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 بنام خداوند متعال

"  درگوشه سمت چپ صفحه    Bookmarkعالمت   "  روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

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

 

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

 بهره مند فرمائید.

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

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  !!شودشودهای تهران خوراکی میهای تهران خوراکی میآب چاهآب چاه

ها خانهبراساس مذاکرات صورت گرفته وزارت نیرو با شهرداری قرار بر این شده که تمام پساب تصفیه شده تصفیه

مناسب هستند های شهرداری که دارای کیفیت برای آبرسانی فضای سبز مورد استفاده قرار بگیرد و در عوض چاه

 .برای مصرف شرب استفاده شود

ها ای با منابع آبی شهرداریکه آب منطقهای تهران با بیان اینخسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقهبه گزارش ایسنا، 

جاز استفاده های غیرمشود که شهرداری برای آبدهی فضای سبز از چاهوقوس فراوانی دارد، گفت: در بسیاری از موارد دیده میکش

 .کندهای مجاز نیز بیش از اندازه برداشت میو یا بعضا از چاه

ای بگوییم در ساعت توانیم به شهرداری منطقهایم، اما نمیوی ادامه داد: تاکنون اخطارهای زیادی برای مقابله با این مساله داده

 .شودئل مربوط به الگوهای مصرف میکه از کاشت چمن خودداری کند، چرا که این مسامقرری آبیاری و یا این

های عمومی آب ای تهران اظهار کرد: در جلسات مشترکی که با شهرداری تهران داشتیم سیاستمدیر عامل شرکت آب منطقه

 .استها تبدیل به برنامه عملیاتی شود زمان الزم اند، اما تا هنگامی که این سیاستها را پذیرفتهمطرح شده و آنها نیز این سیاست

اند، اعالم ایم که آنها خود را موظف به اجرا ندانستهکه تاکنون با شهرداری صورت جلساتی را به امضاء رساندهارتقایی با بیان این

دهند کرد: مطالبات ما و محیط زیست از مدیریت شهری تهران است، چرا که پول این خدمات از عوارضی که مردم به شهرداری می

 .ا الزم است که این خدمات به نحو احسن صورت بگیردشود، لذانجام می

باید این مساله به عنوان یک فرهنگ در شهرداری تبدیل  :ایم، ادامه دادکه در خیلی از موارد مانع ایجاد تخلف شدهوی با بیان این

 .شود تا تمام مسووالن شهرداری خود را موظف به رعایت بدانند

جویی آب بوده های اخیر خود شهرداری نیز به دنبال راهکارهای صرفهان تصریح کرد: در سالای تهرمدیر عامل شرکت آب منطقه

 .بخش باشداست که امیدواریم این تمهیدات بتواند نتیجه

گیرد، گفت: سیاست ما این است که توسعه فضای سبز از هایی که همچنان در سطح شهر صورت میکاریارتقایی در خصوص چمن

 .هایی را داریمچمن ایجاد نشود و در این زمینه نظارت این به بعد با

http://www.iana.ir/fa/news/32043/%D8%A4%D8%A 
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  احیای منابع آب زیرزمینیاحیای منابع آب زیرزمینیکنتور فهام برای کنتور فهام برای   047047چاه غیرمجاز و نصب چاه غیرمجاز و نصب   077077پرکردن بیش ازپرکردن بیش از

 000مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران می گوید، در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی بیش از  

شهریار پر شده  -کرج -حلقه چاه غیرمجاز در مناطق مختلف تحت پوشش فعالیت این شرکت از جمله دشت ورامین و دشت تهران

کنتور فهام از  420امروز )دوشنبه( در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: در این طرح همچنین بیش از « ارتقاییخسرو ».است

 .ابتدای امسال تا پایان مردادماه در مناطق تحت پوشش نصب شده است

ه چاه غیرمجاز در محدوده وی افزود: برمبنای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مقرر است تا پایان امسال سه هزار حلق

)فراسامانه هوشمند اندازه « فهام » سرزمینی تحت پوشش این شرکت پُر و مسلوب المنفعه شده و بیش از دو هزار کنتور هوشمند 

میلیارد ریال برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی این  050وی بیان داشت: امسال بیش از .گیری و مدیریت انرژی( نصب شود

 .میلیارد ریال آن هم در قالب اسناد خزانه قرار است در اختیارمان قرار دهند 20نظر گرفته شده است، اما تاکنون فقط شرکت در 

طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب با همکاری مشترک وزارتخانه های کشور، جهاد 

تجارت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه وزارت نیرو برای  کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و

 .مدیریت مصرف آب پیاده می شود

میلیون مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل می شود که این  205به میزان  0332بر اساس این طرح، در سال 

 .میلیارد مترمکعب می رسد 000سال به  40ون مترمکعب و پس از میلی 000میزان در پنج سال به پنج میلیارد و 

تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز چاه های کشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب از محورهای عملیاتی این طرح به 

 .شمار می رود

اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی ارتقایی همچنین با اشاره به پدیده نشست زمین در تهران، تاکید کرد، اگر در 

 .موفق شویم، کاهش سطح آب های زیرزمینی متوقف شده و می توان از تداوم نشست ها جلوگیری کرد

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ، برخی مناطق جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب، دشت شهریار و ری، محور 

 .سانتیمتر دارند 33تا  00رامین و پیشوا، پدیده فرونشست سالیانه زمین از مواصالتی آزادگان، قرچک، و

میلیون مترمکعب کسری مخازن آب های زیرزمینی در تهران وجود دارد که امید می رود با اجرای این  050وی افزود: سالیانه 

 .ایین تر نرودطرح، تا پایان برنامه ششم توسعه این کسری جبران شده و سطح آب از میزان موجود پ

سال پیش، به برنامه ای  30تا  40به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، بازگشت سطح آب های زیرزمینی به میزان 

 .بلندمدت نیاز دارد

به گزارش ایرنا، مسوولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در حوزه شهرستان های تهران، 

 .مشهر و پردیس بر عهده امور آب تهران بزر  استاسال

 3میلیون نفر ساکن این حوزه هستند که حدود  00کیلومتر مربع است و جمعیتی نزدیک به  300وسعت این حوزه یک هزار و 

 میلیون نفر آنان در شهر تهران سکونت دارند.

http://www.iana.ir/fa/news/33324/%D3%BE%D8%B0%D 
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  آبیاری خورشیدی، راهکاری برای حل مشکل آب کشاورزی در اریترهآبیاری خورشیدی، راهکاری برای حل مشکل آب کشاورزی در اریتره

خودمختار منظور حفظ منابع آب کشاورزی در شهر مندفرا، استان جنوبی اریتره، اجرا و از سوی منطقه پروژه آبیاری خورشیدی به

درصد از جمعیت آن  80حمایت شد. اریتره یک کشور کشاورزی است که  Xinjiang Uygur Autonomous Region چین

های قدیمی باعث شده تا این کشور با کمبود های ضعیف کشاورزی و ابزارکنند. زیرساختدر حوزه کشاورزی و دامپروری کار می

درصد  00تا  30رخ خودکفایی کشور در بهترین وضعیت برداشت محصول، به حدود غذا روبه رو شود، این در حالی است که ن

، اجرا و از سوی منطقه (4)، استان جنوبی اریتره(0)منظور حفظ منابع آب کشاورزی در شهر مندفراپروژه آبیاری خورشیدی به.رسدمی

درصد از جمعیت آن  80کشور کشاورزی است که  حمایت شد. اریتره یک Xinjiang Uygur Autonomous Region(3)خودمختار چین 

های قدیمی باعث شده تا این کشور با کمبود غذا روبه رو های ضعیف کشاورزی و ابزارکنند. زیرساختدر حوزه کشاورزی و دامپروری کار می

 رسد.رصد مید 00تا  30شود، این در حالی است که نرخ خودکفایی کشور در بهترین وضعیت برداشت محصول، به حدود 
وزارت کشاورزی اریتره برای افزایش راندمان  رود. از این رو،شمار میبنابراین افزایش تولید مواد غذایی از مسائل مهم این کشور به

های طور مشترک توسط شرکتسازی پروژه آبیاری خورشیدی گرفته است. انجام این پروژه بهتولید غالت کشور، تصمیم به پیاده

Solartech Shenzhen(2)  وXinjiang Tianye Corp(5) هزار تواند )یکطی یک ماه اجرا شد. سیستم پمپاژ خورشیدی می

Mu(3) )33 های کشاورزی را آبیاری کند.هکتار زمین 

، دو Adi Quala(0)ای خورشیدی، پس از بررسی دقیق منطقه از نظر شرایط تولید کشاورزی، در تیم سیستم آبیاری قطره

را نصب کردند. این در حالی است که سیستم آبیاری تمام اتوماتیک، با پمپاژ آب از  Solartech PS18500از سیستم  مجموعه

های کشاورزی را آبیاری هکتار از زمین 33تواند مترمکعب در روز، می 300متر و خروجی آب  20دریاچه با ستون آب به ارتفاع 

 Adi Qualaکواال رن و سیستم آبیاری خورشیدی در آدینخستین مرحله برنامه در حوزه کشاورزی مد کند.با اجرای این پروژه،

تواند های آبیاری میگیری تجهیزات پیشرفته همراه با سیستمکارهای طراحی و بهانجام شده است. ناگفته نماند، ترکیب برنامه

مربوط به حمل و نقل برای و مسائل  گیری از دریاچههای قدیمی برقی، مشکالت آببسیاری از مشکالت مانند استفاده از ابزار

گیری از های کشاورزی را حل کند. سیستم آبیاری خورشیدی با کارآیی باال و بدون آلودگی با نصب شناور برای آبآبیاری زمین

رزی تواند در بهبود سطح کاشت کشاو، می(8)ایهای آبیاری قطرهسیستمدریاچه و با استفاده از خط لوله برای انتقال آب و ادغام با 

تواند به کند و میکیلووات ساعت برق تولید می 008هزار و  003طور متوسط ساالنه تأثیرگذار باشد.سیستم پمپاژ خورشیدی به

تن  452تن گرد و غبار و  05اکسید گوگرد، تن دی 40تن دی اکسید کربن،  243تن زغال سنگ و کاهش  305جویی در صرفه

ای خورشیدی قادر به ماند، کمک کند. سیستم پمپاژ آبیاری قطرهسال در محیط می 45خاکستر ناشی از مواد صنعتی که تا 

ها و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست کشجویی در کود و آفتدرصد آب، بهبود مصرف آب کشاورزی، صرفه 00جویی صرفه

بانی شده است. همچنین کل فرآیند اجرای پشتی Debub(3)است.این پروژه، توسط وزارت کشاورزی اریتره، مقامات محلی منطقه 

های های کشاورزی، آزمایش عملکرد پروژه و آموزش تکنسیناین پروژه، شامل نصب و تست سیستم، انحراف آب به سمت زمین

 گونه مانع و مشکلی انجام شده است.محلی بدون هیچ

رزی و دامپروری کشور تأمین خواهد شد. همچنین گفتنی است، همراه با تکمیل پروژه آبیاری خورشیدی، آب مورد نیاز کشاو

های مورد آزمایش بهبود یافته است. سیستم آبیاری خورشیدی عالوه بر هکتار از زمین 40مشاهده شده است که بازده کاشت در 

 لکرد شود.تواند ساالنه با سه برابر شدن میزان بازده در مقایسه با سال قبل، باعث افزایش عممرتفع ساختن مشکل آب، می

، دستیار مدیرکل امور کنسولی وزارت خارجه چین در اریتره با دبیر وزارت کشاورزی اریتره از Qiu Xuejun، 4005ژانویه  40در 

 Shenzhenشده شرکت محل اجرای پروژه بازدید کردند و پروژه را مورد تقدیر قرار دادند و در ادامه از سیستم ساخته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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Solartech ی برای کمبود آب کشاورزی، توسعه کشاورزی مدرن اریتره و باال بردن بازده غالت و همچنین تأثیر عنوان راهکاربه

 آن روی نرخ خودکفایی یاد کردند./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
https://www.linkedin.com/ 

 

 نوشت:پی

0- Mendefera پایتخت شهر :Debub Region ( .استDebub Regionهایی از اتیوپی ای در اریتره که با بخش: منطقه

 مرز است.(هم

 .آفریقاو در شمال شرقی  دریای سرخاریتره: کشوری است بر کرانه  -4

 منطقه خودمختار چین که در شمال غربی این کشور قرار دارد. -3

 های خورشیدی و محافظت از آب.های پیشرو در بخش سیستمحلدهنده راهارائهشرکت چینی،  -2

های مصنوعی، لوله، کلر مایع و تجهیزات توان به محصوالت شیمیایی و پالستیک. رزینجمله تولیدات آن میشرکت چینی، از -5

 آبیاری اشاره کرد.

3- Muگیری چین.: واحد مساحت در سیستم اندازه 

0- Adi Quala.شهری در جنوب اریتره : 
8- drip irrigation under the plastic film. 

 مرز است.هایی از اتیوپی هماریتره که با بخشای در منطقه -3

http://www.iana.ir/fa/news/33332/%D8%A4%D8%A8% 
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 ایرنا 08/06/1395 :تاریخ خبر
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  آب گران نشده است/ ثبات قیمت تا پایان سال آب گران نشده است/ ثبات قیمت تا پایان سال 

داده نشده است و  ۳9معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: هیچ تغییری در تعرفه و قیمت آب در سال  -ایرنا -تهران
  .اطمینان داده می شود تا پایان امسال نیز تغییر نمی کند

پس از  0332اسط سال امروز )دوشنبه( در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: آخرین بار در او« علیرضا دائمی»

 .یک سال و نیم که تعرفه های آب ثابت مانده بود، شاهد افزایش در قیمت آب بها بودیم

الیحه اصالح قانون  3تبصره  «ج»به گفته این مقام مسوول، مجلس شورای اسالمی با تغییر جزیی در قانون براساس اصالحیه بند 

 .میلیارد ریال افزایش داده است 000به  330تایی هزینه می شد را از ، سقف منابعی که برای آبفای روس0335بودجه سال 

دائمی خاطرنشان کرد: این موضوع تغییر در تعرفه نیست و اطمینان داده می شود تا پایان امسال نیز هیچ افزایشی در آب بهای 

 .مشترکان لحاظ نخواهد شد و هرگونه افزایشی باید با مجوز دولت و شورای اقتصاد باشد

وی با اشاره به ما به التفاوت زیاد قیمت آب تمام شده و تعرفه های تکلیفی، ادامه داد: امروز هر مترمکعب آب حاصل از نمک زدایی 

هزار ریال تمام می شود، اما  00هزار ریال و هر مترمکعب آب استحصالی از مخازن سدها دست کم  30تا  45آب های شور بین 

قیمت تمام شده و به میزان چهار هزار ریال در هر مترمکعب است که آن هم به صورت پلکانی  نرخ متوسط فروش آن یک پنجم

معاون وزیر نیرو یادآور شد: این حق دولت است که با توجه به سبد هزینه ای مردم، تعرفه های آب و برق را .دریافت می شود

ادی آب و برق است و ما به التفاوت قیمت ها را باید دولت کنترل کند، اما وزارت نیرو نیز به دنبال تعادل بخشی ساختار اقتص

