراخان 51به گزارش ایرنا، هیات 

پایان می یابد، افزون بر شرکت در نشست اقتصادی اتاق مشترک دو کشور در تهران با مقام ها، رییسان و ( سه شنبه)که فردا 

 .نمایندگان شرکت های مختلف در استان مازندران برای توسعه همکاری های بین استانی مذاکره کرد

اصلی ترین محصوالتی که ایران از جمله استان مازندران برای صادرات : اعالم کرد( دوشنبه)دفتر خبری استانداری آستراخان امروز 

 .هزار تن پیش بینی می شود 199به روسیه آماده کرده مرکبات، کیوی و گل ها هستند که سهم مازندران ساالنه 

ر یافته، همچنین یکی از پروژه های مشترکی که ممکن است در آینده ای نزدیک در بنا بر این اطالعیه که در اسپوتنیک انتشا

آستراخان اجرایی شود، تولید ظرف بسته بندی محصوالت برای شرکت های مازندرانی است که تفاهم نامه آن امضا شده و اگر 

 .برابر خواهد شدطرف های ایرانی بسته بندی را در آستراخان انجام دهند، حجم تولید این ظروف دو 

شهر بندری آستراخان به دلیل قرار داشتن در دهانه ورودی رودخانه ولگا به دریای خزر، یک شاهراه آبی و زمینی بشمار می آید و 

شرکت ایرانی به کانون تمرکز اقدام های بازرگانی و اقتصادی ایرانیان در جنوب  099در زمان حاضر این منطقه با فعالیت بیش از 

درصد مبادالت  60است حدود  09.0براساس آمارهای در دسترس که آخرین گزارش آن مربوط به سال . تبدیل شده استروسیه 

 . بازرگانی خارجی استان آستراخان روسیه با جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است

اسالمی در فدراسیون روسیه از توسعه  آلکساندر ژیلکین استاندار آستراخان پیش از این در دیدار با مهدی سنایی سفیر جمهوری

حفظ و ارتقای پویایی روابط با : همکاری ها با ایران به عنوان اولویت اقتصادی این استان در توسعه روابط خارجی یاد کرد و گفت

 . استان های ایران را همچنان در دستور کار داریم
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 صادرات و واردات
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  سیمان و خشکبار ایران در راه استراخان روسیه سیمان و خشکبار ایران در راه استراخان روسیه 
استاندار استراخان روسیه با تاکید بر اینکه در ساختار بازرگانی و اقتصادی این استان توسعه همکاری  -ایرنا  -استراخان  -مسکو 

های تجاری و بازرگانی با ایران در اولویت قرار دارد، از رفع موانع صادرات سیمان به این استان که در ساحل شمال غربی دریای 

 . خزر قرار دارد، خبر داد

در نشست مشترک تجاری ایران و روسیه در گراند هتل ( سه شنبه)به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، الکساندر ژیلکین امروز 

اخان ضمن مهم خواندن حضور هیات جمهوری اسالمی به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت آستر

مذاکرات امروز با رییس ایرانی کمیسیون همکاری های : مهدی سنایی سفیر جمهوری اسالمی در مسکو در اجالس مشترک، گفت

 .شانه وجود توانمندی های فراوان در این حوزه استدو کشور و توافق برای توسعه فراگیر همکاری ها، ن

در چند سال گذشته شاهد افزایش : ساله شده است، افزود 09مقام روسی با بیان اینکه روابط تجاری نوین ایران و آستراخان 

اندک رکود ایجاد صادرات و مبادالت تجاری و افزایش تعداد شرکت های ایرانی در استان آستراخان بودیم و اکنون هم در صددیم 

 .شده کنونی را به جهش تیدیل کنیم

شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر دو کشور به توسعه روابط استان آستراخان و ایران کمک خواهد کرد و موجب : وی تصریح کرد

 .رشد و توسعه روابط دو کشور نیز می شود

را برای حل مشکالت موجود از جمله حضور ایران در اتحادیه  مسئوالن این استان همه تالش خود: استاندار استراخان تاکید کرد

 .اقتصادی اوراسیا و همچنین ایجاد امکانات گمرکی انجام خواهند داد

هم اینک تعرفه های گمرکی صادرات بخشی از کاالهای ایرانی بویژه گردو و خشکبار به صفر رسیده است و امید : ژیلکین بیان کرد

 .ا در آینده نزدیک افزایش یابدمی رود واردات این کااله

وی همچنین از صدور نخستین گواهی مخصوص واردات سیمان از ایران به استاناآستراخان در ماه جاری میالدی خبر داد و 

 خاطرنشان کرد که به زودی مشکل در این عرصه برطرف می شود

مرکی را زمینه افزایش حجم روابط اقتصادی در آینده مقام روسی در ادامه توافق انجام شده دو کشور برای ایجاد گذرگاه سبز گ

به گفته وی، ایجاد امکان حمل و نقل کانتینری محصوالت با فسادپذیری باال، توافق با راه آهن روسیه برای حمل این .برشمرد

تسهیل واردات  محصوالت به مسکو و فرآوری مشارکتی روزانه پنج تا شش هزار تن کاال از جمله اقدام های انجام شده برای

ژیلکین همچنین گفت وگوها و نشست های چهار روزه هیات تجاری آستراخان در ایران را بسیار .محصوالت کشاورزی از ایران است

 .سازنده برشمرد که به زودی آثار بازرگانی آن آشکار خواهد شد

یان یافت برای توسعه روابط و همکاری های نفری روسی به ریاست استاندار استراخان در جریان این سفر که دیشب پا 51هیات 

اقتصادی نشست هایی را با مقام های استان مازندران برگزار کرد و در تهران نیز در اجالس توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور 

ی و زمینی شهر بندری آستراخان به دلیل قرار داشتن در دهانه ورودی رودخانه ولگا به دریای خزر، یک شاهراه آب.شرکت کرد

شرکت ایرانی به کانون تمرکز اقدام های بازرگانی و اقتصادی  099بشمار می آید و در زمان حاضر این منطقه با فعالیت بیش از 

است حدود  09.0براساس آمارهای در دسترس که آخرین گزارش آن مربوط به سال .ایرانیان در جنوب روسیه تبدیل شده است

 .خارجی استان آستراخان روسیه با جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته استدرصد مبادالت بازرگانی  60

با خانم ورونیکا نیکشینا وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در باره گسترش ( چهارشنبه)براساس برنامه اعالم شده، واعظی فردا 
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 .ه دیدار و گفت وگو خواهد کردهمکاری ها و بررسی روند مذاکره پیمان تجارت آزاد بین ایران و این اتحادی

میلیون نفر دربرگیرنده پنج کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و  89.اتحادیه اقتصادی اورآسیا با جمعیتی بیش از 

میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند و با توجه به نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات  09ارمنستان است که بیش از 

االهای ایرانی به شمار می روند و برقراری تجارت آزاد نیز می تواند فرصت های زیاد همه جانبه ای را برای بخش خصوصی ایران و ک

 .کشورهای عضو این اتحادیه ایجاد کند

های جمعی، بنا به اعالم بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در روسیه، دیدار با نیکالی نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه 

دنیس مانتوروف وزیر صنعت تجارت و مذاکرات با الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه همتای واعظی به عنوان رییس روسی 

کمیسیون دائمی همکاری های اقتصادی دو کشور که با حضور سنایی سفیر ایران در مسکو انجام خواهد شد، نیز از دیگر برنامه 

 .ای توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه بشمار می رودهای مذاکرات وزیر ارتباطات بر

اسداهلل عسگراوالدی رییس اتاق بازرگانی بازرگانی ایران و روسیه، اصغر عبداهلل پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هواپیمایی تابان 

 .ر سفر به روسیه هستندو وحید ازوجی معاون توسعه مدیریت و منایع سازمان هواپیمایی از جمله اعضای هیات ایرانی د

/News/fa/ir.irna.www//:http80.31698/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 13۵5مرداد ماه  3یک شنبه 

  شرایط واردات گلوتن ذرت و جو پرک شده اعالم شدشرایط واردات گلوتن ذرت و جو پرک شده اعالم شد
ای به گمرک شرایط واردات گلوتن ذرت از کشور ترکیه  واردات سازمان توسعه تجارت در نامهدفتر مقررات صادرات و  <کشاورزی

 .و جو دو سر پرک شده از کشور اسپانیا را اعالم کرد

بر اساس نتایج تحلیل خطر انجام شده واردات گلوتن ذرت از ترکیه و جو دو سر پرک از اسپانیا نیازی به همراه داشتن گواهی 

 .کند کننده کفایت می ندارد و بازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی و اعالم نظر آنها در مرز ورودی ترخیص بهداشت گیاهی

 .نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک کشور ابالغ شده است این آیین

 مهر:منبع
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 صنایع غذایی

 فودپرس 13۵5مرداد ماه  3یک شنبه 

به دولت هشدار دادیم شکر کم است، به دولت هشدار دادیم شکر کم است، / / های شکالت و بیسکویت در اثر کمبود شکرهای شکالت و بیسکویت در اثر کمبود شکر  تعطیلی کارخانهتعطیلی کارخانه

  نکردندنکردنداقدامی اقدامی 
از تأثیر گرانی قیمت شکر در بازار  ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت جمشید مغازه <صنایع غذایی

شکر مواد اولیه بسیاری از کاالهاست بنابراین گران شدن آن بر روی بقیه کاالها نیز تأثیرگذار : شیرینی و شکالت خبر داد و گفت

که در حال حاضر بازار به دلیل رکود شدید کشش هیچ گونه افزایش قیمت را ندارد لذا قیمت شکالت  خواهد بود اما از آن جهت

 .تاکنون تغییری نداشته است

هر چند که گرانی شکر موجب افزایش قیمت محصوالتی مانند شکالت نشده است، اما با این حال در چنین : وی اضافه کرد

 .اند ه به تعطیلی زودرس دچار شده و تولید خود را برای مدتی متوقف کردههای تولیدکنند شرایطی برخی از کارخانه

داران گرانی شکر نیست بلکه نایابی این کاال نیز مشکالت زیادی را برای آنان فراهم کرده  تنها مشکل کارخانه: ای بیان داشت مغازه

 .هایی که مواد اولیه شان شکر است تعطیل شوند ارخانهاست و این خطر وجود دارد که چنان چه این روند ادامه داشته باشد اکثر ک

اند، بورس هم تاکنون کارساز نبوده است، زیرا  ایم ما را به بورس کاال سوق داده هر بار که با مسئولین صحبت کرده: وی تصریح کرد

 .رسد به بورس هم نمیهم تحویلش به موقع نبوده و هم قیمت در بورس نوسان داشته است از طرفی دست بسیاری از افراد 

ای نیندیشیدند،  ما از مسئولین گله مند هستیم که چرا زودتر از این برای چنین موضوعی چاره: ای در پایان خاطرنشان کرد مغازه

در حالی که ما از فروردین و اردیبهشت ماه هشدارهایی نسبت به آن چه که در حوزه شکر ممکن است رخ دهد داده بودیم و بیان 

 .ودیم که میزان شکر کم است اما متأسفانه ترتیب اثر ندادند، البته امیدواریم که به زودی این بحران حل شودکرده ب

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0afd6166.095599bc1fcd8fd6 
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 عسل

 فارس - ۵۹/۵۹/۵3:  اریخ

  شروع بیمه زنبور عسل در بانک کشاورزیشروع بیمه زنبور عسل در بانک کشاورزی
 . بر اساس اعالم بانک کشاورزی، طرح بیمه زنبور عسل از تیر ماه در بانک کشاورزی استان خراسان شمالی آغاز شد 

، روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، تا کنون بانک کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کلونی افزایش یابد 1999شود، این تعداد به بیش از  ر این طرح بیمه شده است که پیش بینی میکلونی زنبور عسل د 00..
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 عسل
 آیانا - 13۵۹خرداد  ۵3: تاریخ

وری پایین در صنعت وری پایین در صنعت   بهرهبهره/ / ایران؛ رتبه چهارم در کلنی زنبورعسل، رتبه هفتم در تولید عسل جهانایران؛ رتبه چهارم در کلنی زنبورعسل، رتبه هفتم در تولید عسل جهان

  زنبورداریزنبورداری
ای چندجانبه با سازمان توسعه صنعتی ملل  نامه در راستای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در رسته زنبورداری کشور، تفاهم

 .های مورد نظر به اجرا گذاشته شود رسید که مقرر شد با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طرحبه امضا ( یونیدو)متحد 

ای چندجانبه با سازمان توسعه  نامه ر راستای توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در رسته زنبورداری کشور، تفاهمد

های مورد  ی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طرحبه امضا رسید که مقرر شد با همکار( یونیدو)صنعتی ملل متحد 

 .نظر به اجرا گذاشته شود

اگرچه ایران از نظر : ، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم گفت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

لحاظ تولید عسل را به خود اختصاص داده است که برخورداری از کلنی زنبورعسل رتبه چهارم را دارد، اما با این حال رتبه هفتم از 

 .وری در این صنعت بسیار پایین است دهد بهره این نشان می

: های الزم برای توسعه اشتغال در زنبورداری کشور با وزارت تعاون انجام شده است، افزود حسن رکنی با اشاره به اینکه هماهنگی

رقی، اصفهان، گلستان، کردستان و مازندران آغاز شود که بعد از آن به احتمال قوی این طرح قرار است از پنج استان آذربایجان ش

 .های دیگر نیز به جرگه مجریان طرح مذکور خواهند پیوست استان

کنندگان از سالمت محصول باشد؛ برای این  به گفته وی، ما نیازمند آزمایشگاه مرجع هستیم تا اطمینان خاطری برای مصرف

همکاری یونیدو احتیاج است تا در این راستا بتوان صادرات را نیز توسعه داد، هرچند تراز تجاری این صنعت همیشه منظور، به 

 .مثبت بوده است

هایی است که  زنبورداری یکی از رشته: در این مراسم معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت

 .هزار نفری دست یافت 599توان در این زمینه به اشتغال  طوری که می زایی دارد، به غالظرفیت باالیی در اشت

باید راندمان تولید در : هزار نفر زنبوردار در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد 91اکنون حدود  عیسی منصوری با اشاره به اینکه هم

وری مزارع و  توان بهره نسبت به این شغل در دنیا وجود دارد، حتی میاین صنعت افزایش یابد؛ بنابراین با توجه به نگاه سبزی که 

 .شود محیطی قلمداد می ها را باال برد، به همین دلیل زنبور نمادی از کارکرد درست در سیستم زیست باغ

الت صندوق توانند از تسهی هدف ما بیشتر حفظ و توسعه شاغالن حافظ این صنعت است که در این زمینه می: وی تصریح کرد

های آموزشی و بازدید از  مند شوند؛ همچنین برای ارتقای کیفیت تولید، برگزاری دوره حمایت از توسعه صنعت زنبورعسل بهره

 ./کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد
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 عسل
 آیانا - 13۵۹اردیبهشت  ۵۰: تاریخ

های های   کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشکاهش منابع غذایی زنبورها با بارش/ / آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دماآغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما

  فروردینفروردین
عنوان نهاده مورد  به در حالی دولت ممنوعیت واردات شکر را مورد تأکید قرار داده است که جای این پرسش باقی است که آیا شکر

 شود یا خیر و راه جبرانی تأمین آن کدام است؟ دهندگان زنبورعسل محسوب می نیاز پرورش

با ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه پرورش

یابد، در  شدت افزایش می دهندگان به شده تولید عسل برای پرورش عمالً قیمت تمام با ممنوعیت واردات شکر،: اعالم این خبر گفت

 .حالی که هنوز سناریوی عسل تقلبی در ایران پابرجاست

گاه در محاسبات  رود، اما از آنجا که هیچ شمار می دهندگان زنبور به عنوان نهاده مورد نیاز پرورش شکر به: محمدعلی ناظری افزود

شده  شوند، برنامه جبرانی نیز برای مهار قیمت تمام دهندگان دیده نمی میان مسئوالن دولتی، این بخش از پرورش گرفته صورت

 .تولید عسل وجود ندارد

های  عنوان یکی از نهاده های خود را به دهندگان ناگزیر بودند شکر مورد نیاز زنبورستان سال گذشته پرورش: وی خاطرنشان کرد

 .تر از شکر وارداتی بود های وارداتی تأمین کنند، چرا که قیمت شکر داخلی بسیار گران مولهاصلی تولید از مح

های مکرر،  علت بارش رو شدند و به ماه، زنبورها با کاهش منابع غذایی روبه های اواخر فروردین همزمان با بارش: ناظری ادامه داد

دهندگان با تغذیه دستی، از تلف شدن زنبورهای خود جلوگیری  بود تا پرورشاند؛ لذا ضروری  ها را پیدا نکرده امکان پرواز در دشت

 .شدت دشوار کرده است دهندگان به کنند، اما باال بودن قیمت شکر امکان تأمین آن را برای پرورش

 اند های نباتی، پا روی عسل طبیعی گذاشته عسل

برخی سودجویان با ذوب کردن نبات و گرفتن شیره آن : تصریح کرددهندگان زنبورعسل خراسان رضوی  مدیرعامل اتحادیه پرورش

های تقلبی روانه بازار  آمیزی مصنوعی، عسل های غیرطبیعی و مواد شیمیایی و رنگ و همچنین جوشانده شکر و با استفاده از آنزیم

 .های گذشته بالی جان تولید عسل طبیعی شده است کنند و این سناریویی است که طی سال می

های تولیدی و تأکیدات وزارت جهاد کشاورزی است، اما  های تشکل دار کردن عسل از برنامه با وجود آنکه شناسنامه: وی یادآور شد

 .توان گفت هنوز توفیقی نداشته است رود و می کندی جلو می به

ای تقلبی است که باید برای اجرایی ه های طبیعی تنها راه معیار کردن آنها از عسل دار کردن عسل شناسنامه: ناظری تأکید کرد

های متحدالشکل استفاده کرد که  بندی ای و افزایش اطالعات مردمی و همچنین تعبیه هولوگرام و بسته کردن آن از ظرفیت رسانه

 .پذیر نیست کنند، امکان های خود را دنبال می دهندگانی که با کمترین سود ممکن فعالیت ها و پرورش برای تشکل

 شود ی زنبورها به ارتفاعات آغاز میکوچ دست

اکنون آن بخش : ها اظهار داشت دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی زنبورستان مدیرعامل اتحادیه پرورش

 های مازندران و گیالن سفر کرده بودند، به اطراف مشهد و چناران صورت دستی به بندرعباس و استان هایی که به از کلنی

 .ماه با افزایش دما به سمت ارتفاعات خواهند رفت اند و از اوایل اردیبهشت بازگشته

توان زمان آن را تا  شود که می های زنبورعسل به سمت ارتفاعات آغاز می با گرم شدن هوا، کوچ دستی کلنی: وی همچنین گفت

 .پایان خردادماه اعالم کرد
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تن عسل  599هزار و  تشرشده، از دوهزار کندوی فعال در مشهد و چناران، حدود یکبر اساس اطالعات من: ناظری در ادامه افزود

 .زنبوردار به فعالیت زنبورداری مشغول هستند 099هزار و  کنند و یک برداشت می

 هزار تومان صعود کرد 7۵قیمت عسل طبیعی تا 

شود و متأسفانه  هزار تومان عرضه می 99تا  1.ر از قیمت عسل طبیعی در بازا: وی با اشاره به قیمت عسل در بازار خاطرنشان کرد

 .قیمت عسل تابع هیچ فرمول منطقی نیست

های نازل باعث شده امکان عرضه عسل طبیعی با کیفیت  های تقلبی و وفور عرضه آنها با قیمت عسل: ناظری در پایان تصریح کرد

شود که ارزش غذایی آن نسبت به عسل  سب در بازار عرضه میهای پرورشی نیز با قیمت منا باال وجود نداشته باشد؛ هرچند عسل

 ./تر است طبیعی پایین
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 علوفه

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  اریخت

  عرضه ذرت و مرغ در بورس کاال با دستور وزیر جهاد کشاورزی عرضه ذرت و مرغ در بورس کاال با دستور وزیر جهاد کشاورزی 
برای شفاف شدن قیمت و با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ذرت و مرغ در : معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت

 . شود بورس کاال عرضه می

راستای تصمیم وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر عرضه محصوالت کشاورزی اعم از روغن، برنج، مرغ، ، در خبرگزاری فارسبه گزارش 

ذرت و شکر در بورس کاالی ایران با هدف شفاف سازی میزان عرضه و تقاضا و تامین به موقع و کافی محصوالت، از ابتدای این 

 .هفته ذرت و مرغ در بورس کاالی ایران عرضه شدند

عرضه ذرت و مرغ در راستای دستور وزیر جهاد : داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان مطلب به بورس کاال گفت معاون بازرگانی

کشاورزی در بورس کاالی ایران عرضه شد که هدف از عرضه این محصوالت با استفاده از مکانیسم بورس کاال، اطالعات شفاف در 

یک محصول را خریداری و چه کسی محصول را به فروش رسانده و حجمی  بخش کشاورزی است، تا کامال مشخص شود، چه کسی

 .شود، چه میزان است که در بازار عرضه می

واسطه ها و دالالنی که برای حفظ منافع و سودآوری شخصی بازارها را دچار نوسان می کنند، از طریق : عباس والوزی اضافه کرد

 .شوند وند و امکان داد و ستد مستقیم میان فروشندگان و خریداران فراهم میش عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال حذف می

: های پر حجم این محصول طی سال جاری در بورس کاال تاکید کرد و گفت وی همچنین در رابطه با فصل برداشت ذرت و عرضه

های زیادی هستند که تمایل  استان در سال گذشته عرضه پر حجم ذرت تنها از طریق استان خوزستان صورت گرفت، اما از امسال

 .دارند محصول جو و ذرت خود را که به صورت عمده تولید کنند و در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاال عرضه کنند

شهریور سال جاری آغاز و خریداری این محصول در بورس کاال به صورت قیمت  01برداشت ذرت از : والوزی در ادامه افزود

ای از  تری به بخش عمده تضمینی، از مهر ماه امسال شروع می شود که این کار باعث خواهد شد تا کشاورزان در زمان بسیار کوتاه

بورس کاال برای پویایی بازار معامالت محصوالت معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پایان ضمن اشاره به پیشرفت .پول خود برسند

های اصلی بورس کاال بوده و بر این اساس توصیه بنده به تمام  شفافیت و کشف قیمت واقعی کاالها از ویژگی: کشاورزی، عنوان کرد

آسان و مطمئن را از هایی به دنبال تامین منابع و محصوالت مورد نیاز خود هستند، این است که این دسترسی  نهادها و سازمان

 .کند دست ندهند، چرا که رقابت در بورس نسبت به بازار آزاد متفاوت است و شرایط مناسبی را برای خریداران ایجاد می
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 علوفه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  ای، جو دامی و شکرای، جو دامی و شکر  هزار تن ذرت دانههزار تن ذرت دانه  8888عرضه عرضه 
هرچند که . شود استان کشور در قالب مواد خام و مصرفی عرضه می 0.امروز در تاالر کشاورزی بورس کاال محصوالت کشاورزی 

 .ا همچنان عرضه آن با حجم وسیع ادامه داردرو نبوده، ام عرضه جو دامی تا به امروز با اقبال معامله چندان روبه

. شود استان کشور در قالب مواد خام و مصرفی عرضه می 4.امروز در تاالر کشاورزی بورس کاال محصوالت کشاورزی 

رو نبوده، اما همچنان عرضه آن با حجم وسیع ادامه  هرچند که عرضه جو دامی تا به امروز با اقبال معامله چندان روبه

 .دارد

ای محصول استان فارس  هزار تن ذرت دانه 9.به گزارش خبرنگار ایانا، بورس کاالی ایران امروز شنبه دوم مردادماه میزبان عرضه 

 .شود این محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام در تاالر کشاورزی عرضه می. است

بانی امور دام و در قالب خرید تضمینی در استان خریداری شده توسط شرکت پشتی 1.محصول ( 66ماده )همچنین جو دامی 

 .تن امروز دیگرعرضه شرکت پشتیبانی امور دام در تاالر کشاورزی است 861هزار و  99حجم 

شود که در صورت  تن عرضه می 019شکرسفید سه کارخانه قند فیروزکوه، قند میبد و کشت و صنعت دهخدا در حجم اولیه 

 ./ا خواهد داشتافزایش تقاضا امکان افزایش عرضه ر
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

  گرانی ذرت دامی قیمت مرغ را باال بردگرانی ذرت دامی قیمت مرغ را باال برد
الی  0.ماه اخیر قیمت ذرت به یکباره باال رفت، از این رو این امر افزایش در یک :رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .درصدی قیمت را به همراه داشته است 09

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار  

تومان و این  019قیمت خرید تضمینی ذرت به ازای هر کیلو : با اشاره به دالیل افزایش قیمت ذرت اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .درحالیست که دربازارهای جهانی قیمت از این رقم نیز پایین تر است

تومان رسیده بود که دولت به ناچار  319الی  359شت ذرت داخلی قیمت ذرت خارجی به مرز کیلوییهمزمان با بردا: وی افزود

باید خرید تضمینی را انجام دهد به گونه ای که مابه التفاوت فروش محصول در بورس را تحت عنوان خرید تضمینی به کشاورزان 

در یک ماه اخیر با کاهش واردات قیمت ذرت به یکباره افزایش  :یوسفی با اشاره به کاهش واردات ذرت خارجی گفت.پرداخت نماید

چشمگیری یافت به طوریکه تحویل ذرت خارجی به بنادر حدود هزار تومان بود، از این رو شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلو ذرت 

 .تومان عرضه می کند 889را برای تنظیم بازار کیلویی 

 59با توجه به افزایش : با اشاره به تاثیر افزایش ذرت در بهای تمام شده مرغ بیان کردرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 

درصد قیمت تمام شده مرغ خوراک است، از این رو این امر  31الی  39درصدی ذرت در سه ماه اخیر می توان گفت از آنجا که 

 .درصدی قیمت را به همراه داشته است 09الی  0.افزایش 

مرغ  تومان،  99.هزار و  1الی  899هزار و  5در حال حاضر نرخ هر کیلو مرغ زنده : قیمت مرغ در بازار اظهار داشت وی با اشاره به

 .تومان است 89.هزار و  9تومان،خرده فروشی های میادین میوه و تره بار  899هزار و  3آماده به طبخ درعمده فروشی ها 

 .تومان برای مصرف کننده معقول است 199هزار و  9نرخ  گفتنی است با توجه به افزایش قیمت نهاده ها
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  ایران در روسیهایران در روسیه  چین رقیبچین رقیب/ / راه اندازی صندوق تضمینی قارچراه اندازی صندوق تضمینی قارچ
میلیارد تومانی افتتاح شده که این امرمی  09هفته گذشته صندوق تضمینی قارچ با سرمایه :رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت

 .تواند مزایایی برای تولیدکنندگان را در بر داشته باشد

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت،تجارت و کشاورزی  محمد حسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار 

 09طی هفته گذشته صندوق تضمینی قارچ با سرمایه  : با اشاره به افتتاح صندوق تضمینی قارچ اظهار داشت خبرنگاران جوان،

و پرداخت پول قارچ کار به  نی افتتاح شده که این امرمی تواند مزایایی از قبیل ثبات قیمت به هنگام نوسانات بازار میلیارد توما

 .محض تحویل محصول به صادرکننده را در برداشته باشد

این رقم مناسبی هزارتن قارچ در روسیه مصرف می شود که  659ساالنه : وی با اشاره به رقبای قارچ ایران در بازار روسیه گفت

برای تشویق صادرکنندگان به امر صادرات است ،اما در این میان رقبای دیگری همچون لهستان و ترکیه در این بازار نیز حضور 

هم اکنون : افشار با اشاره به آنکه بازار روسیه یکی از مهم ترین بازارهای جهانی برای صادرات قارچ به شمار می رود، بیان کرد.دارد

 .هزار تن قارچ به شکل کنسرو صادر می نماید 89ه عنوان رقیب ایران در بازار روسیه فعال است به طوریکه ساالنه چین ب

هزار تن قارچ به عراق صادر می شود و دراین میان  1الی  5به طور مقطعی حدود : وی با اشاره به صادرات قارچ به عراق عنوان کرد

 .ق به شمار می رود اما گفتنی است که عمده بازار قارچ عراق دست ایران استترکیه تنها رقیب ایران در بازار عرا

هزار تن بوده که از این  9.الی  0ساالنه قارچ به امارات  مجموع واردات : افشار با اشاره به دیگر بازارهای صادراتی قارچ ایران گفت

هزارتن به قطر صادر  0تن قارچ به کویت و به تازگی حدود الی هزار 199هزار تن سهم ایران است ضمن آنکه ساالنه  6الی  0رقم 

 .شده است
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 فارس– ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

  میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد   8۱28۱2از ابتدای برداشت گندم تا کنون از ابتدای برداشت گندم تا کنون 
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که این  ..0از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و 

 . درصد رشد داشته است 09میزان خرید در مقایسه با سال گذشته 

، در حالی که هنوز چند ماه تا پایان خرید تضمینی پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .بوده است 05هزارتن بیش از کل خرید سال  19.گندم کشاورزان باقی است، خرید امسال تاکنون حدود 

 199میلیارد تومان بوده که تاکنون مبلغ پنج هزار و  501 هزار و 9.براساس این گزارش، ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان 

 .میلیارد تومان آن به گندم کاران پرداخت شده است

هزارتن و فارس با  033هزارتن، گلستان با یک میلیون و  603های خوستان با یک میلیون و  براساس این گزارش، تاکنون استان

 .اند کشاورزان خریداری کردههزارتن تاکنون بیشترین میزان گندم را از  8.9

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.6019190999918 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  هزار تومانهزار تومان  1212گوشت گوسفندی کیلویی گوشت گوسفندی کیلویی / / قاچاق دام گوشت را در پایتخت گران کردقاچاق دام گوشت را در پایتخت گران کرد
هزار  60تا  .6به دلیل کمبود عرضه در بازار گوشت گوسفندی پایتخت، قیمت هر کیلو به : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت 

، در مورد آخرین وضعیت قیمت گوشت در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  اصغر ملکی در گفت علی. تومان رسیده است

با گرم شدن هوا و افزایش قاچاق دام به کشورهای عراق و امارات، با کمبود گوشت در سطح پایتخت مواجه : پایتخت اظهار داشت

 .ایم که همین مسئله بر افزایش قیمت مؤثر بوده است شده

: شود، خاطرنشان کرد اینکه اصل دام مورد نیاز و گوشت مصرفی تهران از استان کردستان و غرب کشور تأمین میوی با اشاره به 

هزار  60تا  .6هزار تومان رسیده و هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه  08داران به  قیمت عمده فروش گوشت به مغازه

 .شود تومان به مشتری عرضه می

هزار تومان رسیده  69تا  63هزار تومان تفاوت به  1گوشت گوسفندی، قیمت هر کیلو گردران گوسفندی با  به گفته رئیس اتحادیه