به دولت اجازه داده شده تا از  0335الیحه اصالح قانون بودجه سال  3تبصره « ج»وی گفت: براساس اصالحیه بند .پرداخت کند

 .ا کندریال دریافت کرده و صرف توسعه و آبادانی روستاه 050آب توزیع شده در شهرها به ازای هر مترمکعب 

میلیارد  000میلیارد ریال محدود می شد، اما در بودجه امسال به  330به گفته دائمی، سقف این مبلغ در سال های گذشته به 

دریافت این مبلغ هیچ ارتباطی به قبض مشترکان ندارد و در آن اعمال نمی شود، بلکه  :وی یادآور شد.ریال افزایش یافته است

ز می شد امروز به وزارت نیرو برمی گردد؛ موضوعی که بین دولت و وزارت نیرو بوده و به مصرف کنندگان آنچه پیشتر به خزانه واری

 .آب ارتباطی ندارد

http://www.irna.ir/fa/News/84403032/ 
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 ایرنا 08/06/1395 :تاریخ خبر

  کنتور فهام برای احیای منابع آب زیرزمینی کنتور فهام برای احیای منابع آب زیرزمینی   047047چاه غیرمجاز و نصب چاه غیرمجاز و نصب   077077پرکردن بیش ازپرکردن بیش از

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران می گوید، در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی بیش  -ایران -تهران

شهریار  -کرج -از جمله دشت ورامین و دشت تهران حلقه چاه غیرمجاز در مناطق مختلف تحت پوشش فعالیت این شرکت 0۱۱از 

  .پر شده است

کنتور فهام از ابتدای  420امروز )دوشنبه( در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: در این طرح همچنین بیش از « خسرو ارتقایی»

 .امسال تا پایان مردادماه در مناطق تحت پوشش نصب شده است

و تعادل بخشی آب های زیرزمینی مقرر است تا پایان امسال سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در محدوده وی افزود: برمبنای طرح احیا 

)فراسامانه هوشمند اندازه « فهام » سرزمینی تحت پوشش این شرکت پُر و مسلوب المنفعه شده و بیش از دو هزار کنتور هوشمند 

میلیارد ریال برای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی این  050از وی بیان داشت: امسال بیش  .گیری و مدیریت انرژی( نصب شود

 .میلیارد ریال آن هم در قالب اسناد خزانه قرار است در اختیارمان قرار دهند 20شرکت در نظر گرفته شده است، اما تاکنون فقط 

رک وزارتخانه های کشور، جهاد طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب با همکاری مشت

کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه وزارت نیرو برای 

میلیون مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب  475به میزان  0332بر اساس این طرح، در سال .مدیریت مصرف آب پیاده می شود

میلیارد  110سال به  40میلیون مترمکعب و پس از  000ی کنترل می شود که این میزان در پنج سال به پنج میلیارد و زیرزمین

تقویت گروه های گشت و بازرسی، تجهیز چاه های کشور به ابزار اندازه گیری و جایگزینی پساب از محورهای .مترمکعب می رسد

همچنین با اشاره به پدیده نشست زمین در تهران، تاکید کرد، اگر در اجرای طرح احیا ارتقایی  .عملیاتی این طرح به شمار می رود

و تعادل بخشی آب های زیرزمینی موفق شویم، کاهش سطح آب های زیرزمینی متوقف شده و می توان از تداوم نشست ها 

نوب، جنوب غرب، دشت شهریار و به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران ، برخی مناطق جنوب شرق، ج.جلوگیری کرد

 .سانتیمتر دارند 33تا  00ری، محور مواصالتی آزادگان، قرچک، ورامین و پیشوا، پدیده فرونشست سالیانه زمین از 

میلیون مترمکعب کسری مخازن آب های زیرزمینی در تهران وجود دارد که امید می رود با اجرای این  050وی افزود: سالیانه 

 .برنامه ششم توسعه این کسری جبران شده و سطح آب از میزان موجود پایین تر نرود طرح، تا پایان

سال پیش، به برنامه ای  30تا  40به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، بازگشت سطح آب های زیرزمینی به میزان 

ز منابع آب های سطحی و زیرزمینی در حوزه به گزارش ایرنا، مسوولیت حفاظت و نظارت بر بهره برداری ا.بلندمدت نیاز دارد

 .شهرستان های تهران، اسالمشهر و پردیس بر عهده امور آب تهران بزر  است

 3میلیون نفر ساکن این حوزه هستند که حدود  00کیلومتر مربع است و جمعیتی نزدیک به  300وسعت این حوزه یک هزار و 

 .میلیون نفر آنان در شهر تهران سکونت دارند

http://www.irna.ir/fa/News/84408030/ 
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 ایرنا 12/06/1395 :تاریخ خبر

  هزار هکتار از باغ های کشور با روش های مدرن آبیاری می شوند هزار هکتار از باغ های کشور با روش های مدرن آبیاری می شوند 550000

هزار هکتار از باغ های کشور به روش های آبیاری  9۱۱تاکنون  :معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا-قزوین

  .مدرن مجهز شده اند

محمدعلی طهماسبی روز جمعه در حاشیه سفر به الموت غربی قزوین افزود: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی تجهیز 

باغداران و حمایت بانک ها انجام  هزار هکتار از باغ های کشور به روش های مدرن آبیاری است که باید با مشارکت 000سالیانه 

 320هزار هکتار خواند و افزود: از این رقم  350معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی سطح باغ های کشور را دو میلیون و .شود

در مناطق  وی با بیان اینکه توسعه باغ های کشور به دلیل کم آبی محدود است، افزود: با این وجود.هزار هکتار غیربارور هستند

 .میلیمتر تکثیر و توسعه باغ ها مورد توجه می باشد 200مستعد به لحاظ آب و هوایی و برخوردار از بارندگی بیش از 

طهماسبی اضافه کرد: توسعه باغ ها در اراضی شیب دار و همچنین جایگزینی ارقام مقاوم به خشکسالی نیز مورد توجه وزارت جهاد 

ربی یکی از بخش های شهرستان قزوین است و در شمال شرقی این استان قرار دارد، این بخش از الموت غ.کشاورزی قرار دارد

 .قطب های تولید محصوالت باغی زغال اخته، گیالس و فندوق در کشور به شمار می رود

http://www.irna.ir/fa/News/84402004/ 

 
آب-  

 ایرنا 14/06/1395 :تاریخ خبر

  مدیریت مصرف و افزایش بازده نیروگاه ها راهکارهای اصلی پاسخ به رشد تقاضای آب و برق است مدیریت مصرف و افزایش بازده نیروگاه ها راهکارهای اصلی پاسخ به رشد تقاضای آب و برق است 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: پاسخ به افزایش پنج درصدی تقاضای سالیانه آب و برق کشور  -ایرنا -تهران

دهی نیروگاه ها و اصالح شبکه های توزیع امکانپذیر است و این امر کاهش هزینه های سرمایه با مدیریت مصرف، ارتقای باز

  .گذاری را به دنبال دارد

در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: جمهوری اسالمی ایران امروز در جایگاه چهاردهم کشورهای « علیرضا دائمی»

 .میزان مصرف برق صنعتی در آن، کمتر از سایر کشورهاستتولیدکننده برق در جهان قرار دارد اما 

وی بطور نمونه به کشور کره جنوبی اشاره کرد و گفت: این کشور با دارا بودن صنایع عظیم فوالد، کشتی سازی و خودروسازی، در 

 .حد و اندازه ایران برق تولید می کند که عمده آن در بخش صنعت مصرف می شود

وول، امروز صنایع آب و برق کشور توسعه فیزیکی خود را پشت سر گذاشته اند و باید به ارتقای بهره وری در به گفته این مقام مس

 .این خدمات، مصرف صحیح و مدیریت مصرف بیندیشیم

 30انگین بازده دائمی با بیان اینکه امروز نیازمند تحولی در این نگاه، بازتوانی نیروگاه ها و ارتقای بازده آنها هستیم، تصریح کرد: می

درصد قابل افزایش است و بهتر است بجای سرمایه  30قانون رفع موانع تولید تا  04درصدی نیروگاه های کشور با استفاده از ماده 

 .گذاری برای ساخت نیروگاه های جدید، به ارتقای بازده آنها بیاندیشیم

پذیر، به همه وزارتخانه ها بویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و قانون رفع موانع تولید رقابت  04به گزارش ایرنا، مطابق ماده 

وابسته به آنها و سازمان ها و موسسات دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود 

ی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال هزار میلیارد ریال به صورت ریال 500سالیانه تا سقف یکصد میلیارد دالر به صورت ارزی و 

قبل تعدیل می شود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.irna.ir/fa/News/82214102/
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 داخلی با اولویت بخش های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه جویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا

خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده 

 های نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با

تی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ای با احتساب حقوق احتساب حقوق دول

 .دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه، قرارداد منعقد کنند

 مدیریت مصرف آب **

ای اجرای طرح های پرهزینه انتقال آب، می توان با معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: در مقوله آب نیز، بج

 .مدیریت مصرف و اصالح شبکه ها صرفه جویی و از هزینه های بی مورد جلوگیری کرد

میلیارد مترمکعب آب در پایتخت، تصریح کرد: با فقط پنج درصد صرفه جویی در  0.4وی بطور نمونه با اشاره به توزیع سالیانه 

میلیون مترمکعب  30گونه هزینه کلر زنی و سایر هزینه ها و اصالح ساده شبکه توزیع می توان سالیانه مصرف آب، بدون تقبل هر

 .مصرف را مدیریت کرد

میلیون مترمکعب از مصرف آب  120درصد صرفه جویی مصرف آب در تهران، می توان به اندازه سالیانه  00دائمی تصریح کرد: با 

است. انجام این مهم همچنین از صرف وقت و هزینه های اضافی برای تامین  «ماملو»سد اضافی خودداری کرد که معادل حجم 

 .نیازها جلوگیری می کند

 .وی میانگین سالیانه افزایش تقاضا در بخش های آب و برق را پنج درصد اعالم کرد

آب پیش بینی شده که البته مبلغ آن کم معاون وزیرنیرو با اشاره به این که ردیفی در بودجه عمومی دولت برای اصالح شبکه های 

است، بیان داشت: در دولت یازدهم مقوله خرید تضمینی آب و اصالح شبکه های توزیع بطور ویژه در دستور کار قرار گرفته است؛ 

 .میلیارد ریال درآمدزایی از این محل قابل تصور است 500میلیون مترمکعبی مصرف آب و  50به طوری که صرفه جویی 

در این زمینه اشاره کرد و افزود: « سوئز » می بطور نمونه به همکاری شرکت آب و فاضالب استان تهران با شرکت فرانسوی دائ

 .مدیریت هوشمند شبکه آب شهری و کاهش آب به حساب نیامده، دو هدف اصلی و عمده اجرای این پروژه است

ر صنعت آب و فاضالب که بهمن ماه گذشته امضا شد، شامل اجرای به گزارش ایرنا، سند همکاری ایران و شرکت سوئز فرانسه د

نمونه( است که در سه مرحله و به مدت پنج سال انجام )پروژه مدیریت هوشمند شبکه آب در منطقه یک تهران به شکل پایلوت 

هیچ هزینه ای پرداخت آب به حساب نیامده یا آب بدون درآمد، میزان آبی است که تولید شده ولی برای مصرف آن .خواهد شد

دائمی خاطرنشان کرد: تجربه انجام چنین فعالیت هایی در سایر نقاط جهان فراوان .نشده و در روی قبوض نیز قابل محاسبه نیست

کره جنوبی در حال  (K- water) «واتر -کی»است و مشابه این پروژه در مقیاس وسیع تر در بوشهر و برازجان با مشارکت شرکت 

وی تاکید کرد: امروز اینکه بخواهیم آب را از مناطق دوردست به مراکز جمعیتی منتقل کنیم به صرفه نیست و باید با .انجام است

 .منابع آب موجود و ارتقای بهره وری مصرف، به افزایش تقاضاها پاسخ دهیم

البته با وجود تخفیف هایی که به درصد است که  42معاون وزیر نیرو ادامه داد: امروز، شاخص آب به حساب نیامده در پایتخت 

 .داده می شود، امکان صفر شدن آن وجود ندارد ...مساجد، مدارس و 

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، در پایان برنامه ششم توسعه رقم آب به حساب نیامده در کشور 

 .انی آن استدرصد برسد که مطابق با میانگین جه 02باید به حدود 

http://www.irna.ir/fa/News/84403433/ 

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

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  کاران تا پایان شهریور کاران تا پایان شهریور شود/ تسویه پول گندمشود/ تسویه پول گندممیلیون تن محصول کشاورزی امسال در کشور تولید میمیلیون تن محصول کشاورزی امسال در کشور تولید می  ۱۱0۱۱0

 000بینی، امسال به بینی کرد: تولید محصوالت کشاورزی طبق پیشریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیشمعاون برنامه

  .میلیون تن خواهد رسید

، عبدالمهدی بخشنده در جلسه پایش اقدامات و پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

صوب اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: به منظور فرآوری، افزایش ارزش افزوده و پیشرفت های طرح های م

هزار  03طرح نیمه تمام در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با اختصاص  0500کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، 

 .داری خواهد شدمیلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها تا پایان سال تکمیل و بهره بر

رییس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: طبق برنامه تا پایان شهریور ماه، شش هزار میلیارد تومان از 

 .سوی بانک ها به طرح های نیمه تمام صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اختصاص خواهد یافت

از بخش صنایع تبدیلی کشاورزی در سامانه بهین یاب ثبت و توسط کارگروه  هزار متقاضی 5بخشنده اظهار داشت: تاکنون حدود 

 .ها معرفی شده اندطرح برای دریافت تسهیالت به بانک 4500تسهیل و رفع موانع تولید استان ها تایید شده و حدود 

نصب شده در زمینه فرآوری میلیون تن ظرفیت  030معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: اگرچه 

محصوالت کشاورزی در کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم تطبیق ظرفیت صنایع با تنوع محصوالت، عدم تناسب پراکندگی 

 .جغرافیایی صنایع، در برخی موارد کمبود ظرفیت و در برخی موارد دیگر مازاد ظرفیت وجود دارد

وری آب و افزایش تولیدات کشاورزی یادآور شد: سامانه های نوین نوین آبیاری در بهرهبخشنده با اشاره به مزایای توسعه روش های 

 .آبیاری میکرو، بهره وری آب در بخش کشاورزی را چهار تا پنج برابر افزایش می دهد

اد کشاورزی وزارت جه :میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، تاکید کرد 00.4وی با بیان این که تاکنون بیش از 

 .در تعامل با دولت مجدانه در تالش است، تا باقی مطالبات گندم کاران را در شهریور ماه تسویه نماید

قابل مالحظه ای از   رییس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که بر اساس گزارش های ارائه شده، پیشرفت

در طرح ها اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی حاصل شده است، تاکید کرد:ب ا توجه به نقش بخش کشاورزی  35ابتدای سال 

در امنیت غذایی و پیشتاز بودن این بخش در رشد اقتصادی کشور، توسعه و توجه به نتیجه محور بودن طرح ها با اتخاذ راهبرد 

 .شتر بهره وری ضروری استافزایش هرچه بی

وی افزود:مجموعه گزارش های پیشرفت اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی به صورت ادواری تنظیم و به 

 .ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه خواهد شد

 انتهای پیام/ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000223 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  کالبدشکافی بازار پول در دولت یازدهم + جدولکالبدشکافی بازار پول در دولت یازدهم + جدول

کشور  هایی بود که اصالح ساختار و بهبود مشکالت آن در رأس امور اقتصادیدر دولت یازدهم بازار پول یکی از مهمترین بخش

توان به بازارهای پول و سرمایه که بار اصلی در اقتصاد را های اقتصاد کشورها میبه گزارش خبرآنالین از مهمترین بخش.قرار گرفت

المللی، های بینهای جدی بودند. تشدید تحریمبه دوش دارند اشاره کرد. طی دهه گذشته این بازارها در کشور ما دچار چالش

های پولی، اعتباری ها و کاهش منابع بانکی، موجب اصالح مجموعه سیاستوسانات قیمتی نرخ ارز و سایر داراییافزایش جذابیت و ن

 .( در جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول شد0330ماه سال )در دی 0330و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 

به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.  0330ماه دی 40ر تاریخ های پولی، اعتباری و نظارتی ددر این راستا مجموعه سیاست

ها ها در اعالم این نرخهای پولی جدید بانک مرکزی در این دوره، بر آزادسازی بانکهای سود سپرده در سیاسترویکرد بازبینی نرخ

 .زمان تعیین سقف برای نرخ سود تسهیالت بانکی استوار بودو هم

های مختلف اقتصادی را تغییر داده و به الی طرح مسکن مهر عالوه بر آثار تورمی، توزیع منابع میان بخشرویه نامناسب تأمین م

 .های مختلف اقتصادی )به نفع بخش مسکن( انجامیدنوعی جانشینی جبری میان بخش

 

ز مصادیق سلطه مالی دولت به عالوه بر این، اجرای طرح مسکن مهر و تأمین مالی این طرح از محل منابع بانک مرکزی خود یکی ا

های گذشته، به دلیل ممنوعیت تامین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی در قوانین برنامه آید. در طول سالشمار می

های جدید سلطه مالی، تکالیف تعیین شده های جدیدی برای بروز پدیده سلطه مالی زمینه بروز داشته است. در روشتوسعه، شیوه

ها از منابع بانک مرکزی تامین شد که به ای( از طریق افزایش اضافه برداشت بانکای و غیربودجهبودجه)برای شبکه بانکی 

 .رشدهای باالتر پایه پولی و نقدینگی منجر گشت

عطایی نظام بانکی رود. میزان تسهیالت اهای اصلی سیستم بانکی در سالیان اخیر به شمار میتوسعه مالی نامتوازن از دیگر چالش

 00درصد به  40با رشدی قابل مالحظه از  0383تا  0303های به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فاصله سال

دهد که توسعه کمی نشان می 0333تا  0380واحد درصدی این نسبت از سال  00با این وجود کاهش .درصد افزایش پیدا کرد

های ضعیف نظام بانکی، ناتوانی نظام رگوالتوری بانک مرکزی و سلطه مالی دولت، قابل اد در بستر زیرساختمالی تا اواخر دهه هشت

ها آغاز شده که با های اخیر و توسعه مالی نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد داراییارتباط افول مالی سال .استمرار نبوده است

های بازپرداخت نشده دولت و سرمایه گذاری نقد اشی از مطالبات غیرجاری، بدهیهایی همچون کاهش درآمدزایی نبروز چالش

 .ها تشدید گردیده استناشوی بانک

وجود آمده در بازار پول کشور شکل گیری بازار غیر متشکل پولی است که اصرار بر کاهش دستوری نرخ های های بهاز دیگر چالش

ها و موسسات را برای گسترش آن فراهم ساخت. این موسسات که بر خالف بانک، شرایط 0380سود بانکی در نیمه دوم دهه 

های نظارتی روبرو نبودند، امکان پیشنهاد هایی نظیر تودیع سپره قانونی و رعایت سایر الزامات و نسبتاعتباری مجاز، با محدودیت

ج بخشی از سپرده گذاران بازار رسمی پول به سمت این نرخ های سود باالتر را به مشتریان خود داشتند. در چنین شرایطی، به تدری

های داخلی طی دهه گذشته موجبات شکست عمیق اقتصادی و تعمیق مجموعه این اشکاالت و چالش.موسسات گسیل شدند

ه دولت نهم و های اشتباگیریای که به گفته کارشناسان اثرات و تبعات تصمیمبیماری اقتصاد در بازار پول را فراهم آورد. به گونه

دهم طی هشت سال به قدری بر بدنه اقتصاد کشور آسیب زد که اصالح و ترمیم آن کاری دور از توان یک یا دو دولت آینده خواهد 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

12 
 

ای به نام بازار پول با تمام مشکالت و خرابی ها به این دولت رسید. برای با روی کارآمدن دولت یازدهم ارثیه اسفناک و آشفته.بود

ند واشکاالت موجود در اقتصاد بیمار و در آستانه فروپاشی انجام اقداماتی در جهت بهبود سیاست گذاری در حوزه پول و اصالح رو

 .بانک مورد توجه قرار گرفت

یکی از اقدامات اساسی که در ابتدا مد نظر تبم اقتصادی و دولت یازدهم قرار دادش اصالح سیاست های پولی و بانکی، حرکت به 

 .اط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگی بودسوی انضب

های اقتصاد ایران نام برد سالم سازی تامین مالی طرح توان به آن به عنوان درمان یکی از بزرگترین بیماریاقدام دیگر که می

، یک دوره تنفس سه ساله برای بازپرداخت بدهی 0334ل مسکن مهر بود. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سا

بانک مسکن به بانک مرکزی لحاظ گردید و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطایی در چارچوب طرح مسکن مهر به 

 .های ناتمام موجود اختصاص یابدتداوم تامین مالی این طرح و تکمیل پروژه

اصالح رویه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین مالی طرح مسکن مهر، زمینه با اتخاذ این تصمیم عالوه بر 

 .تداوم تامین مالی و تکمیل این طرح نیز فراهم شد

ای در استفاده از منابع بانکی در راس تصمیمات دولت قرار گرفت تا قدری از فشار روی در کنار این اقدامات کاهش تکالیف بودجه

با این حاب بهبود نسبت منابع به مصارف سیستم  ظام بانکی و کاهش منابع که طی سال های گذشته رقم خورده بود کاسته شود. ن

 .های مدت دار نیز از اقاماتی بود که بالفاصله در دستور کار متولیان اقتصادی کشور قرار گرفتبانکی و رشد سپرده

استقرار  شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و موازی با آن تالش برای تالش در جهت ساماندهی مطالبات غیر جاری 

متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز از دیگر اقدامات  سامانه بانکداری 

 .حاکم بر بازار پول ابالغ و اجرای آن آغاز شدسازی و تسریع در امور نظارت و پیگیری به نهاد عاجلی بود که برای شفاف

ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی جدید مانند صکوک اسالمی در بازار پول، اولویت دادن به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 

بین بانکی و تامین مالی ها و توسعه بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانک

 .ها نیز کاری بود که برای بهبود روابط بازار پول و سرمایه و ایجاد هماهنگی بین این دو بازار اصلی اقتصاد کشور صورت گرفتبانک

گیران و ها و موسسات اعتباری نیز به صورت جدی در بین تصمیمای بانکهای ترازنامهاز سوی دیگر تالش برای بهبود نسبت

 .صمیم سازان اقتصادی کشور آغاز شدت

جهت گیری کلی سیاستگذار پولی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و 

مین همچنین تامین مالی سالم اقتصاد با هدف کاهش فشارهای تورمی استوار گردید. در همین راستا، در اولین قدم، سالم سازی تا

 .مالی طرح مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت

افزایش بی انضباطی در بازار پول در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری  درصد و  20در پی بروز نرخ های تورم نقطه به نقطه باالی 

دستور کار بانک مرکزی قرار های پولی در غیرمجاز در بازار پول، انضباط بخشی به بازار پول به منظور اجرای موثر و کارآمد سیاست

 :تاکنون صورت گرفته است 0333گرفت. در این راستا اقدامات زیر از سوی بانک مرکزی از آغاز سال

ها و موسسات کانون بانک"و  "شورای هماهنگی بانک های دولتی"به درخواست بانک مرکزی  0333در اردیبهشت ماه سال 

 .نرخ سود انواع سپرده بانکی را افزایش دادنددر توافق با یکدیگر سقف  "اعتباری خصوصی

به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف سررسید  "سیاستهای پولی و اعتباری"، مجموعه جدید  0333در تیرماه سال 

سپرده های بانکی به یک سال با هدف کاهش چسبندگی هزینه تجهیز پول بانکها، تصویب سقف تعیین شده از سوی شورای 

های یک ساله، افزایش نرخ سود برای نرخ سود سپرده "وسسات اعتباری خصوصیها و مکانون بانک"و  "های دولتیهماهنگی بانک

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصد از مهمترین  40درصد و تعیین حداقل سود مورد انتظار تسهیالت عقود مشارکتی معادل  44تسهیالت عقود غیرمشارکتی به 

و اعتباری غیربانکی مجموعه  ها و موسسات پولیدر راستای ساماندهی فعالیت بانک.های مصوب این مجموعه بودسیاست

به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از نکات بارز این  0332اردیبهشت  8در تاریخ  0332سیاستهای پولی و اعتباری سال 

مجموعه می توان به کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و بازبینی سقف نرخ سود بانکی در مقاطع زمانی سه ماهه متناسب با تحوالت 

شور برای نخستین بار اشاره نمود. افزون بر این لحاظ اقدامات جانبی برای حمایت از نرخ های سود تعیین شده نظیر اقتصاد ک

ها از محل تسهیالت تکلیفی به خط اعتباری و سپرده گذاری در بازار بین بانکی و در نهایت تاکید بر تبدیل اضافه برداشت بانک

با تداوم رویکرد دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، .نیز از مواد دیگر این مجموعه بودانضباط بانکی و لحاظ اقدامات تنبیهی 

دار گذاری مدتهای سرمایهدرصد برای سپرده 08ضمن تصویب نرخ حداکثر  0332بهمن  40شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 

ماه، حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود تر از سهمدت کمگذاری کوتاههای سرمایهدرصد برای سپرده 00ساله و حداکثر یک

درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین  20ها و مؤسسات اعتباری را معادل غیرمشارکتی بانک

پول توسعه بازار یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم در بازار .درصد تعیین کرد 44ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل بانک

ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری شود بانکاز مزایای مهم توسعه بازار بین بانکی این است که سبب می .بین بانکی است

یکی از رویکردهای دولت یازدهم رشد بازار بین بانکی و .دارند، بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند

باشد. با اقدامات بانک مرکزی در توسعه بازار بین بانکی، نرخ سود این بازار در ها از طریق آن میمدت بانکمنابع کوتاهتامین 

 .دهدجدول زیر روند کاهشی نرخ سود در این بازار را نشان می .ماههای اخیر از روند کاهش برخوردار بوده است

 
دهد که نرخ مرکزی در حوزه پولی و بانکی به منظور کنترل رشد پایه پولی نشان میهای انضباطی انجام شده از سوی بانک سیاست

 .کاهش یافته است 0332درصد در سال  00.0و  0333درصد در سال 00.0به  0334درصد در سال  40.2رشد پایه پولی از 

رسیده است. همچنین  0332سال درصد در  30و  0333درصد در سال  44.3درصد به  38.8همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از 

بانک شامل  3، آمار 0334افزایش نقدینگی مزبور بیشتر از محل افزایش سهم پول درونزا تامین شده است. گفتنی است در سال 

ن موسسه اعتباری صالحین، پیشگاما 2المللی کیش، ایران ونزوئال و قوامین و الحسنه رسالت، خاورمیانه، بینزمین، قرضبانک ایران

آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است و بخش زیادی از رشد نقدینگی در این سال به همین موضوع 

 .گرددبرمی

http://www.iana.ir/fa/news/32004/%DA%A3%D8%A0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۰خ: تاری

  رقمی شدرقمی شدتورم مواد غذایی در دولت یازدهم تکتورم مواد غذایی در دولت یازدهم تک

رقمی شد. نرخ تورم مواد رقمی شدن نرخ تورم عمومی در دولت یازدهم، تورم در بازار مواد غذایی هم تکپس از تک |شهروند

دهد، زمانی که یافت. آمارهای رسمی نشان میکاهش  35درصد در مردادماه 8.8به  34درصد در مردادماه 53،3غذایی در کشور از 

درصد بود اما این رقم در طول فعالیت دولت 002نژاد تحویل داده شد، تورم مواد غذایی معادل دولت اصالحات به محمود احمدی

 .تدرصد افزایش یاف30.4و  40.0، 03.0به ترتیب به  80تا  85های نهم روند صعودی در پیش گرفت. این نرخ در سال

های انرژی ها و افزایش قیمت حاملباره یارانهدار بود و اتخاذ سیاست حذف یکافزایش نرخ تورم مواد غذایی در دولت دهم نیز ادامه

 .چندبرابر شد 0334تا  0383های در این دولت بر شدت این امر افزود و قیمت مواد غذایی در طول سال

سال ها در کشور اجرا شد تا ماه( که قانون هدفمندی یارانه)دی 0383د از سال دهمقایسه قیمت برخی اقالم غذایی نشان می

، برنج درجه یک ایرانی 0.8مرغ برابر، تخم4.2برابر، شیر  4،8گرمی( 250)سال پایانی فعالیت دولت دهم بود، قیمت پنیر  که 0334

برابر و 0.3برابر، قند  4.4برابر، مرغ  4.0و  4.0ساله به ترتیب برابر، گوشت گوسفند و گو 3.0فرنگی برابر، گوجه 4.4برابر، عدس 4.2

های ویرانه اقتصادی به دولت یازدهم به ارث رسید. در زمان بازار گرانقیمت مواد غذایی مانند تمام بخش.برابر شد 4.5روغن مایع 

ت شده بود اما کابینه یازدهم توانست با درصد ثب53،3نرخ تورم مواد غذایی  34تحویل دولت دهم به حسن روحانی در مردادماه 

درصد کاهش دهد. افزایش قیمت مواد غذایی در طول 00.2به  32سال  درصد و در3.0به  33سال انضباط مالی این نرخ را در 

و شیر  مرغبرابر، تخم 0.4طوری که قیمت پنیر فعالیت دولت یازدهم تاکنون روند کندتری را نسبت به دولت قبل طی کرده، به

 0.3و  0.0برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب  0.0فرنگی برابر، گوجه 0.8برابر، عدس  0.0برابر، برنج درجه یک ایرانی 0.0

 .برابر شده است 0.03برابر و روغن مایع  0.0برابر، قند 

شدت کاهش یافته و نگرانی مردم از ها در دولت یازدهم به دهد، روند سرعت افزایش قیمتمقایسه دو دوره یادشده نشان می

 .ها به میزان زیادی کم شده استآور قیمتافزایش سرسام

ای افزایش یافت و سایه سنگین گرانی بر سفره مردم ماندنی شد. گسیختههای نهم و دهم به طرز لجامقیمت مواد غذایی در دولت