ای را از دیگر عوامل  های سردخانه سرد کردن گوشت به دلیل کاهش وزن و افزایش هزینه ملکی همچنین اجرای طرح پیش.است

 .افزایش قیمت گوشت گوسفندی عنوان کرد

س تغییر قیمت گوشت گوساله را از علی خندان رو رئیس اتحادیه گوشت گوساله جویا شد و او هرگونه همچنین خبرنگار فار

ماه پیش در پایتخت ثابت مانده و تغییری نکرده است و هر  8قیمت گوشت گوساله از : خندان رو گفت.افزایش قیمت را رد کرد

 .هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود 60کیلو 

 .خندان رو گوشت گوساله مصرفی در پایتخت از اطراف تهران،ورامین، قم و شهریار تامین می شودبه گفته 

 /انتهای پیام
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 گوشت قرمز
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

سازی مناسب جو برای فصل سازی مناسب جو برای فصل   ذخیرهذخیره/ / سازمان امور عشایر خواستار محدودیت واردات گوشت قرمز شدسازمان امور عشایر خواستار محدودیت واردات گوشت قرمز شد

  پاییزپاییز
 .سازمان امور عشایر کشور با توجه به خریداری گوشت تولیدی عشایر با قیمت پایین، خواستار محدودیت واردات این محصول شد

ری گوشت تولیدی عشایر با قیمت پایین، خواستار محدودیت واردات این سازمان امور عشایر با توجه به خریدا

 .محصول شد

پیشنهاد کاهش واردات گوشت قرمز برای : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مقام سازمان امور عشایر امروز در گفت قائم

 .های مربوطه ارائه شده است ر عشایر و تشکلهای میان سازمان امو های عشایر، پس از رایزنی متعادل کردن قیمت دام

: هزار تومان افزایش یافته است، افزود ..به  0های اخیر از  میرولی صفرزاده با اشاره به اینکه قیمت هر کیلوگرم دام زنده طی ماه

ها با قیمت  وشیفر هزار تومان است و در سطح خرده 06ای  صورت شقه این در حالی است که قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز به

 .رسد هزار تومان به فروش می 69بیش از 

ها  آبی و کمبود علوفه برای دام ها، مشکل عشایری که پس از کوچ از ییالق به قشالق با کم وی با اعالم اینکه با همکاری تشکل

ناسبی جو از طریق بورس های عشایری در سال جاری مقدار م تشکل: رو خواهند شد، در حال رفع شدن است، خاطرنشان کرد روبه

 .اند کاال خریداری و برای فصل پاییز ذخیره کرده

های عشایری برشمرد و  مقام سازمان امور عشایر، نظام سنتی خرید و فروش محصوالت مختلف عشایری را مشکل بزرگ تشکل قائم

های مورد نیاز عشایر کشور  ن نهادههای عشایر طی سال گذشته و حتی امسال در تأمی با وجود این مشکالت، تشکل: تصریح کرد

 .اند موفق عمل کرده

شود که کرمعلی قندالی، رئیس این سازمان نیز چندی پیش نوید داده بود  این پیشنهاد سازمان امور عشایر کشور در حالی ارائه می

بر این اساس، . واهد یافتافزایش خ 01هزار تن در سال  01.هزار تن تولید سال گذشته، به  89.تولید گوشت عشایر کشور از 

درصد دام سبک کشور است،  08درصد گوشت قرمز و  01دار تولید  ای که عهده عنوان متولی جامعه سازمان امور عشایر به

 ./پیشنهاداتی نظیر محدودیت واردات با اعمال تعرفه یا خرید تضمینی توسط شرکت پشتیبانی امور دام را ارائه کرده است

/news/fa/ir.iana.www//:http603.3D%/8%B6%D8%A9% 
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 گوشت مرغ

 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  هزارتن مرغ منجمد در بورس کاال و بازار برای کنترل قیمت ها عرضه شد هزارتن مرغ منجمد در بورس کاال و بازار برای کنترل قیمت ها عرضه شد   00بیش از بیش از 
هزار تن  6این شرکت بیش از ( دوشنبه)برای کنترل قیمت مرغ گرم، امروز: امور دام گفتمدیرعامل شرکت پشتیبانی  -ایرنا -تهران

 . هزار لایر به بورس کاال و بازار میوه و تره بار عرضه کرد 51مرغ منجمد با قیمت 

است و هیچ کمبودی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا با تاکید بر اینکه کشور از تولید مرغ گرم اشباع « علیرضا ولی»

برای کاهش قیمت مرغ گرم، امروز پنج هزار تن مرغ منجمد در بورس کاال و یک هزار تن مرغ منجمد : در این زمینه نداریم، افزود

 .به بازار و میادین میوه و تره بار عرضه شد

ن میزان یک هزار تن به فروش رسید؛ البته دیروز نیز پنج هزار تن مرغ منجمد به بورس کاال عرضه شد که از ای: وی اظهارداشت

 .تن مرغ نیز در میادین میوه و تره بار عرضه شد 199همچنین روز گذشته 

با توجه به : وی، عامل اصلی گرانی مرغ گرم را در ماه اخیر گرم شدن هوا، کاهش جوجه ریزی، افزایش مصرف دانست و تصریح کرد

سالن ها کاهش یافته که همین امر در افزایش قیمت محصول نهایی تاثیرگذار است افزایش دمای هوا در تابستان، جوجه ریزی در 

 .که البته با این مشکل هر ساله در فصل تابستان مواجه هستیم

ماه گذشته تاکنون در همه میادین میوه و تره بار و  3در : وی به حضور مستمر شرکت پشتیبانی امور دام در بازار اشاره کرد و افزود

 .روز گذشته حضور این شرکت پررنگ تر شده است 9.ه های زنجیره ای حضور داشته ایم و از فروشگا

ولی، به تاکید وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه همه محصوالت کشاورزی در بورس کاال برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی 

ت محصوالت و کوتاه کردن دست دالالن و واسطه گران است یکی از اقدامات موثر دولت دبیر و امید، کاهش قیم: اشاره کرد و گفت

 .که با عرضه این محصوالت در بورس، برخی از این مشکالت برطرف می شود

سال گذشته به شکل آزمایشی ذرت و جو به طور محدود در بورس کاال عرضه شد اما امروز همه جو و ذرت تولیدی : وی افزود

 .در حال فراهم کردن زمینه الزم برای عرضه سایر نهاده های تولید در این بخش هستیمکشور در بورس کاال عرضه می شود و 

اکنون همه جو، ذرت و مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی اموردام در بورس کاال عرضه می شود؛ وجود مشکل در : وی اضافه کرد

ده های دامی محصوالت کشاورزی در بورس روزهای نخست عرضه این محصوالت طبیعی است زیرا ما نخستین تجربه عرضه نها

 .کاال را داریم و امیدواریم با استفاده از تجربه ها در بورس کاال، این مشکالت برطرف شود

این شرکت برای تنظیم : وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام متولی تنظیم بازار است نه مسئول قیمت گذاری مرغ، گفت

 .برای ورود به بازار و عرضه در بورس کاال انجام داده استبازار، اقدامات الزم را 

نظارت های کافی : ولی، با تاکید بر اینکه افزایش نرخ مرغ در بازار، ارتباطی به میزان عرضه شرکت پشتیباینی امور دام ندارد، افزود

ر از قیمت واقعی به دست مصرف در شبکه های خرده فروشی و توزیع مرغ انجام نمی شود و همین امر سبب شده مرغ، گرانت

به گفته وی، حضور مستمر و تشدید کنترل ها توسط دستگاه های نظارتی می تواند از ورود افراد سودجو و درست .کنندگان برسد

 .کردن بازار سیاه جلوگیری کند

 هزار ریال عرضه شود 90تا  99مرغ گرم با قیمت ** 

یمت کارشناسی تمام شده مرغ گرم با احتساب فراوری آن باید هر کیلوگرم حداکثر ق: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود

 .هزار ریال به بازار عرضه شود 90تا  99
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عرضه مرغ گرم با قیمتی بیش از این نرخ تخلف است و انتظار می رود دستگاهای نظارتی همچون سازمان حمایت : ولی اضافه کرد

 .رد عمل شوند تا قیمت ها در بازار کاهش یابداز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وا

 
 قطعه بندی مرغ منجمد در دستور کار** 

برای رفاه حال شهروندان : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه قطع بندی مرغ منجمد در دستور کار قرار دارد، افزود

 .ر عرضه کنیمو سهولت مصرف در نظر داریم مرغ منجمد قطعه بندی شده به بازا

هزار تن ذخایر استراتژیک مرغ منجمد دارد و نگرانی  59اکنون شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار، بیش از : وی ادامه داد

 .در این زمینه نداریم

مد می مرغ منجمد از نظر کیفیت و بهداشت زیر نظر سازمان دامپزشکی و کارشناسان بهداشت با روش های علمی منج: ولی گفت

 .شود و به مراتب کیفیت آن از مرغ گرم باالتر است؛ بنابراین مصرف این محصول در کشور باید به یک فرهنگ تبدیل شود

شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی دارد مرغ منجمد مورد نیاز همه مراکز نظامی، دانشگاهی، هتل ها، : وی اظهارداشت

 .ا تامین کندرستوران ها، بیمارستان ها و مدارس ر
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 ماشین آالت

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

چهار میلیون هکتار از چهار میلیون هکتار از / / های نوین آبیاری تا امروزهای نوین آبیاری تا امروز  هزار هکتار از اراضی کشور به روشهزار هکتار از اراضی کشور به روش  1.1.تجهیز تجهیز 

  های نوین آبیاریهای نوین آبیاری  کشور نیازمند مجهز شدن به شیوهکشور نیازمند مجهز شدن به شیوهاراضی اراضی 
هزار  39های نوین آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در  هزار هکتار از اراضی کشور به روش 6.از ابتدای سال جاری تاکنون 

 .هکتار نیز در دست اجرا است

آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در های نوین  هزار هکتار از اراضی کشور به روش 1.از ابتدای سال جاری تاکنون 

 .هزار هکتار نیز در دست اجرا است 0۵

وگو با خبرنگار ایانا با  های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع امروز در گفت مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری سامانه

میلیون دالری از محل صندوق توسعه ملی و  199ر با وجود آنکه توجه ویژه دولت و مجلس در اختصاص اعتبا: اعالم این خبر گفت

 .ای تخصیص نیافته است بودجه سال جاری برای توسعه آبیاری تحت فشار هست، همچنان در سال جاری بودجه

ای تغییر جهت داده و در حال حاضر نسبت  های آبیاری از تحت فشار به قطره وری آب روش برای افزایش بهره: عباس زارع افزود

 .درصد است 51به  11ای به تحت فشار  قطره آبیاری

برداران بخش کشاورزی،  دلیل استقبال بهره به: وی با اعالم اینکه تخصیص اعتبار در سال جاری محقق نشده است، خاطرنشان کرد

 .های نوین آبیاری در حال انجام است با سرمایه کشاورزان و کمک پیمانکاران و مشاوران عملیات توسعه روش

های نوین آبیاری تجهیز شده و انجام عملیات در  هزار هکتار از اراضی کشور به روش 6.از ابتدای سال جاری تاکنون : ادامه دادزارع 

 .ها نیز در دست اجرا است هزار هکتار از عرصه 39

وری،  آب و افزایش بهرهجویی بیشتر  برای صرفه: ای توسط کشاوران تصریح کرد وی درباره تبدیل تجهیزات آبیاری بارانی به قطره

های  های آب، موجود است تنها شبکه ها و پمپ مند به تغییر شیوه آبیاری هستند و از آنجا که شبکه بسیاری از کشاورزان عالقه

 .کند آبیاری تغییر پیدا می

دارد و عالوه بر آن  جویی آب مترمکعب صرفه 599ای در هر هکتار چهارهزار و  استفاده از روش آبیاری قطره: زارع یادآور شد

 .جویی در مصرف بذر، کود و سم را به همراه دارد درصد صرفه 19تا  01درصد افزایش داده و  69پتانسیل تولید را تا 

 های نوین آبیاری مؤثر است های ممنوعه در کنار توسعه روش ساماندهی دشت

های  شود که همزمان با تجهیز اراضی به روش پیشنهاد می: های نوین آبیاری در معاونت آب، خاک و صنایع تأکید کرد مجری سامانه

ها نیز تحت کنترل قرار گرفته و ساماندهی آب  های آب زیرزمینی، بیالن منفی دشت بخشی به سفره منظور تعادل نوین آبیاری، به

 .های فوق مؤثر باشد صورت حجمی رعایت شود تا روش به

هزار هکتار وجود دارد، به شرط آنکه  599های نوین تا ساالنه  اراضی به سامانه ظرفیت انجام عملیات تجهیز: وی اظهار داشت

 .اعتبارات الزم تخصیص یابد

واردکننده وجود  09تولیدکننده ادوات و  099مشاور،  599پیمانکار،  899برای انجام عملیات فوق در کشور : زارع همچنین گفت

 .دارد و از سوی کشاورزان نیز استقبال خوبی هست
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تاکنون یک : های نوین آبیاری است، افزود وی با اعالم اینکه چهار میلیون هکتار از اراضی کشور نیازمند مجهز شدن به سامانه

 9.موقع اعتبارات وجود داشته باشد، طی  هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه فوق تجهیز شده و اگر تخصیص به 1.8میلیون و 

 .های نوین مجهز کنیم ی آبی و مستعد کشور را به سامانهسال خواهیم توانست کل اراض

میلیون  399ایم ساالنه شش میلیارد و  های نوین توانسته هزار هکتار از اراضی به سامانه 1.8با تجهیز یک میلیون و : زارع ادامه داد

 .جویی کنیم مترمکعب آب صرفه

های وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و  اد مقاومتی را جزو سیاستهای نوین آبیاری با تأکید بر اقتص وی در پایان توسعه روش

های نوین آبیاری مدنظر است که تالش برای اجرای آن با  هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه 019تجهیز ساالنه : خاطرنشان کرد

 .وجود نبود اعتبارات ادامه دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http60319D%/8%D%AA8% 
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  های کشاورزی در فصل گرما جلوگیری کنیم؟های کشاورزی در فصل گرما جلوگیری کنیم؟  سوزی ماشینسوزی ماشین  چگونه از آتشچگونه از آتش
ها افزایش  آالت کشاورزی هم نسبت به سایر ماه برای کشاورزان است که در پی آن استفاده از ماشینتابستان از پرکارترین زمان 

 .دهد ها هم بیشتر رخ می سوزی خودرو همچنین در پی گرم شدن هوا در این فصل آتش. یابد می

ها افزایش  زی هم نسبت به سایر ماهآالت کشاور تابستان از پرکارترین زمان برای کشاورزان است که در پی آن استفاده از ماشین

در همین راستا بر آن شدیم تا به . دهد ها هم بیشتر رخ می سوزی خودرو همچنین در پی گرم شدن هوا در این فصل آتش. یابد می

 :سوزی اشاره کنیم آالت کشاورزی در برابر آتش برخی نکات مفید برای محافظت از ماشین

ویژه محفظه موتور که معموالً آتش از آن جا آغاز و به جاهای  بدون مواد قابل احتراق نگه دارید بهآالت را همیشه تمیز و  ماشین -.

 .کند دیگر سرایت می

کن و شارژر سریع  فراهم کردن سیستم اگزوز که دارای یک لوله و یا محفظه انشعاب به چند دهانه به همراه قابلیت صداخفه -0

 .تواند مؤثر باشد میباشد که برای جلوگیری از نشت گاز 

 .آالت کشاورزی دستورالعمل آنها را به دقت بخوانید و به کار بندید اندازی ماشین در هنگام نصب و راه -6

 .آالت همچون بلبرینگ، تسمه یا زنجیر را با قطعات سالم جایگزین کنید های فرسوده ماشین بار بخش هر چند وقت یک -5

آالت  نشانی دارای شارژ کامل باشد و در تراکتور، کمباین و نزدیک به ماشین سول آتشهمیشه توجه داشته باشید که کپ -1

 .کشاورزی نگهداری کنید

متر با هرگونه مواد قابل اشتعال و احتراق فاصله داشته  9.های جوشکاری و برش، حداقل  دقت کنید در هنگام کار با دستگاه -3

 .کاری استفاده کنید های مخصوص جوش هرگونه آسیب از پردهباشد و در هنگام کار برای جلوگیری از 

شوند یا در شرایط خاص ممکن است خطری ایجاد  نقلیه یا وسایلی که برای کارهای مختلف استفاده می آالت و وسایل  ماشین -9

 ./کنند، جدا از هم در نگهداری شوند

/news/fa/ir.iana.www//:http609.0DA%/%83%D%AF%DA0% 
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 متفرقه

 فارس - ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

  ماه در منزل به دست آمدماه در منزل به دست آمد  11قطعه قرقاول ظرف قطعه قرقاول ظرف   ۰۵.۰۵.میلیون تومانی با پرورش میلیون تومانی با پرورش   2۵2۵در آمد در آمد 
 . میلیون تومان رسیده است 09قطعه قرقاول در منزل، ظرف سه ماه به درآمد  19.یک فعال اقتصاد مقاومتی با پرورش  

ذبیحی یکی از پرورش دهندگان قرقاول در کشور و دانش ، سید بهنام سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

قطعه قرقاول است و هر سال در فصل بهار فقط از محل  19.وی در منزل خود مشغول پرورش .آموخته رشته حسابداری است

 ذبیحی به بیان جزئیات مهمی درباره پرورش قرقاول.میلیون تومان سود خالص کسب می کند 09هایش،  فروش تخم قرقاول

 .پرداخته و تجربه موفقش را در این عرصه به اشتراک گذاشته است

با وجود عالقه زیاد مردم . های پرندگان است که در نقاط مختلف ایران به صورت وحشی یافت می شود قرقاول یکی از زیباترین گونه

سطح بسیار محدودی در کشور انجام به مصرف گوشت قرقاول و نیز نگهداری این پرنده به صورت زینتی، تولید و پرورش آن در 

های زیادی به مصرف گوشت قرقاول در جوامع غربی مشاهده شده است که علت آن مشخص  طی چند دهه اخیر گرایش.شود می

پرورش قرقاول با توجه به وجود تقاضای بسیار زیاد برای آن در کشور، ناچیز .شدن خواص فوق العاده گوشت و تخم قرقاول است

های تولید و نگهداری و نیز امکان پرورش قرقاول به صورت خانگی، در حال حاضر سودآورترین عرصه تولید طیور  هزینهبودن 

فقط به فاصله . قرقاول وحشی به وفور وجود دارد» : گوید ذبیحی درباره علت ورودش به عرصه پرورش قرقاول، می.شود محسوب می

با تحقیقاتی که . در نتیجه آشنایی من با این پرنده طبیعی بود. ن قرقاول وحشی یافتیک کیلومتر از منزل ما در جویبار می توا

در عین . انجام دادم، متوجه شدم تقاضا برای خرید گوشت و تخم قرقاول در کشور بسیار زیاد و میزان تولید آن بسیار اندک است

در نهایت به این جمع . طرز شگفت آوری ناچیز است حال متوجه شدم هزینه و زحمت پرورش قرقاول در قیاس با سایر طیور به

 «.بندی رسیدم که پرورش در عین زودبازده بودن از آینده بسیار خوبی در کشور برخوردار است

عمدا کار را با تعداد کم شروع . عدد قرقاول مولد و نگهداری از آن ها در منزل شروع کردم 9کار پرورش را با خرید »: افزاید وی می

در منطقه ما وسعت خانه ها بین . تا به مرور تجربه پیدا کنیم و وضعیت بازار و هزینه های تولید نیز بهتر برای مشخص شودکردم 

 «.متر از فضای خانه را به آن ها اختصاص داده ام 199عدد قرقاول دارم و  19.در حال حاضر . متر است 0999تا  999.

ا دیگر پرندگان این است که از اواخر زمستان تا اواسط تابستان تخم گذاری می کند و تفاوت قرقاول ب»: ذبیحی خاطرنشان می کند

تخم قرقاول در حال حاضر گرانترین تخم . هزار تومان به فروش می رسد 61تا  1قیمت هر عدد تخم قرقاول بسته به شرایط بین 

میلیون  09از فروش تخم قرقاول در سه ماه اول سال  من فقط. در میان پرندگان است و علت آن هم تقاضای زیاد و تولید کم است

هزینه پرورش قرقاول به قدری اندک است که تقریبا می »: گوید او درباره هزینه تولید قرقاول می«.تومان سود خالص دریافت کردم

غذای قرقاول همان . تمیلیون تومان اس 0قرقاول مولد در سال رقمی کمتر از  19.هزینه غذای . توان آن را صفر در نظر گرفت

غذای مرغ است، با این تفاوت که قرقاول بی نیاز از واکسن است و فقط خوب است برای تامین نیازهایش مولتی ویتامین دریافت 

مهمترین مزیت قرقاول این است که خودش »: کند این فعال اقتصادی تصریح می«.نگهداری از قرقاول هم بسیار آسان است. کند

به عنوان مثال اگر به اندازه یک ماه برای قرقاول ها غذا بگذارید، آن ها بیش از نیاز مصرف روزانه شان . یت می کندغذایش را مدیر

من . همین مساله باعث می شود که آن ها از حضور دائمی و مراقبت بی نیاز باشند. خورند و بقیه را ذخیره می کنند غذا نمی

این مزیت قرقاول باعث می شود که . شود و برایشان غذا و آب می گذارم ی آن ها میحداکثر هفته ای یک بار وارد محیط زندگ

 «.پرورش دهندگان بتوانند در کنار پرورش قرقاول مشاغل دیگری را نیز تجربه کنند

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4191660
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قرقاول »: گوید او در این باره می. ذبیحی محوطه پرورش قرقاول را با استفاده از وام اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی، بنا کرده است

در برابر سرما و گرما کامال مقاوم است و به همین دلیل نیازمند سالن برای نگهداری و وسایل سرمایشی و گرمایشی نیست و همین 

قرقاول را می توان به راحتی و بدون هیچ مشکلی در . مساله یکی از عواملی است که هزینه تولید را به شدت کاهش می دهد

فقط باید توجه داشت که قرقاول یک پرنده پروازی است و حتما محوطه . سیله تور محصور شده نگهداری کردمحوطه ای که به و

 «.قرقاول ها سر و صدا هم ندارند و به راحتی در منزل نگهداری می شوند. باید به وسیله تور مسقف شود

میلیون تومانی حاصل از فروش تخم قرقاول در  09 ماهه تخم گذاری و دریافت سود 6او در پاسخ به این سوال که با پایان فصل 

با پایان فصل تخم گذاری مشغول به پرورش جوجه »: سایر ایام سال چگونه از قرقاول ها درآمدزایی می کند، خاطرنشان می کند

کار فروش . ردهزار تومان به فروش می رسانیم که سود بسیار باالیی دا 19.های یک روزه می شویم و هر جفت قرقاول مولد را 

های مولد را کامال به صورت اینترنتی انجام می دهیم، از طریق وب سایت سفارش می گیریم و به سراسر  تخم قرقاول و قرقاول

در حال حاضر تقاضا برای مصرف تخم و گوشت بلدرچین رو به سرعت رو به »: افزاید این فعال اقتصادی، می«.کشور می فرستیم

ول در عین لذیذ بون کمترین میزان چربی و باالترین خواص را داراست و به همین دلیل توسط پزشکان گوشت قرقا. افزایش است

گوشت قرقاول بهترین جایگزین برای گوشت مرغ است و روز به روز جایش را در سفره مردم باز می . به بیماران توصیه می شود

عدد می  199در اختیار داریم، به زودی تعداد قرقاول هایمان را به  با برنامه ریزی صورت گرفته و با توجه به تجربه ای که. کند

میلیون تومان درآمد  99.بلدرچین در سه ماهه اول سال  199رسانیم و پیش بینی می کنیم فقط از محل فروش تخم های این 

 «.داشته باشیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:tpht.6019569999519 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  نسخه اقتصادی افزایش شادی در ایراننسخه اقتصادی افزایش شادی در ایران
شهروندان « رضایت ذهنی»های گذشته به کاهش  های اقتصادی در سال دهد روند نامناسب برخی از شاخص ها نشان می بررسی

کشور  19.که در بین  ای گونه به. شده و در حال حاضر، ایرانیان در رتبه نسبتا پایینی از نظر این شاخص قرار دارندکشور منجر 

 را داشته است 91.مورد بررسی در گزارش جهانی شادکامی، ایران رتبه 

کاهش تولید ناخالص داخلی، بر اساس یک مطالعه که زیرنظر یکی از اقتصاددانان مطرح کشور انجام شده است، : دنیای اقتصاد

نکته جالب بررسی این . اند های گذشته داشته بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضایت ذهنی ایرانیان در سال

است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پایین مثل ایران، رشد اقتصادی همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت 

تواند در مدت زمان  منجر شود، می( با مالحظه کاهش تورم)هایی که به رشد اقتصادی  دارد و به همین دلیل، سیاستشهروندان 

کارشناسان معتقدند نسخه اقتصادی افزایش شادی و رضایت ذهنی در میان مردم . کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد

ای است که نشان  نکته قابل تامل این گزارش وجود پدیده. گذرد ای غیرتورمی میه ایران از مسیر افزایش درآمد سرانه با فرمول

نتایج پژوهش یادشده حکایت از تاثیر زیانبارتر بیکاری بر سطح رضایت . دهد رفاه تصنعی چه اثری بر وضعیت رضایتمندی دارد می

خود « درآمد اسمی»مردم معموال از میزان . و کردجست و ج« توهم پولی»توان در پدیده  علت این امر را می. عمومی افراد دارد

از سوی دیگر در شرایط تورمی، بیکاری عالوه بر زیان مالی حاصل از . کنند احساس رضایت می( بدون توجه به درآمد واقعی)

 .کند های روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه تحمیل می نداشتن درآمد، زیان

شهروندان « رضایت ذهنی»های گذشته به کاهش  های اقتصادی در سال ند نامناسب برخی از شاخصدهد رو ها نشان می بررسی

کشور  19.که در بین  ای گونه به. کشور منجر شده و در حال حاضر، ایرانیان در رتبه نسبتا پایینی از نظر این شاخص قرار دارند

بر اساس یک مطالعه که از سوی فرهاد نیلی و همکاران . ته استرا داش 91.مورد بررسی در گزارش جهانی شادکامی، ایران رتبه 

های  صورت گرفته، کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری و افزایش تورم، تاثیر قابل توجهی در کاهش رضایت ذهنی ایرانیان در سال

ایین مثل ایران، رشد اقتصادی ها این است که در کشورهای دارای درآمد سرانه پ یک نکته جالب این بررسی. اند گذشته داشته

با مالحظه )هایی که به رشد اقتصادی  همبستگی بیشتری با افزایش سطح عمومی رضایت شهروندان دارد و به همین دلیل، سیاست

 .تواند در مدت زمان کمتری رضایت شهروندان را به دنبال بیاورد منجر شود، می( کاهش تورم

 کشور 19.در  91.رتبه 

سازی میزان رضایت عمومی در کشورهای  طرحی است که از طریق پرسشنامه اقدام به کمی( VWS)« نی ارزشنامه جها پرسش

کشور مورد بررسی رتبه  53ایران در میان  09.9های انجام گرفته در قالب این طرح در سال  بر اساس نظرسنجی. کند مختلف می

ن نظر سنجی، میزان رضایت عمومی در کشورهای مختلف در بازه صفر در ای. در اختیار داشت« رضایت ذهنی»را از نظر میزان  03

میزان رضایت ذهنی شهروندان . سازی کمی، بیانگر رفاه ذهنی باالتر شهروندان است عدد باالتر در این شبیه. تا ده کمی شده است

از سوی دیگر در . تر است ررسی پاییندر حدود یک نمره از میانگین نمره رضایت عمومی در کشورهای مورد ب 3/ 5ایرانی با نمره 

را در  91.رتبه  5/ 0کشور مورد بررسی با نمره  19.منتشر شد ایران در میان  09.1که در سال « گزارش جهانی شادمانی»

های هزینه سالمت،  در محاسبه شاخص مورد بررسی در گزارش جهانی شادمانی، عالوه بر تورم و درآمد سرانه شاخص. اختیار داشت

بیشترین سطح رضایت در کشورهای مورد بررسی . های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است زادی و حق انتخاب و حمایتآ

 .مربوط به کشورهای حوزه اسکاندیناوی و کمترین میزان مربوط به کشورهای افغانستان، سوریه و برونئی است
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 گذارانه به شادکامی سیاست نگاه 

های اخیر جایگاه مهمی در  حوزه نسبتا جدیدی در اقتصاد است که در سال( Economics of happiness)« اقتصاد شادکامی»

. کار دارند و سر« ذهنی رفاه»اقتصاددانان در این حوزه با مفهومی به نام . گذاری بسیاری از کشورها پیدا کرده است معادالت سیاست

ندارد، امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اهمیت این حوزه در اگرچه استفاده از رویکرد اقتصاد شادکامی سابقه چندانی 

کنند،  گیری می گذاران عموما در جهت افزایش رفاه و رضایت عمومی تصمیم از آنجا که سیاست. گذاری کالن تاکید دارند سیاست

. کنند انان از دو رویکرد استفاده میگیری رفاه ذهنی اقتصادد در اندازه. کند کمیت بخشی به مفهوم رفاه ذهنی اهمیت پیدا می

ترین متغیر مورد استفاده در این  مهم. سازی رفاه اقتصادی با استفاده از متغیرهای عینی است تر در این زمینه کمی رویکرد با سابقه

هنی است، متغیرهای شناسانه به مفهوم رضایت و رفاه ذ اما در رویکرد دوم که حاصل از نگاه روان. رویکرد سطح درآمدی افراد است

نامه گردآوری  های مورد نیاز در این روش از طریق پرسش داده. گیری رفاه ذهنی مورد استفاده قرار گرفتند ضمنی برای اندازه

 .شوند می

 فقر عیش در تنگدستی

ها حکایت از تاثیر  شاین پژوه. تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه تعیین متغیرهای اثرگذار بر میزان رفاه ذهنی انجام شده است

دهد که با باالرفتن درآمد تا سطح مشخصی،  ها نشان می نتایج این پژوهش. فزاینده افزایش درآمد بر سطح شادکامی افراد دارد

افزایش درآمد در سطوح باالتر درآمد تاثیر کمتری بر میزان رفاه ذهنی . یابد میزان شادمانی افراد به میزان معناداری افزایش می

دهد که کشورهای دارای درآمد سرانه باالتر دارای سطح باالتری  مقایسه سطوح درآمد در کشورهای مختلف نیز نشان می. اد داردافر

در ( با سرانه درآمد پایین)و نیجریه ( با سرانه درآمد باال)هرچند کشورهایی مانند ژاپن . از میزان رضایت ذهنی عمومی هستند

اما نتایج پژوهش متفقا نشانگر افزایش سطح رفاه ذهنی با افزایش میانگین درآمد در یک کشور . ستندگیری یادشده استثنا ه نتیجه