 .یمتی به مردم وارد نشددر دولت یازدهم رشد قیمت مواد غذایی شیب آرامی داشت و شوک ق

های هفتم و هشتم تالش زیادی برای مقایسه قیمت ارز بهترین نماگر ثبات اقتصادی در دولت یازدهم است. نرخ ارز که دولت

شان به درصد افزایش یافت. مردم که در مدت چند ماه ارزش پول ملی300نرخی کردن آن کرده بودند، در دولت دهم حدود تک

شان به خرید و فروش سکه و دالر در بازار آزاد روی آوردند و بازار داللی این افته بود، در تکاپوی حفظ سرمایهسوم کاهش ییک

برابر باره چندینافزایش نرخ ارز نه فقط بر شدت تورم افزود و قیمت مواد اولیه کارخانجات و صنایع را به یک.کاالها رونق گرفت

 .ور حاکم کردکرد، بلکه رکود تورمی را نیز بر کش

 .تومان( بوده است 30تا  40ریال) 300تا 400سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید دامنه نوسان قیمت دالر آمریکا در سه

 .های بسیار آن بودترین کارهایی که در دولت تدبیر و امید انجام شد، برقراری انضباط مالی با وجود دشوارییکی از ارزشمند

http://www.iana.ir/fa/news/32028/%D8%AA%D3% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان – ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  نوسان قیمت اقالم اساسی تا کی ادامه دارد؟نوسان قیمت اقالم اساسی تا کی ادامه دارد؟

تعادل باید با هم برابر باشند چرا که برخوردهای عضو اتحادیه مواد غذایی گفت:عرضه و تقاضا محصول برای رسیدن به نقطه 

 .قهرآمیز جوابگوی به آرامش رساندن بازار نیست

اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به وضعیت قیمت اقالم اساسی اظهار داشت: با وجود عرضه شکر در بورس و واردات و توزیع محصول اتفاق خاصی در بازار 

 .تومان در عمده فروشی ها به فروش می رسد 400هزار و  3رخ نداده به طوریکه هم اکنون هر کیلو شکر با قیمت 

وی افزود: عرضه و تقاضا محصول برای رسیدن به نقطه تعادل باید با هم برابر باشند چرا که برخوردهای قهرآمیز جوابگوی به 

 .آرامش رساندن بازار نیست

حسنی در خصوص پیش بینی قیمت قند و شکر در بازار گفت: واردات و توزیع محصول از سوی دولت و عدم دخالت بخش 

 .اردات محصول نوسانات قیمت را رقم زده استخصوصی در قیمت و و

درصد  3درصد و روغن  05عضو اتحادیه مواد غذایی با اشاره به قیمت سایر اقالم اساسی بیان کرد: در یک ماه اخیر مواد شوینده 

ا فصل برداشت با ثبات افزایش قیمت را تجربه کردند اما باید گفت که در این میان نرخ انواع حبوبات تا نیمه اول مهرماه همزمان ب

هزار  8حسنی در خصوص قیمت برنج عنوان کرد: در حال حاضر با ورود محصول نو به بازار هر کیلو برنج نو درجه یک .خواهد بود

 .تومان به فروش می رسد که با اتمام فصل برداشت امکان افزایش قیمت این محصول وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5028303/%D3%83%D3%88% 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 13/06/1395 :تاریخ خبر

  سرمایه گذاری برای کشت برون مرزی در اوکراین توجیه اقتصادی دارد سرمایه گذاری برای کشت برون مرزی در اوکراین توجیه اقتصادی دارد 

اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: با توجه به کمبود آب، رئیس کمیته کشت فرا سرزمینی کمیسیون کشاورزی  -ایرنا  -اصفهان 

سرمایه گذاری برای کشت محصوالت کشاورزی در سایر کشورها از جمله در اوکراین، برای سرمایه گذاران کشورمان در 

  .آمدزاست و توجیه اقتصادی دارد

ر بویژه استان اصفهان، همچنین ارزان بودن دستمزد محمد صادقی روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به علت کمبود آب در کشو

کارگر کشاورزی در اوکراین، سرمایه گذاری برای کشت فراسرزمینی در این کشور برای فعاالن حوزه کشاورزی کشورمان بسیار 

ین کشور اظهارکرد: وی با اشاره به مذاکرات اتاق بازرگانی اصفهان با مسئوالن اوکراینی برای کشت برون مرزی در ا .سودمند است

هکتار از زمین های خرسون اوکراین برای سرمایه گذاران اصفهانی اختصاص یافت اما قرار است در مرحله  500در این مذاکرات 

  .هکتار این زمین ها کشت کنند 000نخست بصورت آزمایشی کشاورزان اصفهانی در 

نی اصفهان افزود: زمین های اختصاص یافته به سرمایه گذاران رئیس کمیته کشت فرا سرزمینی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگا

اصفهانی در شهر خرسون اوکراین، قابلیت کشت انواع محصوالت کشاورزی را دارد و چنانچه این شیوه کشت مورد استقبال فعاالن 

مایه گذارانی که از سوی اتاق هکتار از این زمین ها به سر 500حوزه کشاورزی استان قرار گیرد بنا به مذاکرات انجام شده تا 

  .بازرگانی اصفهان معرفی می شوند، واگذار می شود

هیاتی به ریاست اتاق بازرگانی خرسون اوکراین هفته گذشته به منظور بررسی چگونگی همکاری های اقتصادی با اصفهان به این 

  .شهر تاریخی سفر و با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت وگو کرد

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در این دیدار از عقد قرارداد کشت برون مرزی کشاورزی این استان در  رئیس اتاق

  .هزار هکتار خبر داد و افزود: این قرار داد بزودی به امضا دو طرف می رسد 000خرسون در زمینی به وسعت 

طرف، فرصت های سرمایه گذاری در بخش های  4و تجاری  تبادل هیات های کارشناسی :سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود

مختلف از جمله کشاورزی را مشخص ساخته و به زودی هیات اتاق بازرگانی اصفهان برای امضای قرارداد کشت برون مرزی به 

با هدف بررسی وی با اشاره به سفر اخیر هیات اتاق بازرگانی اصفهان به ایالت خرسون اوکراین  .خرسون اوکراین سفر می کند

فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، گفت: اتاق اصفهان با اعزام هیات کارشناسی به این کشور زمینه اجرایی شدن مفاد 

  .تفاهم نامه را فراهم ساخته است

ده است، ابراز رئیس اتاق بازرگانی خرسون در این دیدار با بیان اینکه روابط اقتصادی خرسون و اصفهان وارد مرحله جدیدی ش

  .امیدواری کرد: به زودی اتاق بازرگانی مشترک اوکراین و اصفهان راه اندازی شود

هزار هکتار زمین واگذاری از زمین های دولتی بوده و بخش خصوصی نیز آماده واگذاری زمین به  000ویکتوریا اوستروموا گفت: 

  .کشاورزان اصفهانی است

آب و زمین حاصلخیز را دو مولفه مهم در کشاورزی ایالت خرسون عنوان کرد وافزود: کشاورزی  اوستروموا دسترسی آسان به منابع

  .و صنایع تبدیلی می تواند دو زمینه همکاری با استان اصفهان باشد

 ارمنستان برای صادرات محصوالت کشاورزی اصفهان اعالم آمادگی کرد  **

در این سفر سفیر ارمنستان ضمن بررسی  :ان به اصفهان اشاره کرد و افزودصادقی در ادامه به سفر هفته گذشته سفیر ارمنست

چگونگی همکاری های اتاق بازرگانی اصفهان با فعاالن اقتصادی ارمنستان، از چند مرکز تولید محصوالت کشاورزی گلخانه ای 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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  .اصفهان نیز دیدن کرد

کاری های اصفهان و ایروان در زمینه تولید و صادرات محصوالت وی افزود: سفیر ارمنستان در این مذاکرات، خواستار توسعه هم

  .کشاورزی به کشورهای آسیای میانه شد

رئیس کمیته کشت فراسرزمینی کمیسیون کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارمنستان می تواند به عنوان دروازه صدور 

ی کشور نقش آفرینی کند، اظهارکرد: در این زمینه، سفیر ارمنستان محصوالت کشاورزی استان اصفهان به کشورهای همسایه شمال

  .در ایران آمادگی کشورش را برای همکاری با اصفهان جهت صدور محصوالت کشاورزی به این کشورها اعالم کرد

دیدار و چگونگی توسعه  سفیر ارمنستان در تهران اوایل هفته گذشته با سفر به اصفهان با مسئوالن این استان 'آرتاشس تومانیان  '

  .مناسبات اقتصادی و فرهنگی کشورش با اصفهان را مورد بررسی قرار داد

http://www.irna.ir/fa/News/84402330/ 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

« « پی بر ایپی بر ای»»عرضه اولیه سهام یک شرکت لبنی در هفته آینده/ بررسی سودآوری صنعت لبنیات و برآورد عرضه اولیه سهام یک شرکت لبنی در هفته آینده/ بررسی سودآوری صنعت لبنیات و برآورد 

درصد از سهام یک شرکت فعال در صنعت درصد از سهام یک شرکت فعال در صنعت   ۱7۱7هفته آینده میزبان عرضه اولیه هفته آینده میزبان عرضه اولیه برای کشف قیمت فرابورس ایران برای کشف قیمت فرابورس ایران 

    ..لبنیات خواهد بودلبنیات خواهد بود

گفت: هفته آینده  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس گذاری شرکت صنایع شیر ایران در گفتوحیدی مدیر امور مالی و سرمایه

کشف قیمت  در بازار دوم فرابورس برای نخستین بار عرضه و "غگلستا"درصد از سهام شرکت پگاه گلستان با نماد معامالتی  00

میلیارد تومانی در حالی هفته آینده به بازار  04سید وحید وحیدی عنوان کرد: شرکت شیر پگاه گلستان با سرمایه .خواهد شد

درصد دیگر نیز  10درصدی سهام از سوی سهامدار عمده در روز کشف قیمت ،  00سرمایه وارد خواهد شد که عالوه بر عرضه 

 .فرابورس عرضه خواهد شدظرف مدت شش ماه به تدریج در 

این مقام مسئول با بیان اینکه دوره مالی این شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال است، از تحقق کامل بودجه برآوردی آن در 

های لبنی در ماهه امسال آن خبر داد و گفت: به طور کلی فروش شرکت 5عملکرد سه ماهه و پوشش مناسب بودجه در عملکرد 

 .م هر سال بهتر از نیمه اول است و بر این اساس احتمال تعدیل سود برآوردی در بودجه وجود داردنیمه دو

قبل از پایان سال   ریزی برای عرضه اولیه سهام دو شرکت پگاه گلپایگان و پگاه آذربایجان شرقی تاوحیدی در عین حال از برنامه

در روز کشف قیمت این  "غگلستا"مالی جاری در فرابورس خبر داد و گفت: آنچه که به عنوان نسبت قیمت بر درآمدی تحلیلی 

 .مرتبه خواهد بود 8.5گروه لبنیاتی ها در حدود « پی بر ای»شود، با توجه به نسبت سهم برآورد می

گاه از روغن پالم، عنوان کرد: محصوالت برخوردار از حاشیه سود باال در کارخانجات پگاه وی با اشاره به عدم استفاده کارخانجات پ

گلستان شامل شیر پاستوریزه و استرلیزه ،پنیر،دوغ ،ماست و خامه است که توانسته عالوه بر اختصاص سهم باالیی از بازار مصرف 

له عراق، افغانستان و به تازگی کشور ترکمنستان راه پیدا بازارهای صادراتی از جمگلستان ،خراسان،مازنداران و تهران به 

 .کند

های فعلی شیر تومان اعالم کرد و افزود: در صورت تدام قیمت 0400وحیدی خرید هر کیلو شیر خام از دامداران را به طور متوسط 

این در حالی است که صنایع شیر ایران توان انتظار داشت که کارخانجات لبنیاتی از تداوم سودآوری مطمئنی برخوردار باشند. می

 .های خود نیستبه دنبال زیان دیدن تامین کننده

های داخلی ایران، هم مدیر مالی پگاه با اشاره به مشوق های دولت برای تولید شیر خشک گفت: قیمت جهانی شیر خشک از قیمت

برای کارخانجات لبنی صرفه خواهد داشت. در  اکنون ارزانتر است و در صورت تخصیص مشوق از سوی دولت تولید شیر خشک

 .عین حال اختصاص جوایز صادراتی نیز می تواند صادرات مبتنی بر قیمت تمام شده تولید را برای کارخانجات لبنی معنی دار کند

توجه به تجارب  وحیدی از امکان استفاده از تابلوی معامالت بورس کاال برای کشف قیمت عادالنه شیر خام سخن گفت و افزود: با

ها در پگاه فارس، امکان به کار گیری این فرایند در تمام کارخانجات در زمینه مصرف انرژی و سایر مفید بهینه سازی هزینه

 .های سربار ادامه خواهد داشتهزینه

ضوع کیفیت توجه گفت: در رابطه به شیر خام مازاد باید به مو ر مورد خرید ارزان شیر مازاد دامداران از سوی دولتوی د

 .شودها میبسیاری کرد، چرا که باعث نوسان قیمت

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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به اعتقاد وحیدی به احتمال زیاد خرید شیر مازاد به کمتر از قیمت تضمینی از سوی دولت به دلیل کیفیت پایین این محصوالت 

 .روداست که برای تولید شیر خشک صنعتی به کار می

والت لبنی از افزایش شش درصدی قیمت گفت: گروه صنایع شیر ایران به دلیل سایه این مقام مسئول درباره برخورداری محص

رکود بر کسب و کار ترجیح داد، تا طی سال مالی جاری از این افزایش نرخ استفاده نکند تا به این ترتیب بتواند از سهم بازار 

 .نرخ صورت گرفته استباالتری بهره گیرد هر چند که در برخی محصوالت طی سال مالی قبل افزایش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000088 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

گذاری دولت کمر بخش گذاری دولت کمر بخش اند/ قیمتاند/ قیمتدرصدی به صنایع لبنی تحمیل کردهدرصدی به صنایع لبنی تحمیل کرده  ۱4۱4درصدی را به جای درصدی را به جای   ۱.1۱.1حاشیه سود حاشیه سود 

  خصوصی را خم کرده است خصوصی را خم کرده است 

درصد باشد، اما  02های صنایع لبنی گفت: حاشیه سود صنایع لبنی طبق دستورالعمل سازمان حمایت باید دبیر انجمن فرآورده

صنایع را در فشار قرار داده  30گذاری به روش دهه نامناسب دولت در قیمت اند و سیاستدرصدی به ما تحمیل کرده 0.5سود 

، رضا باکری بعد از ظهر امروز در نشست خبری به اهمیت صادرات محصوالت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .است

ی صادرات محصوالت لبنی به روسیه، این کشور استانداردهای خاص خود را دارد که سازمان دامپزشکی لبنی اشاره کرد و گفت: برا

نوع بیماری  5کنند، داشته باشد تا این گاوداری ها از نظر ما باید توجه ویژه ای به دامداری هایی که شیر کارخانه ها را تأمین می

 .های شایع در کشور ما در حوزه دامی پاک باشد

به چالش بزرگی که طی سالهای اخیر بین صنعت غذا، صنایع لبنی، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بوجود آمده اشاره کرد  وی