استاگرچه در کشورهای پیشرفته افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر معناداری بر میزان افزایش سطح رضایت ذهنی عمومی 

دهد که در  نشان می( در مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شد 605. که در بهار سال)ندارد، اما پژوهش فرهاد نیلی و همکاران 

کشور در حال توسعه مورد بررسی، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم و معناداری با افزایش سطح رضایت  53میان 

های انجام شده در قالب طرح جهانی  بررسی آمار مربوط به سطح سرانه درآمد و آمار استخراج شده از نظر سنجی. عمومی افراد دارد

دهد که در کشورهای در حال توسعه سطح رضایت ذهنی افراد همسو با سرانه تولید  نشان می 09.9تا  0999های  ارزش طی سال

دهد که همبستگی میانگین سطح درآمد و میزان رضایت  از سوی دیگر این بررسی نشان می. ناخالص داخلی تغییر پیدا کرده است

هزار دالر در سال است به مراتب بیشتر از کشورهای دارای سرانه تولید  09افراد در کشورهایی که سرانه درآمد آنها کمتر از در 

با وجود همسویی تغییرات درآمد سرانه و میزان رضایت ذهنی شهروندان، در . هزار دالر در سال بودند09ناخالص داخلی بیشتر از 

الیی دارند افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، در تحریک سطح رضایت عمومی تاثیر معناداری کشورهایی که سرانه درآمدی با

کارشناسان اقتصادی در توجیه معمای . معروف شده است« معمای استرلین»این واقعیت در ادبیات اقتصاد شادکامی به . ندارد

 .دانند میانگین درآمد در جغرافیای تحت سکونت می استرلین میزان رضایت ذهنی افراد را تابعی از نسبت درآمد افراد به

 کاهش رضایت در سرباالیی تورم و بیکاری

این آثار نه تنها بر افرادی که در دام بیکاری . گذارد افزایش بیکاری آثار مخرب روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه می

نفعان مالی فرد بیکار از مزایای  عالوه بر این ذی. گذارد نی تاثیر مخربی میاند، بلکه بر سایر شهروندان نیز از لحاظ روا گرفتار شده

سبب افزایش نارضایتی عمومی ( هرچند با افزایش درآمد همراه باشد)ها  افزایش سطح قیمت. شوند مالی اشتغال نیز بی بهره می

ای  زان رضایت ذهنی عمومی از سوی دیگر رابطههای خام میان تورم و بیکاری از یکسو و می در سطح داده. شود افراد جامعه می
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سن، وضعیت ازدواج، وضعیت سالمت و بیکاری شخصی سایر عواملی است که بر سطح رفاه ذهنی در جوامع .معکوس وجود دارد

 با افزایش. شکل میزان رضایت در سنین مختلف است U بررسی میزان رضایت در سنین مختلف بیانگر روند. مختلف تاثیرگذارند

ازدواج و سالمت . کند یابد و پس از آن شروع به افزایش می سن تا چهل سالگی میزان معموال میزان رضایت ذهنی افراد کاهش می

های  در رابطه با تاثیر تبعیض. دهد ای بر میزان رفاه ذهنی افراد دارند و بیکاری سطح رضایت ذهنی فرد را کاهش می تاثیر فزاینده

این ناسازگاری احتماال به علت تفاوت . های مختلف سازگاری وجود ندارد بر سطح شادکامی، در پژوهشجنسیتی و میزان آموزش 

 .های فرهنگی در جوامع مختلف است زیرساخت

 تر بیکاری کفه سنگین

سعه، های کالن اقتصادی بر میزان رضایت عمومی در کشورهای در حال تو نکاش فرهاد نیلی و همکاران در رابطه با تاثیر شاخص

های این پژوهش تاثیر کاهنده افزایش  بر اساس یافته. حکایت از تاثیر کاهنده تورم و بیکاری بر میزان رضایت عمومی افراد دارد

 9/ .9و تغییرات نرخ بیکاری با  9/ 991تغییرات تورم با ضریب . ها است تر از تاثیر کاهنده افزایش سطوح قیمت بیکاری شدید

و میزان « شاخص فالکت»کارشناسان حوزه اقتصاد عقیده دارند که بین . دهند تحت تاثیر قرار می میزان رضایت عمومی را

رسیدن به سطح زندگی )در واقع نبود سازگاری بین خواسته ذهنی مردم . شادکامی یا رفاه ذهنی افراد رابطه معکوس وجود دارد

آورد که میزان  وجود می ، شرایطی را به(به دلیل تورم و بیکاری باال)ا ه و امکانات اقتصادی موجود برای رسیدن به آن خواسته( باالتر

هرچند نرخ بیکاری و شاخص تورم در محاسبه شاخص فالکت با ضرایب . دهد رضایت اقتصادی شهروندان را تحت الشعاع قرار می

م شده توسط سازمان همکاری و توسعه های دیگر همانند پژوهش انجا شوند، اما نتایج پژوهش یاد شده و پژوهش یکسانی اعمال می

توان در  علت این امر را می. حکایت از تاثیر زیانبارتر بیکاری بر سطح رضایت عمومی افراد دارد 09.9روی کشورهای عضو در سال 

یت احساس رضا( بدون توجه به درآمد واقعی)خود « درآمد اسمی»مردم معموال از میزان . جست و جو کرد« توهم پولی»پدیده 

های روانی  بینی شده بیکاری عالوه بر زیان مالی حاصل از محرومیت درآمد، زیان از سوی دیگر در شرایط تورم پیش. کنند می

اهداف کاهش تورم و افزایش اشتغال با « منحنی فیلیپس»با توجه به . کند مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه تحمیل می

با . راهی کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مجبور به انتخاب یک راه هستند گذاران بر سر دو یاستاز این رو س. یکدیگر تعارض دارند

گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد  توجه به تاثیر شدیدتر تورم بر رفاه ذهنی شهروندان در صورتی که سیاست

 .رسد تری به نظر می فزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب صحیحتوجه قرار داده باشد، انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با ا

/news/fa/ir.iana.www//:http60336D%/0% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  سروصدای زنان روستایی و عشایری در تولید غذاسروصدای زنان روستایی و عشایری در تولید غذا  تالش بیتالش بی
عنوان اعضای  اهمیت نقش آنان در تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی، با این همه آمار عملکرد زنان و سایر افرادی که بهبا همه 

دهد  نشان می 09و  81مقایسه سرشماری سال . کنند تاکنون در هیچ سرشماری وارد نشده است کشاورزی خانوادگی فعالیت می

 .درصد افزایش یافته است 01برابر افزایش دو دهم درصدی مردان، بیش از برداران زن در  که طی پنج سال تعداد بهره

عنوان  با همه اهمیت نقش آنان در تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی، با این همه آمار عملکرد زنان و سایر افرادی که به

و  8۰ه سرشماری سال مقایس. کنند تاکنون در هیچ سرشماری وارد نشده است اعضای کشاورزی خانوادگی فعالیت می

درصد  2۰برداران زن در برابر افزایش دو دهم درصدی مردان، بیش از  دهد که طی پنج سال تعداد بهره نشان می 4۵

 .افزایش یافته است

زنان ": کند وگو با ایانا تأکید می مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امورزنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

ویژه زمین و واحدهای تولیدی  دلیل آن که مالک عوامل تولید و به های زیادی دارند، اما به وستایی و عشایری اگرچه فعالیتر

کنند، اطالعات دقیقی از کم و کیف مشارکت اقتصادی آنها موجود  نیستند و به عبارتی در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت می

 ".آن دسته از زنانی وجود دارد که سرپرست خانوار و مالک زمین هستند در آمارهای کشاورزی تنها آمار. نیست

کنند تاکنون در هیچ  عنوان اعضای کشاورزی خانوادگی فعالیت می مشخصات سایر افرادی که به"هاشم با اشاره به اینکه  فروغ بنی

گیری بوده  انجام شده و عمدتاً بر اساس نمونههای خاصی  اما مطالعات موردی که در استان": افزاید ، می"سرشماری وارد نشده است

های مرتبط با امور دام، تولید سبزی و صیفی، فراوری محصوالت باغی، دامی و  دهد که مشارکت زنان در فعالیت است، نشان می

برداران  داد بهرهدهد که تع نشان می 09و  81با این حال مقایسه سرشماری سال . ها است گیاهان دارویی بسیار بیشتر از سایر بخش

برداران مرد در همین دوره زمانی تنها دودهم درصد  درصد افزایش یافته است، حال آن که تعداد بهره 01زن طی پنج سال بیش از 

 ".افزایش داشته است

اورزی های کشاورزی و در مناطق روستایی باعث شده که وزارت جهاد کش مشارکت بیشتر زنان در فعالیت": کند وی خاطرنشان می

تشکیالتی با موضوع زنان روستایی و عشایری در وزارتخانه شکل  690هزار و  به این موضوع توجه کند و در یک 99های  از سال

های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنان روستایی و  سیاست": دهد مشاور وزیر در حوزه زنان روستایی و عشایری ادامه می".بگیرد

ترین  سازی مهم در مورد ظرفیت. توسعه اشتغال و کارآفرینی. 6نهادسازی . 0سازی  ظرفیت. .: شودعشایری در سه بخش تنظیم 

هزار زن  در این ارتباط بیش از هفت. برنامه دفتر، طرح انتخاب، آموزش و حمایت از زنان تسهیلگر توسعه روستایی و عشایری است

های  این افراد گروه هدف برنامه. ر روستاهای کشور وجود دارندزن تسهیلگر عشایری د 099تسهیلگر توسعه روستایی و حدود 

 ".آموزشی و ترویجی دفتر امور زنان هستند

از نظر پراکندگی جغرافیایی وضعیت و موقعیت زنان  "شده توسط معاونت امور زنان و خانواده بر اساس مطالعات انجام"هاشم  بنی

دانسته و  "ها های مرزی بدتر از سایر بخش وب شرقی کشور، همچنین در استانکشاورز روستایی و عشایری را در مناطق شرق و جن

 ".برند های مختلف رنج می هایی از زنان هستند که از محرومیت های برخوردار هم گروه البته در استان": کند تصریح می

کند و  ذکر می "نفرادی و عمدتاً مردانهمهاجرت در ایران را همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در مراحل نخست ، ا"وی 

مهاجرت فزاینده از روستا به شهر باعث کاهش شاخص نسبت جنسی و افزایش تعداد دختران مجرد روستایی شده ": شود یادآور می

گر درآمد ا. دخترانی که با وجود مجرد بودن، در غیاب مردان خانواده، سرپرستی و مسئولیت اعضای خانوار را به عهده دارند. است
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طور قطع تمایل به  اند اعم از همسران، پدران یا برادران بیشتر باشد به افراد در روستا نسبت به درآمد افرادی که مهاجرت کرده

صورت موضوع  نظر من با این استراتژی الزم است موضوع زنان روستایی و عشایری در برنامه ششم به به. یابد بازگشت افزایش می

 ".رار گیردخاص مورد توجه ق

 ./شود زودی منتشر می وگو به متن کامل این گفت

/news/fa/ir.iana.www//:http60399D%/8% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  زمین حذف شدزمین حذف شد  کاغذ از مکاتبات اداری بانک ایرانکاغذ از مکاتبات اداری بانک ایران
زمین در راستای احترام به منابع طبیعی، اجرای مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست و سرعت بخشیدن به  بانک ایران

 .پیگیری امور اداری با تکمیل فرایند اتوماسیون، کاغذ را از مکاتبات اداری خود حذف کرد

اعی در حوزه محیط زیست و سرعت زمین در راستای احترام به منابع طبیعی، اجرای مسئولیت اجتم بانک ایران

 .بخشیدن به پیگیری امور اداری با تکمیل فرایند اتوماسیون، کاغذ را از مکاتبات اداری خود حذف کرد

مدیره و مدیران ستادی بانک ایران زمین از سیستم  به گزارش خبرنگار ایانا، طی مراسمی با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت

بر این اساس از روز شنبه دوم مردادماه با اجرای کامل اتوماسیون، کاغذ از . دون کاغذ رو نمایی شداتوماسیون اداری پیشرفته ب

 .ها به شکل مکانیزه و با حذف فیزیک انجام خواهد شد نگاری مکاتبات اداری بانک ایران زمین حذف و نامه

اهمیت اجرای صحیح و کامل اتوماسیون اداری در  در این مراسم عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به

امروز مؤسسه یا سازمانی وجود ندارد که بتواند بدون اجرای اتوماسیون اداری امور جاریه خود را با : پیشبرد اهداف سازمان گفت

 .سرعت و دقت مناسب انجام دهد

گر دقت کنید روزانه مقادیر زیادی کاغذ در مکاتبات ا: وی با تأکید بر ضرورت حذف کاغذ در راستای حفاظت از محیط زیست افزود

 .توانیم از مرگ درختان و محیط زیست جلوگیری کنیم رود، که در صورت حذف آن می اداری به هدر می

برای زندگی "ریزی و سرمایه انسانی بانک ایران زمین با تأکید بر شعار  مدیره و معاونت برنامه در ادامه هادی قدیمی، عضو هیأت

رسالتی که در حوزه محیط زیست بر عهده ما است، ما را بر آن داشته است تا با اجرای : اظهار داشت "مین یک زمین را داریمه

 .سازی حفاظت از محیط زیست و درختان برداریم صحیح این سیستم گام مؤثری در فرهنگ

افزار روند حذف کاغذ در اداره خودشان را  نرم های مختلف درخواست کرد با نظارت بر اجرای درست این وی همچنین از مدیریت

 .تسریع کنند

 ./های جدید آن آشنا شدند افزار توسط شرکت مجری، مدیران با نحوه عملکرد و بخش نمایش این نرم در پایان با پیش

/news/fa/ir.iana.www//:http60183A%DA%/0% 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  گذرد؟گذرد؟  چرا زمان زود میچرا زمان زود می: : های محققان برای پرده برداشتن از راز های محققان برای پرده برداشتن از راز   تالشتالش
کنند که  ها با افزایش سن احساس می بسیاری از انسان. «!گذرد چقدر وقت زود می»: گویند تر اغلب اوقات می سال و بزرگ افراد میان

کنیم زمان زودتر  اینکه با افزایش سن احساس می“، «کالدیا هموند»شناسی به نام  ی روان طبق گفته. گذرد تر می زمان سریع

 ...” .های زمان است گذرد، یکی از اسرارآمیزترین تجربه می

کنند که  ها با افزایش سن احساس می بسیاری از انسان. «!گذرد چقدر وقت زود می»: گویند تر اغلب اوقات می سال و بزرگ افراد میان

کنیم زمان زودتر  اینکه با افزایش سن احساس می"، «کالدیا هموند»شناسی به نام  ی روان طبق گفته. گذرد تر می زمان سریع

های  های محققان برای پرده برداشتن از این راز به یافته خوشبختانه تالش” .های زمان است گذرد، یکی از اسرارآمیزترین تجربه می

 .ستجالبی منتج شده ا

 

سال  05تا  5.نفر بین سنین  500از « ساندرا لنهاف»و « مارک ویتمن»های  شناسانی به نام ، روان0991به عنوان مثال، در سال 

مدت مثل یک هفته، ماه یا  های کوتاه کنندگان از زمان برای بازه تصور اکثر شرکت. ی سرعت حرکت زمان نظرسنجی کردند درباره

اما . کند کردند که ساعت به سرعت تیک تاک می کنندگان احساس می اکثر شرکت. کرد غییری نمیحتی سال با افزایش سن ت

تر اغلب تصور می کردند که زمان  افراد مسن. های زمانی درازمدت مثل یک دهه، الگوی متفاوتی مشاهده کردند محققان برای دوره

سال احساس  59کنندگان بیشتر از  شان فکر کنند، شرکت وقتی از آنها خواسته شده که به زندگی. کند تر حرکت می سریع

سالی به سرعت پیش  گذشت، سپس به طور پیوسته از دوران نوجوانی تا بزرگ تر می شان آرام کردند که زمان در دوران کودکی می

تواند از دو نقطه نظر  ها طول مدت یک رویداد را می انسان. تر وجود دارد دالیل خوبی برای این احساس افراد بزرگسال.رود می

شود که یک اتفاق هنوز در حال شکل گرفتن است؛ دیگری  نگر است و مربوط به زمانی می یکی نگاه آینده. متفاوت تخمین بزنند

دهیم یا  ی ما از زمان بسته به آنچه که انجام می عالوه بر این، تجربه. شود نگر که پس از پایان یک اتفاق حاصل می نگاه گذشته

. رود کند و زود از دست می گذرد، زمان پرواز می در واقع، وقتی که به ما خوش می. کند ی که نسبت به آن داریم تغییر میاحساس

رسد که  اما اگر آن فعالیت را مدتی بعد به خاطر بیاوریم، به نظر می. گذرد ایم، زمان زودتر می وقتی غرق در داستان یک رمان شده

 .زمان برده استبیشتر از یک تجربه روزمره 

. دهد های آشنا انجام نمی کند، اما این کار را برای تجربه های جدید را در حافظه کدگذاری می اما علت آن چیست؟ مغز ما تجربه

به عبارت . کنیم ی زمانی خاصی ایجاد می های جدید قرار دارد که در بازه نگر ما از گذر زمان بر مبنای تعداد خاطره ارزیابی گذشته

 .رسد تر به نظر می ی ما ثبت شود، سفرمان طوالنی ر، اگر در تعطیالت آخر هفته خاطرات جدید بیشتری در حافظهدیگ

رسد زمان  نگریم، به نظر می دهد که چرا وقتی به گذشته می نامد، نشان می می« پارادوکس تعطیالت»این پدیده که هموند آن را 

اما در . گیریم های زیادی یاد می کنیم و مهارت سالی ما تجربیات جدیدی کسب می از دوران کودکی تا بزرگ. گذرد تر می سریع

ی  های اولیه ی اتوبیوگرافی ما سال در نتیجه در حافظه. های ناآشنای ما کمتر شود و تجربه تر می سالی زندگی ما روتین سنین بزرگ

البته این بدین معنی است که . بیشتری طول کشیدندکنیم که مدت زمان  رسند و احساس می تر به نظر می مان برجسته زندگی

های جدید یاد بگیریم، با افکار و  تر کنیم، مثال مدام مهارت توانیم با فعال نگه داشتن مغز، در نظرمان سرعت گذر زمان را آهسته می

 .های ناآشنا ماجراجویی کنیم های تاز آشنا شویم و در مکان ایده

/news/fa/ir.iana.www//:http60190C%/0%A9%D8%D%AA0%85 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۵: تاریخ

تا به حال با خواهش و تمنا، کارى پیش نرفته تا به حال با خواهش و تمنا، کارى پیش نرفته / / پیشنهاد رضا کیانیان به حسن روحانی برای آب و هواپیشنهاد رضا کیانیان به حسن روحانی برای آب و هوا

  استاست
ای به حسن روحانی رئیس جمهوری  در صفحه اینستاگرام شخصی خود با نگارش نامه رضا کیانیان، هنرمند سرشناس کشورمان

 .ایران، خواستار تدوین برنامه جامع و فراگیر آب و هوا و الزام همه به اجرای این برنامه با تصویب آن در مجلس شورای اسالمی شد

روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار ای به حسن  رضا کیانیان در صفحه اینستاگرام شخصی خود با نگارش نامه

 .تدوین برنامه جامع و فراگیر آب و هوا و الزام همه به اجرای این برنامه با تصویب آن در مجلس شورای اسالمی شد

به گزارش خبرنگار ایانا، رضا کیانیان که در ابتدا با تعاریف خود از حسن روحانی و دولت وی، متنش را شروع کرده، درخواست خود 

 عنوان دغدغه یا ملی و مهم در روزگاری که وزیر نیروی کشورمان در بسا به را با لطافتی هنری و ادبی بیان کرده است تا چه

و گزارش اخیر  کند دهنده حیات و تمدن ایرانی را متأثر از خشکسالی در مخاطره و نابودی اعالم می سابقه و تکان اظهاراتی بی

بیند که ایران در فهرست  کشور جهان را در معرض خشکسالی شدید می 51عنوان یک سازمان جهانی هوافضای معتبر،  به "ناسا"

 .ار فوری قرار گیردچهارم آن قرار دارد، در دستور ک

 :رضا کیانیان به حسن روحانی چنین نوشت

 جناب آقاى رئیس جمهور،

 پس از سالم،

 !ی آنهایى که به شما رأى دادیم، به خاطر نویدِ تدبیر و امیدى بود که وعده دادید من و همه

 .د؛ تاریخ شاهد استشما در این سه سال کارهاى بزرگى را در عرصه سیاست خارجى و اقتصاد به سرانجام رساندی

 !امید بود_به_احتیاج#خاطر  ى کسانى که به لیست مورد تأیید شما براى نمایندگى مجلس رأى دادیم؛ به و همچنان، من و همه

 !آقاى رئیس جمهور

و اطمینان ... ددانید؛ از آلودگى هوا و ریزگردها، شما بیشتر از هر کسى خبر داری مان مى آبى سرزمین شما بهتر از هر کسى درباره بى

 .اید دارم که براى درمان این دو معضل بزرگ، از اهل فن کمک گرفته

خواهشمندم هرچه زودتر برنامه جامع و فراگیر آب و برنامه جامع و فراگیرِ هوا را تدوین کنید و به تصویب مجلس برسانید تا از 

 .فرداى تصویب همه موظف به اجراى آن شویم

 !و تمنا، کارى پیش نرفته استچون تا به حال با خواهش 

 .هوایى پیروز شویم توانیم بر خشکسالى و بى اطمینان دارم با تدبیر و امید مى

 :کنم در پایان اضافه مى

هاى خود را هرچه بیشتر به  اید، اما باز هم به شما رأى خواهم داد، تا بتوانید برنامه مهرى کرده با اینکه نسبت به فرهنگ و هنر کم

 .رسانیدسرانجام ب

 با آرزوهاى بزرگ براى ایران و با احترام

              رضا کیانیان 

/news/fa/ir.iana.www//:http60890D%/0%DB%BE%8D%C8 
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 متفرقه
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  همزیستی با زمینهمزیستی با زمین
 زاده وحید اسالم

 زاده وحید اسالم

. شد زمین در گذشته نوعی دارایی برای انسان تعریف می. هنوز اخالق همزیستی بین انسان و زمین و طبیعت برقرار نشده است

گرچه نهضت حفاظت از . شد ای صرفاً اقتصادی بود و این رابطه یک امتیاز اجتماعی هم محسوب می رابطه انسان با زمین رابطه

از منظر بوم . مین را از دارایی انسان حذف کرده است، اما جامعه هنوز مهر تأیید بر این تئوری ننهاده استطبیعت در تئوری، ز

همزیستی نوعی غریزه اجتماعی در انسان است که او را مجاب . شناختی همزیستی، شیوه نوع برخورد با طبیعت و زمین است

 .کند زمین و طبیعت را دارایی نبیند می

 جامعه چیست؟

وقتی جامعه . این ایجاد اجبار هم هست. اند خاطر نیازمندیشان به یکدیگر آن را ایجاد کرده امعه یک انضمامی است که افراد بهج

شود همزیستی برای همکاری بیشتر  وقتی رقابت ایجاد می. ایجاد شد افراد برای یافتن جایگاهی برتر به رقابت با یکدیگر می پردازند

شود انسان  این تغییر نقش باعث می. دهد همزیستی نقش انسان را از فاتح به دوستدار زمین تغییر می. آید می افراد با یکدیگر پدید

پندارند که علمِ انسان توانسته ظرایف  شهروندان معمولی می. بر سایر اعضا و همچنین به تنوع زیستی روی زمین احترام بگذارد

سازوکار . بیند رازهای بزرگی جلوی پایش باقی مانده است رود می ن هرچه پیش میتنوع زیستی را کشف کند، اما در واقعیت انسا

 .طبیعت آنچنان پیچیده است که شاید انسان هرگز به پایان شناخت آن نرسد

 (Ecological conscience)شناختی  وجدان بوم

ی مانند علومی که باعث تخریب و آسیب آیا علم بوم شناس. حفاظت از منابع طبیعی حاکی از همزیستی بین انسان و زمین است

در زمینه حفاظت از زمین از . زمین شده است، پیشرفت داشته است؟ سرعت پیشرفت بوم شناسی بسیار کندتر از سایر علوم است

 بهترین "آموزش بیشتر، و جذب شهروندان معمولی"شناسی  گویند برای رواج علم بوم می. ایم ایراد سخنان آتشین پیشتر نرفته

چه محتوایی را باید آموزش داد تا شهروندان معمولی نسبت به آن واکنش مثبت نشان . آموزش به محتوا ربط دارد. راهکار است

مردم دنبال . ها ندارند گونه آموزش دانیم که شهروندان معمولی هیچ تعهد و الزامی برای کسب این خوبی می در صورتی که به. دهند

آیا حفاظت از زمین، علم بوم شناسی، آموزش همزیستی بین انسان و زمین، . و آشکار هستندمنافع ملموس اقتصادی فوری 

ای برای احیای  بر است و مدت طوالنی تواند این منافع را تضمین کند؟ باور کنیم که چون حفظ و احیای منابع طبیعی زمان می

این مدت را ندارند و شیرینی منافع اقتصادی را به این  ها نیز حوصله تحمل منابع طبیعی الزم است، نه فقط مردم، بلکه دولت

 .دهند حوصله طوالنی ترجیح می

اگر کشاورزان خود قوانین مربوطه را تنظیم کنند، آیا سرعت آموزش حفاظت از زمین بیشتر نمی شود؟ اما مشکل اصلی با این 

این آشفتگی، کشاورزان آن دسته از قوانین و مقررات و  در! عدم رعایت قانون و مقررات از طرف کشاورزان: شود ترفند هم حل نمی

اند و آن دسته مقررات و قوانینی که به نفع جامعه بوده، و منافع  آن دسته از اصالحات را که به نفع شان بوده، پذیرفته و اجرا کرده

برای حفاظت از زمین نباشد، به  اگر قرار است فقط آموزش باشد و هیچ عملی. روشنی برای کشاورز نداشته، نادیده گرفته است

 !های سالم کمتر آموزش بیشتر، جنگل: رسیم ای جز این نمی نتیجه
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ها، ایجاد مدارس و مرکز بهداشت بدیهی و مسلم  طور مثال در روستایی اصالح جاده جنبه معماگونه این وضع آن است که به

های زراعی،  د آبیاری، استفاده بهینه و کمتر از سموم و کود در زمینشود و فراتر از منافع شخصی است، اما در مورد بهبو انگاشته می

طور  همزیستی با زمین هنوز به. شود وگو هم نمی طور جدی بحث و گفت تنها به هیچ وجه بدیهی نیست، بلکه حتی در مورد آن به نه

منافع شخصی زمین را به زیر کشت کشاورزی که هرطور که مایل است و براساس . کامل در سیطره منافع اقتصادی شخصی است

شود، مشکلی ندارد، او هنوز  کند باعث فرسایش خاک می کند، با کود و سمومی که استفاده می رویه مصرف می برد، آب را بی می

 وظیفه کیست که قانون و مقررات را به اعضای جامعه ابالغ کرده یا به آنان آموزش دهد و از. عضو محترم و زحمتکش جامعه است

باید نسبت به منابع طبیعی . آنها بخواهد که قانون فرسایش خاک را رعایت و از سموم و کود بر اساس مقررات زمین استفاده کند

 .شود وجدان داشته باشیم و بدون وجدان هیچ تعهد و الزامی ایجاد نمی

 های همزیستی با زمین جایگزین

وقتی . توانیم تفاوت بین سنگ و نان را توضیح دهیم آن وقت چگونه میدهیم  وقتی منطق تاریخ گرسنه نان است به آن سنگ می

طور مطلق همه  به. خواهیم زمین همیشه به ما بهره برساند جنگیم، چگونه می که با زمین همزیستی نداریم، اما فقط با آن می

های زیستی که شاید اهمیت  گونه برخی از. حتی آنهایی که سود و منفعت اقتصادی ندارند. موجودات حق زندگی و حیات دارند

 .کنیم تا به آنها اهمیت اقتصادی بدهیم دلیل اهمیت آنها برای ما، از هر روشی که بتوانیم استفاده می اقتصادی ندارد، اما به

اری بسی. ایم اگر فقط بر اساس منافع شخصی از منابع طبیعی محافظت و تنوع زیستی آن را حفظ کنیم، کاری عبث و بیهوده کرده

از تنوع زیستی اکنون شاید هیچ منفعت اقتصادی نداشته باشند، پس آیا باید آنها را نابود کنیم؟ تنها راه جلوگیری از نابودی منابع 

این تعهد اخالقی نباید یک تصور ذهنی باشد، . طبیعی این است که با آن همزیستی و به منابع طبیعی تعهد اخالقی داشته باشیم

 ./حس کرد، فهمید و دوست داشتبلکه باید بتوان 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  !!دردی به نام واردات کاالی لوکس که انگار درمان ندارد؟دردی به نام واردات کاالی لوکس که انگار درمان ندارد؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ورود کاالهای لوکس، دردی از کشور را دوا نمی کند و باید همه مسوالن ذی ربط بسیج شوند تا 

 .درپسابرجام جلوی واردات کاالهای غیرضروری گرفته شود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت،تجارت و کشاورزی  محمدحسین میرمحمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار

کاالهای لوکس دولت باید به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی از واردات بی رویه :درخصوص واردات کاالهای لوکس گفت ،جوان

 .جلوگیری نماید

نباید فراموش کنیم که اعمال محدودیت به تنهایی کارساز نیست و باید از تولید داخل نیز حمایت ویژه صورت گیرد و :وی افزود

 . بستر برای رقابت کاالهای داخلی فراهم شود

  ورود کاالهای لوکس کاهش پیدا کرده است***

افراد سودجو با واردات :اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفتدر ادامه محمد علیپور کارشناس 

کاالهای غیر ضروری عمال فرصت شغلی را برای کشورهای دیگر فراهم می کنند، عالوه بر این ارزهایی که برای تامین نیازهای 

 .االهای لوکس شود،باید صرف واردات ک شود اساسی کشور و انتقال تکنولوژی ارائه می

باید همه مسوالن ذی ربط بسیج : ورود کاالهای لوکس، دردی از کشور را دوا نمی کند، تصریح کرد وی در ادامه با بیان اینکه 

 .شوند تا درپسابرجام، با تمهیدات اساسی جلوی واردات کاالهای غیرضروری گرفته شود
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  1۵: تاریخ

  هیات رئیسه موافقت می کند؟هیات رئیسه موافقت می کند؟/ / عارضه قلبی علت استعفای جالل پورعارضه قلبی علت استعفای جالل پور
سنگین از سمت خود استعفا داد اما هیات رئیسه رئیس اتاق بازرگانی ایران به دلیل بیماری قلبی و منع پزشکان به علت کار 

 .تصمیم در این خصوص را به بهبود شرایط جسمی وی موکول کرده است

محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران  ،برنگاران جواناقتصادی باشگاه خ گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار 