دستورالعمل و مقرراتی که بعد از انقالب اسالمی تحت شرایط کمبود کاال که کوپنی بوده تنظیم شده اکنون و با وضعیت  :و گفت

 .اندصنایع غذایی از رشد تولید بسیار باالیی برخوردار بوده 80ز دهه بازار باید متحول شود، چرا که ا

باکری با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تصریح کرد: مدت های زیادی برخورد این سازمان 

تا یک گاوداری سنتی وارد کارخانه می در قیمت گذاری نامناسب بوده است و هیچ تفاوتی بین شیری که از یک گاوداری صنعتی 

اند که اکنون گناه را به گردن شود، وجود ندارد و مسئوالن دولتی با نحوه سیاست گذاری در تعیین قیمت کار را به جایی کشانده

 .اندازندبخش خصوصی می

شود و اجحافی به مصرف فروشی می دانست و افزود: اگر این روزها صحبت از گران 30باکری نحوه قیمت گذاری را مربوط به دهه 

اند، چرا که به دلیل روش غلط و قیمت گذاری دهه شصتی بخش کننده صورت می گیرد، مسئولش سازمان های قیمت گذار بوده

 .اندخصوصی را تحت فشار قرار گذاشته

تنوع کاال قیمت گذاری شوند و بین  ایم که اجازه دهید کارخانجات بسته به نوع کیفیت، بسته بندی ووی ادامه داد: بارها گفته

 .هزار دارد، تفاوت قائل شود 4هزار بار میکروبی دارد، با شیری که بار میکوبی  50شیری که 

به گفته دبیر انجمن فرآورده های صنایع لبنی، طبق دستورالعمل سازمان حمایت، حاشیه سود پتروشیمی ها از سیصد و خرده ای 

درصد است، در حالی که طبق دستورالعمل سازمان حمایت  0.5که صنعت لبنیات حاشیه سودش درصد شروع می شود، در حالی 

 .درصد باشد 02باید 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350302000400 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  تن شکر، جو دامی و مرغ در بورس کاالتن شکر، جو دامی و مرغ در بورس کاال  07770777معامله بیش از معامله بیش از 

 .تن کاالی کشاورزی بود 305هزار و رینگ کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد معامله هفت

 تن کاالی کشاورزی بود. 5۱1هزار و رینگ کشاورزی بورس کاالی ایران امروز شاهد معامله هفت

تن  300هزار و تن شکر سفید توسط تولیدکننده نیشابوری، شش 000شهریورماه سال جاری  02شنبه ایانا، امروز یکبه گزارش 

 جوی دامی توسط تولیدکننده کرمانشاهی و پنج تن مرغ منجمد توسط کشتارگاه روی تابلو رفت.

 323میلیون و  00له شد که ارزشی معادل صورت نقدی معامریال به 403هزار و  45همچنین هر کیلوگرم شکر سفید با قیمت 

 303میلیون و  20ریال که ارزشی معادل  300هزار و ریال دارد و هر کیلوگرم جوی دامی با قیمت هر کیلوگرم شش 300هزار و 

 هزار ریال است. 455هزار ریال عرضه شد که ارزشی معادل  50هزار ریال و هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت 

 ریال است./ 300هزار و  580میلیون و و  35شده در بورس کاال معادل والت کشاورزی عرضهارزش کل محص

http://www.iana.ir/fa/news/32033/%D3%85%D8%B3%D8%A0% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  هکتار از مراتع تهرانهکتار از مراتع تهران  ۱7۱7میلیارد تومان/آتش سوزی میلیارد تومان/آتش سوزی 077077هزار مترمربع اراضی ملی به ارزش هزار مترمربع اراضی ملی به ارزش   0۱۱0۱۱گیری گیری بازپسبازپس

هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان به ارزش  400رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران از بازپس گیری  

  .میلیارد تومان از ابتدای سال جاری خبر داد400

وحید انصاری گفت:  کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران،پایگاه اطالع رسانی ادارهبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار مترمربع دیگر از این اراضی در 400بازپس گیری شد و  به مورد حکم قضائی اقدام3هزار مترمربع از این اراضی در اجرای 00

 .ها و مراتع رفع تصرف و به دولت بازگردانده شدقانون حفاظت از جنگل 55ذیل ماده  0جرای تبصره راستای ا

هکتار از مراتع  00مورد حریق از ابتدای فصل گرما در مراتع این شهرستان اشاره کرد و افزود: در پی این حریق ها میزان  3وی به 

 .این شهرستان طعمه حریق شد و دچار آسیب جدی شد

هزار واحد دامی دانست و  3هزار هکتار و ظرفیت چرای دام مجاز را بیش از  30صاری مساحت مراتع این شهرستان را حدود ان

هزار هکتار دیگر جزء مراتع ییالقی است که بخشی از این مراتع  00بند و هزار هکتار از این مراتع جزو مراتع میان80اظهار داشت: 

تفاعات شمال تهران در دامنه جنوبی البرز تحت قرق قرار گرفته و از ورود هرگونه دام و احشام بخاطر اجرای طرح جنگل کاری ار

 .در این مراتع جلوگیری شده است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران در ادامه اضافه کرد: بخش دیگری از مراتع این شهرستان به عنوان مراتع 

 .گیردبرداری دام های کوچ رو که به منطقه ییالقی الر می روند قرار میمورد بهرهعمومی است که در فصل کوچ 

های مرتعی این شهرستان را انواع گون، علف پشمکی، علف گندمی، درمنه، گل گاوزبان، باریجه، چای کوهی و وی مهمترین گونه

هزار هکتار از مراتع این 5ولتی سطحی بالغ بر بومادران نام برد و خاطر نشان کرد: همه ساله در صورت تخصیص اعتبارات د

 .شهرستان تحت اجرای پروژه حفاظت و قرق قرار می گیرد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران با بیان اینکه پروژه مدیریت چرا و کنترل کوچ در این شهرستان به اجرا 

های کنترل دام تعداد دام های و همزمان با آغاز فصل چرا و در قالب اکیپدرآمده است یادآور شد: در راستای اجرای این پروژه 

ورودی به مراتع با تعداد مجاز مندرج در پروانه های چرا مورد تطبیق قرارگرفت و از ورود دام مازاد و غیر مجاز جلوگیری بعمل آمد 

  .و با افراد متخلف برخورد قانونی صورت پذیرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350502000043 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۱۰/۱۰ : تاریخ

  احتمال باروری ابرها از سوی وزارت نیرو/ پائیز کم بارانی پیش رو داریم احتمال باروری ابرها از سوی وزارت نیرو/ پائیز کم بارانی پیش رو داریم 

ای تهران از احتمال باروری ابرها از سوی وزارت نیرو در سال آبی جدید خبر داد و گفت: طبق پیش شرکت آب منطقهمدیرعامل 

  .هواشناسی، امسال پائیز کم بارانی پیش رو خواهیم داشت بینی

هواشناسی،  امروز در مورد طرح باروری ابرها گفت: طبق پیش بینی، خسرو ارتقایی خبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

امسال پائیز کم بارانی را در پیش رو خواهیم داشت که اگر این موضوع قطعی شود، طرح باروری ابرها در دستور کار وزارت نیرو 

پیمانکاران تا پایان امسال مطالبات وی با بیان این مطلب که بر اساس تصمیم دولت یازدهم، قرار است تمامی .قرار خواهد گرفت

های خود را خود را از بخش دولتی دریافت کنند، افزود: بخش آب نیز تا پایان امسال و یا تا پایان حضور دولت یازدهم تمامی بدهی

ارد میلی 30تا  40ارتقایی در خصوص این موضوع که گاهی پیمانکاران بخش خصوص بیش از .با بخش خصوصی تصفیه خواهد کرد

اند، گفت: آنچه مسلم است، اعتماد متقابلی است که بین دولت و بخش خصوصی وجود ای طلب داشتهتومان از شرکت آب منطقه

 .دارد و این بدهی در نهایت یا به صورت نقدی و یا به صورت اوراق مشارکت و اسناد خزانه مبادله خواهد شد

ن سؤال که آبرسانی به استان مرکزی و قم و اصفهان چه ربطی به آب ای تهران در پاسخ به ایمدیرعامل شرکت آب منطقه

های قم، مرکزی، قزوین، سمنان، گلپایگان شرکت آب منطقه ای تهران استان 85ای تهران خواهد داشت، گفت: قبل از سال منطقه

وژه آبرسانی به استان مرکزی و قم و این شرکت، تا کنون پر ها و توانمندیو کاشان را تحت پوشش داشت و به دلیل اهمیت پروژه

های اطراف کرج وی در پاسخ به این سؤال که خشک شدن باغ.اصفهان نیز تحت نظر شرکت آب منطقه ای تهران باقی مانده است

آن  سال قبل که سد امیر کبیر احداث شده، بخشی از آب 50و البرز را به دلیل انتقال آب سد کرج به تهران دانسته بود، گفت: از 

 40شود که امسال نیز های منطقه البرز، آب رهاسازی مییابد و همه ساله با توجه به میزان بارندگی برای باغبه تهران اختصاص می

 .میلیون مترمکعب رها سازی انجام شده و خشکی درختان این منطقه ربطی به انتقال آب به تهران نخواهد داشت

تقال آب کرج به تهران یک موضوع تاریخی است و ما باید توزیع عادالنه آب را در دستور کار ارتقایی با اشاره به اینکه موضوع ان

ها به منابع و های مهندسی احداثی، از طریق چاهمیلیون مترمکعب آب توسط حوضچه 30داشته باشیم، افزود: در سال جاری، 

ن در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در ای تهرامدیرعامل شرکت آب منطقه.های زیرزمینی تزریق شده استسفره

ها نقشه بستر و حریم به ویژه در فشم و میگون و ... پیاده سازی شده های دائمی، فصلی و مسیلها گفت: در رودخانهحریم رودخانه

ل پل، دیوار و یا ساختمان در ها را ندارند و چنانچه کسی یا سازمانی بنایی شامها حق ورود به بستر و حریم رودخانهو شهرداری

حریم رودخانه بنا کند، شرکت آب منطقه ای تهران پس از اخذ مجوزهای الزم از مقامات قضایی و با حمایت شورای تأمین 

 .شهرستان و حوزه انتظامی، ابتدا به خاطی اخطار و سپس به تخریب مکان اقدام خواهد کرد

ها برخورد خواهیم کرد، گفت: چنانچه مردم نیز اطالع و ساز در بستر و حریم رودخانهوی با اشاره به اینکه با موارد جدید ساخت 

شود، با کمک نیروی انتظامی ابتدا شود، یا چاه غیر مجازی حفر میها انجام میدهند که ساخت و ساز جدیدی در حریم رودخانه

ناشی از تخریب را نیز از فرد خاطی دریافت خواهیم  هایاخطار و پس از یک هفته مبادرت به تخریب خواهیم کرد و حتی هزینه

 .کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350308000038 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  های شمالی کشور/ دریای خزر روز جمعه مواج استهای شمالی کشور/ دریای خزر روز جمعه مواج استاستاناستانبارش باران و کاهش دما در بارش باران و کاهش دما در 

جریان روی دریای خزر شمالی شده و همراهی آن با جریان ناپایدار تراز میانی جو، سبب ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، گاهی وزش باد 

ان، ارتفاعات البرز و اردبیل در شمال آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، گیالن، مازندران، گلست شدید و کاهش نسبی دما

  .شودمی

یابی هواشناسی امروز در اغلب نقاط های پیشها و نقشه، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برخی نقاط شمال شرق و شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم است؛ بعدازظهر امروز و اوایل امشب در 

 .شودبینی میمرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و بارش پراکنده گاهی وزش باد پیش

شنبه به تدریج جریانات روی دریای خزر شمالی شده و همراهی آن با جریانات ناپایدار تراز میانی جو سبب ظهر روز پنجبعد از 

های گیالن، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز، برخی در استان اکی، رگبار و رعدوبرق، کاهش وزش باد شدید و کاهش نسبی دماابرن

 .شودنقاط اردبیل، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی می

و برخی نقاط  ات البرز، در شمال شرقهای گیالن، مازندران، گلستان، اردبیل و ارتفاعروز جمعه ضمن تشدید این شرایط در استان

 .شمال غرب کشور نیز این شرایط رخ خواهد داد

های گیالن، مازندران، گلستان و ارتفاعات شرقی ها در استاندریای خزر روز جمعه مواج است؛ همچنین در این روز شدت بارش

ل شب در ارتفاعات زاگرس جنوبی و برخی نقاط شنبه و جمعه هفته جاری در ساعات بعدازظهر و اوایروزهای پنج.البرز است

 .شودبینی میمرکزی کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیش

تدریج با شمالی شدن جریانات و همراهی آن با جریانات ناپایدار تراز میانی جو، در سواحل دریای خزر ابرناکی، روز پنج شنبه به

 .شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشتش باد شروع میبارش باران گاهی با رعد و برق و وز

ویژه در ساعات به در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز و تا اواخر وقت روز جمعه در بخش هایی از شمال شرق کشور نیز

 .بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد

درجه  00تا  8همین مدت در نوار شمالی کشور دمای هوا کاهش نسبی خواهد داشت که افت دما در سواحل دریای خزر حدود در 

شهریور از  00که روز پنج شنبه  شودبینی میاینگونه پیش های تحت تاثیر این سامانهبر این اساس وضع هوای استان.خواهد بود

، اردبیل، و برق و وزش باد شدید موقت در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقیبعد از ظهر رگبار باران، گاهی رعد 

  .البرز و تهران رخ خواهد داد های زنجان، قزوینگیالن، مازندران و ارتفاعات البرز در استان

رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در روز جمعه هفته جاری بارش باران در اردبیل، گیالن، مازندران، گلستان و رگبار باران، گاهی 

 .های قزوین، البرز، تهران و سمنان رخ خواهد داد، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز در استاننیمه شمالی آذربایجان شرقی

 .شود اقدامات الزم جهت آمادگی و مقابله با حوادث احتمالی به عمل آیداز این رو توصیه می

ابری، گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر و احتمال بارش پرکنده وجود دارد که این شرایط روز آسمان تهران روز آینده کمی 

 .درجه خواهد بود 45و  30جمعه نیز در تهران نیز حاکم است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

 .شودبینی میوزش باد پیش ابری تا ابری همراه با رگبار و رعدوبرق و گاهش باروز آینده نیمه 4آسمان رشت در 
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ابری در برخی مواقع رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید شنبه و جمعه هفته جاری آسمان ساری ابری تا نیمههمچنین روزهای پنج

درجه باالی صفر  20درجه باالی صفر و پس از آن بندرعباس و بوشهر با دمای  23روز آینده اهواز با دمای .شودبینی میپیش

 .ترین شهر کشور خواهد بوددرجه باالی صفر خنک 04ترین شهرهای کشور و اردبیل با دمای گرم

متر است؛ میان بارش در سال گذشته در میلی 430.3میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز دهم شهریورماه سال 

 .یافته است متر بود که بارش در سال جاری افزایشمیلی 035.3این بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000000 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  شمالشمالامدادگران هالل احمر در روستاهای سیل زده امدادگران هالل احمر در روستاهای سیل زده 