  .صبح امروز رسما از سمت خود استعفا کرد

پیش و هنگام روز  0.گفتنی است جالل پور  .منع پزشکان از کار سنگین عنوان کرد وی علت این کناره گیری را عارضه قلبی و

 .بازگشت از سفر کردستان دچار حمله قلبی شده بود

  :چنین عنوان کرد  نامه ای که در کانال تلگرامی خود منتشر کردهوی در 

 این عمرهای کوته و بی اعتبار

روزی که ازسوی کار آفرینان این کشوربه عنوان سخنگوی بخش .مهم ترین روزو بزرگترین افتخار زندگی من است605.خرداد05

امانت به من سپرده شد و مأموریتی بس خطیر و بزرگ پیش رویم آن روزکرسی ریاست اتاق ایران به . خصوصی ایران برگزیده شدم

. کرد تحریم های چندالیه، انباشت عظیم بیکاران و رکود مزمن کشوررا تهدید می.می دانستم کار بس دشواری پیش رو دارم. نهاد

یت سنگینی پذیرفته بودم وعهد مسئول .بنگاه ها ازنفس افتاده و حال اقتصاداصال خوب نبود. نبرد سنگین با تورم درجریان بود

 .کردم هرچه دارم برسر این خدمت بنهم

چه بسیار زنان و مردان پاک نهاد درهیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و سازمان اتاق که .بر این عهد صادقانه ایستادم و کوتاهی نکردم

ی بدنی و مهم ترازهمه، بسیج همه قوای این مأموریت مهم، تمام ساعات عمر من،تمام نیرو. دراین تالش بیش از من کوشیدند

 .عاطفی و روحی ام را می طلبید

در ابتدای .قلب من سابقه بیماری داشت اما گمان داشتم اشتیاق روحی خدمت به ایران عزیز این عضو بیمار را نیزهمراه خواهد کرد

توانستم کار را  یدأ ممنوع کردند اما نمیپزشکان،کار سنگین و پرتنش را اک. سال جاری عارضه قلبی، چند روزی بستری ام کرد

 .به خود گفتم باز می کوشم اما اجازه نخواهم داد تنش کار مرا بیازارد اما نشد. وانهم

دانستم  من که خود بارها بنگاه ساخته و برای توفیق آن جنگیده بودم نیک می.به باور من بنگاهها سرمایه اصلی اقتصادهر کشورند

وقتی مرگ بنگاهی را می دیدم، هنگامی که . ها، صدها وهزاران ایرانی است سرمایه گذاری و تالش سالیان دههربنگاه موفق عصاره 

گاه که درهرجا وهرسفر صدهاجوان الیق ایرانی از من تقاضای شغل داشتند چگونه  زانوزدن فعاالن اقتصادی را ناظربودم، آن

 !توانستم رنج نبرم؟ می

خارجی ایران درعرصه بین الملل در کنار سنگ اندازی و کلوخ پرانی داخلی دائما قلبم را  مشاهده هجوم یکپارچه دشمنان

 .کرد دار می جریحه

کردم که در این ساختار بزرگ وعریض و  حدیث بانفس می.گذرد نیستی زدم که تو ضامن همه آن چه می هرشب به خود نهیب می

اما مگر قلب آدمیزاد زبان آدمی سرش .ام وظیفه خود،خوب بکوشیتوانی درانج طویل تو عضو کوچکی هستی که باید تا می

 .دهد سوزد و کار دستت می می! شود؟ می

بینی  القصه،بامداد چهارشنبه دوهفته قبل پس ازبازگشت از سفرکردستان آنچه پزشکان پیش.این قلب دمدمی مزاج و فرصت طلب

 .و تسلی بخش ای است خنک تجربه. کردند پیش آمد،مرگ را به چشم دیدم می
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 :گفتمش

 کنی نمایی وپرهیزمی دیدارمی

 کنی بازار خویش و آتش ما تیز می

دانم در  می. کنند زا تا پایان عمر نهی می پزشکان صریحا مرا از اشتغال سنگین و تنش. ام رمقی نمانده حال در بستر بیماری افتاده

توان پذیرفت سخنگوی بخش خصوصی،  نجات اقتصاد ملی نمیبحبوحه کارزار سخت، شما زنان ومردان کارآفرین ایرانی، برای 

 .علیهذا امروز اقتضای خدمت به شما، استعفا از ریاست اتاق ایران است.ناقص و نیمه کاره درخدمتتان باشد

 .شناسی و امانتداری و متکی برعقل و تدبیراست این استعفا قطعی ازسروظیفه

خواهم این  از شما می.ری می کنم واز تقصیر و قصور خود عذر خواهمدر کمال فروتنی ازتک تک شماعزیزان سپاسگزا

 .خدمتگزارکوچک را عفو و از دعا فراموش نکنید

هایتان راغنیمت شمرید و قدر  فرصت. فرصت خدمت به این سرزمین جاودانه و این مردم خوب برای هرکس بهاری زودگذراست

 .بدانید

 .فردا بی شک از آن ایران است

 ارادتمند

 حسن جالل پورم

 انتخابات ،رییس اتاق بازرگانی ایران را تعیین می کند

الزم به ذکر است رییس اتاق بازرگانی ایران بر اساس بیشترین اراء اعضای این اتاق تعیین می شود،گفتنی است داشتن کارت 

 .ستعضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن ا

. رای به ریاست این اتاق انتخاب شد 91.، محمد نهاوندیان با کسب 680.در دور هفتم انتخابات ریاست اتاق بازرگانی در اسفند 

وی به دلیل طوالنی شدن مدت حضورش در دولت از ریاست اتاق ایران استعفا کرد ، پس از آن غالمحسین شافعی جایگزین 

 .ق ایران، محسن جالل پور جایگزین غالمحسین شافعی شدنهاوندیان و سپس در دوره هشتم اتا

 استعفای جالل پور پذیرفته می شود؟ ***

: محمدرضا انصاری یکی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خبر استعفای محسن جالل پور را تأیید کرد و اذعان داشت

 .پذیرش این استعفا بستگی به رأی هیات نمایندگان دارد

جلسه انتخابات بعد از بهبودی جسمانی جالل پور تشکیل خواهد شد و بر اساس آرا تصمیم گیری می : همچنین بیان کردوی 

 .بر اساس شواهد و شنیده ها تعیین تکلیف رئیس اتاق بازرگانی ایران به بعد از بهبود ایشان موکول می شود.شود
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

آب و ایجاد ارتباط بین مدیران آب و ایجاد ارتباط بین مدیران   اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با هدف تبادل نظر در مورد اقتصاداولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با هدف تبادل نظر در مورد اقتصاد

    ..شودشود  های نظارتی در اتاق ایران برگزار میهای نظارتی در اتاق ایران برگزار می  ارشد بخش آب، سیاستگذاران، دانشگاهیان و دستگاهارشد بخش آب، سیاستگذاران، دانشگاهیان و دستگاه

دی در نظام ارزش گذاری اقتصا»: به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی خبرگزاری فارسبه گزارش 

گذاری و  های سرمایه فرصتها و ضرورت»، «مدیریت عرضه، تقاضا و الزامات اقتصادی در مدیریت منابع آب»، «تخصیص منابع آب

گذاری  های قیمت الزامات اقتصادی در تعیین مدل»، «های آب، فاضالب و نوآوری مالی مشارکت بخش خصوصی و عمومی در طرح

اقتصاد آب بدون درآمد، اقتصاد آب و توسعه پایدار و »، «دهای اقتصاد چرخشی در بخش آبکاربر»، «آب و خدمات فاضالب

 .روند شمار می از جمله محورهای این همایش به« حسابداری آب

محمد حسین شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در مورد این همایش که با شعار اقتصاد، 

های  اتاق ایران به عنوان یکی از برگزارکنندگان این کنفرانس به ارائه نتایج پروژه: شود، گفت و محیط زیست برگزار میبهداشت 

 .پردازد مطالعاتی خود از دیدگاه بخش خصوصی می

تحلیل جایگاه تجارت  گیری و وری و کاهش منازعات مربوط به آب، اندازه اثرات بالقوه ایجاد بازار آب بر ارتقای بهره: وی تصریح کرد

زراعی و )آب مجازی در بخش صنعت و معدن ایران، برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفته ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی 

های  های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن در بخش ، بررسی نظام نرخ گذاری و قیمت تمام شده آب در ایران، تاثیر حامل(باغی

، از جمله مهمترین عناوین پروژه هایی است که توسط اتاق ایران مورد (کارگاه)ور، و خصوصی سازی در صنعت آب اقتصادی کش

 .کند به گفته شریعتمدار، اتاق ایران دستاوردهای تخصصی خود را نیز در نمایشگاه جانبی کنفرانس ارائه می.توجه قرار گرفته است

  .شود المللی برج میالد برگزار می های بین مرداد در سالن همایش 3و  1این همایش روزهای : افزاید این گزارش می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۵۹/۵۹/۵۹:  تاریخ

دانشکده جدید دامپزشکی دانشکده جدید دامپزشکی   00تاسیس تاسیس / / مردادمرداد  2.2.نام چهارمین انتخابات نظام دامپزشکی از نام چهارمین انتخابات نظام دامپزشکی از   آغاز ثبتآغاز ثبت

  در دانشگاه آزاددر دانشگاه آزاد
 0.نام کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات نظام دامپزشکی از  سال تأخیر، ثبت 6پس از : رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت 

 . ط آن، فعالیت پنج ساله اعضای نظام دامپزشکی در استان مربوطه استشر شود که پیش مرداد در سراسر کشور آغاز می

سال اخیر  09های  ، محمدرضا صفری، پیش از ظهر امروز در نشست خبری به فعالیتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در طول : ازمان که در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده اشاره کرد و گفتسازمان نظام دامپزشکی و قوانین مرتبط با این س

ای دامپزشکی باید  نامه تأکید شده که صالحیت حرفه ایم که در هر سه آیین نامه مهم را از تصویب دولت گذرانده آیین 6سال،  09

 .به تأیید سازمان نظام دامپزشکی برسد

سال اخیر مسؤولیت صدور پروانه و مجوزهای مرتبط با دامپزشکی برعهده  0دامپزشکی، تا به گفته این مسؤول، در سازمان نظام 

هزار پروانه اعم از  931هزار و  63جهاد کشاورزی هر استان بود که این مهم به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شد و تاکنون 

و تغییر کاربری مرتبط با سازمان نظام دامپزشکی به امضای  برداری، توسعه، بهسازی، نوسازی موافقت اصولی، پروانه تأسیس یا بهره

 .ها رسیده است رؤسای استان

زمانی که صدور پروانه دامپزشکی برعهده وزارت جهاد : وی به مزایای واگذاری اختیارات دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت

 .شود ای انجام می روز بدون هزینه 1نگین این کار در شد، اما اکنون به طور میا روز زمان صرف می 19تا  59کشاورزی بود، 

نفر اعضای  199.ساالنه : وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار اعضای عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور اشاره کرد و گفت

اینها دارای دکترای  نفر از 998نفر عضو سازمان نظام دامپزشکی هستند که  6.9هزار و  65شود و اکنون  این سازمان اضافه می

 .نفر دکترای عمومی دامپزشکی دارند 389هزار و  5.تخصصی دامپزشکی بوده و 

 .هد به گفته صفری، بقیه اعضای سازمان نظام دامپزشکی را کارشناسان ارشد، کارشناس و تکنسین دامپزشکی تشکیل می

های کشور اشاره کرد و  التحصیل دامپزشکی از دانشگاه رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین به ظرفیت مازاد نیروی فارغ

ایم که ظرفیت پذیرش دانشجویان  اینکه از سال گذشته، طبق هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با وزارت علوم، درخواست کرده

 .های کشور کاهش یابد دامپزشکی در دانشگاه

های سراسری سال گذشته ظرفیت  با آنکه دانشگاه: اد کرد و گفتصفری از برخورد دانشگاه آزاد در برابر کاهش ظرفیت پذیرش انتق

دانشکده جدید دامپزشکی در سراسر  3اند، اما دانشگاه آزاد به دنبال تأسیس  درصد کاهش داده 69تا  09پذیرش را در این رشته 

 .ع بیشتر بررسی شودای متشکل از اعضای سازمان نظام دامپزشکی این موضو کشور است و بنا شده تا با تشکیل کمیته

تا به : های بدوی و عالی انتظامی در سازمان نظام پزشکی، خبر دیگری بود که صفری به آن اشاره کرد و گفت فعال شدن هیأت

ایم که سه چهار سال روی میز  هایی داشته پرونده در هیأت عالی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته و حتی پرونده 016امروز 

ها به روز شده و آخرین پرونده های تشکیل شده در حوزه تخلفات دامپزشکی مربوط به یک  اما اکنون رسیدگی به پروندهمانده بود، 

 5.این کمیته را در کنار : وی از تشکیل کمیته دامپزشکی نظامی و پدافند غیرعامل در این سازمان خبر داد و گفت.ماه اخیر است

 .حوزه سالمت غذا و مبارزه با پدیده بیوتروریسم در بخش نظامی کشور فعالیت کنیمایم، تا در  کمیته تخصصی تشکیل داده
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بازنگری محتوای آموزش دکترای عمومی دامپزشکی متناسب با علوم روز خبر دیگری بود که رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور 

ما از بانوان هستند، کمیته تخصصی بانوان دامپزشک را در کنار این با توجه به اینکه بخشی از دامپزشکان   :به آن اشاره کرد و گفت

 .ایم های شغلی تشکیل داده فراخور به ضرورت

این اختالفات در برخی : صفری همچنین به اختالف نظرهایی با سازمان دامپزشکی کشور در حوزه صدور پروانه اشاره کرد و گفت

مورد پروانه صادر  099آزمایشگاه و مرکز واکسیناسیون دامپزشکی   یک،موارد جدی است و تا کنون در حوزه پروانه داروخانه، کلین

 .ایم کرده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.6019191999385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950505000684


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

236 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  صادرات مازاد، ناشی از سوءمدیریت استصادرات مازاد، ناشی از سوءمدیریت است.../ .../ بردبرد  کشاورزی ایران از رنجی که میکشاورزی ایران از رنجی که می
آمده  های پیش مشی کالن وزارت جهاد کشاورزی تعامل و رقابت با دنیا و نه ستیز و نیز خلق مزیت و ارزش و استفاده از فرصت خط

زنی خود را در رقابت با اتحادیه  ارتباط و برخورداری علم روز کشاورزی، قدرت چانه خواهیم ضمن ایجاد است، به این معنی که می

 .اروپا یا روسیه افزایش بدهیم

مشی کالن وزارت جهاد کشاورزی تعامل و رقابت با دنیا و نه ستیز و نیز خلق مزیت و ارزش و استفاده از  خط

ایجاد ارتباط و برخورداری علم روز کشاورزی، قدرت  خواهیم ضمن آمده است، به این معنی که می های پیش فرصت

 .زنی خود را در رقابت با اتحادیه اروپا یا روسیه افزایش بدهیم چانه

وگو با خبرنگار ایانا  ریزی، اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت فاطمه پاسبان، عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه

سال آینده کشورها تنها توانایی تولید برای مصرف جمعیت خود خواهند داشت؛ بنابراین این  09در ": با بیان این مطلب گفت

پرسش جدی است که ایران گندمش را از کجا باید وارد کند؟ آیا با تأکید بر منفعت اقتصادی، نباید برای نسل فعلی و نسل بعدی 

منابع آب و خاک خود هستیم، کشورهای دیگر نیز به فکر منابع آب و طور که ما به فکر  ریزی کنیم؟ همان سال آینده برنامه 09در 

 ".خاک خود هستند

صادرات ": های مختلف محصوالت و صنایع کشاورزی افزود وگو درباره صادرات مازاد تولید در بخش وی در بخش دیگر از این گفت

صادرات . بکنیم، محصول روی دستمان مانده استچون نتوانستیم مدیریت . مازاد ناشی از سوءمدیریت است و نه مدیریت صحیح

 ".سازی منابع برای ایجاد تقاضا کاالهای داخلی در بازار هدف در جهت ایجاد یک ارزش اضافی است معنایش بهینه

ریزی، اقتصاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزی خانوادگی در  عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه

دولت در این کشورها نهادهای خانوادگی را به قدری توانمند کرده ": شورهای توسعه یافته نهادسازی شده است، خاطرنشان کردک

سازی  در این مسیر بابت تشکل. دهند که بدون دخالت دولت، همه کارها از تولید گرفته تا بازاریابی و فروش را خودشان انجام می

خوار  خر و نزول به همین دلیل پای سلف. بینیم هایی نمی گذاری ما در کشورمان چنین سرمایه .گذاری کرده است آنها سرمایه

شود که مازاد تولید هم شکل  زنجیره عرضه محصوالت، باعث می... برد شود و سود کشاورز را به یغما می مان باز می راحتی به مزارع به

دلیل نبود سیستم  به": ذکر کرد و ادامه داد "شده ی و کاهش هزینه تمامافزایش کارآی"را باعث  "زنجیره عرضه"پاسبان ".نگیرد

هایی نیاز به پول دارند و این پول چگونه باید عرضه شود؛ این درحالی است که بسیاری از افراد که  دانیم چه گروه عرضه نمی

ای روی این موارد صورت  اند، اما بررسی جدی اند، از وام برای مقاصد دیگری استفاده کرده ارتباطی با کشاورز و کشاورزی نداشته

برد به همین دلیل قادر نبوده  کند که از کمبود متخصص رنج می ای ذکر می وی وزارت جهاد کشاورزی را وزارتخانه".نگرفته است

ث آمایش سرزمین این حرف تکراری است که بح"پاسبان با اشاره به اینکه .کارنامه موفقی در بخش کار راهبردی از خود ارائه دهد

متخصص است که به مدیر خود ": درباره نقش متخصصان در این وزارتخانه تصریح کرد "در حوزه کشاورزی را باید تدوین کنیم

وزارت جهاد . شود ها مشاهده می اند و یک خالء بسیار عمیق در این زمینه دهد، بسیاری در این بخش بازنشسته شده اندیشه می

بینی که بتواند بگوید تولید امسال چقدر  یک الگوی پیش. های منسجم واقعی برخوردار نیست ایگاه دادهکشاورزی خود از یک پ

هر وزیری که به وزارت جهاد . هایی داریم، آیا باید صادر کنیم و آیا باید وارد کنیم، واقعاً نداریم خواهد شد، چه کمی و کاستی

 ".رود کاری از پیش نمیکشاورزی گمارده شود، تا این معضالت وجود دارد 
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 هامصاحبه، سخنرانی، بازدید
 ایرنا - ۵5/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

 درصدی دانشجویان دامپزشکی در دانشگاه های سراسری 3۵کاهش /سازمان دامپزشکی در تنگنای جدی منابع مالی است

: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه بخش دامپزشکی کشور با تنگنای منابع مالی مواجه است، گفت -ایرنا -تهران

 . ن دامپزشکی کشور در دست پیگیری استتخصیص بخشی از اعتبارات حوزه سالمت به سازما

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدرضا صفری روز سه شنبه در نشست خبری تشریح اهم فعالیت ها و برنامه های این سازمان 

ا تالش است ام 605.آخرین مکاتبات ما در زمینه تخصیص اعتبارات نظام سالمت مربوط به پایان سال : در پاسخ به ایرنا افزود

 .در مجلس نیز شده است 01فراوانی برای پیش بینی بودجه در سال 

ما و سازمان دامپزشکی تالش کرده ایم باوجود قول مساعدی که در مجلس شورای اسالمی داده شد حداکثر پنج : وی اظهار داشت

 .استدرصد از بودجه سالمت در اختیار حوزه دامپزشکی قرار گیرد که متاسفانه عملیاتی نشده 

تاکنون قول مساعدی درباره تخصیص پنج درصدی اعتبارت حوزه سالمت به سازمان دامپزشکی کشور دریافت نکرده : وی ادامه داد

 .ایم و همچنان این موضوع در دست پیگیری است

تامین : دارد، افزودرئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با بیان اینکه وزارت بهداشت برنامه های فراوانی در حوزه سالمت در نظر 

اعتبار برای اجرای این برنامه ها از دغدغه های وزیر بهداشت است اما معتقدم در بحث فنی و تخصصی وقتی موضوع سالمت جامعه 

مطرح می شود باید همه ابعاد سالمت دیده شود؛ در صورتی که یک بعد آن نیز مورد توجه قرار نگیرد به طور مثال اگر برای 

ری تب مالت، تب کریمه کنگو و آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، منابع مالی مناسبی برای واکسیناسیون و یا معدوم پیشگیری بیما

 .سازی لحاظ نشود، می تواند مشکالت عدیده ای را ایجاد و سالمت جامعه را با مخاطراتی مواجه سازد

زینه بیشتری برای درمان مردم در نظر گرفته شود؛ به اگر بخش دامپزشکی در نظام سالمت دیده نشود باید ه: صفری اضافه کرد

تازگی مجلس شورای اسالمی به نگاه جامع محوری در حوزه سالمت و دامپزشکی رسیده است و امیدواریم این نگاه به قانون و 

 .بودجه و اعتبار تبدیل شود

 درصدی پذیرش دانشجوی دامپزشکی  69کاهش ** 

درصد با کاهش پذیرش  69تا  09با توجه به اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر، بین  :رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت

 .دانشجویان دامپزشکی در دانشگاه های دولتی سراسر کشور مواجه شده ایم که این اقدام مثبتی است

بخش کشاورزی و به گفته وی، طبق ماده سه قانون افزایش بهره وری، وزارت علوم مکلف است مالک پذیرش دانشجو در 

 .دامپزشکی را با توجه به اعالم نیاز وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور انجام دهد

در دو سال اخیر با پیگیری فراوان سازمان نظام دامپزشکی و شورای راهبردی که در وزارت جهاد کشاورزی شکل : صفری افزود

؛ بنابراین در بخش دانشگاه های دولتی، ظرفیت پذیرش دانشجو باید به تصویب گرفته، میزان نیاز به وزارت علوم اعالم شده است

 .شورای دامپزشکی برسد که این مهم عملیاتی شده است

از دی ماه سال : وی با بیان این که تاکنون دانشگاه آزاد اسالمی از کاهش پذیرش دانشجوی دامپزشکی تمکین نکرده است، گفت

 .ذیرش دانشجوی دانشگاه آزاد در شورای دامپزشکی تاکید کرده استگذشته وزیر علوم بر تصویب پ

سال گذشته دانشگاه آزاد اسالمی : وی با اشاره به اینکه جلوی تاسیس دانشگاه های جدید دامپزشکی گرفته شده است، اظهارداشت

جویان، استادان، سازمان دامپزشکی و دانشگاه جدید دامپزشکی کرد که با مخالفت خانواده دامپزشکی، دانش 3اقدام به راه اندازی

سازمان نظام دامپزشکی مواجه شده که البته مجوز یکی از این دانشگاه ها مربوط به شهر بافق یزد و پیش از این مصوبه بوده که 
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 .تاکنون متوقف شده است

 خدمات بیمه ای بخش کشاورزی ارتقا یافت ** 

فاهم خوبی با بیمه ایران داریم که خوشبختانه کمک می شود تا واحدهای فعال ت: وی درباره خدمات بیمه ای کشاورزان نیز گفت

 .در حوزه کشاورزی از شرایط بیمه ای تخصصی با کیفیت مناسب استفاده کنند

 آبان ماه 9برگزاری چهارمین دوره انتخابات سراسری سازمان نظام دامپزشکی کشور ** 

ز برگزاری چهارمین انتخابات سراسری سازمان نظام دامپزشکی در هفتم آبان ماه رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در ادامه ا

ثبت نام الکترونیکی کاندیداهای چهارمین انتخابات سراسری سازمان نظام دامپزشکی کشور پس از : امسال در کشور خبرداد و گفت

 .مردادماه آغاز می شود 9.تاخیر سه ساله از 

کاندیداها، تشکیل ستاد اجرایی انتخابات در سازمان مرکزی نظام دامپزشکی و تعیین هیات های البته ثبت نام : وی اظهارداشت

 .مردادماه آگهی ثبت نام کاندیدها را انتشار می دهیم 9.نظارت و اجرایی در استان ها انجام شده است و از 

به طوری که پیش از این اعضای شورای استانی انتخابات پیش رو، دارای ویژگی تغییر ظرفیت شورای استان هاست : وی اضافه کرد

نفر عضو فعال هفت نفر  199بودند، اما در دوره جدید برای استان های کمتر از ( یک مدیرکل انتصابی و هشت نفر انتخابی)نفر  0

رای استان های باالی نفر عضو شورا و ب 0نفر عضو فعال،  199، استان های دارای باالی ( یک نفر انتصابی و هفت نفر انتخابی)عضو 

 .نفر عضو تعیین شود ..یک هزار نفر 

 هزار نفر  63صدور پروانه برای بیش از ** 

 .0از مهرماه : صفری، صدور پروانه فعالیت دام، طیور و آبزیان را یکی از اقدامات مهم توسط سازمان نظام دامپزشکی دانست و گفت

انه بهره بردرای اعم از موافقت اصولی، تاسیس، بهره برداری، توسعه، بهسازی و فقره پرو 931هزارو  63تا پایان تیرماه امسال، 

 .نوسازی و تغییر کاربری فعالیت توسط سازمان دامپزشکی در استانها با امضای رئیسان استان ها صادر شده است

ار نفر از آنها در بخش خصوصی هز 69عضو است که  6.9هزار و  65به گفته وی، هم اکنون سازمان نظام دامپزشکی کشور دارای 

 .دامپزشکی فعالیت دارند

به منظور دفاع از حقوق صنفی دامپزشکان و بهره برداران این بخش فعالیت خود را  693.سازمان نظام دامپزشکی کشور از سال 

 .آغاز کرده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  اجازه انتقال حتی یک قطره از آب کارون را نمی دهیماجازه انتقال حتی یک قطره از آب کارون را نمی دهیم: : نماینده ولی فقیه در خوزستاننماینده ولی فقیه در خوزستان
 متاسفانه خوزستان با این: نماینده ولی فقیه در استان خوزستان به سخنان یکی از مسئوالن کشور اشاره کرد و گفت

همه مشکالتی که دارد اما برخی مشاهیر اخیرا گفتند باید آب خوزستان منتقل شود و این سخنان برای من خیلی 

 .عجیب بود

اهواز با ( ره)های نمازجمعه در مصالی مهدیه امام خمینی آیت سیدمحمدعلی موسوی جزایری امروز در خطبه به گزارش جماران،

امسال پس از چندسال خشکسالی شاهد بارندگی های خوب و زیادی : خوزستان اظهارداشتتاکید بر مشکالت موجود کشاورزی 

بودیم به طوریکه سدهای این استان به خوبی تغذیعه شدند اما متاسفانه همچنان به برخی شهرستانهای این استان اجازه کشاورزی 

امسال شاهد بودیم با وجود پرشدن دریاچه سدها سازمان  :وی با اشاره به عدم همکاری آب و برق با کشاورزان افزود.داده نمی شود

آب و برق به برخی کشاورزان اجازه کشت را با این عنوان که آب کافی نداریم نداده که این برای کشاورزان استان بسیار سخت 

خوزستان با این همه  متاسفانه: نماینده ولی فقیه در استان خوزستان به سخنان یکی از مسئوالن کشور اشاره کرد و گفت.است

مشکالتی که می بینیم دارد اما برخی مشاهیر اخیرا گفتند باید آب خوزستان منتقل شود و این سخنان برای من خیلی عجیب 

بنا ندارم فعال جواب این شخص را خودم بدهم اما از زبان مردم عزیز و زحمتکش خوزستان تاکید می کنم اجازه : وی افزود.بود

 .قطره از آب کارون را نمی دهیمانتقال حتی یک 

نباید بر این مردم که عاشق و شیفته اهل بیت عصمت و طهارت هستند اینگونه کار را سخت کرد و : آیت اهلل موسوی جزایری گفت

 .باید مسئوالن برای مردم در زمینه کم آبی تدبیری کنند

برخی مدیران این حقوق ها را برای خود تعریف : ز گفتوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره مسئله حقوق های نجومی نی

 .کردند و ظواهر قانونی را رعایت کردند اما بحمدهلل مشخص شد شاید حتی هزار نفر از هزاران مدیران کشور اینگونه نیستند

مانند وزیران و نماینده ها  خوشبختانه بسیاری از مدیران عالی کشور: امام جمعه اهواز با اشاره به پاک دستی اکثر مدیران بیان کرد

 .این کار را نکرده اند و این موضوع بیشتر از سوی برخی مدیران بانکی و بیمه ای بوده است که خا را شکر برای مردم آشکار شد

بیر این مسئله به همگان نشان داد قوانین و نظامنامه های پرداختی اشکاالت جدی دارد و همگان باید برای این مسئله تد: وی گفت

پیشنهاد دادیم یک کار اصولی و دقیق صورت بگیرد و با ارائه یک نظامنامه دقیق میزان : نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت.کنند

 .حقوقها مشخص شود و راه را بر سوءاستفاده گران ببندند

/news/fa/ri.iana.www//:http6011.D%/0%83%D0%81%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

  شده طرح تحول سالمتشده طرح تحول سالمت  پیشگیری، اصل فراموشپیشگیری، اصل فراموش
 مدیر روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران -امیر حیدری 

و نه آنکه با عدم رعایت سالمت غذا و تغذیه صحیح،  "انسان سالم باید سالم بماند" خداوند در قرآن به این نکته تأکید دارد که

های انسانی و مادی برای برگرداندن  های گزاف و به هدر رفتن سرمایه افراد گرفتار درد و درمان شوند و بعد با گرفتاری زیاد و هزینه

حفظ سالمت جامعه در اولویت نسبت به درمان  "سالمتتحول "شود که در طرح  جا مشخص میاز همین .سالمت تالش کنند

شده از سوی مقام معظم رهبری، پیشگیری مقدم بر درمان اعالم شده است و این نکته  های تأمین سالمت، ابالغ در سیاست. است

بابت باید تشکر کرد، ریزی خوبی شده که از این  گذاری و برنامه مهمی است، اما در طرح تحول سالمت برای دارو و درمان سرمایه

 . ریزی مناسب صورت نگرفته است گذاری کافی نشده و برنامه ها سرمایه اما برای سالم ماندن انسان

هوای پاک، آب سالم، غذای سالم، تغذیه صحیح، محیط زیست سالم، ": کند عبارتند از ها را حفظ می عواملی که سالمت انسان

 ."فردی و اجتماعی و پیشگیری نسبت به حوادث شرایط روحی روانی مطلوب، رعایت بهداشت

. ها نشود محیطی باعث شده است که هوای پاک وارد شش های زیست های هوا و خشکی و آلودگی امروز شهرنشینی و آلودگی

از دخانیات متأسفانه برخی از افراد با استفاده . های زیاد هوا اثرات نامطلوب بر سالمت سیستم تنفسی و بدن انسان دارند آلودگی

کنند و سالمت خود را بیشتر به خطر  ها و خون خود می مثل سیگار و بدتر از آن قلیان ترکیبات نامطلوب زیادی را وارد شش

های آلوده زیادتر شده و در آینده بیشتر  های آلوده رو به افزایش است و با خشکسالی و کمبود آب استفاده از آب امروز آب.اندازند می

عنوان آب کشاورزی و حتی شستشوی محصوالت غذایی  های آلوده در شهرها، در صنایع غذایی، به ستفاده از آبا. خواهد شد

ها برای تولید سبزیجات و محصوالت غذایی خطر  استفاده از پساب. کنندگان داشته باشد تواند اثرات بسیار بد بر سالمت مصرف می

هایی چون میوه و سبزی باعث تجمع نیترات  ی شیمیایی بیش ازحد برای فراوردهاستفاده از کودها. بسیار بزرگی برای جامعه است

 .شود زایی آنها می در آنها و سرطان

آماری که توسط معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه شده گویای مشکالتی است که در جامعه رو به  

هزار مرگ در سال به علت فشار خون وجود دارد،  86میلیون نفر فشار خون دارند،  9.هفت میلیون نفر دیابت دارند، : افزایش است

هزار  69شود و  هزار مورد جدید ابتال به سرطان در کشور شناسایی می 09ساالنه بیش از درصد جامعه مشکل افسردگی دارند،  06

هزار مبتال به سرطان در کشور وجود دارد که تمام این افراد نیازمند  699در حال حاضر . کنند مبتال به سرطان نیز فوت می

که در صورت آلوده  طوری ساز سرطان است، به وامل زمینهمراقبت، درمان، نگهداری و تسکین درد هستند، مواد غذایی ناسالم از ع

ثابت شده که مواد غذایی . زا بودن آنها وجود دارد بودن مواد غذایی، و عدم دقت کافی در تولید نگهداری و فرآوری، خطر سرطان

و سبزیجات تولیدی وجود  جات این در حالی است که نیترات بیش از حد مجاز در برخی از صیفی. زا هستند حاوی نیترات، سرطان

همچنین فلزات سنگین مانند آرسنیک، . شود عنوان نگهدارنده استفاده می شده نیز از نیترات به در برخی از محصوالت فرآوری. دارد

ن کنترل کافی روی مقدار ای. شوند های دیگر می زایی دارند یا باعث بیماری اثرات سرطان... سرب، جیوه، نیکل، کروم، کادمیوم و

های دیگر در محصوالت  همچنین کنترل کافی روی وجود افالتوکسین و مایکوتوکسین. فلزات سنگین در محصوالت وجود ندارد

ای بعد از برداشت  شده شود و فرآوری کنترل ای توزیع می صورت فله های تازه که به مثالً باید توصیه کرد پسته. کشاورزی وجود ندارد

 . ال وجود آفالتوکسین در آنها زیاد استندارند مصرف نشود چون احتم
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ترین در مردان و زنان کشور عنوان شده و با توجه به  ترین سرطان در مردان ایرانی و کشنده در حال حاضر سرطان معده شایع

داشتی های به رفت، اما با افزایش مراقبت شمار می سرطان نخست در کشورهای غربی به 9.سال پیش سرطان معده جزو  19اینکه، 

 . های مطرح خارج شده است، ولی در ایران رو به افزایش است در آن کشورها سرطان معده از فهرست سرطان

اند انتظار داریم که به امر سالمت غذا توجه بیشتری  از همه مسئوالن که درباره تولید و نظارت بر سالمت غذا مسئولیت پذیرفته

متخصص در علوم و صنایع غذایی انتظار داریم که در جهت سالمت غذا بیشتر تحقیق و از دانشگاهیان و کارشناسان . داشته باشند

از صاحبان صنایع . سازی بیشتر غذا ارائه دهند بررسی کرده و روشنگری بیشتری در مشکالت داشته و راهکارهای الزم برای سالم

های نظارتی انتظار داریم که صنایع  از دستگاه. ود بدانندترین عامل کیفی و تبلیغاتی خ عنوان اصلی انتظار داریم سالمت غذا را به

از مسئوالن درجه اول دولت انتظار داریم که به این نکته . کیفی و سالم را به مردم بشناسانند و صنایع متخلف را بیشتر کنترل کنند

دجه زیاد در تولید و واردات دارو و بیشتر توجه کنند که اگر هوا، آب، غذا و محیط زیست سالم شود نیاز به مصرف سرمایه و بو

از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داریم که سالمت محصول تولیدی را . قیمت برای درمان نخواهد بودتأمین امکانات بیشتر و گران

ر داریم نهاد انتظا های مردم های تخصصی و انجمن از انجمن. ریزی کنند ترین هدف تولید در نظر بگیرند و برای آن برنامه مهم

های انتخاب مواد غذایی سالم از ناسالم را به  تر کار کنند و برای آگاهی بیشتر مسئوالن و مردم تالش بیشتری کنند و راه جدی

از واردکنندگان محصوالت غذایی و مسئوالن نظارت بر سالمت مواد غذایی وارداتی انتظار داریم که هیچ نوع عذر . مردم بشناسانند

کنندگان انتظار  پذیرند و فقط بر اساس سالمت جامعه برای مجوز واردات محصوالت غذایی تصمیم بگیرند و از مصرفای را ن و بهانه

های مختلف در  سوز همچون سرطان های خانمان تر باشند تا بیماری تر و کیفی دنبال محصوالت سالم داریم در انتخاب مواد غذایی به

 ./ها است، تأمین شود ندن انسانکشور کاهش یابد و هدف اصلی که سالم ما
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵3: تاریخ

  استاست  ""حسابیحسابی  خوشخوش""بهترین وثیقه مشتریان بهترین وثیقه مشتریان 
حسابی است همچنان  بهترین وثیقه مشتریان خوش: مدیرعامل بانک توسعه صادرات در جریان سفر خود به استان یزد اعالم کرد

 .که سابقه و اعتبارسنجی مشتری توسط بانک در تعامل طرفین دارای اهمیت است

حسابی  ثیقه مشتریان خوشبهترین و: مدیرعامل بانک توسعه صادرات در جریان سفر خود به استان یزد اعالم کرد

 .است همچنان که سابقه و اعتبارسنجی مشتری توسط بانک در تعامل طرفین دارای اهمیت است

نرخ سود : آبادی در جمع صادرکنندگان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد گفت به گزارش خبرنگار ایانا، علی صالح

طور مثال اگر صندوق  درصد امکان کاهش وجود داشته باشد، به 3.ایم که تا  نظر گرفته درصد است، اما تخفیفاتی در 8.تسهیالت 

 .شود ضمانت صادرات بازپرداخت را تضمین کند، صادرکننده از دو درصد تخفیف برخوردار می

ای نزد  منابع سپرده میلیارد ریال در استان بوده است درحالی که 099هزار و  تسهیالت پرداختی شعبه یزد سه: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد ریال بوده است 039تنها شعبه این بانک در یزد 

تواند از خدمات و تسهیالت جدید  هر شرکتی به کشور روسیه صادرات داشته باشد، می: مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود

کید دارد، لذا مشتریان باید استانداردهای روسیه البته روسیه بر کیفیت کاال تأ. سرمایه در گردش بانک توسعه صادرات استفاده کند

صادرکنندگان ایرانی می توانند بانک طرف حساب خود را که در اعتبارسنجی بانک توسعه : آبادی ادامه داد صالح.را رعایت کنند

عتباری به نفع آن کشور وی از آمادگی این بانک برای باز کردن خط ا. صادرات امتیاز الزم را کسب کرده باشد به بانک معرفی کنند

 .صورت ارزی و همچنین تنزیل اعتبار اسنادی مشتریان در بانک توسعه صادرات خبر داد و خریداران به

مشتری عضو باشگاه مشتریان بانک  699تاکنون یک هزار و : کند، تصریح کرد وی با اعالم اینکه بانک کنار مشتری معنا پیدا می

 .های خود را به بانک منتقل کنند توانند پیشنهادها و دیدگاه طریق می اند و از این توسعه صادرات شده

ای در کشور باید بتواند حداقل از یک خدمت این بانک  بانک توسعه صادرات در پی این است، هر صادرکننده: آبادی یادآور شد صالح

مدیره این بانک از طرح فوالد آلیاژی ایران  ای هیأتروزه خود به یزد به همراه تعدادی از مدیران و اعض وی در سفر یک.مند شود بهره

در این بازدید راهکارهای . و شرکت مجمتع فوالد ارد کان که توسط بانک توسعه صادرات ایران تأمین مالی شده، بازدید کردند

 ./افزایش همکاری و تعامل بانک با این دو شرکت به بحث و تبادل نظر گذاشته شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

بهره برداری از اطالع رسانی مروجان در بهره برداری از اطالع رسانی مروجان در / / ای شدای شد  یک بانوی مروج، مانع خسارت مگس میوه مدیترانهیک بانوی مروج، مانع خسارت مگس میوه مدیترانه

  موفق با عارضه خشکیدگی خرما و یا سن گندمموفق با عارضه خشکیدگی خرما و یا سن گندممبارزه مبارزه 
در نشستی با حضور رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تعدادی از مدیران ترویج کشاورزی، گزارش مقدماتی 

 .ر گرفتاجرای پایلوت طرح نظام نوین ترویج کشاورزی توسط خاوازی معاون ترویج این سازمان ارائه شد و مورد نقد و ارزیابی قرا

در نشستی با حضور رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و تعدادی از مدیران ترویج کشاورزی، گزارش  

مقدماتی اجرای پایلوت طرح نظام نوین ترویج کشاورزی توسط دکتر خاوازی معاون ترویج این سازمان ارائه شد و 

 .مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت

حاضران نظرات خود را در خصوص تدوین نسخه  روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،به گزارش ایانا از 

 .نهایی این گزارش و ارائه آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه کردند

رویج نظام نوین ت از طرح جهاد کشاورزی سخنانی با اشاره به بازدید وزیر در این نشست، زند معاون وزیرجهاد کشاورزی در

جهاد  وزیر: کشاورزی در استان کرمانشاه و با تمجید از مدیریت خیلی خوبی که در جریان اجرای طرح انجام می شود، اظهار داشت

کشاورزی با شنیدن گزارش فعالیت مروجین اظهار رضایت کرد و در نشستی که با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس انجام شد 

رد که همگان را به این باور رساند که این جریان اتفاقی مبارک جهت ساختارسازی و انتقال دانش موضوع طرح نظام نوین را ارائه ک

و پرورش نیرو برای آینده بوده است و مراکز جهاد کشاورزی در فعالیت خود از دانش، تحرک و اراده خوبی در کار خود برخوردار 

فوق لیسانس و لیسانس از ظرفیت 8 شاورزی دارای تحصیالت دکتریهمکاران ما در مراکز خدمات جهاد ک: زند ادامه داد.هستند

خوبی برای مدیریت آینده برخوردار بوده و با ایجاد تحرک برای موسسات تحقیقاتی خواهند توانست یکی از کارهای اساسی 

 .وزارتخانه را به فعالیت ترویجی اختصاص دهند

این زمینه به چاپ رسد و بر روی پایدار شدن و تعمیم طرح با کمک  ها در وی پیشنهاد کرد تا کتاب و مجموعه دستورالعمل

 .ریزی بیشتری صورت گیرد همکاران بخش کشاورزی برنامه

های آن بر اساس ابالغیه  خاوازی معاون ترویج کشاورزی درخصوص سوابق تدوین و ابالغ طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و مولفه

 .داشت و بر اهمیت و ضرورت توجه به مراکز جهاد کشاورزی اشاره کرد وزیر جهاد کشاورزی مطالبی را بیان

 نفر 81.۰به  2472ارتقای تعداد کارشناسان مروج طرح از 

نفر بعد از اجرای طرح اشاره کرد که شامل لیسانس و فوق  86.1به  0090وی به ارتقای تعداد کارشناسان مروج در این طرح از 

های مجری شامل آذربایجان شرقی و  استان: ارای تحصیالت کشاورزی هستند و خاطرنشان کرددرصد آنان د 89لیسانس بوده و 

مرکز جهاد  .1.هستند و  غربی، اردبیل، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، زنجان، فارس، قزوین، کرمان، گیالن و مازندران

 .کشاورزی نیز در این فعالیت سهیم هستند

های  در گذشته با معضالتی چون پاسخگویی ضعیف فعالیت: های تولیدی بیان داشت ندی عرصهب وی با اشاره به ضرورت پهنه

بندی انجام شد تا هر کارشناس بتواند پاسخگوی  رسید بنابراین بحث پهنه ترویجی مواجه بودیم و اطالعات دقیقی به مسئوالن نمی

 .راضی مشخص باشدهای تولیدی خود باشد و حوزه ماموریت و محدوده جغرافیایی ا عرصه

ماه گذشته چه در سطح  9.و با این وصف کار مروجان در  خاوازی مدیریت دانش و توانمندسازی مروجان را حائز اهمیت دانست
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 .سازمان و چه افراد را حاکی از خالقیت این عزیزان برشمرد

برای مثال نخستین . مروجان صورت گرفتهای خوبی از  در مباحثی چون حفظ نباتات و یا آنفوالنزای مرغی فعالیت: افزود وی

ای در مازندران از سوی یک خانم مروج در طرح نظام نوین ترویج ارسال شد و در صورت عدم  گزارش در مود مگس میوه مدیترانه

دم همچنین در مبارزه با عارضه خشکیدگی خرما و یا سن گن. ارسال این هشدار ممکن بود خسارات زیادی در استان به وجود آید

 .برداری کنیم رسانی مروجان بهره هم توانستیم از اطالع

باقری مشاور عالی رئیس سازمان نیز همکاری بخش خصوصی با طرح نظام نوین را از دیگر اهداف برنامه دانست که باید به زودی به 

نامه تلویزیونی تهیه و به اطالع وی پیشنهاد داد برای ایجاد حرکت در بین هموطنان، گزارشی از فعالیت به شکل بر.اجرا در آید

همچنین جهت اطالع یابی بیشتر از اجرایی شدن هرچه بهتر طرح نظرسنجی از مروجان و ذی نفعان یا بهره . عموم رسانده شود

 .برداران صورت گیرد تا چگونگی اصالح طرح در آینده مشخص شود

های جهاد کشاورزی مهم دانست تا از این طریق با  ای سازماننفعان و روس باقری بحث ارزیابی عمکرد مروجان با کمک نظرات ذی

 .معرفی مروجان برتر به ایجاد انگیزه هرچه بیشتر در آنان اقدام کرد

های جهاد کشاورزی را در کنار همکاران مروج دارای اهمیت دانست و قدردانی از  مشاور عالی رئیس سازمان، نقش روسای سازمان

 .آنان را خواستار شد

 د مشاور فناوری وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای سریع تر طرح نوین ترویجتاکی

اندرکاران طرح نظام نوین ترویج، از نقش و  همچنین محمد حسین عمادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همه دست

شیرینی کار بزرگ شما : بیان داشت های میدانی و مروجان در پیشبرد اهداف طرح قدردانی کرد و ها و تیم زحمات روسای سازمان

تواند  در عمل و بازدید میدانی زمانی معلوم می شود که کارها در مسیر صحیح خود قرار گرفته و به خوبی جلو رود و این رویداد می

 .تر باشد ها ارزنده از همه موفقیت

باید بکوشیم حرکتی را که شروع : برداران است، افزود بهرهوی با اشاره به اطالعاتی که در وزارت جهاد کشاورزی آماده انتقال به 

 .ایم یک حرکت ثابت در کشور به وجود آید هایی که در اجرای طرح داشته شده به حرکتی ماندگار تبدیل کنیم تا با وجود سختی

باید اول تیرماه  وین ترویج میبندی، گزارش طرح نظام ن طی زمان: عمادی با اشاره به تاخیر یک ماهه گزارش ارائه شده بیان داشت

شد، بنابراین با توجه به فرصت یک ساله از عمر دولت یازدهم و تعهداتی که سازمان در  جهاد کشاورزی ارائه می سال جاری به وزیر

و ای  تر صورت گیرد و بعد از کار توصیفی مقایسه قبال این طرح داشته، الزم است کار میدانی عمیق در این طرح هرچه سریع

 .شناسی برای تعمیم در سطح ملی به قطعیت رسد آسیب

اجرای این طرح یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم است و متقابال دولت نیز در قالب تصویب مقررات و آئین نامه و : وی بیان داشت

 .تعیین اعتبارات از آن حمایت خواهد کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  مجوزی برای ورود محصوالت تراریخته به عرصه صادر نشده استمجوزی برای ورود محصوالت تراریخته به عرصه صادر نشده است
ورود محصوالت تراریخته به عرصه صادر  رئیس سازمان تحقیقات،اموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که تاکنون مجوزی برای

 .ولی در زمینه واردات،درصد باالیی از روغن وارداتی به کشور از نوع تراریخته است: نشده است،خاطرنشان کرد

تامین امنیت غذایی با رعایت مسایل ایمنی زیستی و با رویکرد افزایش : رئیس سازمان تحقیقات،اموزش و ترویج کشاورزی گفت

 .از راهبردهای اصلی تحقیقات کشاورزی استبهره وری 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسکندر زند در برنامه چوب خط شبکه افق با بیان این که موضوعات 

عملکرد و  اصالح بذر به منظور افزایش:اصالح ژنتیک گیاهان با تولید محصوالت تراریخته از هم متفاوت هستند،اظهار داشت

 .مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها در ایران و همه جهان انجام می شود

در کشور ما براساس قانون ایمنی زیستی، تحقیقات در زمینه محصوالت تراریخته آزاد است و درمورد گیاهانی مانند پنبه :وی افزود

تراریخته به عرصه براساس قانون ایمنی زیستی نیازمند  اما ورود محصوالت:معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد.صورت می گیرد

 .تاییدیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت و سازمان محیط زیست است

رئیس سازمان تحقیقات،اموزش و ترویج کشاورزی با بیان این که تاکنون مجوزی برای ورود محصوالت تراریخته به عرصه صادر 

 .در زمینه واردات،درصد باالیی از روغن وارداتی به کشور از نوع تراریخته استولی : نشده است،خاطرنشان کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت توسعه دانش و تحقیقات بیوتکنولوژی و همگامی با پیشرفت های علمی دنیا،تاکید 

  .ارگان های ذیربط مجوزهای الزم اخذ شود برای رهاسازی دستاوردهای تحقیقاتی مطابق قانون ایمنی زیستی باید از: کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http601.3D%/0%81%D8%%AC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/32516/%D9%85%D8%AC%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول مرداد 

 

246 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  ثبات کشاورزی می شودثبات کشاورزی می شودصنایع تکمیلی و تبدیلی باعث افزایش صنایع تکمیلی و تبدیلی باعث افزایش 
صنایع کشاورزی امروز خود مصرفی نیست و برای بازار تهیه شده است و این صنایع تبدیلی و تکمیلی هستند که یک محصول 

بنابراین آنچه از همه مهمتر است باال بردن ارزش افزوده کشاورزی است تا . کشاورزی تولید شده را برای مصرف آماده می کنند

 .بتواند سود واقعی زحمتش را ببیندجایی که کشاورز 

برنامه گفت و گوی اقتصادی با موضوع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و با حضور مهندس خداکرمی مشاور 

سابق وزیر جهاد کشاورزی، دکتر عمادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و دکتر علی شریعتی عضو هیئت مدیره کانون صنایع غذایی 

به صنایعی گفته می شود که محصوالت کشاورزی را در : عمادی در ابتدا درباره صنایع تبدیلی و تکمیلی گفت.روانه آنتن شدایران 

یک یا چند مرحله به شکل زنجیر وار آماده می کند تا زنجیره مزرعه تا سفره را تامین کند و ارزش افزوده به محصوالت کشاورزی 

 .صادرات آماده کند دهد تا برای بازار مصرف داخلی و

از : مشاور وزیر جهاد کشاورزی در برنامه رادیو گفت و گو، صنایع تکمیلی و تبدیلی را باعث افزایش ثبات کشاورزی دانست و افزود 

از بعد صنعت باید گفت این کار یک صنعت جا افتاده . بعد کشاورزی سود را افزایش می دهد و ضمانت محصوالت را ایجاد می کند

باید کشاورزی را فرآیندی ببینیم که شروع آن در مزرعه و پایان آن در سفره است و نقش عمده را صنایع تبدیلی و . یا استدر دن

وی با بیان اینکه این صنعت در حقیقت نقش خیلی اساسی در ماندگاری و پایداری اقتصاد کشاورزی دارد، .تکمیلی ایفا می کنند

خود مصرفی نیست و برای بازار تهیه شده است و این صنایع تبدیلی و تکمیلی هستند که یک صنایع کشاورزی امروز : اظهار داشت

بنابراین آنچه از همه مهمتر است باال بردن ارزش افزوده کشاورزی . محصول کشاورزی تولید شده را برای مصرف آماده می کنند

  .است تا جایی که کشاورز بتواند سود واقعی زحمتش را ببیند

این : وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضرورتی ندارد صنایع تبدیلی و تکمیلی در دست خود کشاورز باشد، ابراز داشتمشاور 

نکته این است . سیستم بازار آزاد و سوسیالیستی داریم که هر کدام متفاوت است. مسئله بستگی به نظام اقتصادی هر کشور دارد

س از تولید هستند که کیفیت محصول کشاورزی را افزایش می دهند و هم آن را برای که صنایع تکمیلی و تبدیلی حلقه های پ

 .مصرف کننده ساده تر می کنند و هم اینکه ارزش افزوده و ضمانت پیگیری مصرف را باال می برند

افزایش می دهد و از بعد کشاورزی سود را : وی صنایع تکمیلی و تبدیلی را باعث افزایش ثبات کشاورزی دانست و عنوان داشت

در آمریکا کشاورزی با . از بعد صنعت باید گفت این کار یک صنعت جا افتاده در دنیا است. ضمانت محصوالت را ایجاد می کند

اقتصاد کشاورزی درصد کمی در اقتصاد سهیم است ولی وقتی با صنایع تبدیلی و تکمیلی که به کشاورزی متکی است، در نظر 

بنابراین باید کشاورزی را فرآیندی ببینیم که شروع آن در مزرعه و . ری آن در اقتصاد بسیار بیشتر می شودبگیریم، سهم تاثیرگذا

 .پایان آن در سفره است و نقش عمده را صنایع تبدیلی و تکمیلی ایفا می کنند

مکمل بخش صنعت است و  توسعه بخش کشاورزی در حقیقت: در ادامه خداکرمی با تاکید بر شناخت پتانسیل صنایع تبدیلی گفت

 .اگر در محصوالت کشاورزی خودکفا شویم، امنیت ملی نیز افزایش پیدا می کند. نیم نگاهی نیز به امنیت ملی دارد

با این محصوالت رتبه مان در تولید محصوالت کشاورزی در جهان : محصول کشاورزی در ایران بیان داشت 09وی با اشاره به تولید 

 0.گونه آب و هوا داریم،  0.در ایران : در بیان دیگر پتانسیل های کشور در حوزه کشاورزی اظهار داشتخداکرمی .پنجم است

محصوالت کشاورزی مان از . روز هوای آفتابی داریم که پتانسیل های خوبی برای تولیدات کشاورزی است 699هزار گونه گیاهی و 

کمتر جایی است که چنین ترکیبی در محصوالت کشاورزی وجود داشته نظر کیفیت، بافت، طعم و رنگ در دنیا بی نظیر است و 
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. در بسیاری از محصوالت مانند زیره، زعفران، انار، پسته، زرشک و کشمش رتبه های اول تا دهم را در دنیا داریم: وی افزود .باشد

    .میلیون هکتار زیر کشت است 8.میلیون هکتار اراضی بالقوه داریم که قابل کشت است و در حال حاضر حدود  69در کشور 

حاال که این شرایط را داریم ضرورت ایجاب می کند، برای ضایعات و خود این : مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 نمی خواهیم برای. لزوم این کار، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است تا بتواند جوابگوی تولید در کشور باشد. محصول فکر کنیم

داخل کشور تولید کنیم ما باید برای بین الملل تولید کنیم؛ در واقع باید محصوالت و صنایع ما با استانداردهای بین المللی 

این صنعت در کشورمان : در ادامه علی شریعتی صنایع غذایی را جزو سه صنعت بزرگ دنیا دانست و عنوان داشت .هماهنگ باشد

هزار نفر در صنایع غذایی کار می کنند و واحدهای تولیدی مان  09.که بنده دارم متفاوت است؛  البته آمارهایی. نقش بزرگی دارد

هزار میلیارد دالر بود که سهم  581حدود  09.6گردش مالی این صنعت در دنیا در سال : وی افزود.هزار واحد هستند 9.بیش از 

 .درصدی ارزش افزوده ای در کشور ایجاد کرده است ..

به همین جهت اهمیت : مدیره کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به رشد جمعیت در دنیا و کاهش مواد غذایی گفت عضو هیئت

صنایع غذایی انکار ناپذیر است که در مباحثی مانند اشتغال زایی و کاهش فقر و البته افزایش بهره وری، کارایی زیادی دارد ضمن 

  .یگاه ویژه ای دارداینکه در مباحث سیاسی و امنیتی نیز جا

متاسفانه شرایطی که بر صنعت کشور حاکم است، بر ما نیز حاکم است، یعنی : وی درباره شرایط کشور در این حوزه خاطرنشان کرد

این وضعیت در حالی است که پتاسیل زیاد منطقه ای و جغرافیایی داریم اما . مسائل رکود و بانکی بر این بخش تاثیر گذار است

 .دیل کردن ظرفیت بالقوه ها به بالفعل استمسئله تب

از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود و عالقه مندان می توانند  5:69.قابل ذکر است؛ این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 

  .برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت و گو مراجعه کنند
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵1: تاریخ

  با کاهش ضایعات دیگر نیازی به تولید محصوالت تراریخته نیستبا کاهش ضایعات دیگر نیازی به تولید محصوالت تراریخته نیست
سوم ضایعات به چرخه مصرف بازگردد، دیگر نیازی به توسعه و  اگر با برنامه ریزی صحیح یک: دبیر انجمن ارگانیک ایران گفت

 .تولید محصوالت تراریخته نخواهیم داشت

با اشاره به ممنوعیت صادرات  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد رضا داوری دبیر انجمن ارگانیک ایران در گفتگو با

با توجه به افزایش جمعیت، از بین رفتن منابع طبیعی، کمبود آب، خشکی و خاک : محصوالت تراریخته در روسیه اظهار داشت

حاصلخیز در سطح دنیا کشورهای جهان سوم به دنبال آن هستند تا با توسعه محصوالت تراریخته انقالبی در تولید محصوالت 

درصد محصوالت غذایی از  39الی  59س آمار رسمی سازمان خواروبار جهانی در دنیا بین براسا: وی افزود.کشاورزی به راه اندازند

مزرعه تا سفره مردم هدر می رود که اگر با برنامه ریزی صحیح یک سوم این محصوالت هدر نرود دیگر نیازی به توسعه و تولید 

کشورهایی همچون  : والت تراریخته در روسیه بیان کردداوری با اشاره به ممنوعیت تولید محص.محصوالت تراریخته نخواهیم داشت

روسیه با انجام تحقیقات و آزمایشات مختلف بر روی محصوالت تراریخته به این نتیجه رسیدند که این محصوالت نمی تواند 

 .جایگزین مناسبی باشد از این رو تولید و توسعه آن را ممنوع اعالم کردند

برخی کشورها برروی محصوالت تراریخته برچسب گذاری را اجباری کردند تا مشتری براساس میل  :دبیر انجمن ارگانیک ادامه داد

 .خود این محصوالت را خریداری نماید

ضمن از دست دادن ارقام بومی و از بین رفتن تنوع زیستی نیز سالمت و : وی با اشاره به ضررات تولید محصوالت ترایخته بیان کرد

تهدید می کند چرا که با توجه به عملکرد سه برابری بذر تراریخته کشاورزان دیگر تمایلی به کشت ارقام بومی امنیت غذایی افراد را 

  .ندارند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵۹: تاریخ

  فرهنگ سازی تنها راهکار مقابله با خرید میوه های خارجیفرهنگ سازی تنها راهکار مقابله با خرید میوه های خارجی
فرهنگ سازی در راستای خودداری از خرید میوه های ممنوعه خارجی :معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات گفت

 .در بازار بهترین راه مقابله با این امر است

با  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مهدی قائمیان معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با 

واهی بهداشتی و تاکنون هیچ مجوزی برای واردات یا صدور گ: اشاره به عرضه آلبالو و لیمو ترش خارجی در بازار اظهار داشت

 .قرنطینه ای میوه های خارجی از قبیل آلبالو و لیمو ترش خارجی از سوی معاونت باغبانی و وزارت جهاد صادر نشده است

واردات مرکبات خارجی به سبب ورود آفات و بیماری ها به صالح نیست چرا که ضمن ضربه زدن به منافع : وی افزود

 .ی را نیزتهدید می کندتولیدکنندگان، بازار محصوالت داخل

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارگان های ذی ربط : قائمیان با اشاره به شیوه های متعدد ورود میوه های خارجی به کشور گفت

 .همواره بر این امر نظارت دارند اما به سبب وسعت باالی مرزها امکان ورود آن به کشور وجود دارد

راهکارها و شیوه های :ازمان حفظ نباتات با اشاره به راهکارهای مقابله با قاچاق بیان کردمعاون قرنطینه و بهداشت گیاهی س

متعددی در خصوص مقابله با ورود میوه های خارجی به کار گرفته شده چرا که امسال نیز داستان تلخ آفت جاروک به باغات لیمو 

معدوم سازی میوه : ه های قاچاق در کاهش واردات تصریح کردوی با اشاره به تاثیر معدوم سازی میو.ترش مجدد تکرار شده است

 .های ممنوعه خارجی تاثیر بسزایی در کنترل میزان قاچاق محصوالت داشته و این روند همچنان ادامه دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - ۵7/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  خودروسازی، صنعت و کشاورزی محور توافق خودروسازی، صنعت و کشاورزی محور توافق / / ادامه مذاکرات واعظی در مسکوادامه مذاکرات واعظی در مسکو
گسترش روابط تهران و مسکو در بخش های مختلف بویژه امکان همکاری در عرصه خودروسازی، صنایع سبک و  -ایرنا  -مسکو 

همچنین کشاورزی در دومین دور مذاکرات هیات ایرانی به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با سنگین و 
 . هیات بلندپایه روسیه به سرپرستی نیکالی نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی این کشور مورد تاکید قرار گرفت

با حضور مهدی سنایی سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو ( پنجشنبه)که امروز به گزارش ایرنا، در نشست هیات ایرانی و روسی 

برگزار شد، واعظی از همکاری با روسیه در تمامی زمینه ها از جمله گسترش هر چه بیشتر روابط صنعتی و اقتصادی با جمهوری 

 .های مختلف این کشور استقبال کرد

یه توانمندی های متنوع از جمله صنایع سنگین و سبک و همچنین کشاورزی نیکیفروف نیز اظهار کرد که مناطق مختلف روس

دارند که می تواند در ارتقای سطح روابط و همکاری های دو جانبه کاربرد داشته باشد و ما نیز آماده استفاده از تجربیات ایران در 