 .امدادرسانی سازمان امداد و نجات هالل احمر به آسیب دیدگان توفان و سیل در شمال کشور ادامه دارد

شهرستان  40به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: امدادرسانی در 

 .گرفتگی هستند در حال انجام استجان شرقی که تحت تاثیر سیل و آبهای مازندران، گلستان، سمنان اردبیل و آذربایاستان

دکتر ناصر چرخساز تصریح کرد: سیل و آبگرفتگی در شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، آمل، بابل، ساری، جویبار، نور، بابلسر، 

باد، هریس و شاهرود در استان های قال، چالوس، بهشهر، بندرگز، کردکوی، نوشهر، مینودشت، گرگان پارس آبندپی، کالله، آق

مازندران، گلستان و سمنان باعث ایجاد خسارت هایی شده است و نیروهای این سازمان در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان 

 .تن از هموطنان کمک کرده اند 320هزار و  3امداگر و نجاتگر به  432تیم عملیاتی شامل  03او افزود: با به کارگیری .هستند

نفر از مجروحان به مراکز  3دستگاه موتورپمپ و لجن کش رفع شد و  43واحد مسکونی با  53  خساز گفت: آبگرفتگی درچر

شهر و روستای مناطق تحت تاثیر سیل و  038رئیس سازمان امداد و نجات همچنین با اعالم امدادرسانی در .درمانی منتقل شدند

کیلوگرم نایلون نیز در میان متاثران  220هزار و  8و از مسیر سیالب رهاسازی شده و دستگاه خودر 2طوفان، اظهار کرد: به عالوه 

 .توزیع شده است

تخته  34قوطی انواع کنسرو و  38دستگاه چادر اسکان اضطراری داده شدند و  5نفر از متاثران با برپایی  40وی گفت: همچنین 

 .پتو میان متاثران توزیع شده است

http://www.iana.ir/fa/news/32024/%D8%A0%D3%85%D8%AF%D8%A0 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  پیونددپیونددهای سبز جهانی میهای سبز جهانی میایران به ائتالفایران به ائتالف

فرانسه: تصمیم شجاعانه دولت ایران برای تغییر روش کشاورزی، دریاچه ارومیه را نجات داد فرانسه و ایران برای زیست وزیر محیط

 کنندمقابله با گرد و غبار همکاری می

زیست زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فرانسه در نشستی خبری با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطوزیر محیط |شهروند

های های اجرای توافق پاریس از سوی ایران و فرانسه داد و از طرف فرانسه از ایران دعوت کرد تا در ائتالفییاتی از برنامهکشور، جز

دهد که ایران در آینده نزدیک کند و نشان میزیستی جهانی شرکت کند؛ دعوتی که راه را برای این موضوع هموارتر میمحیط

 .پیونددی میهای سبز جهانباالخره به ائتالف

خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس سگولن رویال در این دیدار که روز گذشته در حضور خبرنگاران برگزار شد، با قدردانی از ایران به

40 cop  :در مجلس آغاز کرده  ایران اقدامات خود را در زمینه تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس »و امضای این قرارداد، گفت

زیست فرانسه که وزیر محیطزیست در آغاز با بیان اینجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیطابتکار، معاون رئیس معصومه«.است

جمهوری ایران به فرانسه ای که در سفر رئیسبا دعوت من به ایران آمده، گفت که با سگولن رویال در زمینه تفاهمنامه دوجانبه

شدن در زمینه همکاری برای اجرایی»وگوهایی داشته است. به پیرامون این موضوع گفتجانهای دوجانبه و چندامضا شد و همکاری

سازی مصرف انرژی، مدیریت منابع آب و مقابله با گرد و غبار و عوارض آن و موضوعاتی توافق پاریس به شرح مسائلی مانند بهینه

رئیس سازمان اینچنین گفت و « باره همکاری داشته باشد.نکه برای ایران اهمیت دارد، صحبت کردیم و قرار است که فرانسه در ای

توافق شد که در قالب توافقنامه پاریس »خبر داد که برای تدوین برنامه عملی تفاهم قبلی در پاریس، توافقی صورت گرفته است: 

ت اقدامات مشترکی را انجام زیسالمللی محیطهای عملی را تدوین کنیم و بتوانیم برای نمایشگاه بینچهارچوب همکاری برنامه

جمهوری، در زمینه اجرای تفاهمنامه بین ایران و فرانسه و اجرای بندهای آن مذاکراتی با بخش به گفته معاون رئیس«.دهیم

های بخش خصوصی همچنین بعضی شرکت .خصوصی صورت گرفت و زمینه همکاری بسیاری پیشنهاد شده و همچنان ادامه دارد

های خود را در زمینه همکاری در مسائل آب و انرژی مطرح کردند و با مذاکراتی در زمینه برگزاری انمندیو دولتی فرانسه تو

زیست های خصوصی و دولتی فعال در محیطجاری، بنا شد که زمینه حضور شرکتسالزیست در پایان المللی محیطنمایشگاه بین

زیست فرانسه در ایران، سفر این مقام را ابراز خوشحالی از حضور وزیر محیطابتکار با .کشور فرانسه در این نمایشگاه فراهم شود

این مسأله پیامی قوی هم برای جامعه جهانی دارد و نشان »زیستی با ایران خواند. نمادی از اراده دولت فرانسه برای همکاری محیط

 «.ند همکاری جدی داشته باشندتوانزیست میدهد که کشورها در زمینه منافع مشترک خود در خصوص محیطمی

 همکاری فرانسهبرای احیای دریاچه ارومیه

زیست، انرژی و امور دریاهای جمهوری فرانسه در جمع خبرنگاران با ابراز خوشحالی نسبت به دعوت سگولن رویال، وزیر محیط

ن در چهارچوب توافق پاریس، بازدید از کنیم. ماین بار اول نیست که ما با هم مالقات می» :ابتکار برای حضورش در ایران گفت

یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هوا( وبیست) cop40سال است که ریاست  ام و حدود یککشورهای مختلف را آغاز کرده

تصویب  تر باشم. در این راستا سه اصل برای اجرای دقیق تفاهمنامه مطرح است، یکیبه همین خاطر باید فعال را برعهده دارم؛ 

 «.توافق، دوم پایبندی کشورها به تعهداتشان و سوم مسأله مالی است

ایران اقدامات خود را در » آوریل گذشته تشکر کرد و گفت:  44او از ایران به علت پیوستن به توافق پاریس و امضای این قرارداد در 

جانبه موضوعات عملیاتی متفاوتی را انجام طور دوجهت تصویب این توافقنامه شروع کرده است و دو کشور ایران و فرانسه به

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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« کارهای این تفاهمنامه پیش خواهد رفت؛ چون در ورای آن اشتغال و توسعه اقتصادی وجود دارد.»که رویال با بیان این«.اندداده

 سه و ایران همکاریزیستی ماه فوریه، فرانزیست ایران پیشنهاد کردم که در رویداد محیطمن به رئیس سازمان محیط»گفت: 

ایم و قرار است روز دوشنبه از های خوبی را داشتهدر این زمینه با ایران همکاری»او درباره احیای دریاچه ارومیه هم گفت: «.کنند

دولت ایران »زیست فرانسه، شرایط دریاچه ارومیه رو به بهبودی است؛ چرا که به گفته وزیر محیط« دریاچه ارومیه بازدید کنیم.

بهره گرفتن از   های کشاورزی و استفاده کردن از منابع آب در کشاورزی وای را در خصوص تغییر دادن تکنیکتصمیمات شجاعانه

 «.جانبه در این زمینه مثمر ثمر واقع شودهای دوآب گرفته است و امیدواریم که همکاریگیاهان کم

برای این دریاچه با ایران »یه به پیشنهاد خانم ابتکار بوده است: زیست فرانسه بازدید از دریاچه ارومبه گفته وزیر محیط

 «.های بیشتری داشته باشیم و آن را تقویت کنیمایم؛ اما بنا داریم در زمینه آب و مدیریت منابع آبی همکاریهایی داشتههمکاری

ها براساس وه انتخاب این شرکتزیستی کشورش به ایران آمده و نحهای بزر  محیطرویال خبر داد که با اعضای شرکت

ما در فرانسه »او با صحبت از تبعات تغییر اقلیم، گفت:  های ایران در زمینه آب و انرژی و کیفیت و آلودگی هوا بوده است. چالش

 «.تجانبه در زمینه مقابله با این اثرات اسهای دونیز با همین نوع مشکالت مواجه هستیم، اکنون فرصت خوبی برای همکاری

دو »زیست ایران و همکاری در زمینه تنوع زیستی اشاره کرد: وی به موضوعات مختلف در دیدارش با رئیس سازمان حفاظت محیط

های این کیلومتر ساحل، جنگل 500هزار و توانند در موضوعات مختلفی همکاری کنند؛ ازجمله دریاهای ایران با سهکشور می

ها این تازگی هم دشت لوت و قناتسایت طبیعی از ایران در یونسکو ثبت شده و به 40ها. کشور که سه نوع هستند و رودخانه

های سفرم اند به همین خاطر بازدید از موزه تنوع زیستی یکی از برنامهانگیز، در فهرست جهانی به ثبت رسیدهمیراث شگفت

ا قرار شد در ماه اکتبر یک هیأت کاری ایرانی به فرانسه یکمین کنفرانس متعهدین تغییرات آب و هووبه گفته رئیس بیست«.است

 .سفر کند تا در زمینه بنا و اصول این شراکت بیشتر مذاکره شود

http://www.iana.ir/fa/news/33308/%D8%A0%DB%8C 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱اردیبهشت  ۰۱تاریخ: 

  ساخت و ساز غیر مجاز در استان کرمانشاهساخت و ساز غیر مجاز در استان کرمانشاه  007007تخریب تخریب 

 .اندهای غیرمجاز در استان کرمانشاه تخریب شدهمورد ازساخت و ساز 440سال گذشته 

مورد ساخت و ساز غیرمجاز  007مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سال گذشته حدود 

 اعم از اجرای حکم و دستور موقت دادستانی بیشترین تخریب انجام گرفته است.

های کرمانشاه و اسالم آبادغرب به گزارش ایانا از کرمانشاه، انشاءا... کوالنی افزود: بیشترین تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان

 انجام شده است.

کشاورزی ممنوع است خاطرنشان کرد: در خارج از حریم و محدوده شهرها، وی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز در کلیه اراضی 

باشد زیرا در خارج از حریم و محدوده شامل اراضی کشاورزی و زراعی و باغی و ها و روستاها ساخت و ساز ممنوع میشهرک

 فظ کاربری اراضی انجام گیرد.ح 0و تبصره  2های تبصره هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربری باید با اخذ مجوز از کمسیون

 00و ماده  3شود تصریح کرد: وفق ماده کوالنی با اشاره به اینکه طبق قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخلف محسوب می

قانون حفظ کاربری از طریق مراجع قضایی؛ توقف عملیات، قلع و قمع بناهای احداثی و اعاده اراضی به وضع قبل و جریمه نقدی 

متخلف از یک الی سه برابر قیمت اراضی به نرخ روز با کاربری جدید که مورد نظر فرد متخلف بوده است محاسبه شده و حتی  فرد

 شود.مجازات زندان جهت فرد متخلف در صورت تکرار جرم از یک ماه تا شش ماه حبس در نظر گرفته می

در خصوص ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، خاکبرداری یا خاک کوالنی گفت: متقاضیان تغییر کاربری قبل از هرگونه اقدامی 

های استان مراجعه کرده و از قوانین و مقررات های تولیدی، دامپروری و... باید به جهاد کشاورزی شهرستانریزی، اجرای طرح

ر کاربری غیرمجاز در امان باشند زیرا های آن اقدام به فعالیت کنند تا از عواقب و آثار زیان بار تغییمربوطه و اخذ مجوز از کمسیون

 اظهار بی اطالعی از قوانین و مقررات در محاکم قضایی قابل پذیریش نیست.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی و امنیت غذایی کشور افزود: به 

گیرد و این نگرش هیم که در اجرای وظایف و مقررات، کوچکترین اغماضی صورت نمیدمتخلفین و قانون شکنان هشدار جدی می

و همدلی بین کلیه دستگاههای مرتبط اعم ز وزارت جهاد کشاورزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و شورای حفظ حقوق بیت المال 

تر شده های ملی و امنیت غذایی کشور هر روز تنگدر زمینه اجرای مقررات کامال هماهنگ گردیده و عرصه بر متجاوزان به سرمایه

 است.

وی با بیان اینکه اقدامات خوبی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در دست اقدام است خاطرنشان کرد: این اقدامات شامل 

ایر دستگاههای برداران با همکاری سهای ویژه حفظ کاربری، آموزش و اطالع رسانی هرچه بیشتر به بهرهافزایش سطح گشت

های بهتر روز از نظر کنترل از راه دور و افزایش سطح علمی و فنی و حقوقی بیشتر مرتبط، تقویت بدنه کارشناسی به سیستم

 باشد. ها میها و استانها، شهرستانهمکاران در سطح بخش

خواهیم در صورت مشاهده ی کشاورزان استان میامور اراضی استان از تمام 030اندازی سامانه وی در پایان افزود: با توجه به راه

های تابعه استان اعالم کنند تا پس از پایش به حوزه 030هرگونه تخلف در حوزه اراضی کشاورزی و باغی سریعًا مراتب را به سمانه 

 ابالغ شده و پیگری الزم و برخورد قانونی صورت گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/30353/%D8%AA%D8%AE 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  بانان در انتظار افزایش حقوقبانان در انتظار افزایش حقوقمحیطمحیط

گرفته است. عباس ای از ابهام قرار بانان و جنگلبانان در هالهالیحه هوای پاک، افزایش حقوق محیط( 3با حذف بند )الف( تبصره )

دهد این بند توسط خود دولت از پالنگان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی احتمال میزادهپاپی

 .الیحه هوای پاک حذف شده باشد

م قرار گرفته ای از ابهابانان و جنگلبانان در هالهالیحه هوای پاک، افزایش حقوق محیط( ۳با حذف بند )الف( تبصره )

دهد پالنگان، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی احتمال میزادهاست. عباس پاپی

 این بند توسط خود دولت از الیحه هوای پاک حذف شده باشد.

ی متعارفی برخوردار نیستند. بانان با وجود سختی شغل از حقوق و مزایابانان و جنگلبه گزارش خبرنگار ایانا، بسیاری از محیط

بانان و ( این الیحه، امکانی برای افزایش حقوق محیط3چشم امید این قشر به الیحه هوای پاک بود، زیرا در بند )الف( تبصره )

 رسد که در الیحه تقدیم شده به خانه ملت، این بند حذف شده است.بینی شده بود. اما از مجلس خبر میبانان پیشجنگل

وگو با خبرنگار ایانا درباره حذف یکی از بندهای الیحه هوای لی کیخا عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتاحمدع

 کند.اطالعی میبانان داللت داشت، اظهار بیپاک که به افزایش حقوق محیط

وگو با ایانا عنوان کرد: در کمیسیون پالنگان، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز در گفتزادهعباس پاپی

 کشاورزی هیچ بندی از الیحه هوای پاک حذف نشده است.