 . زمینه های مختلف هستیم

ی اسالمی ایران، در بخشی از مذاکرات ارزش کنونی روابط اقتصادی ایران و بنا به اعالم بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت جمهور

میلیون دالر اعالم شد و طرف روسی تاکید کرد که زمینه های گسترده ای  8،1جمهوری تاتارستان واقع در منطقه ولگای روسیه 

 .میلیون دالر وجود دارد 099برای افزایش آن در قالب همکاری مختلف تا مرز 

میلیارد دالر تولید ناخالص داخلی در جایگاه پنجم صنعتی و  69اطالعات ارائه شده، تاتارستان با چهار میلیون نفر جمعیت و  بنا به

 .جمهوری روسیه قرار دارد که همکاری در این زمینه ها به هیات ایرانی پیشنهاد شد 00دوم کشاورزی بین 

درصد الستیک روسیه در تاتارستان سبب شده  01چوی صنعتی و ساخت درصد مواد پلیمری، نیمی از کائو 19همچنین تولید 

 .میلیار دالر برسد .6است که ارزش ساالنه تولیدات صنعتی این جمهوری به 

همکاری نفتی و گازی بخش دیگری از عرصه گسترش همکاری ها در این نشست اعالم شد، زیرا تات نفت به عنوان بزرگترین 

این حوزه، پیش از این آمادگی خود را برای همکاری با ایران در عرصه های مختلف بویژه اکتشاف اعالم شرکت تاتارستان فعال در 

درصد کامیون های روسیه را  39همکاری در بخش های خودرو سبک و سنگین بویژه اینکه کارخانه کاماز تاتارستان .کرده است

مندی این جمهوری به عنوان یکی از قطب های تولید دارو در روسیه، تولید می کند، صادرات بالگردهای امدادی، استفاده از توان

 . برق و نیروگاهی نیز از دیگر محورهای مورد بررسی و تاکید دو هیات برای پیگیری های بیشتر اعالم شد

تفاده از در مذاکرات دیروز واعظی و نیکیفروف نیز بر گسترش همکاری ها در زمینه های ارتباطی و اینترنتی و همچنین اس

که یکی از آنها فارسی است، ایجاد  Contactربانه  89توانمندی های روسیه در فضای مجازی از جمله شبکه شبه فیس بوکی 

 .مسیر بین شبکه های اجتماعی ایرانی و روسی، خودکفایی در آی سی تی و همکاری های فضایی و ماهواره ای نیز تاکید شد

زه خود در مسکو، افزون بر دیدار های انجام شده با ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت اتحادیه وزیر ارتباطات در مدت حضور سه رو

اقتصادی اوراسیا با موضوع تجارت آزاد بین تهران و این اتحادیه با تعرفه صفر و کم برای کاالهای مورد توافق و نیکیفروف همچنین 

در نوواک وزیر انرژی روسیه و رییس روسی کمیسیون همکاری های دو قرار است با دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت و الکسان

 .کشور با موضوع توسعه هر چه بیشتر روابط دو جانبه مذاکره کند

از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران و روسیه با اجرای راهبرد افزایش همکاری های دوجانبه و همگرایی منطقه ای، روابط 

با سقوط از چهار میلیارد  600.پایین ترین سطح روابط تجاری دو کشور در سال .ود را تحرک بخشیدنداقتصادی رو به رکورد خ

 .دالر به کمی بیش از یک میلیارد دالر تجربه شد
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میلیون دالر رسید،  999ارزش اقتصادی روابط دو کشور به حدود یک میلیارد و  09.5در چارچوب اقدام های دولت یازدهم، سال

درصد رشد کرد و براساس آمارهای تازه اعالم شده در شش ماهه اول سال جاری میالدی نسبت به مدت  69یز حدود ن 09.1سال 

میلیون نفر دربرگیرنده  89.اتحادیه اقتصادی اورآسیا نیز با جمعیتی بیش از .درصد بیشتر شده است 30، حدود 09.1مشابه سال 

میلیون کیلومتر مربع مساحت دارند و با توجه به  09و ارمنستان است که بیش از  پنج کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان

نزدیکی جغرافیایی، بازار بزرگی برای صادرات کاالهای ایرانی به شمار می روند و برقراری تجارت آزاد نیز می تواند فرصت های زیاد 

 .ه ایجاد کندهمه جانبه ای را برای بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو این اتحادی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - ۵7/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  روز آینده رفع می شود روز آینده رفع می شود   ۵.۵.تنش قیمتی نهاده های دامی ظرف تنش قیمتی نهاده های دامی ظرف : : معاون وزیر جهاد کشاورزیمعاون وزیر جهاد کشاورزی
روز  1۵معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، از رفع تنش قیمتی نهاده های دامی در کشور ظرف  -ایرنا -ساری

 . آینده خبر داد

دامداری ، طیور و صنایع وابسته به امور دام شرق مازندران در حسن رکنی چهارشنبه شب در جلسه هم اندیشی فعاالن صنعت 

تنش قیمتی در بعضی از نهاده ها از جمله مشکالتی بوده که در روزهای اخیر دامداران با آن مواجه بودند و برنامه ریزی الزم : افزود 

 .بورس عرضه می شود تومان در 819هم اکنون ذرت با قیمت : وی ادامه داد .برای رفع آن صورت گرفته است

در روزهای اخیر به دنبال افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار ، برخی مرغداران علت این افزایش را عالوه بر تنش گرمایی و کاهش 

گزارش ماهانه شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم نشان می دهد که .میزان جوجه ریزی ، افزایش نهاده های دامی اعالم کردند

تومان در اواخر این ماه افزایش یافت ، ولی از  019تومان در اوایل ماه تیر به بیشتر از  819گرم ذرت داخلی از حدود قیمت هرکیلو

 .قیمت بعضی نهاده های دامی دیگر مانند پودر ماهی هم در این مدت دچار نوسان شد. ماه مرداد قیمت ها رو به کاهش گذاشت

 مرغداری های روستایی هویت دار کردن تمامی دامداری ها و ** 

: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین دامداری ، باغداری ، کشاورزی و پرورش طیور را مخصوص روستاها دانست و تاکید کرد 

البته واحدهای دامداری بدون پروانه در : وی افزود .اینکه نسبت به فعالیت این واحدها در حریم روستاها اعتراض شود ، توجیه ندارد

رکنی از مسئوالن .ها باید هویت دار شوند که این کار در مقطعی انجام شد و هم اکنون نیز با توجه به نیاز باید انجام شودروستا

استان مازندران هم خواست تا نسبت به شناسایی و هویت دار کردن تمامی دامداری ها و مرغداری های روستاهای استان اقدام 

تمدید و صدور پروانه به سازمان :  دید و اخذ پروانه از سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفتوی به مشکالت دامداران در تم.کنند

همچنین برای جلوگیری از اتالف وقت و بوروکراسی ، : او افزود .نظام مهندسی واگذار شد تا کارها آسان و با شتاب انجام گیرد

همچنان این آمادگی را داریم تا هر مشکلی در این زمینه ها وجود دارد ،  سال به چهارسال افزایش دادیم و 0اعتبار پروانه ها را از 

 . حل کنیم

 کشور 69صادرات شیر ایران به ** 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی وضعیت صنعت دامداری در کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت که جمهوری 

 . یژه در دولت تدبیر و امید موفقیت های خوبی کسب کرده استاسالمی در این زمینه در سال های اخیر بو

میلیون تن شیر در کشور  0در برهه ای از زمان شیر و لبنیات در کشور سهمیه ای بود ، در حالی که در سال گذشته : وی افزود 

و امروز تنوعی که در محصوالت کشور جهان صادر شد  69هزار تن فراورده های لبنی ایران به  399پارسال : رکنی گفت .تولید شد

وی از روسیه به عنوان یکی از کشورهای هدف صادرات مواد لبنی ایران نام برد و .لبنی کشور ایجاد شده ، برای همه مشهود است

بی این کشور از جمله بازارهای پرمصرف لبنیات است که با رعایت پروتکل بهداشتی و رقابت قیمتی ، می توانیم صادرات خو: افزود 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به وجود مشکالت بیمه .به آنجا داشته باشیم و تاکنون هم قراردادهای خوبی منعقد شده است

باید رویکرد بیمه ای به سمت بخش خصوصی سوق پیدا کند و با تشکیل :  ای در صنعت دامداری و مرغداری اشاره کرد و گفت

در این نشست فعاالن صنعت دام و طیور مازندران هم دیدگاههای خود را درباره .اندیشی شودکارگروه مناسب در این راستا چاره 

 .مشکالت و راه حل های آن مطرح کردند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - ۵6/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  طرح توسعه باغ های دیم در اراضی شیبدار اجرا می شود طرح توسعه باغ های دیم در اراضی شیبدار اجرا می شود : : معاون وزیر جهادمعاون وزیر جهاد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بهره وری از اراضی شیبدار را  -ایرنا -شیراز

 2سعه باغ های دیم در اراضی شیبدار مستعد در به همین منظور طرح تو: یکی از سیاست های اصلی این وزارتخانه برشمرد و گفت

 . بخش اراضی مستثنیات و اراضی ملی در کشور اجرا خواهد شد

به گزارش دریافتی چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس، خداکرم جاللی در نشست شورای 

توسعه درختان مثمر در اراضی شیبدار که منشاء فرسایش است می تواند  کشت و: اداری شهرستان سپیدان در استان فارس، افزود

به عنوان راهبردی کارآمد در اینگونه اراضی عمل کند و اقدامی مهم برای حفظ، تثبیت خاک و احیای عرصه های آسیب دیده 

تغییر کاربری اراضی شیبدار به : فتوی، ایجاد باغ در اراضی شیبدار را خدمت بزرگی به حفظ منابع پایدار کشور دانست و گ.باشد

باغ های میوه دیم ضمن اشتغالزایی، احیای پوشش گیاهی و حفظ منابع ارزشمند خاک از بروز سیالبهای فصلی مخرب نیز 

 . جلوگیری می کند و نقش بسزایی در تقویت سفره های آب زیرزمینی دارد

و مشکالتی که در این زمینه در بین کشاورزان و مالکان این اراضی به  معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اراضی مورد اختالف

قانون  6با پیگیری های انجام شده واگذاری اراضی شیبداری که در اراضی ملی واقع شده از طریق ماده : وجود آمده، اظهار داشت

 .د یافتحفاظت و بهره برداری در قالب کشت گیاهان دارویی و توسعه باغ های دیم انجام خواه

بخش قابل توجهی از اراضی شیبدار به صورت مستثنیات در اختیار مردم قرار دارد که در صورت مطرح شدن : جاللی ادامه داد

 .مشکالت اراضی اختالفی در کارگروه توسعه باغ ها در اراضی شیبدار، تعیین تکلیف این نوع اراضی در اولویت نخست قرار دارد

 ره استان هایی است که ساماندهی اراضی شیبدار آن در اولویت قرار دارد و امیدواریم با استان فارس در زم: وی گفت

 .با مشارکت خود مردم بتوانیم این ساماندهی را عملیاتی کنیم

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در بخش دیگری از مطالب خود، ایجاد طرح های آبخیزداری را اولویت مهم کنونی کشور 

 .اجرای طرح آبخیزداری و آبخوانداری موجب تعادل بخشی سفره های زیز زمینی خواهد شد: ست و بیان داشتدان

درصد منابع آبی کشور آب های زیرزمینی است و این وابستگی در استان فارس با توجه به افت شدید منابع  89هم اینک : وی افزود

 .های آبخیزداری در این استان یک اولویت استآبی بیش از پیش آشکار است به همین سبب اجرای طرح 

حمایت از طرح های کشاورزی و تولیدات داخلی رمز موفقیت توسعه : معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی هم در این نشست گفت

ادی در مشکالت زی: خلیل آقایی، با اشاره به قابلیت های بسیار خوب کشور در بخش کشاورزی، اظهار داشت.بخش کشاورزی است

این بخش وجود دارد اما بر این باوریم که با همکاری و هم افزایی تمام مجموعه های بخش کشاورزی کمک قابل توجهی به این 

وی، همچنین سپردن امور مراتع به مرتعداران را گام بلندی در ساماندهی مراتع و ارتقا معیشت مرتعداران . بخش خواهد شد

اون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و معاون پارلمانی این در ادامه این نشست، مع. دانست

وزارتخانه از اراضی شیبدار و طرح های آبخیزداری شهرستان سپیدان، منطقه چشمه غوره دان بخش بیضا این شهرستان، چگونگی 

وه ساماندهی اراضی شیبدار منطقه سُرناباد بخش بیضا بازدید اجرای پروژه های آبخیزداری و ذخیره آب در فصول سرد سال و نح

 . کیلومتری شمال غرب شیراز واقع شده است99.شهرستان سپیدان به مرکزیت اردکان در فاصله .کردند
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 نهاده 

 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  میکروارگانیسم به کمک کشاورزی پایدار آمدمیکروارگانیسم به کمک کشاورزی پایدار آمد/ / طرح جامع ساماندهی بذور خودمصرفی تدوین شدطرح جامع ساماندهی بذور خودمصرفی تدوین شد
 .ساماندهی بذور خودمصرفی با هدف تدوین طرح جامع ساماندهی بذور خودمصرفی در کمیته فنی بذر کشور تصویب شد

بذور خودمصرفی در کمیته فنی بذر کشور تصویب ساماندهی بذور خودمصرفی با هدف تدوین طرح جامع ساماندهی 

 .شد

ساماندهی بذور : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاون اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

 .روع به کار کردها ش خودمصرفی در کمیته فنی بذر کشور تصویب شد و کارگروه ویژه آن متشکل از مدیران دولتی و اتحادیه

تا  699های آبی  رود در کشت در صورت تدوین طرح جامع ساماندهی بذور خودمصرفی، انتظار می: غالمحسین طباطبایی افزود

 .گیرد ها و بدسبزی نیز صورت می کیلوگرم افزایش عملکرد داشته و توأمان جداسازی بذر علف هرز، مبارزه با بیماری 199

میری  توان جلوگیری از بوته جامع ساماندهی بذور خودمصرفی با استفاده از عملیات میکروارگانیسم می در طرح: وی خاطرنشان کرد

 .زدگی، الغری و شکستگی گیاه را نیز کنترل کرد و تقویت بذر را انتظار داشت و با بوجاری، سن

 .پایگاه تجهیزشده را داشته است 99.بینی  شهزار تن بذور خودمصرفی پی 199ساله برای تأمین  این طرح پنج: طباطبایی ادامه داد

کنند و تالش  دار فعالیت می شده برچسب پایگاه برای فرآوری رسمی خودمصرفی و با اولویت بذر اصالح 39اکنون : وی تصریح کرد

 .دهای فعلی اجرایی شو ای برای تأمین بذور خودمصرفی ایجاد شده و با استفاده از ظرفیت های جداگانه شده پایگاه

تدوین طرح جامع بذور خودمصرفی عالوه بر آنکه با تأمل ویژه بر اقتصاد مقاومتی طراحی و تدوین شده با : طباطبایی یادآور شد

 .و کتابچه قانون بذر توسعه پایدار محصوالت کشاورزی گام برداشته است 83نگاهی به سند بذر مدون در سال 

 وام پنج میلیون تومانی بدون وثیقه

بعد از تصویب : های عادی خبر داد و تأکید کرد اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تشکیل کارگروه استانی واممعاون 

های پرداختی شرکت های تعاونی به اعضای تشکیل کارگروه در سطح مدیران عامل هفته گذشته آغاز  قانون اعتبار اسناد عادی وام

ه تأکید شده است طی سه ماه اجرای قانون استفاده از هرگونه وثیقه ملکی، چک و سفته برای در این کارگرو: وی اظهار داشت.شد

 .اعضا منتفی و اخذ برگه زرد الزم اجرا شود

 ./تواند با داشتن هر برگ زرد تا پنج میلیون تومان دریافت کند به موجب این قانون، هر کشاورز می: طباطبایی همچنین گفت
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 نهاده
 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  توزیع رایگان نهال توت کرم ابریشم تا پایان امسال توزیع رایگان نهال توت کرم ابریشم تا پایان امسال 
تولید شده در محل نهالستان های براساس برنامه ریزی نهال های توت : رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت -ایرنا  -تهران 

 . مجاز تا پایان امسال به صورت رایگان در سطح کشور توزیع می شود

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، علی اصغرداداش زاده برنامه توسعه تولید نهال توت برای تغذیه کرم ابریشم را یادآور شد و 

شده با مشارکت معاونت امور باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن و بخش  تولید یک میلیون اصله نهال توت اصالح: افزود

 . در فومن گیالن به اجرا درآمده است 05غیردولتی و با استفاده از یارانه نهال از بهمن ماه سال 

گرفته و سعی می شود با  هزار هکتار توتستان های کشور در دستور کار مرکز توسعه نوغانداری قرار 5.اصالح و احیای : وی گفت

تولید ساالنه بیش از یک میلیون اصله نهال توت اصالح شده، زمینه برای توزیع هدفمند و ترویج کاشت این نهال ها در حاشیه 

 . اراضی کشاورزی، شهرها و در جوار منازل و زمین های کمتر استفاده شده و با تاکید بر کشت نواری، فراهم شود

 له تر تن پی 099تولید ** 

هزار جعبه تخم نوغان هیبرید در کشور و پرورش آن توسط نوغانداران حدود  08امسال با توزیع نزدیک به : داداش زاده اظهارداشت

 . تن نخ ابریشم به تولید برسد 51.تن پیله تر ابریشم تولید و برآورد می شود از این حجم پیله،  099

کشش بازار موجب شده تا : افزود 01کصد ریال برای هر کیلوگرم پیله ابریشم در سال هزار و ی 33.وی با اشاره به قیمت تضمینی 

 . تمام پیله های تولیدی توسط بخش خصوصی، باالتر از قیمت تضمینی خریداری شود

ی و نقدی هر کیلوگرم پیله ابریشم به طور متوسط باالتراز دو میلیون و یکصد هزار ریال به صورت توافق: داداش زاده تصریح کرد

 . فروش رفته و هیچگونه بار مالی ناشی از خرید برای دولت ایجاد نشده است

چهار کارخانه بزرگ صنایع ابریشم کشور اکنون فعال نیست و تمام پیله های تولیدی امسال به کارگاه های سنتی : وی اضافه کرد

 . ابریشم کشی، توسط خریداران توافقی پیله ابریشم، منتقل شده اند

پیله های وارداتی به کشور نیز در کارگاه های سنتی و خانگی به نخ ابریشم تبدیل : یس مرکز توسعه نوغانداری کشور اضافه کردری

را در زیر مجموعه معاونت امور تولیدات دامی، احیای این  06وی هدف از تاسیس مرکز توسعه نوغانداری کشور درسال . می شوند

استان جدید  9.استان کشور تخم نوغان هیبرید توزیع شد و نتایج پرورش کرم ابریشم در  03ر امسال د: حرفه بیان کرد و گفت

نیز بیانگر موفقیت آمیز بودن تولید پیله تر ابریشمی در عمده مناطق کشور به علت وجود مزیت های نسبی نوغانداری به عنوان 

 . حرفه ای برای توسعه روستایی است

ن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان را از مناطق عمده داداش زاده استان های گیال

 . درصد نوغانداری را به خود اختصاص داده اند 00این استان ها : پرورش کرم ابریشم ایران برشمرد و افزود

 هزار جعبه تخم نوغان  69پیش بینی تولید ** 

از طریق مرکز تحقیقات ابریشم کشور و ( 6پی)امروز پرورش الین های کرم ابریشم : شور گفترییس مرکز توسعه نوغانداری ک

 . توسط این مرکز انجام می شود( p) به منظور تولید کرم ابریشم والد( 0پی)پرورش اجداد کرم ابریشم 

نداران براساس تفاهم مشترک بین مرکز این نهاده مورد نیاز نوغا: اظهارداشت( .اف)وی در مورد تولید تخم نوغان هیبرید تجاری 

هزار جعبه برای امسال و  69توسعه نوغانداری کشور به عنوان کارفرما و شرکت ابریشم ایران به عنوان پیمانکار با پیش بینی تولید 

 . میان نوغانداران توزیع می شود 03با استفاده از یارانه تخم نوغان در حال انجام است که در سال 
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به دلیل افزایش : ه، نوغانداری را یک حرفه ایده آل روستایی و شغل جانبی و مکمل در بخش کشاورزی دانست و گفتداداش زاد

تقاضای جهانی برای ابریشم، نوغانداری را می توان در قالب مدل اقتصادی و تجاری با رویکرد زنجیره ارزش و در چارچوب اهداف 

در استان گیالن تاسیس شد و صنعت  606.ایرنا، مرکز توسعه نوغانداری کشور از سال به گزارش . توسعه پایدار، تعریف مجدد کرد

استان کشور از جمله گیالن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و مازندران که از  3.نوغانداری و پرورش کرم ابریشم در 

پیله تر حدود یک کیلو گرم نخ ابریشم به دست می  به طور معمول از هر هفت کیلوگرم. سابقه طوالنی برخوردار است، احیا شدند

درصد نخ ابریشمی تولیدی کشور در بافت فرش  01آید که به مصرف صنعت بافندگی و فرش بافی می رسد و براساس آمار نزدیک 

شم کشور را در سال های گذشته ورود ابریشم بی کیفیت و ارزان قیمت چینی به بازارهای ایران صنعت تولید ابری. به کار می رود

سابقه پرورش و تولید ابریشم در گیالن به چند قرن قبل می رسد و در تاریخ آمده که شاه . آستانه نابودی کامل قرار داده بود

 . هزار تن پیله تر ابریشم تعیین کرده بود 9.عباس صفوی خراج گیالن را ساالنه 
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 نوغان داری

 فارس - ۵۹/۵۹/۵۰:  تاریخ

  ایران هشتمین تولیدکننده نخ ابریشم در جهان ایران هشتمین تولیدکننده نخ ابریشم در جهان 
تن نخ ابریشم  51.ایران با تولید : های ابریشم باالتر از نرخ خرید تضمینی دولت فروش رفت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد پیله

 . رتبه هشتم جهان را در اختیار دارد

، دولت برای حمایت از تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی خرید تضمینی محصوالت خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

پردازد، اما جالب اینجاست که طبق اعالم وزارت جهاد  هم می را بر عهده می گیرد که عمدتا به دلیل تفادت قیمت بابت آن یارانه

تومان گران تر از قیمت خرید تضمینی دولت به بخش خصوصی  5199داران محصول خود را  کشاورزی امسال تمام نوغان

م پیله ابریشم در تومان برای هر کیلوگر 3.9هزار و 3.رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به قیمت تضمینی .اند فروخته

های تولیدی توسط بخش خصوصی باالتر از قیمت تضمینی خریداری  به علت وجود کشش بازار، تمام پیله: اظهار داشت 01سال 

هزار تومان به صورت توافقی و نقدی فروش رفته و  .0هر کیلوگرم پیله ابریشم به طور متوسط باالتراز : داداش پور افزود.شده است

 .مالی ناشی از خرید برای دولت ایجاد نشده استهیچ گونه بار 

هزار جعبه تخم نوغان هیبرید در سال جاری در کشور توزیع شده و پرورش آن توسط  08نزدیک به : پور گفت اصغر داداش علی

 .دتن نخ ابریشم به دست آی 51.شود از این حجم پیله،  تن پیله تر ابریشم تولید و برآورد می 099نوغانداران حدود 

های  به دلیل فعال نبودن چهار کارخانه بزرگ صنایع ابریشم کشور، تمام پیله های تولیدی درسال جاری به کارگاه: وی ادامه داد

 .اند سنتی ابریشم کشی، توسط خریداران توافقی پیله ابریشم منتقل شده

های سنتی و خانگی به نخ ابریشم  ر همین کارگاههای وارداتی به کشور نیز د پیله: رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور اضافه کرد

در زیر مجموعه معاونت امور تولیدات دامی را احیای  06وی هدف از تاسیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در سال .شوند تبدیل می

استان جدید  9. استان کشور تخم نوغان هیبرید توزیع شد و نتایج پرورش کرم ابریشم در 03امسال در : این حرفه دانست و گفت

های نسبی نوغانداری به عنوان  نیز بیانگر موفقیت آمیز بودن تولید پیله تر ابریشمی در عمده مناطق کشور به علت وجود مزیت

های گیالن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان  داداش پور استان.ای برای توسعه روستایی است حرفه

درصد نوغانداری را به خود  00ها  این استان: را از مناطق عمده پرورش کرم ابریشم ایران برشمرد و اعالم کردشرقی و اصفهان 

 .اختصاص داده اند

 توزیع رایگان نهال توت در اسفندماه

ون اصله نهال تولید یک میلی: وی در عین حال به برنامه توسعه تولید نهال توت برای تغذیه کرم ابریشم اشاره کرد و اذعان داشت

توت اصالح شده با مشارکت معاونت امور باغبانی، سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن و بخش غیردولتی و با استفاده از یارانه 

 .در فومن گیالن به اجرا درآمده است 05نهال از بهمن ماه سال 

های مجاز به صورت رایگان توزیع کشوری می  تانهای توت تولید شده در محل نهالس تا پایان سال جاری نهال: داداش پور افزود

هزار هکتار توتستان های کشور در دستور کار مرکز توسعه نوغانداری قرار گرفته است،  5.وی با بیان اینکه اصالح و احیای .شود

هدفمند و ترویج ما مصمم هستیم با تولید ساالنه بیش از یک میلیون اصله نهال توت اصالح شده، زمینه را برای توزیع : گفت

کاشت این نهال ها در حاشیه اراضی کشاورزی، شهرها، جوار منازل و زمین های کمتر استفاده شده و با تاکید بر کشت نواری؛ 

 .فراهم آوریم
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 هزار جعبه تخم نوغان 1۵پیش بینی تولید 

از طریق مرکز تحقیقات ابریشم (6پی)م های کرم ابریش در حال حاضر پرورش الین: رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور اعالم کرد

 .توسط این مرکز انجام می شود( p) به منظور تولید کرم ابریشم والد( 0پی)کشور و پرورش اجداد کرم ابریشم 

این نهاده مورد نیاز نوغانداران براساس تفاهم مشترک بین مرکز : اظهار داشت( .اف)وی در مورد تولید تخم نوغان هیبرید تجاری 

هزار جعبه در سال جاری  69نوغانداری کشور به عنوان کارفرما و شرکت ابریشم ایران به عنوان پیمانکار با پیش بینی تولید  توسعه

 .میان نوغانداران توزیع می شود 03و با استفاده از یارانه تخم نوغان در حال انجام است که در سال 

به دلیل افزایش : شغل جانبی و مکمل در بخش کشاورزی دانست و گفت داداش پور، نوغانداری را یک حرفه ایده آل روستایی و

تقاضای جهانی برای ابریشم، نوغانداری را می توان در قالب مدل اقتصادی و تجاری با رویکرد زنجیره ارزش و در راستای اهداف 

 .توسعه پایدار، تعریف مجدد کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http.6019195999113 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۵۹/۵۹/۵2:  تاریخ

های عربستان پایان های عربستان پایان   دست درازیدست درازی/ / اعتراضات گسترده در سودان به قراردادهای محرمانه سعودیاعتراضات گسترده در سودان به قراردادهای محرمانه سعودی

  ندارد ندارد 
ای با سودان برای استفاده از منابع کشاورزی این کشور به امضا رساند که با برمال  رژیم سعودی ماه گذشته قرارداد تجاری محرمانه

 . آغاز و در حال گسترش است شدن جزئیات آن در روزهای گذشته اعتراضات در سودان

به نقل از سودان تریبون، ماه گذشته عربستان و سودان قرارداد همکاری و  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین

 .این قرارداد از سوی دو کشور محرمانه ماندها در حوزه کشاورزی سودان را به امضا رساندند اما جزئیات  گذاری سعودی سرمایه

ای را در سودان در پی  اخیراً یک روزنامه سعودی وقتی جزئیات این قرارداد را فاش کرده است که این مسأله اعتراضات گسترده

اختیار سال در  00های کشاورزی سودان را به مدت  بر اساس جزئیات فاش شده قرار است عربستان بخشی از زمین.داشته است

 .بگیرد که این بخش از قرارداد از سوی نماینگان مجلس سودان به شدت مورد واکنش قرار گرفته است

سال  01تا  09سال به  00نمایندگان مجلس سودان در تالش هستند تا با ارائه و تصویب یک طرح مدت زمان این قرارداد را از 

ها قرار گرفت چرا که بر اساس توافق اولیه  گذاری نیز مورد انتقاد سودانی کاهش دهد از سوی دیگر نحوه تقسیم منافع این سرمایه

های در اختیار عربستان به این کشور وارد  درصد کل محصوالت تولید شده کشاورزی در زمین 88محرمانه بین دو کشور قرار است 

 .ها برسد درصد باقیمانده به سودانی 0.شده و تنها 

گذاری  میلیارد دالر در سودان سرمایه 9.سال ابتدایی آغاز فعالیت حدود  9.ی کشاورزی عربستان در بر اساس این قرارداد همکار

گذاری در  به دلیل کاهش شدید منابع آبی عربستان این کشور در تالش است تا محصوالت کشاورزی را از طریق سرمایه.خواهد کرد

 .ورزی و دامی جبران کنددیگر کشورها به خصوص کشورهای با ظرفیت باالی منابع کشا

نمایندگان مجلس سودان همچنین به تالش مقامات دو کشور برای محرمانه نگه داشتن جزئیات این قرارداد معترض هستند و 

 .تواند منافع این کشور را به خطر بیندازد اعالم کردند که محرمانه ماندن این قرارداد می

ها در  های خارجی سعودی گذاری ای از سرمایه ا میزبان بخش گستردهدولت سودان طی سالهای گذشته تالش کرده است ت

 .گذاری کرده است پروژه در سودان سرمایه 609های گذشته در حدود  ای که عربستان طی سال های مختلف باشد به گونه حوزه

 .میلیارد دالر یابد 3.به  09.3 ها انتظار دارند در سال میلیارد دالر بوده و سودانی ..، 09.1گذاری عربستان در سال  سرمایه
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵۰: تاریخ

  بحران اجتماعیبحران اجتماعیتبدیل بحران آب به تبدیل بحران آب به / / ایران خشک شدایران خشک شد: : فایننشال تایمزفایننشال تایمز
 09ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا »: نوشت« ایران خشک شد»در مقاله ای با عنوان « فایننشال تایمز»چندی پیش روزنامه 

و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را « سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود

 .تنخواهد داش

همه شاخص های جهانی و بین المللی حاکی از ورود ایران به : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت

بحران آب است و باید هوشیار باشیم هرگونه اهمال در کنترل و مدیریت این موضوع به بروز تنش های سیاسی، اقتصادی و 

 .اجتماعی می انجامد

ایران با پیشینه هفت هزار »: نوشت« ایران خشک شد»در مقاله ای با عنوان « فایننشال تایمز»رنا، چندی پیش روزنامه به گزارش ای

و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان « سال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شود 09ساله تا 

 .زندگی در آن را نخواهد داشت

ته این روزنامه انگلیسی، همه اینها در حالی رخ می دهد که ایرانیان در زمینه مهندسی آب در جهان پیشتاز بودند و در دوره به نوش

 .اختراع شده بود( قنات)هخامنشی فناوری سنتی کاریز 

گزارش : به ایرنا گفت( شنبهدو)معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، امروز « هدایت فهمی»در این زمینه 

هایی که در مجالت، روزنامه ها و سایر رسانه ها مطرح می شود معموال بر اساس اعداد و ارقام دقیق و دستاوردهای پژوهشی 

 .نیست، بلکه بر مبنای مصاحبه ها و دریافت نظر افراد مختلف، جمع بندی هایی می شود

سال  09زیست در ایران جدی است اما اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم برای نمونه تا  به گفته این مسوول، هر چند بحران آب و محیط

دیگر کشور به دلیل تداوم خشکسالی ها از بین می رود، غیرعلمی و غیرکارشناسانه است؛ زیرا اقدام های کارشناسی در کشور ادامه 

ن انجام شده است، تصویری از وضع موجود و آتی وجود دارد و بر مبنای دستکم سه گزارش ملی که زیر نظر سازمان ملل در ایرا

سنت بدی در ایران وجود دارد و توجه به نوشته ها و گزارش های رادیکال و تند که نقاط جدی نظریه ها را ارایه : وی گفت.دارد

 .می کنند بیشتر است و این امر درباره نوشته روزنامه فایننشال تایمز نیز صدق می کند

خشکسالی یک پدیده جهانی است و نمی توان با یک : دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کردمعاون مدیرکل 

عبارت تبلیغاتی آن را برطرف کرد و باید متخصصان درباره آن نظر دهند؛ هرچند این مساله نافی ابراز نظر آحاد مردم نیست و آنان 

 .ستگاه ها و متولیان امر مسوولیت بخواهندحق دارند در این زمینه سوال کنند و از د

 اضافه برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش منابع آب تجدیدشونده

معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو به سه شاخص اصلی طبقه بندی برای تشخیص بحران آب و تنش 

اخص سازمان ملل و شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، هرچند ، ش«فالکن مارک»شاخص : آبی در جهان اشاره کرد و گفت

 .به کار گرفته می شوند اما نسبی اند و باید با احتیاط و بومی سازی برای کشور مورد استفاده قرار گیرند

کعب، به مترم 999بر مبنای شاخص فالکن مارک، ایران با سرانه مصرف منابع تجدیدپذیر آب به میزان یک هزار و : وی افزود

درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور وارد مرحله  88مرحله تنش آبی وارد شده است، براساس شاخص سازمان ملل با مصرف بیش از 

منابع آب قرار « مصرف متوسط تا شدید»شده است و بر اساس شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، در مرحله « فوق بحرانی»

. شاخص های پیش گفته همگی داللت بر آن دارد که مصارف آب کشور زیاد است: کرد این کارشناس مسایل آب تصریح.دارد
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همچنین میزان هدررفت آب و آب بدون درآمد در . پژوهش ها نیز نشان می دهد بازدهی آب در بخش کشاورزی بسیار پایین است

 .نعت بدون بازچرخانی مصرف می شوددرصد برآورد می شود که بسیار باالست و مقدار زیادی از آب در بخش ص 01بخش شرب 

میلیارد  95.میلیارد مترمکعب در سال های گذشته، امروز به کمتر از  69.منابع آب تجدیدشونده کشور از : فهمی اعالم کرد

 .درصد کاهش یافته است 09مترمکعب تقلیل یافته و بارش های کشور در مقایسه با میانگین درازمدت 

میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت  099میلیارد تا  09.ر سال های گذشته همچنین د: فهمی ادامه داد

گرفته و از حجم ثابت آبخوان های کشور کاسته شده است که این امر، هشداری جدی و مساله ای خطرناک به شمار می رود و 

 .نشست زمین فقط یک مورد از پیامدهای آن است

یننشال تایمز، هر روزی که می گذرد ایران یک روز به مرگ و نیستی نزدیک تر می شود و باید به زودی برنامه ای بر پایه گزارش فا

 .درست و کارآمد از سوی مسووالن اتخاذ شود و مردم نیز از اسراف آب خودداری کنند

سال آینده  19تا  69سانه وزارت نیرو برای تحلیل های کارشنا: معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت

در سه سناریو خوش بینانه، بینابینی و بدبینانه مطرح شده که در هر سه حالت ( GCM) بر اساس مدل های گردش عمومی جو

و بر مبنای سناریو بدبینانه، در بسیاری مناطق کشور مانند کرخه، بندرعباس : فهمی توضیح داد.کشور با بحران آب روبروست

 69درصد کاهش می یابد و این آمار در دریاچه ارومیه نزدیک به  39کارون، جریان خطی آب با کاهش بارش ها و روانآب ها تا 

در سناریو بینابینی نیز کاهش روانآب ها در بیشتر نقاط کشور پیش : این مسوول اضافه کرد.درصد است 1.درصد و دریاچه نمک 

درصد کاهش بیشتر  01درصد کاهش بارش، تا  9.هر : ه های اقلیمی را یادآوری کرد و گفتوی تشدید اثر پدید.بینی شده است

بر این اساس، اضافه برداشت از آب های زیرزمینی به کاهش رطوبت . روانآب های سطحی و منابع آب تجدیدیذیر را به دنبال دارد

 .خاک می انجامد و افزایش بیشتر دما را سبب می شود

سال گذشته  69بهینه مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت را پدیده ای خطرناک دانست که در  فهمی نبود الگوی

به گفته وی، با افزایش جمعیت در سه دهه گذشته این مساله تشدید شده و میانگین مجموع مصرف آب کشور به .شایع شده است

 .میلیارد مترمکعب افزایش یافته است 99.

افزایش مصارف، پدیده جهانی تغییر اقلیم و سوء مدیریت در همه عرصه های مربوط به منابع طبیعی، آب، جنگل، : وی اضافه کرد

 .مرتع و محیط زیست، سه عامل اساسی بحران آب در کشور است

ستفاده از منابع در این سال ها به نام توسعه حداکثر ا: معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد

 1.که حدود « توسعه پایدار»آبی و منابع طبیعی کشور انجام شد که تبعات منفی مختلفی برای کشور به دنبال داشت و به واژه 

 .سال پیش در کشور باب شد، بیشتر به عنوان یک واژه لوکس نگریسته شده است

به دنبال توسعه عمرانی صرف بود اما امروز به جایی رسیدیم  پس از پایان دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، ایران: وی بیان داشت

 .را جدی بگیرند« در معرض تهدید بودن ایران از نظر منابع آبی»که آحاد مردم و مدیران کشور باید با رسیدن به یک وفاق ملی، 

ی حل آن انسجام ملی پیدا کنیم، متاسفانه شاهدیم هر زمان کشور با بحرانی روبرو می شود به جای اینکه برا: فهمی یادآور شد

 .موضوع را به شکل سطحی می بینیم و با متهم کردن و به محاکمه کشیدن یکدیگر اصل مساله را فراموش می کنیم

وی به خشکسالی ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال های گذشته اشاره کرد که در آن، شهرداری با همکاری مردم برای مدتی آبیاری 

 .قطع کردند تا بحران خشکسالی مدیریت شودفضای سبز را 

در ایران شهرداری ها کمتر حاضر می شوند درباره صرفه جویی در مصرف آب یا فرهنگ سازی در : این کارشناس مسایل آب گفت

 .این زمینه و آگاهی رسانی درباره امنیت آب هزینه کنند
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 تبدیل بحران آب به بحران اجتماعی  

بحران آب در ایران اینک به یک بحران اجتماعی تبدیل : مه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو هشدار دادمعاون مدیرکل دفتر برنا

 .شده است و گاهی در کوچک ترین شهرها و روستاهای کشور تنش ها درگیری هایی بر سر آن رخ می دهد

ی در مصرف آب و فراخوانی مردم برای کمک به با دستیابی به یک وفاق ملی در زمینه حفظ منابع آبی، بازنگر: فهمی اضافه کرد

 .دولتمردان و تصمیم گیران، امکان کنترل این بحران با صرف هزینه های پایین تر وجود دارد

باید در همه سطوح دولتی، تصمیم سازان و آحاد مردم عزم ملی بر تغییر الگوی مصرف باشد در غیر این صورت، : وی تاکید کرد

خاورمیانه و )« منا»سیاسی و اجتماعی کشور را تهدید می کند؛ مساله ای که در برخی کشورهای حوزه  خطری بسیار جدی حیات

 .به عاملی برای فروپاشی این کشورها تبدیل شد( شمال آفریقا

سیار باید در کنار مدیریت فیزیکی آب، به مدیریت سرمایه اجتماعی بپردازیم که در صورت از دست رفتن، جبران آن ب: فهمی گفت

این موضوع سیاه نمایی نیست و مسووالن کشور باید بدانند اگر دیر اقدام کنیم، پیامدهای سیاسی، : وی تصریح کرد.دشوار است

 .اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت

بحث علمی و  مادامی که افراد با مساله بحران آب به شکل شعاری و احساسی برخورد کرده و ارزش آن را از یک: وی بیان کرد

 .تخصصی به یک مبحث سطحی تقلیل دهند، کمکی به حل مساله نمی شود

 .از آحاد جامعه می خواهیم در این مساله حساس و مهم با بخش مدیریت آب کشور همراهی کنند: وی گفت

ه در معرض رای به گفته این مسوول، وزارت نیرو در پی تنظیم سیاست های ملی آب کشور به عنوان یک میثاق عمومی است ک

مشارکت در تنظیم این سند کمک می کند این بحران را کنترل کنیم و کشور را برای : وی ادامه داد.عمومی گذاشته خواهد شد

پیش از این وزیر نیرو در گفت وگویی اعالم کرد کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و .نسل های آینده نگه داریم

عی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی افزایش جمعیت، مناب

مطابق گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از : حمید چیت چیان افزود. نسبت به گذشته محدودتر شده است

ند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت یک هزار و پانصد مترمکعب آب تجدید شونده داشته باش

 .کماکان ادامه دارد 605.-01به گفته وی این بحران به رغم بارشهای نسبتا مناسب سال آبی .بحرانی آب قرار دارد

اسالمی ما یک ماده  -هنگ ایرانیایرانیان عادت های اصراف گرایانه دارند و این عادت بویژه در بخش آب که در فر: وی تصریح کرد

 .حیاتی مقدس بشمار می رود، نیز وجود دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http6030.D%/0%8.% 
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 گزاشات جهانی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  روندروند  پهپادها میپهپادها میبین بین   پروژه های کشاورزی هند زیر ذرهپروژه های کشاورزی هند زیر ذره
کار گرفته  در بخش کشاورزی و برای نظارت بر رشد محصول و سالمت خاک در هند به( پهپاد)هواپیماهای بدون سرنشین 

 .شوند می

کار  در بخش کشاورزی و برای نظارت بر رشد محصول و سالمت خاک در هند به( پهپاد)هواپیماهای بدون سرنشین 

 .شوند گرفته می

از طریق مؤسسه ( ICAR)، شورای تحقیقات کشاورزی هند softwebسایت  از وب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تحت یک پروژه تحقیقاتی مشترک در حال توسعه نمونه اولیه هواپیماهای بدون سرنشین است ( IARI)تحقیقات کشاورزی هند 

، سالمت خاک و محصوالت کشاورزی را با استفاده از سنجش کنترل از راه دور تواند با استفاده از سیستم مونیتورینگ که می

سنجش از راه دور ابر طیفی، تکنولوژی به نسبت . به انجام برساند( Hyperspectral Remote Sensing:HRS)ابرطیفی 

مواد که توسط انسان  سنجی تصویربرداری است که با توجه به تشخیص و شناسایی مواد معدنی، پوشش گیاهی و جدید طیف

 .کار رود ای برای کاربردها در مقیاس بزرگ به های ماهواره تواند با فناوری این تکنولوژی همچنین می. کند ساخته شده کار می

حسگر مبتنی بر کشاورزی ) Sensor based Smart Agricultureاست که مخفف شده  SENSAGRIنام این پروژه 

شش مؤسسه از انستیتوهای کشاورزی و فناوری اطالعات مشارکت دارند که توسط مراکز زیر حمایت در این پروژه . است( هوشمند

 :شوند مالی می

 Information Technology Research Academy (ITRA)اکادمی تحقیقات فناوری اطالعات  -

 Department of Electronics and Information Technology (DEITY)دپارتمان الکترونیک و فناوری اطالعات  -

 Ministry of Communication and Information Technology (MCIT)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  -

 of Agricultural Research Indian (ICAR)شورای تحقیقات کشاورزی هند  -

فناوری هواپیماهای ": ن در مجلس گفت، وزیر دولت در بخش کشاورزی و رفاه کشاورزا(Sudarshan Bhagat)سودارشان باگات 

 ".، ارسال کند(Real Time)آوری کند و در زمان واقعی  های کشاورزی جمع بدون سرنشین توانایی دارد تا اطالعات را از مزرعه

ستفاده ای یا محلی برای ارزیابی زمین و محصول سالم ا تواند به نفع بخش کشاورزی در مقیاس منطقه این قابلیت می": وی افزود

همچنین برای نوع و شدت خسارت پس از حادثه، مدیریت پس از بحران و برآورد پرداخت خسارت در طرح بیمه محصوالت، . شود

 ".کاربرد دارد

تواند به عملکرد بهتر روی  دهد که می ای برای عملکرد بهتر در کشاورزی ارائه می ، خدمات پیشرفتهSENSAGRIپروژه 

آبیاری و برداشت محصول تأثیرگذار باشد، اما دانشگاهی که درگیر این پروژه است، دانشگاه فناوری  ، تغییر کشت،*توده زیست

 .دهلی است

در حال حاضر روی طرحی سفارشی با : گوید ، پژوهشگر پروژه در دانشگاه فناوری دهلی، می((Divya Sanghiدایویا سانگهی 

همچنین تجزیه و تحلیل مورد نیاز در حوزه . کند والت کشاورزی کار میچند بال چرخان برای سنجش از راه دور از خاک و محص

 .ثابت را در دستور کار دارد کشاورزی بر اساس مشخصات یک مینی پهپاد بال
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با این حال چند شرکت خصوصی در حال ساخت هواپیماهای بدون سرنشین مشابه هستند، اما فناوری ما بسیار ": افزاید وی می

برداری و تجزیه و  چراکه قرار است با فرستادن این هواپیما به منطقه وسیعی در یک زمان بسیار کم، نقشه. د بودتر خواه پیشرفته

 ".تحلیل با هزینه بسیار کم انجام شود

در این طرح، کشاورز با استفاده از تجزیه و تحلیل از راه دور همچون ارزیابی رطوبت خاک برای توسعه محصول دارای پتانسیل 

کاهش هزینه ورودی و افزایش بازده، ارزیابی پوشش گیاهی، قادر به تجزیه و تحلیل سود و زیان خود خواهد بود و این تجزیه  برای

 .شود ای انجام می و تحلیل با هواپیمای بدون سرنشین مبتنی بر سیستم ماهواره

رزها در مدیریت آب و مصرف کود شیمیایی کمک تواند به کشاو شود و می پهپادها برای نظارت بر محصوالت کشاورزی استفاده می

توانند، عملکرد، ارزیابی سالمت محصول و  های هوایی را دریافت کنند و کشاورزها با استفاده از آنها می توانند داده آنها می. کنید

د بتوانند به میزان آب آی تر از همه وقتی موضوع پایداری محیط زیست به میان می بینی کنند و شاید مهم پوشش علف هرز را پیش

 ./مصرفی و توزیع کود شیمیایی و کاربردهایش نظارت داشته باشند

 فرحناز سپهری: ترجمه

 softwebسایت  وب: منبع

شود و  های تجدیدشونده هستند و به هر موجود زنده که قابلیت رشد و نمو داشته گفته می توده یکی از منابع مهم انرژی زیست*

این مواد . شوند می... ها، زائدات حیوانی، پسماندهای شهری و غذایی و ها، موجودات زنده اقیانوس گیاهان، برگها، اجزا  شامل جنگل

 .قابلیت ذخیره انرژی در خود را دارند

/news/fa/ir.iana.www//:http60100D%/0%D%BE8%B.%D0 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵7: تاریخ

  فیلمفیلم! + ! + شودشود  کتابی که پس از خواندن درخت میکتابی که پس از خواندن درخت می
را در حالی منتشر کرده که  "پدر من در جنگل بود"انتشارات پکیونو ادیتور در بوینس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین کتاب 

 .بازگردانیدسادگی به طبیعت  توانید پس از خواندن، آن را به می

را در حالی منتشر  "پدر من در جنگل بود"انتشارات پکیونو ادیتور در بوینس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین کتاب 

 .سادگی به طبیعت بازگردانید توانید پس از خواندن، آن را به کرده که می

شوند، اما در کشور آرژانتین با ابتکار  ساخته می دانیم که کاغذهای کتاب از درخت به گزارش خبرنگار ایانا، امروزه روز همه ما می

ویژگی این . نام دارد "پدر من در جنگل بود"این کتاب . شود عمل یک ناشر کتابی به چاپ رسیده است که به درخت تبدیل می

ت یک حفره در برای این کار فقط کافی اس. توانید پس از خواندن، آن را به سادگی به طبیعت بازگردانید کتاب آن است که می

 .خاک ایجاد کنید، این کتاب را در آن بکارید و صبر کنید تا به یک درخت تبدیل شود

پذیر چاپ شده  شده و بدون اسید، با استفاده از جوهر تجزیه ساز است و روی کاغذهای بازیافت نظیر کودکان، دست این کتاب بی

 .اند کاغذ آن جاسازی شده در خمیر(* پیچ اناریان)های درخت جاکاراندا  است و دانه

پدر من در ". در بوینس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین واقع است( Pequeño Editor)انتشارات این کتاب، با نام پکیونو ادیتور 

، که تالش دارد جوانان را در جای جای جهان به کتاب و محیط "درختِ کتاب درخت"عنوان بخشی از کمپین  به "جنگل بود

هرچند که ترغیب جوانان به این دو موضوع کار دشواری است، اما این راه، راهی بسیار زیبا . مند کند، ایجاد شده است زیست عالقه

 .برای رسیدن به این اهداف است

، یک تصویرگر آرژانتینی که شهرت جهانی دارد نوشته شده، و یک تصویرگر فرانسوی به نام آن (Gusti)این کتاب توسط گاستی 

داستان کتاب را گاستی بر اساس تجربیات کودکی خود نوشته . تصویر گری اش را به عهده داشته است( Anne Decis)دسی 

شود، بازگوکننده ماجراهای پدر تئو در جنگلی در اکوادر است و  روایت می( Théo)این کتاب که توسط پسری با نام تئو . است

 .سال طراحی شده است 0.برای رده سنی هشت تا 

 .دهند ها و در حال تبدیل شدن به درخت نمایش می های آرژانتین، این کتاب را در ویترین فروشی بدر کتا

 ./مشاهده کنید اینجاتوانید فیلم کوتاهی را در  درباره این کتاب می*

/news/fa/ir.iana.www//:http60991A%DA%/0% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

دهنده فائو از دهنده فائو از   گزارش تکانگزارش تکان/ / چگونه دانمارک در مقابله با ضایعات مواد غذایی در جهان پیشرو شد؟چگونه دانمارک در مقابله با ضایعات مواد غذایی در جهان پیشرو شد؟

  ایرانیانایرانیانضایعات مواد غذایی ضایعات مواد غذایی 
میلیون نفر  899روند؛ این در حالی است که  جایی از محل تولید به محل مصرف از بین می سوم مواد غذایی در جهان طی جابه یک

. کند میلیارد دالر به اقتصاد جهان لطمه وارد می 059این اتالف و دورریز مواد غذایی ساالنه . در جهان به سوءتغذیه دچار هستند

 .ای، اتالف و دورریز مواد غذایی است از آن است دلیل انتشار هشت درصد از گازهای گلخانهها حاکی  گزارش

روند؛ این در حالی است  جایی از محل تولید به محل مصرف از بین می سوم مواد غذایی در جهان طی جابه زارش خبرنگار ایانا، یک

میلیارد دالر به اقتصاد جهان  059ف و دورریز مواد غذایی ساالنه این اتال. میلیون نفر در جهان به سوءتغذیه دچار هستند 899که 

 .ای، اتالف و دورریز مواد غذایی است ها حاکی از آن است دلیل انتشار هشت درصد از گازهای گلخانه گزارش. کند لطمه وارد می

عالوه بر این، . خل مرزهای خود ندارندبسیاری از کشورها آمار دقیقی از محل و نحوه به وقوع پیوستن اتالف مواد غذایی در دا

های کشورهای  تعریف اتالف مواد غذایی در کشورها، تفاوت بسیاری با هم دارد و بدون یک استاندارد دقیق و فراگیر، تحلیل داده

 .مختلف تقریباً غیرممکن است

 Industrial)در عرصه همزیستی صنعتی عنوان یک کشور موفق  شبکه خبری یورونیوز اروپا، اخیراً در گزارشی، دانمارک را به

Symbiosis )ویژه اسکاندیناوی، در چند دهه اخیر، توجه  این در حالی است که کشورهای اروپایی به. در قاره سبز معرفی کرد

ر اند تا چهره یک کشو شایانی را به توسعه پایدار و رعایت مسائل زیست محیطی و حقوق شهروندان، مبذول داشته و تالش کرده

 .، به نمایش درآورند(Green Business)موفق و صاحب سبک را در عرصه کارآفرینی و کسب و کار سبز 

های صنعتی و خدماتی، به ارائه خدمات به مشتریان با حفظ محیط  ترین زبان، در واقع تالش شرکت همزیستی صنعتی، به ساده

ند کاهش انتشار آالینده در محیط زیست توسط خودرو و تجهیزات مان. شود نفعان تفسیر می زیست و رعایت حقوق شهروندان و ذی

های پیمانکاری یا کاهش انتشار و پخش ضایعات در محیط  های شرکت های صنعتی یا کاهش میزان آلودگی صوتی دستگاه شرکت

 .دراین حوزه باشدرسد، کشور دانمارک، نمونه خوبی  نظر می هایی از همزیستی صنعتی است که به ها، مثال همه این. زیست

عنوان یکی از برترین کشورهای جهان در عرصه توسعه  گفتنی است، کشور شش میلیون نفری دانمارک در شمال اروپا، امروزه به

رعایت مسئولیت اجتماعی و . رود شمار می های توسعه اقتصادی و صنعتی به محیطی در شاخص پایدار و رعایت مسائل زیست

عنوان یک کشور  های صنعتی و خدماتی دانمارک باعث شده است تا این کشور، به ها و سازمان ر شرکتبهداشت ایمنی و صنعتی د

 .پیشرو در زمینه رفتارهای حامی محیط زیست و همچنین همزیستی صنعتی، قلمداد شود

 چگونه دانمارک به پیشرو در انقالب مقابله با ضایعات مواد غذایی تبدیل شد؟

کرون  09کس  غذایی در این باره با بیان اینکه هر  های اجتماعی کاهش ضایعات مواد بتینا باخ یکی از افراد فعال در زمینه پروژه

کند،  پردازد و آن را با هر آنچه که دوست دارد پر می برای یک کیسه که قابلیت استفاده مجدد را دارد، می( حدود دو یورو)

ها آسیب دیده باشند یا در  بندی کنیم، ممکن است که بسته آوری می های محلی جمع زیجات را از فروشگاهها و سب ما میوه: گوید می

شوند، ما فکر کردیم چرا اجازه دهیم این مواد  بهترین حالت، قبل از انقضا قرار داشته باشند، اما هنوز غذای خوبی محسوب می

ش این مواد غذایی با همکاری مردم به جنگ مقابله با ضایعات مواد غذایی غذایی هدر بروند؟وی و یک گروه از داوطلبان با فرو

ضایعات را تا  09.9ترین کشورها در این زمینه در جهان هستند، و از سال  ترین و هماهنگ طوری که یکی از مهم اند، به رفته

برند؛ به پناهندگان  تند که از این خرید سود میباخ با تأکید بر اینکه مشتریان این مواد غذایی کسانی هس.اند چهارم کاهش داده یک
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کنیم چون این روزها بسیاری از مردم نیازمند کمک  ما هیچ پرسشی از آنها نمی: افزاید کند و می درآمد اشاره می های کم و خانواده

ایش آگاهی مردم در این هایی برای افز دانمارک ابتکارات بیشتری برای مقابله با ضایعات مواد غذایی در تشکیل کمپین.هستند

 .های دولت در خصوص ضایعات مواد غذایی داشته است زمینه و شرکت در پروژه

من از جایی آمده بودم که در آن : گوید دلیل کار مادر خود به دانمارک آمده می ساله اهل مسکو که به 63سلینا جول طراح گرافیک 

زده شدم؛  ایستند و از میزان هدررفت مواد غذایی در دانمارک شگفت می کمبود مواد غذایی وجود دارد و مردم برای نان در صف

 .اندازی کردم بوک راه بنابراین یک صفحه فیس

های کوچک مانند تشویق مردم به تهیه یک فهرست قبل از رفتن به فروشگاه برای خرید یا اگر زمان  وی شروع به ارائه راهنمایی

 .در این صفحه کرده است  وشیندارید گرفتن عکس از داخل یخچال با گ

کننده عصبانی به راه انداختم، اما از آنجا که دانمارک یک کشور کوچک است؛  عنوان یک مصرف من این صفحه را به: جول ادامه داد

د های خو ای کشور موافقت کرد تمام تخفیف ترین فروشگاه زنجیره سه ماه بعد، بزرگ. راحتی این پیام گسترش یافت بنابراین به

آیتمی برای به حداقل رساندن ضایعات مواد غذایی  های تک صورت رایگان را با تخفیف مانند خرید دو کاال و گرفتن سومین کاال به

 .های دانمارک یک استراتژی برای کاهش ضایعات مواد غذایی دارند جایگزین کند و امروز تمامی فروشگاه

اندازی  زده ناشناخته موجود در آن راه هایمان و خوردن مواد غذایی یخ الکمپینی برای پاکسازی ماهانه یخچ: وی تصریح کرد

روید به جای آنکه مواد غذایی قابل فساد را دور بریزید،  ایم که زمانی که شما به مسافرت می ایم، و نیز این ایده را ترویج داده کرده

 .م خواهند دادآنها را به همسایه خود ببخشید، متقابالً آنها نیز این کار را انجا

آور بود، اما سلینا جول این  ها برای مردم خجالت در دانمارک بردن باقیمانده غذایی به خانه که در رستوران خورده نشده، تا مدت

توانستند با  کشیدند در حالی که می قبالً مردم برای درخواست کیسه غذای سگ در رستوران خجالت می. ذهنیت را تغییر داد

کند که با غذایی که برای آن  های خوبی یاد می عنوان کیسه ها به هایشان را سیر کنند، سلینا از این کیسه ی خود سگباقیمانده غذا

 اید را به خانه نبرید؟ کند چرا نباید آنچه را که برایش هزینه کرده کنید و تأکید می اید آنها را پر می پول پرداخت کرده

 کند دورریز منابع مالی جلوگیری می برنامه اتالف و دورریز مواد غذایی از

من خوشحالم که این . کند اتالف مواد غذایی همه را فقیر می: گوید کریستین جنسن، وزیر امور خارجه دانمارک نیز در این باره می

اتالف و  برنامه مقابله با. اتحاد و همکاری بین بخش عمومی و خصوصی در این سطح برای مدیریت این چالش جهانی اتفاق افتاد

کند و موجب کاهش فشار  کننده جلوگیری می کننده و هم برای مصرف دورریز مواد غذایی از دورریز منابع مالی هم برای تولید

ما باید به . تر شویم شود تا ما به اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل نزدیک همچنین باعث می. شود شدید روی منابع طبیعی می

 .برداریم  شود، قدم هایی از این دست که باعث نفع بردن تمام مردم جهان می حل اهسمت پیدا کردن ر

 دهنده فائو از دورریز غذای ایرانیان آمار تکان

میلیون تن از این رقم  61رود که  میلیارد تن غذا در جهان هدر می 86.دهد هر سال  در همین حال برآوردهای فائو نشان می

نشان ( فائو)آمارهای منتشر شده از سوی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی . شود درصد در ایران دور ریخته می 089معادل 

هرساله بخش مهمی از تولید غذای . کنند ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم می دهد درحالی که میلیون می

میلیارد تن از مواد  86.المللی  بر اساس جدیدترین برآورد این نهاد بین. رود توزیع، برداشت و مصرف به هدر می جهان در زنجیره

های  درصد از کل زمین08رود که این رقم معادل تولید  غذایی و محصوالت کشاورزی تولیدی در جهان طی یک سال از بین می

 09درصد میوه و سبزی،  51درصد ماهی و غذاهای دریایی،  61د لبنیات، درص 09درصد غالت،  69بر این اساس .کشاورزی است
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 519رود حدود  میلیارد تن غذایی که به هدر می86.از . رود درصد گوشت تولیدی جهان به هدر می 09های روغنی و  درصد دانه

 .میلیون تن ماهی است 09میلیون تن گوشت و  19میلیون تن میوه،  699میلیون تن غالت، 

سوم از مواد غذایی تولیدشده  برند، یک میلیون نفر از جمعیت آن از گرسنگی رنج می 099های فائو، در جهانی که  ق گزارشطب

شود که تولید این حجم از غذای هدررفته در هر سال  تخمین زده می. رود به هدر می( بر مبنای محتوای کالریک آن)توسط انسان 

 96.، صرف (تقریباً معادل مساحت کشور مکزیک)زمین  مربع از اراضی کشاورزی کرهمیلیون کیلومتر  08.متضمن کشت در 

هزار و  تا پنج 699هزار و  ای به میزان سه میلیون تن کود شیمیایی و تولید گازهای گلخانه 08میلیارد مترمکعب آب شیرین، مصرف 

ان نیز ازجمله کشورهایی است که هرساله درصد بر اساس این گزارش ایر.است( اکسیدکربن معادل دی)میلیون مترمکعب  399

کیلوکالری غذا در ایران  65.دهد هر روز به ازای هر نفر  برآوردهای فائو نشان می. دهد باالیی از مواد غذایی تولیدی را به هدر می

 61دهد  ررسمی نشان میهای غی همچنین گزارش. کیلوکالری است 65.یعنی سرانه هدر رفت روزانه غذا در ایران . رود به هدر می

میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور  99.بر این اساس از . رود درصد محصوالت کشاورزی تولیدی در ایران به هدر می

درصد ضایعات  69توان به  در این زمینه می. میلیون نفر است 1.این رقم معادل غذای . شود میلیون تن در سال دور ریخته می 61

درصد ضایعات در خرما و  01درصد ضایعات در برنج،  9.ها و سبزیجات،  درصد ضایعات در میوه( 19و حتی ) 69تا  01در نان، 