بانان است. کمیسیون وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکالتی که در محیط زیست داریم، پایین بودن حقوق و دستمزد محیط

 وق حافظان طبیعت افزایش یابد.ها این مشکل را پیگیری کرده و بر این باور است که باید حقکشاورزی سال

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود: باید به نحوی این مسئله حل شود و پیشنهاد 

 بانان در کمیسیون مطرح و تالش کردیم این مسئله را به مرحله اجرا برسانیم.افزایش حقوق محیط

نژاد است، ای که مسئول آن دکتر شریعتبانان در کمیتهکن است بند مربوط به افزایش حقوق محیطمم"پالنگان ادامه داد: زادهپاپی

گیری نیست که تصمیمات وی تصریح کرد: در این کمیته تخصصی، کارشناسان دولتی حضور دارند و بحث رأی"حذف شده باشد.

ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست به ن مدیریت و برنامهآن در اختیار کمیسیون کشاورزی باشد. معموالً کارشناسانی از سازما

 شود.شوند و اگر بندی از قوانین بار مالی داشته باشد، با مخالفت دولت حذف میکمیته دعوت می

بانان چون در الیحه اصلی نبوده، دولت با آن مخالف کرده است. پالنگان یادآور شد: بند مربوط به افزایش حقوق محیطزادهپاپی

کند و این مسئله متأسفانه دولت معموالً با هر کار اضافی که کمیسیون کشاورزی انجام دهد و بار مالی داشته باشد، مخالفت می

 خواهیم، جلو ببریم.گونه که میشود که نتوانیم این موارد را آنباعث می

ند که به موجب آن، حقوقشان اندکی افزایش یابد. ای باشبانان باید باز هم در انتظار الیحهبانان و جنگلبه این ترتیب محیط

بانان که در کمیسیون اجتماعی های زیادی مطرح شده که افزایش حافظان طبیعت ایران در الیحه حمایت از حقوق محیطگمانه

می، ها در مجلس شورای اسالدولت در دست نهایی شدن است، گنجانده شده است. اما با توجه به روند طوالنی تصویب طرح

ای که به مسائل معیشتی آنها توجه دارد، به بانان باید دست کم دو سال دیگر برای اصالح حقوق خود و مصوبهبانان و جنگلمحیط

 انتظار بنشینند./

http://www.iana.ir/fa/news/32000/%D3%85%D8%AD%DB%8C%D8%B0%E4 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  تاالب هامون در معرض خطر ملخ های آسیاییتاالب هامون در معرض خطر ملخ های آسیایی

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: برای اولین بار با بحران حمله ملخ های آسیایی از مرزهای افغانستان مواجه شدیم که می تواند 

 .قه خسارت زا باشدبرای مراتع و مزارع منط

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد علی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار 

آفت ملخ آسیایی در تاالب هامون و مراتع اطراف خبر داد و گفت: برای اولین بار با بحران حمله ملخ از آغاز عملیات مبارزه با  جوان،

 .های آسیایی از مرزهای افغانستان مواجه شدیم که می تواند برای مراتع و مزارع منطقه خسارت زا باشد

 .تجهیزات سمپاشی به منطقه اعزام شدند وی افزود: طی هفته گذشته اکیپ استانی و ملی سازمان حفظ نباتات با ادوات و

بامداد عملیات پایش و مبارزه با این آفت  3باغستانی در خصوص عملیات گسترده مبارزه با آفت ملخ های آسیایی گفت: از ساعت 

 .هکتار انجام شده است 500در 

نی می شود که تا اواخر هفته کار کنترل و رئیس سازمان حفظ نباتات ادامه داد: با توجه به نامساعد بودن شرایط اقلیمی پیش بی

 .مبارزه به اتمام برسد

وی در خصوص میزان خسارت این آفت به مزارع بیان کرد: تا کنون آفت وارد عرصه های کشاورزی نشده و تنها به عرصه های 

 .آفت در منطقه را کنترل نماییمربط هر چه سریع تر بتوانیم این طبیعی خسارت زده است و امدواریم با همکاری دستگاه های ذی

http://www.yjc.ir/fa/news/5030050/%D8%AA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 10/06/1395 :تاریخ خبر

  هزار هکتار زمین مورد اختالف دوسازمان اوقاف و جنگلها است هزار هکتار زمین مورد اختالف دوسازمان اوقاف و جنگلها است   007007مالکیتمالکیت

سازمان اوقاف و  ۱هزار هکتار زمین در کشور مورد اختالف بین  ۱۱۱رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت:  -ایرنا -مشهد
  .جنگل هاست که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود

ی محمدی روز چهارشنبه در نخستین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و به گزارش ایرنا، حجت االسالم عل

هزار هکتار زمین تفاهم  380زمین های ملی در مشهد افزود: برای مورد اختالف با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری درباره 

 .منعقد شد 0330نهاد در سال  4نامه ای بین 

هزار هکتار زمین  03ساس این تفاهم نامه و کار کارشناسی انجام گرفته توسط کارگروه مربوطه یک میلیون و برا :وی ادامه داد

هزار هکتار معادل  043درصد از زمین های موقوفی و  30هزار هکتار معادل  238مورد اختالف تعیین تکلیف شد به صورتی که 

هزار هکتار زمین  440سازمان  4خیریه گفت: اکنون مورد اختالف بین رئیس سازمان اوقاف و امور .درصد منابع طبیعی بود 33

است که باید با هماهنگی مجموعه های دست اندرکار از جمله سازمان بازرسی کار به نتیجه نهایی برسد و این اختالف هرچه 

د: بزرگترین مالک موقوفات درصد زمین های موقوفی را در کشور فاقد سند ذکر و بیان کر 50وی همچنین .سریعتر برطرف شود

 .پس از دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه است

هزار سند برای آنها در کشور صادر  040حجت االسالم محمدی افزود: صدور اسناد برای همه امالک موقوفی ضروری بوده و تاکنون 

سند رسمی برای موقوفات کشور صادر شده بود اما پس از  300هزار و  44وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقالب فقط .شده است

سازمان  4سند برای زمین های موقوفی صادر شد و پس از امضای تفاهم نامه بین  500هزارو  24تعداد  0388انقالب تا سال 

سال عمر این  08رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برابر با .ثبت رسید هزار سند موقوفی نیز به 55اوقاف و جنگل ها 

 50سازمان در مدت هفت سال اجرای این تفاهم نامه برای موقوفات سند صادر شد بنابراین سازمان بازرسی کمک کند که تکلیف 

 .ر مشخص شوددرصد زمین های موقوفی باقیمانده و موارد اختالف با سازمان جنگل ها هر چه سریعت

وی افزود: سازمان بازرسی در مدت اجرای این تفاهم نامه پنج برابر دوره های کاری سازمان اوقاف عملکرد آن را بررسی کرده از این 

 .رو باید قدری انعطاف به خرج داده و همراهی بیشتری برای رسیدگی به سایر موارد اختالف داشته باشد

خیزداری نیز در این همایش گفت: یکی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم در حوزه انفال و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آب

وی افزود: این در حالی است که ثبت مالکیت زمین ها در بسیاری از کشورها سال هاست انجام .موقوفات ثبت مالکیت زمین هاست

 .شده است و مردم از ثمرات این کار بهره مند شده اند

نظام بخشی زمین ها بر مبنای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیربنای طرح آمایش سرزمینی  :لی افزودخداکرم جال

 035درصد از کل زمین های کشور را عرصه ملی اعالم و بیان کرد: از  83وی .است و نباید این زمین ها در کشور بالتکلیف باشد

 40میلیون هکتار در سامانه سازمان ثبت اسناد جانمایی شده و  005ن سازمان میلیون هکتار از زمین های ملی در اختیار ای

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: درمورد زمین های کشاورزی نیز .میلیون هکتار دارای سند تک برگی است

هکتار زمین مورد اختالف با سازمان  380ن و وی به یک میلیو.تفاهم نامه ای منعقد شده تا زمین ها تفکیک و تعیین تکلیف شود

 .اوقاف نیز اشاره و بیان کرد: این تفاهم نامه از رسیدگی به چهار هزار فقره پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد

اختالف  جاللی گفت: این تفاهم نامه جزء معدود اقدام ها در نظام جمهوری اسالمی است که باید مورد تشویق قرار گیرد زیرا موارد

 .سازمان به صورت کارشناسی شده بررسی و حل می شود 4بین 

وی افزود: سرانه پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی کشور باالتر از میانگین جهانی است و از آنجا که رسیدگی به این 
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 .امن می زندپرونده ها زمان زیادی را صرف می کند، این مساله به موقوفه خواری و زمین خواری بیشتر د

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اظهار امیدواری کرد تا نیمه اجرای برنامه ششم توسعه تثبیت مالکیت زمین ها در 

 .کشور به سرانجام برسد

http://www.irna.ir/fa/News/84404384/ 
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  تهدید و انقراض تنوع زیستی گیاهی و جانوری در کشور نگران کننده است تهدید و انقراض تنوع زیستی گیاهی و جانوری در کشور نگران کننده است 

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: با وجود پیشرفت علمی در زمینه های مختلف، اکنون تهدید و  -ایرنا  -شهرکرد 

  .گیاهی و جانوری در کشور نگران کننده استانقراض تنوع زیستی 

به گزارش ایرنا، ناصر مقدسی روز چهارشنبه در همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی در دانشگاه شهرکرد با 

یدار افزود: باید اشاره به اهمیت بخش کشاورزی و دامداری، شیالت و تولیدات به عنوان زنجیره ارزش و امنیت غذایی و توسعه پا

 .این بخش براساس ضوابط و قوانین و با رعایت اصول حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست باشد

وی به حفظ منابع جنگلی و طبیعی به عنوان یکی از سیاست های جهانی برای توسعه پایدار تاکید کرد و گفت: تولیدات علمی در 

 .ینه شودبرنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها باید نهاد

وی با اشاره به اجرای طرح حفاظت از زاگرس مرکزی در کشور اظهار کرد: تهدیدهای تنوع زیستی در کشور، بخصوص در زاگرس 

همانند نیم قرن گذشته است که کشاورزی ناپایدار یکی از مهمترین عوامل تهدید تنوع زیستی زاگرس بخصوص زاگرس مرکزی 

گری یکی دیگر از علل تخریب منابع طبیعی و محیط زیست است که این امر نیاز به به گفته وی، بخشی ن.محسوب می شود

 .انسجام بخشی فعالیت ها در حوزه های مختلف دارد

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: این سازمان با اجرای برنامه ها و طرح های پایلوت در مناطق مختلف 

 .بخشی سازمانی و بین بخشی فعالیت های منسجمی را در دست اجرا داردکشور در زمینه انسجام 

مقدسی افزود: با توجه به پیشرفت علمی در حوزه های مختلف هم اکنون تهدید و انقراض تنوع زیستی گیاهی و جانوری در کشور 

درصد تهدیدها و  80ای انجام شده؛ قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: براساس ارزیابی ه.نگران کننده است

 .تخریب های منابع طبیعی و محیط زیست مربوط به بخش کشاورزی و دامداری است

وی از تهیه و تدوین سند ملی احیا و نجات منطقه رویشی زاگرس در این سازمان خبر داد و گفت: این سند با همکاری تعدادی از 

رفیت های بالقوه منطقه زاگرس اشاره کرد و گفت: با توجه به تخریب هایی که در مقدسی به ظ.دستگاه های متولی تهیه شده است

زاگرس انجام شده است، در صورتی که این فعالیت ها خردمندانه و براساس برنامه ریزی اصولی باشد، راه بازگشت برای داشتن 

 .زندگی مناسب برای مردم منطقه زاگرس ادامه خواهد داشت

این سند باید تعیین کننده سیاست های  :مایش سرزمین استانی در استان های مختلف تاکید کرد و گفتوی بر تهیه برنامه آ

مقدسی اظهار کرد: سند آمایش استانی به عنوان واحد برنامه ریزی در استان است که مراکز .توسعه ای آینده منطقه و استان باشد

ی دیگر از تهدیدهای زاگرس مرکزی را زغال گیری عنوان کرد و گفت: وی یک.علمی و دانشگاهی باید در این زمینه، ورود کنند

 .استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و آموزش در زمینه فرهنگ سازی برای کاهش قطع درخت و زغال گیری، موثر است

گاه شهرکرد به عنوان نهاد نخستین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار به همت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانش

آموزش عالی منابع طبیعی در قلب زاگرس با همکاری طرح ملی حفاظت تنوع زیستی زاگرس مرکزی و انجمن جنگلبانی ایران به 

 .روز برگزار می شود 4مدت 

http://www.irna.ir/fa/News/84404350/ 
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 انتصابات

 فودپرس ۰۹۳9شهریور ماه  ۰و شنبه 

  حجتی جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه و فارس شدحجتی جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه و فارس شد

معاون اول رئیس جمهوری در ابالغیه های جداگانه به اعضای هیات دولت، جانشینان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 

اسحاق جهانگیری در این  گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری،  به.استان های مختلف کشور را تعیین کرد

هایی که وزیر کشور به عنوان های اقتصاد مقاومتی در استانها و پروژهابالغیه ها با اشاره به موفقیت قابل توجه در پیشرفت طرح

عیین جانشینان رؤسای ستاد را تعمیم روش مذکور جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شده است، هدف از ت

های کلی اقتصاد مقاومتی، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری )مدظله ها برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاستدر سایر استان

 .ستعنوان کرده ا 0335ها در سال های مرتبط با این سیاستجمهوری در تحقق برنامهالعالی( و عمل به تأکیدات رییس

در اجرای این حکم کلیه »در بخشی از این ابالغیه ها خطاب به جانشینان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است: 

ها در پایان های اجرایی موظفند هماهنگی و اقدام الزم را با جنابعالی معمول نمایند. ضروری است گزارش پیشرفت فعالیتدستگاه

ود و در صورت نیاز به مجوزهای خاص، مراتب به همراه گزارش توجیهی الزم به دبیرخانه ستاد منعکس هر ماه به اینجانب ارسال ش

 «.شود تا در اولین فرصت ممکن اقدام الزم صورت پذیرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=c00a20ebd02420533e02c8d4eff24f8 
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 انگور/ کشمش

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  روسیه مشتری اصلی انگور ایرانیروسیه مشتری اصلی انگور ایرانی

 .تن انگور صادر شده است032، هزا و 35ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .تن انگور صادر شده است 032، هزا و 35

 .برای کشور ارز آوری داشته است 03،308،000،208و ارزش ریالی  330،033ه ارزش دالری گفتنی است که این تعداد ب

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 13,144 397,566,568 21,908 پاکستان 1

 4,389 132,811,140 5,700 افغانستان 1

 3,234 97,010,641 4,358 آذربایجان 3

 128 3,902,208 80 آلمان 3

امارات متحده  3

 عربی

810 12,344,318 405 

امارات متحده  3

 عربی

184 11,216,640 368 

فدراسیون  3

 روسیه

38,800 895,084,960 29,876 

 28 853,608 46 قطر 3

 10,350 319,452,750 20,700 گرجستان 4

 11,465 353,007,350 19,109 آذربایجان 4

 180 5,506,200 180 آلمان 4

 2,446 74,823,140 4,076 عراق 4

فدراسیون  4

 روسیه

1,076,647 17,266,036,765 560,533 

 1,029 31,682,910 1,715 قزاقستان 4

 218 6,712,220 156 مالزی 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5053002/%D8%B0%D3%88% 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  دهد قیمت انواع میوه + جدول دهد قیمت انواع میوه + جدول فارس گزارش میفارس گزارش می