همچنین بر اساس .درصد اعالم شده است 089رود  سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می. غیره اشاره کرد

 605.المللی کشاورزی سالم، تغذیه، و جامعه در تیرماه  تین کنگره بینتحقیقی که توسط مهدی رستگاری و علی طیفوری در نخس

درصد ضایعات در محصوالت کشاورزی بوده  8881.دهنده متوسط  نشان 688.ارائه شد، گزارش مراجع رسمی کشور در سال 

ادرات نفت در آن سال درصد درآمد ملی از ص 01بر اساس این گزارش، ارزش ضایعات محصوالت کشاورزی برابر با حدود . است

ها و محصوالت باغی و کمترین ضایعات متوجه شیالت و غذاهای دریایی  در سطح ملی بیشترین ضایعات متوجه میوه. بوده است

برآورد کرده که هزینه تحمیل شده به  606.ماه  مرکز تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز در گزارش منتشره خود در دی.شود می

پالنگان سخنگوی کمیسیون  زاده به تصریح عباس پاپی. رسد میلیارد دالر می 819ات ساالنه نان به دوهزار و دولت از محل ضایع

تقریباً با مجموع ارقام کاالهای اساسی و محصوالت  09.5کشاورزی در مجلس نهم، ارزش ضایعات مواد غذایی در ایران در سال 

 ./کند کشاورزی وارداتی دولت در همان سال برابری می
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 13۵۹مرداد  ۵2: تاریخ

  کاهش میزان واردات عراق به سبب جنگ با داعش و قیمت نفتکاهش میزان واردات عراق به سبب جنگ با داعش و قیمت نفت
با داعش و کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه شده و این امر واردات آن ها را کاهش کشور عراق به دلیل هزینه های جنگ 

 .داده است

؛ محمد رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق اناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوگروه  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش 

از آنجایی که کشور ما : در نشست تجاری اقتصادی پنج جانبه ایران با کشورهای روسیه، عراق، آذربایجان و افغانستان عنوان کرد

، در اولویت نخست کشور، وارداتی است  درصد کاالهای مصرفی این09بیشترین مرز و گذرگاه مرزی را با عراق دارد و بیش از 

 .صادرات ایران قرار دارد و می توانیم نگاه ویژه ای به این بازار داشته باشیم

 5.میزان صادرات ایران به عراق سه برابر سایر قاره ها به این کشور است و حجم تبادالت تجای بین دو کشور : وی در ادامه افزود

 .سقوط دولت سابق عراق، روند صعودی صادرات را طی کرده ایمسال گذشته در پی 0.میلیارد دالر برآرود شده و طی 

همواره تجار عراقی از حضور ناکافی تولید کنندگان ایران در بازار کشورشان گالیه دارند و باید به این نکته : رضازاده اظهار داشت

 .توجه داشت که حضور فیزیکی و تبلیغات الزمه پیشرفت در این کشور است

درصد افزایش صادرات به عراق  0درصدی صادرات غیرنفتی کشور اما حدود  9ال گذشته با وجود کاهش س: وی عنوان کرد

داشتیم، از آنجایی که اطمینان از شرعی بودن مواد غذایی ایران در این کشور باال است لذا مواد غذایی بیشترین حجم صادرات را به 

 .خود اختصاص می دهند

این کشور بخاطر کاهش قیمت نفت و هزینه باالی جنگ داعش با کسری بودجه مواجه شده و  اما طی چند سال اخیر:وی افزود

 .میزان واردات آن کمتر شده است
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - ۵4/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  لزوم وفاق ملی برای حفظ منابع آبی لزوم وفاق ملی برای حفظ منابع آبی / / ایران در دوره بحران آب استایران در دوره بحران آب است
همه شاخص های جهانی و بین المللی حاکی از : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت -ایرنا -تهران

اهمال در کنترل و مدیریت این موضوع به بروز تنش های سیاسی، ورود ایران به بحران آب است و باید هوشیار باشیم هرگونه 

 . اقتصادی و اجتماعی می انجامد

ایران با پیشینه هفت »: نوشت« ایران خشک شد»در مقاله ای با عنوان « فایننشال تایمز»به گزارش ایرنا، چندی پیش روزنامه 

و از آن بیابانی به جای خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان « دسال دیگر از بی آبی و خشکسالی نابود می شو 09هزار ساله تا 

 . زندگی در آن را نخواهد داشت

به نوشته این روزنامه انگلیسی، همه اینها در حالی رخ می دهد که ایرانیان در زمینه مهندسی آب در جهان پیشتاز بودند و در دوره 

 . بود اختراع شده( قنات)هخامنشی فناوری سنتی کاریز 

گزارش : به ایرنا گفت( دوشنبه)معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، امروز « هدایت فهمی»در این زمینه 

هایی که در مجالت، روزنامه ها و سایر رسانه ها مطرح می شود معموال بر اساس اعداد و ارقام دقیق و دستاوردهای پژوهشی 

 . مصاحبه ها و دریافت نظر افراد مختلف، جمع بندی هایی می شود نیست، بلکه بر مبنای

سال  09به گفته این مسوول، هر چند بحران آب و محیط زیست در ایران جدی است اما اینکه بتوانیم نتیجه بگیریم برای نمونه تا 

یرا اقدام های کارشناسی در کشور ادامه دیگر کشور به دلیل تداوم خشکسالی ها از بین می رود، غیرعلمی و غیرکارشناسانه است؛ ز

دارد و بر مبنای دستکم سه گزارش ملی که زیر نظر سازمان ملل در ایران انجام شده است، تصویری از وضع موجود و آتی وجود 

را ارایه ه نقاط جدی نظریه ها سنت بدی در ایران وجود دارد و توجه به نوشته ها و گزارش های رادیکال و تند ک: وی گفت. دارد

 . کنند بیشتر است و این امر درباره نوشته روزنامه فایننشال تایمز نیز صدق می کندمی

خشکسالی یک پدیده جهانی است و نمی توان با یک : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو تصریح کرد

نظر دهند؛ هرچند این مساله نافی ابراز نظر آحاد مردم نیست و آنان  عبارت تبلیغاتی آن را برطرف کرد و باید متخصصان درباره آن

 .حق دارند در این زمینه سوال کنند و از دستگاه ها و متولیان امر مسوولیت بخواهند

 اضافه برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش منابع آب تجدیدشونده ** 

نیرو به سه شاخص اصلی طبقه بندی برای تشخیص بحران آب و تنش معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت 

، شاخص سازمان ملل و شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب، هرچند «فالکن مارک»شاخص : آبی در جهان اشاره کرد و گفت

 . ندبه کار گرفته می شوند اما نسبی اند و باید با احتیاط و بومی سازی برای کشور مورد استفاده قرار گیر

مترمکعب، به  999بر مبنای شاخص فالکن مارک، ایران با سرانه مصرف منابع تجدیدپذیر آب به میزان یک هزار و : وی افزود

درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور وارد مرحله  88مرحله تنش آبی وارد شده است، براساس شاخص سازمان ملل با مصرف بیش از 

منابع آب قرار « مصرف متوسط تا شدید»اخص موسسه بین المللی مدیریت آب، در مرحله شده است و بر اساس ش« فوق بحرانی»

. شاخص های پیش گفته همگی داللت بر آن دارد که مصارف آب کشور زیاد است: این کارشناس مسایل آب تصریح کرد. دارد

یزان هدررفت آب و آب بدون درآمد در همچنین م. پژوهش ها نیز نشان می دهد بازدهی آب در بخش کشاورزی بسیار پایین است

 .درصد برآورد می شود که بسیار باالست و مقدار زیادی از آب در بخش صنعت بدون بازچرخانی مصرف می شود 01بخش شرب 

میلیارد  95.میلیارد مترمکعب در سال های گذشته، امروز به کمتر از  69.منابع آب تجدیدشونده کشور از : فهمی اعالم کرد
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 . درصد کاهش یافته است 09عب تقلیل یافته و بارش های کشور در مقایسه با میانگین درازمدت مترمک

میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت  099میلیارد تا  09.همچنین در سال های گذشته : فهمی ادامه داد

امر، هشداری جدی و مساله ای خطرناک به شمار می رود و گرفته و از حجم ثابت آبخوان های کشور کاسته شده است که این 

 .نشست زمین فقط یک مورد از پیامدهای آن است

بر پایه گزارش فایننشال تایمز، هر روزی که می گذرد ایران یک روز به مرگ و نیستی نزدیک تر می شود و باید به زودی برنامه ای 

 .نیز از اسراف آب خودداری کنند درست و کارآمد از سوی مسووالن اتخاذ شود و مردم

سال آینده  19تا  69تحلیل های کارشناسانه وزارت نیرو برای : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت

در سه سناریو خوش بینانه، بینابینی و بدبینانه مطرح شده که در هر سه حالت ( GCM) بر اساس مدل های گردش عمومی جو

 . کشور با بحران آب روبروست

بر مبنای سناریو بدبینانه، در بسیاری مناطق کشور مانند کرخه، بندرعباس و کارون، جریان خطی آب با کاهش : فهمی توضیح داد

. درصد است 1.درصد و دریاچه نمک  69درصد کاهش می یابد و این آمار در دریاچه ارومیه نزدیک به  39بارش ها و روانآب ها تا 

 . در سناریو بینابینی نیز کاهش روانآب ها در بیشتر نقاط کشور پیش بینی شده است: این مسوول اضافه کرد

درصد کاهش بیشتر روانآب های  01درصد کاهش بارش، تا  9.هر : وی تشدید اثر پدیده های اقلیمی را یادآوری کرد و گفت

ساس، اضافه برداشت از آب های زیرزمینی به کاهش رطوبت خاک می بر این ا. سطحی و منابع آب تجدیدیذیر را به دنبال دارد

 . انجامد و افزایش بیشتر دما را سبب می شود

سال گذشته  69فهمی نبود الگوی بهینه مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت را پدیده ای خطرناک دانست که در 

گذشته این مساله تشدید شده و میانگین مجموع مصرف آب کشور به  به گفته وی، با افزایش جمعیت در سه دهه. شایع شده است

افزایش مصارف، پدیده جهانی تغییر اقلیم و سوء مدیریت در همه عرصه : وی اضافه کرد. میلیارد مترمکعب افزایش یافته است 99.

 . ور استهای مربوط به منابع طبیعی، آب، جنگل، مرتع و محیط زیست، سه عامل اساسی بحران آب در کش

در این سال ها به نام توسعه حداکثر استفاده از منابع : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد

 1.که حدود « توسعه پایدار»آبی و منابع طبیعی کشور انجام شد که تبعات منفی مختلفی برای کشور به دنبال داشت و به واژه 

 . باب شد، بیشتر به عنوان یک واژه لوکس نگریسته شده است سال پیش در کشور

پس از پایان دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، ایران به دنبال توسعه عمرانی صرف بود اما امروز به جایی رسیدیم : وی بیان داشت

 . را جدی بگیرند« ظر منابع آبیدر معرض تهدید بودن ایران از ن»که آحاد مردم و مدیران کشور باید با رسیدن به یک وفاق ملی، 

متاسفانه شاهدیم هر زمان کشور با بحرانی روبرو می شود به جای اینکه برای حل آن انسجام ملی پیدا کنیم، : فهمی یادآور شد

 . موضوع را به شکل سطحی می بینیم و با متهم کردن و به محاکمه کشیدن یکدیگر اصل مساله را فراموش می کنیم

ی ایالت کالیفرنیای آمریکا در سال های گذشته اشاره کرد که در آن، شهرداری با همکاری مردم برای مدتی آبیاری وی به خشکسال

 . فضای سبز را قطع کردند تا بحران خشکسالی مدیریت شود

سازی در در ایران شهرداری ها کمتر حاضر می شوند درباره صرفه جویی در مصرف آب یا فرهنگ : این کارشناس مسایل آب گفت

 . این زمینه و آگاهی رسانی درباره امنیت آب هزینه کنند

 تبدیل بحران آب به بحران اجتماعی** 

بحران آب در ایران اینک به یک بحران اجتماعی تبدیل : معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو هشدار داد

 . ی کشور تنش ها درگیری هایی بر سر آن رخ می دهدشده است و گاهی در کوچک ترین شهرها و روستاها
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با دستیابی به یک وفاق ملی در زمینه حفظ منابع آبی، بازنگری در مصرف آب و فراخوانی مردم برای کمک به : فهمی اضافه کرد

 . دولتمردان و تصمیم گیران، امکان کنترل این بحران با صرف هزینه های پایین تر وجود دارد

باید در همه سطوح دولتی، تصمیم سازان و آحاد مردم عزم ملی بر تغییر الگوی مصرف باشد در غیر این صورت، : دوی تاکید کر

خاورمیانه و )« منا»خطری بسیار جدی حیات سیاسی و اجتماعی کشور را تهدید می کند؛ مساله ای که در برخی کشورهای حوزه 

 . تبدیل شد به عاملی برای فروپاشی این کشورها( شمال آفریقا

باید در کنار مدیریت فیزیکی آب، به مدیریت سرمایه اجتماعی بپردازیم که در صورت از دست رفتن، جبران آن بسیار : فهمی گفت

این موضوع سیاه نمایی نیست و مسووالن کشور باید بدانند اگر دیر اقدام کنیم، پیامدهای سیاسی، : وی تصریح کرد. دشوار است

 . ی به دنبال خواهد داشتاقتصادی و اجتماع

مادامی که افراد با مساله بحران آب به شکل شعاری و احساسی برخورد کرده و ارزش آن را از یک بحث علمی و : وی بیان کرد

 . تخصصی به یک مبحث سطحی تقلیل دهند، کمکی به حل مساله نمی شود

 . بخش مدیریت آب کشور همراهی کننداز آحاد جامعه می خواهیم در این مساله حساس و مهم با : وی گفت

به گفته این مسوول، وزارت نیرو در پی تنظیم سیاست های ملی آب کشور به عنوان یک میثاق عمومی است که در معرض رای 

 . عمومی گذاشته خواهد شد

 . های آینده نگه داریممشارکت در تنظیم این سند کمک می کند این بحران را کنترل کنیم و کشور را برای نسل : وی ادامه داد

به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر نیرو در گفت وگویی اعالم کرد کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش 

جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است و براین اساس میزان منابع آب در اختیار هر ایرانی نسبت 

مطابق گزارش های سازمان ملل همه مناطقی که سالیانه کمتر از یک : حمید چیت چیان افزود.  ته محدودتر شده استبه گذش

هزار و پانصد مترمکعب آب تجدید شونده داشته باشند وارد مرحله بحران شده اند و با این اوصاف ایران هم اینک در وضعیت 

 . کماکان ادامه دارد 605.-01ه رغم بارشهای نسبتا مناسب سال آبی به گفته وی این بحران ب. بحرانی آب قرار دارد

اسالمی ما یک ماده  -ایرانیان عادت های اصراف گرایانه دارند و این عادت بویژه در بخش آب که در فرهنگ ایرانی: وی تصریح کرد

 . حیاتی مقدس بشمار می رود، نیز وجود دارد
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - ۵8/۵5/13۵5 :تاریخ خبر

  بحران سقوط قیمت گندم و تظاهرات کشاورزان با تراکتور در ایتالیا بحران سقوط قیمت گندم و تظاهرات کشاورزان با تراکتور در ایتالیا 
در جنوب این 'ترمولی'و ' باری'، 'پوتنزا'، 'پالرمو'هزاران کشاورز روز جمعه با تراکتورهایشان در چهار شهر بزرگ  -ایرنا  -رم 

 . کشور وارد میدان های اصلی شهرها شدند و علیه آنچه که احتکار، سقوط قیمت گندم و حمایت از کشتزارها نامیدند، تظاهرات کردند

مت سال قبل کاهش به گزارش ایرنا، کشاورزان با اعتراض به شرایط موجود در بازار اعالم کردند که قیمت گندم عمال به نصف قی

 .یافته است که حتی هزینه های تولیدی را نمی پوشاند و این منجر به رها کردن مزارع و کویری شدن آنها می شود

 . که بزرگترین تولید کننده گندم در ایتالیا است تبدیل به بزرگترین وارد کننده آن نیز شده است 'پولیا'استان جنوبی 

احتکار را 'و  'گندم نباشد، نان نیست'، 'کیلو گندم برابر با قیمت یک بطری کوکاکوال 9.'مانند  تظاهرکنندگان با حمل شعارهایی

 . در خیابان های مرکزی شهرهای جنوبی ایتالیا تظاهرات کردند 'متوقف کنید

برای تولید انواع  'گندم نوع سخت'اتحادیه کشاورزان اعالم کرد که قیمت : در این باره نوشت( آنسا)خبرگزاری رسمی ایتالیا 

 .درصد کاهش یافت 0.درصد و ارزش گندم نرم برای تولید نان 56ماکارونی در ایتالیا طی یک سال 

سقوط بی سابقه قیمت گندم ناشی از اقدامات محتکران که از بازارهای خارجی این محصول را خریداری کرده و آن را به عنوان 

سال قبل بازگردانده  69به این بخش زیان وارد کرده و درآمد کشاورزان ایتالیایی را به میلیون یورو  999گندم ایتالیا می فروشند، 

هزار فرصت شغلی در  699همچنین اجباری نبودن نصب برچسب روی فرآورده های گندم در ایتالیا، موجب به خطر افتادن . است

درصد افزایش یافت و  9.با هدف کاستن قیمت بازار،  در چهار ماه نخست سال جاری، واردات گندم در ایتالیا. این بخش شده است

سنت به فروش می رود که  3.سنت و گندم نرم برای تولید نان کیلویی  8.امروز قیمت گندم سخت برای تولید ماکارونی، کیلویی 

 . ننداین امر ضربه ای سخت به کشاورزانی محسوب می شود که حتی نمی توانند هزینه های تولید گندم را تامین ک
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	برقراری پل ویتامین بین ایران و روسیه/ چقدر ریل صادراتی محصولات کشاورزی هموار است؟
	جهانگیری آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 13 قانون بودجه ٩٥ را ابلاغ کرد
	بررسی اقتصادی سیاست گذاری های تجاری کشور در زمینه تعرفه واردات کالاهای اساسی

	برنج
	خودکفایی تدریجی برنج کلید خورد/ حباب قیمت برنج با برداشت نمادین نمیشکند
	حذف دلالان و تولید پایدار با عرضه برنج در بورس کالا
	برنج جزو محصولاتی اساسی است که وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته از عرضه آن در بورس کالا خبر داده بود و به گفته مدیر کل دفتر غلات و نباتات علوفهای این وزارتخانه، ورود این محصول به بورس میتواند تولید تا بازار را شفاف و دست دلالان را از بازار کوتاه کند.

	کشت برنج چه بر سر استان فارس آورده است؟
	عملیات ساخت موزه ملی برنج درآمل آغاز شد

	پسته
	صادرات چمدانی و فلهای پسته ایران به امارات/ بستهبندی پسته ایرانی در دبی و ترانزیت آن به اروپا و آمریکا

	پنبه
	سطح زیر کشت پنبه تغییر نکرد/ تولید پنبه در 18 استان کشور

	پیاز
	تامین منابع مالی
	از ابتدای برداشت گندم تا کنون ۸.۲ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد
	یک نماینده مجلس مطرح کرد پیشنهاد پرداخت تسهیلات گلخانه بر پایه تفاوت اقلیمی
	اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای آبیاری نوین/ کمبود ۱۱.۵ میلیارد مترمکعب آب در سال
	افزایش دوبرابری تولید چغندرقند در خوزستان/ عدم تخصیص یارانه بذر گندم و چغندرقند
	سقف تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت
	رشد 70 درصدی تسهیلات اعطایی بانک های عامل به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در 3 ماهه نخست سال 95
	امضای تفاهم نامه بيمه آسيا و صندوق بيمه کشاورزي برای ارائه خدمات بیمه ای
	انتقاد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون از نحوه پرداخت تسهیلات/ جذب تنها شش درصد از اعتبارات خط شماره چهار مکانیزاسیون در سال جاری

	تحقیقات و نوآوری ها
	کشف راه جدیدی برای سالم نگهداشتن سیب به مدت چند هفته
	کارورزی دانشآموختگان کشاورزی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی میشود/ بازبینی در سرفصلهای جدید رشتههای کشاورزی
	اجرای 8 هزار طرح تحقیقاتی کشاورزی درکشور

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	امارات مشتری اصلی گردو ایران
	تولید بیش از یک میلیون تن انار

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	تولیدات زراعی (سایر )
	چای
	پرداخت ۳۷ درصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزان/ عبور از رکورد تولید سال ۹۱ چای
	آماده مذاکره و همکاری در توسعه کشت چای ارگانیک در کشور هستیم

	حبوبات
	: 764 هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور تولید میشود
	764 هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه در کشور تولید می شود/ نخستین کشت نشایی لوبیا در اصفهان و فارس
	تولید 764هزار تن حبوبات تا پایان برنامه ششم توسعه

	خرما
	گرما نفس نخلها را به شماره انداخت/ از شایعه تا واقعیت موج گرمای جنوب کشور
	آتش در باغستان/ خرماها خشکید و لیموترشها جارو شد
	کاهش تولید خرما در نخلستان های کشور

	خرید تضمینی
	پرداخت ۳۷ درصد بهای خرید تضمینی چای به کشاورزان/ عبور از رکورد تولید سال ۹۱ چای
	هیچ پولی برای خرید تضمینی گندم به بانک پاسارگاد ندادهاند

	خشکسالی
	استان ایلام تشنه سرمایه گذاری

	دانه های روغنی
	خرید 65 هزار تن کلزا به ارزش 160 میلیارد تومان/ تسویه مطالبات کلزاکاران کشور
	فراخوان مرحله دوم فروش دانه های روغنی گلرنگ و آفتابگردان سال ۱۳۹۵
	کشت کلزا در 5 هزار هکتار از اراضی استان تهران

	روغن
	قیمتهای جدید محصولات تولیدی برخی از شرکتهای روغن نباتی اعلام شد
	هدفگذاری افزایش پنج برابری تولید روغن زیتون در برنامه ششم توسعه

	زعفران
	سایه سیاه قاچاق پیاز زعفران بر تولید طلای سرخ

	زیتون
	خسارت آفت مگس زیتون به کمتر از چهار درصد رسید/ اعزام کارشناسان حفظ نباتات برای پایش مگس زیتون به سه استان کشور
	مگس زیتون در کمین باغهای زیتون کشور/ قاچاق میوه زیتون از ترکیه و یونان ادامه دارد

	سلامت
	رشد 58 درصدی انهدام کالاهای فاقد مجوز مصرف
	نحوه تشخیص محصولات سلامت محور کالاهای قاچاق و تقلبی
	بهبود سلامت کلی بدن با مصرف کرنبری
	با این خوراکی ها از استرس دوری کنید
	قوی ترین کپسول های آهن
	این خوراکی ها قاتل انرژی شما هستند!

	سیب درختی
	پیشبینی برداشت بیش از 70 هزار تن سیب در سلماس

	سیب زمینی
	شیلات
	تولید آبزیان در اردبیل به 9 هزار تن افزایش مییابد
	انتخاب ایران به عنوان مسئول تدوین استاندارد خاویار در جهان
	معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات در گفتوگو با ایانا:
	پرورشدهندگان ماهی در قفس بینصیب از تسهیلات مصوب/ تولید 10 هزار تن آبزی در قفس از ابتدای سال جاری
	واردات تیلاپیا، تیر خلاصی به تولیدکنندگان قزل آلا
	کرگان هرمزگان چشم انتظار ورود دولت برای حمایت از پرورش میگو است
	ذخیره سازی میگوی مولد درهرمزگان آغاز شد
	هدفگذاری در قشم برای تولید 84 هزار تن ماهی در قفس
	سه هزارتن ماهی هوور در آبهای جاسک هرمزگان صید شد
	سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری چین در حوزه شیلات ایران
	تولید ماهی در قفس به 20 هزارتن افزایش یافته است
	امسال سه بندر صیادی در هرمزگان به بهره برداری کامل می رسد
	صیادان دیروز و آبزی پروران امروز قشم

	شکر (چغندر / نیشکر)
	ایران باز هم 60 هزار تن شکر خام برزیلی خرید
	انبارها از شکر پر است/ عرضه ۱۳۰هزارتنی طی تیرماه در بورس کالا
	شكست سلطان شكر/ اكنون مافیای شكر وجود ندارد/ چهار، پنج نفر بودند که انحصار واردات شکر را در دست داشتند
	بازار متلاطم شکر آرام می شود یا خیر؟

	شیر و فراوردهها
	صادرات سالانه 600 هزار تن شیر به خارج از کشور/ برای کشاورزی هر منطقه موردی برنامهریزی شود
	سرانجام شیر، متولی پیدا کرد/ مصوبه صندوق حمایت از زنجیره صنعت شیر، روزنه رهایی از بند بحران
	افزایش قیمت لبنیات شایعه ای بیش نیست
	اختصاص یارانه راهکار اورژانسی خروج از رکود بازار لبنیات
	1800 تن شیرخام روزانه به شیرخشک تبدیل می شود

	صادرات و واردات
	پنج محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی
	روسیه جایگزین امارات برای صادرات میوه میشود/ جای خالی برندسازی در محصولات باغی
	موزهای وارداتی پشت دروازه های ایران ماند
	واردات آجیل چینی؟!/ محصولاتی که فقط ظاهرشان شبیه خشکبار است
	بیش ترین صادرات نخود فرنگی به کدام کشور است؟
	مازندران آماده صادرات 500 هزار تن میوه و گل و گیاه به روسیه است
	سیمان و خشکبار ایران در راه استراخان روسیه
	شرایط واردات گلوتن ذرت و جو پرک شده اعلام شد

	صنایع غذایی
	تعطیلی کارخانههای شکلات و بیسکویت در اثر کمبود شکر/ به دولت هشدار دادیم شکر کم است، اقدامی نکردند

	عسل
	شروع بیمه زنبور عسل در بانک کشاورزی
	ایران؛ رتبه چهارم در کلنی زنبورعسل، رتبه هفتم در تولید عسل جهان/ بهرهوری پایین در صنعت زنبورداری
	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین

	علوفه
	عرضه ذرت و مرغ در بورس کالا با دستور وزیر جهاد کشاورزی
	عرضه 88 هزار تن ذرت دانهای، جو دامی و شکر
	گرانی ذرت دامی قیمت مرغ را بالا برد

	قارچ
	راه اندازی صندوق تضمینی قارچ/ چین رقیب ایران در روسیه

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	از ابتدای برداشت گندم تا کنون ۸.۲ میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شد

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	قاچاق دام گوشت را در پایتخت گران کرد/ گوشت گوسفندی کیلویی ۳۲ هزار تومان
	سازمان امور عشایر خواستار محدودیت واردات گوشت قرمز شد/ ذخیرهسازی مناسب جو برای فصل پاییز

	گوشت مرغ
	بیش از 6 هزارتن مرغ منجمد در بورس کالا و بازار برای کنترل قیمت ها عرضه شد

	ماشین آلات
	تجهیز 13 هزار هکتار از اراضی کشور به روشهای نوین آبیاری تا امروز/ چهار میلیون هکتار از اراضی کشور نیازمند مجهز شدن به شیوههای نوین آبیاری
	چگونه از آتشسوزی ماشینهای کشاورزی در فصل گرما جلوگیری کنیم؟

	متفرقه
	در آمد ۲۰ میلیون تومانی با پرورش ۱۵۰ قطعه قرقاول ظرف ۳ ماه در منزل به دست آمد
	نسخه اقتصادی افزایش شادی در ایران
	تلاش بیسروصدای زنان روستایی و عشایری در تولید غذا
	کاغذ از مکاتبات اداری بانک ایرانزمین حذف شد
	تلاشهای محققان برای پرده برداشتن از راز : چرا زمان زود میگذرد؟
	پیشنهاد رضا کیانیان به حسن روحانی برای آب و هوا/ تا به حال با خواهش و تمنا، کارى پیش نرفته است
	همزیستی با زمین
	دردی به نام واردات کالای لوکس که انگار درمان ندارد؟!
	عارضه قلبی علت استعفای جلال پور/ هیات رئیسه موافقت می کند؟

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با هدف تبادل نظر در مورد اقتصاد آب و ایجاد ارتباط بین مدیران ارشد بخش آب، سیاستگذاران، دانشگاهیان و دستگاههای نظارتی در اتاق ایران برگزار میشود.
	آغاز ثبتنام چهارمین انتخابات نظام دامپزشکی از ۱۲ مرداد/ تاسیس ۶ دانشکده جدید دامپزشکی در دانشگاه آزاد
	کشاورزی ایران از رنجی که میبرد.../ صادرات مازاد، ناشی از سوءمدیریت است
	نماینده ولی فقیه در خوزستان: اجازه انتقال حتی یک قطره از آب کارون را نمی دهیم
	پیشگیری، اصل فراموششده طرح تحول سلامت
	بهترین وثیقه مشتریان "خوشحسابی" است
	یک بانوی مروج، مانع خسارت مگس میوه مدیترانهای شد/ بهره برداری از اطلاع رسانی مروجان در مبارزه موفق با عارضه خشکیدگی خرما و یا سن گندم
	مجوزی برای ورود محصولات تراریخته به عرصه صادر نشده است
	صنایع تکمیلی و تبدیلی باعث افزایش ثبات کشاورزی می شود
	با کاهش ضایعات دیگر نیازی به تولید محصولات تراریخته نیست
	فرهنگ سازی تنها راهکار مقابله با خرید میوه های خارجی
	ادامه مذاکرات واعظی در مسکو/ خودروسازی، صنعت و کشاورزی محور توافق
	معاون وزیر جهاد کشاورزی: تنش قیمتی نهاده های دامی ظرف 10 روز آینده رفع می شود
	معاون وزیر جهاد: طرح توسعه باغ های دیم در اراضی شیبدار اجرا می شود

	نهاده
	طرح جامع ساماندهی بذور خودمصرفی تدوین شد/ میکروارگانیسم به کمک کشاورزی پایدار آمد
	توزیع رایگان نهال توت کرم ابریشم تا پایان امسال

	نوغان داری
	ایران هشتمین تولیدکننده نخ ابریشم در جهان

	گزارشات جهانی
	اعتراضات گسترده در سودان به قراردادهای محرمانه سعودی/ دست درازیهای عربستان پایان ندارد
	فایننشال تایمز: ایران خشک شد/ تبدیل بحران آب به بحران اجتماعی
	پروژه های کشاورزی هند زیر ذرهبین پهپادها میروند
	کتابی که پس از خواندن درخت میشود! + فیلم
	چگونه دانمارک در مقابله با ضایعات مواد غذایی در جهان پیشرو شد؟/ گزارش تکاندهنده فائو از ضایعات مواد غذایی ایرانیان
	کاهش میزان واردات عراق به سبب جنگ با داعش و قیمت نفت
	ایران در دوره بحران آب است/ لزوم وفاق ملی برای حفظ منابع آبی
	بحران سقوط قیمت گندم و تظاهرات کشاورزان با تراکتور در ایتالیا