هزار تومان است، اما برخی از  5بار میادین تهران نهایت تا مرز در حالی که قیمت هر کیلوگرم انواع میوه در بازار تره

  .رسانندهزار هم به فروش می 05تا  های سطح شهر هر کیلو هم میوه رافروشیمیوه

آن است که انواع میوه بار تهران حاکی از های میدانی از سطح میادین تره، گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

فروشی سطح شهر به ویژه در نقاط شمالی و مرکز های خردهمغازههزار تومان است، اما این رقم در  5تا  2تابستانه در دامنه قیمتی 

 .شهر بسیار متفاوت است

 (قیمت در مغازه )تومان (بار )تومانقیمت در تره نوع میوه ردیف

 8000 4500 هلو بشقابی 1

 10000 5300 هلو هسته جدا 2

 8000 4900 شلیل شبرنگ 3

 7000 4200 دانه سفیدانگور بی 4

 9000 5200 کندریانگور  5

 25000 19000 پسته تازه 6

 8000 5300 انجیر 7

 13000 9000 انبه 8

 15000 9500 گالبی 9

 6000 4300 موز 10

 2500 1000 فرنگیگوجه 11

 2000 1000 زمینیسیب 12

 3000 1500 کدو 13

 2000 1000 پیاز 14

 2200 1400 بادمجان 15

 3500 2200 ایخیار بوته 16

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000240 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  هزار تومان هزار تومان   4747تا تا   ۳۳۳۳افزایش دوباره قیمت گوشت در بازار/ گوشت گوسفندی در تهران افزایش دوباره قیمت گوشت در بازار/ گوشت گوسفندی در تهران 

گوشت گوسفندی با تأیید افزایش قیمت گوشت در بازار پایتخت گفت: متأسفانه مسئوالن درباره عرضه دام در بازار رئیس اتحادیه 

  .زنند و نتیجه آن افزایش قیمت گوشت در بازار در هر هفته استبرای تعدیل قیمت تنها حرف می

های بار میدان امام حسین)ع( تهران و قصابیهای میدانی از میادین تره، گزارشرگزاری فارسخببه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .سطح شهر حاکی از آن است که قیمت گوشت گوسفندی و حتی گوساله مجددا در این هفته افزایش داشته است

شود که به منطقه پایتخت عرضه می هزار تومان بسته 35تا  33تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه از 

 .هزار تومان هم رسیده است 20این رقم در گوشت گرد ران به کیلویی 

 .رسدتومان به فروش می 500هزار و  33همچنین هر کیلو گوشت گوساله کیلویی 

متاسفانه از روز دوم اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی پایتخت با تایید افزایش قیمت و علت آن گفت: علی

شود، با وعده مسئوالن وزارت جهاد ایم، چرا که آنچه در بازار مشاهده میاین هفته دوباره شاهد افزایش قیمت گوشت در بازار بوده

 .در مورد عرضه دام فاصله دارد

اق هنوز نیفتاده و دیگر آنکه دام عشایر وی در پاسخ به اینکه مگر قرار نبود دام عشایر وارد بازار عرضه شود، گفت: اول اینکه این اتف

های تهران دام های مختلف از جمله بز و میش هم هست، اما کشتارگاهمورد پسند پایتخت نشینان نیست، چرا که ترکیبی از دام

  .شودهای استان کردستان یافت میخواهند که معموال در بین دامدست چین و گوشت ممتاز و فانتزی را می

ایم که صادرات دام به عراق برای کنترل بازار داخل ئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در عین حال شنیدهبه گفته ر

روز آینده  04دهند، تا ملکی نزدیک شدن عید قربان را یکی دیگر از عواملی عنوان کرد که دامداران ترجیح می.متوقف شده است

 .تا بتوانند با قیمت بهتری در روز عید قربان گوسفندها را به فروش برسانند دام خود را دپو کرده و به بازار عرضه نکنند،

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000504 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  از سودجویی دالالن تا گرانی محصول در زمان برداشتاز سودجویی دالالن تا گرانی محصول در زمان برداشت

هر زمانی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر شود بازار برنج با نوسان قیمتی مواجه می شود و در این میان برخی واسطه ها اقدام به 

اقتصادی باشگاه گروه  حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار  .احتکار محصول در انبارها می کنند و به این نابسامانی دامن می زنند

تی مصرف ، از چند ماه گذشته تا کنون بازار برنج داخلی با نوسانات شدیدی مواجه شده و افزایش قیمت ها نارضای،خبرنگاران جوان

کنندگان را به دنبال داشته است؛ البته با شروع فصل برداشت محصول انتظار می رود این روند صعودی متوقف و قیمت ها کمی 

 .متعادل تر شود

در خصوص آشفتگی بازار برنج ، ن جواناقتصادی باشگاه خبرنگاراکیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

برنج های سبز را از کشاورزان خریداری و با دستگاه مخصوص سفید کرده و آنها را با برنج تاریخ   تصریح کرد: برخی سودجویان

به مردم کنند؛برخی مواقع که بازار با کمبود برنج مواجه می شود، دالالن این محصول را با قیمت باالتر مصرف گذشته مخلوط می

وی افزود:همچنین برخی واردکنندگان سودجو نیز بدلیل ضعف در سیستم برنامه ریزی و مدیریت با کشورهایی نظیر . فروشندمی

 .هندوستان ،پاکستان ارتباط برقرار کرده تا میزان نیاز برنج کشور را از این کشورها و از مبادی غیر رسمی )قاچاق (برطرف کنند

اظهار داشت: در این میان میزان قابل توجهی برنج قاچاق بدون تست و آزمایش در آزمایشگاه های  این کارشناس کشاورزی

مخصوص برای تشخیص میزان نقره،جیوه و نیترات ، با سود باال به کشور وارد شده و همین امر موجب گرانی و کمیابی برنج اعالء 

 .شودایرانی در بازار می

ولید برنج در کشور کمتر از نیاز داخلی است و همین امر سبب می شود که واردات برنج ازکشورهای وی اذعان داشت : البته میزان ت

آسیایی داشته باشیم اما واردات بیش از حد و قاچاق و تغییر ذائقه مردم به سمت محصول ارزان تر و بی کیفیت تر ، باعث زمین 

  .خوردن کشاورزان می شود

ه کشاورزان اظهار داشت : بیمه کشاورزان پرداخت می شود اما نه در حدی که نیاز شیرمحمدی در ادامه در خصوص بیم

 . تولیدکننده را برطرف کند؛ در واقع مهمترین بعد بیمه جلب اعتماد کشاورز است تا بتواند با اطمینان خاطر و آرامش فعالیت کند

  قیمت تمام شده برنج در کشورهای همسایه پایین تر از ایران

در خصوص ممنوعیت واردات برنج و باال  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی ایران پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار 

ند قیمت تمام شده بودن نرخ برنج ایرانی گفت:در کشورهای همسایه همچون جنوب شرقی آسیا ، هند، پاکستان،بنگالدش و تایل

 .محصول برنج پایین تر از ایران است زیرا هزینه های کاشت و برداشت در این کشورها پایین است

ایران پور با تاکید بر کیفیت باالی برنج ایرانی تصریح کرد: باید توجه داشت که برنج ایرانی ازنظر کیفیت با برنج هندی یا تایلندی و 

وی در ادامه اظهار داشت: با مکانیزه کردن بخش کشاورزی عالوه بر کاهش هزینه های کاشت و . تپاکستانی اصال قابل قیاس نیس

درصدی برنج در حین برداشت هم جلوگیری می شود که این امر باعث کاهش قیمت تمام شده محصول  30برداشت از هدر رفت 

ارداتی سال گذشته در انبارها و همچنین عرضه برنج وی در خصوص وضعیت بازار برنج گفت:در حال حاضر با وجود برنج و.می شود

ایران پور تصریح کرد : دالالن و واسطه ها اقدام به احتکار برنج در انبارها می کنند که موجب .داخلی به بازار هیچ کمبودی نداریم

ربط باید وارد عمل شوند تا از ایجاد شوک روانی در بازار می شود ،در این راستا سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های ذی

 . این تخلف جلوگیری کنند زیرا هر سال زمان برداشت برنج با معضل افزایش قیمت مواجه هستیم

http://www.yjc.ir/fa/news/5023205/%D8%A0%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۹ : تاریخ

  شود شود با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ایکاردا طرح افزایش بهره وری گندم و غالت اجرا میبا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ایکاردا طرح افزایش بهره وری گندم و غالت اجرا می

مراسم امضای اسناد پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور میان وزارت جهاد کشاورزی و نهاد ایکاردا و پروژه 

بنیان در ایران بین وزارت جهاد کشاورزی و کمیته سیمیت با حضور حجتی آغاز های زراعی گندم افزایش بهره وری گندم و نظام

، مراسم امضای اسناد پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور میان وزارت جهاد خبرگزاری فارسبه گزارش  .شد

ه افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران میان وزارت جهاد کشاورزی و نهاد ایکاردا و همچنین پروژ

 .کشاورزی و کمیته سیمیت با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ارشد وی در محل این وزارتخانه آغاز شد

رد، عنوان کرد: سیمیت در حوزه کشور مختلف نمایندگی دا 08در آغاز این نشست رئیس سیمیت با بیان اینکه این نهاد در 

 .میلیارد دالر صرفه جویی در بر داشته باشد 305تحقیقات توانسته 

 .ارایه داده است cgir درصد واریته های )ارقام بذر( گندم را 30با ایران گفت: حدود  cgir وی با إبراز خرسندی از امضای

خوشامد گویی به آقایان سول و مارتین کراف از موسسه های ایکاردا  در ادامه عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با

های دیم کاری و با هدف انتقال تکنولوژی و سیمیت گفت: طرحهایی در مورد پروژه سیمیت با محوریت غالت و گندم در استان

رنگار فارس که پول گندم کاران عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به پرسش خب.شودانجام می

را تا چه زمانی پرداخت می کنید، گفت: ظرف دو سه روز آینده اوراق سلف موازی گندم جهت تسویه مطالبات گندم کاران در 

 .هیات پذیرش بورس کاال عرضه و پذیرش خواهد شد

مطالبات گندم کاران تسویه خواهد شد و  وی افزود: به این ترتیب با تامین مالی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بورس کاال،

 .پرداخت طلب گندم کاران تا پایان شهریور حل و فصل خواهد شد

اسکندر زند ، معاون آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم گفت: در مورد قرار داد سیمیت بر اساس سه 

استان  5حفاظتی از طریق پوشش دو میلیون هکتار از مناطق کشور در محور بهبود سیستم بذر ،ارتقای به نژادی و بهبود سیستم 

 .غربی و شرقی به اجرا در خواهد آمد

درصدی تولیدات  45سال بتوان افزایش  5وی گفت: در عین حال با همکاری مشترکی که شکل گرفته، پیش بینی می شود پس از 

 .کار بر اساس برنامه پایدار و متناوب انجام شودکشاورزی را به طور پایدار در این مناطق شاهد بود و این 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000205 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

میلیون سالمند ایرانی/ رمزگشایی از اتهام مافیا در صنعت میلیون سالمند ایرانی/ رمزگشایی از اتهام مافیا در صنعت   0.50.5سالمندان برای سالمندان برای هزار خانه هزار خانه   0505ناگزیری احداث ناگزیری احداث 

  المللی لبنیات با هدف توسعه صادراتالمللی لبنیات با هدف توسعه صادراتلبنیات/ برگزاری نخستین نمایشگاه بینلبنیات/ برگزاری نخستین نمایشگاه بین

 .اندرکاران بخش خصوصی صنعت لبنیات، از برگزاری نخستین نمایشگاه در این زمینه خبر دادنددست

 عت لبنیات، از برگزاری نخستین نمایشگاه در این زمینه خبر دادند.اندرکاران بخش خصوصی صندست

المللی لبنیات های لبنی امروز در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه بینهای فراوردهبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 شد.و صنایع وابسته با هدف توسعه صادرات در ماه جاری در تهران برگزار خواهد 

های تولیدکننده یاری رساند، افزود: تواند در راستای افزایش صادرات به شرکتمحمدعلی گنجی با اشاره به اینکه این نمایشگاه می

 شود.شهریورماه سال جاری برگزار می 43تا  43المللی تهران از برده در سالن شش نمایشگاه بیننمایشگاه نام

داخلی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که بیشتر آنها یا صادرکننده هستند یا شرکت لبنی  30به گفته وی، حدود 

های واسط.در بخش دیگری از نشست، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز در واکنش به اظهارات خبرنگاران مبنی بر وجود شرکت

به هیچ عنوان مافیایی در این عرصه وجود ندارد و مافیا در بازار این صنعت و تنگ شدن عرصه برای واحدهای دیگر، اظهار داشت: 

 کنند.ها در یک رقابت سالم محصوالت خود را به بازار عرضه میشرکت

توانند محصوالت خود را کنند، توانایی حضور در بازارهای خارجی را ندارند و نمیبه گفته رضا باکری، آنهایی که چنین ادعایی می

شود؛ تر میویژه برای بازار روسیه بسیار پررنگزنند. این موضوع بههای مختلف چنگ میابراین به بهانهبه خارج از مرزها بفرستند. بن

 تر از کشورهایی مانند افغانستان یا عراق دارد.زیرا این کشور، شرایطی به مراتب سخت

ان کرد: از زمانی که کاال به مقدار کافی اند، خاطرنشگذار برای صنعت لبنیات به وجود آوردهوی درباره چالشی که نهادهای قیمت

گذاری روی کاالهای مختلف شد و اجناس کوپنی رونق گرفته بود، قوانینی وضع شد که بر اساس آن قیمتدر بازار عرضه نمی

 گرفت.صورت می

ز داخل را تأمین کند، بلکه تواند غذای مورد نیاباکری ادامه داد: اما امروز صنایع غذایی کشور آنچنان رشد یافته که نه تنها می

های چند دهه گذشته بازار را هدایت کرد. ضمن اینکه این توان مطابق با دستورالعملتوانایی صادرات نیز دارد؛ بنابراین دیگر نمی

 شود.های خاص نیست و تنها از راه درصدگیری محاسبه میتعیین قیمت، طبق ضوابط و فرمول

ر نهایت تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و بحران شیر را به جایی کشید که اکنون شاهد آن هایی دبه گفته وی، چنین سیاست

 گذاری بر اساس کیفیت کاال باز بگذارد.هستیم. بنابراین بهترین روش آن است که دولت دست تولیدکننده را در قیمت

ترین حالت، سرانه در کشور، گفت: در خوشبینانه حسین چمنی نیز در این نشست با اظهار نگرانی از سرانه پایین مصرف شیر

رو خواهیم بود که میلیون سالمندی روبه 43سال آینده  35کند و این در حالی است که تا کیلوگرم تجاوز نمی 80مصرف لبنیات از 

 برند.از مشکالت اسکلتی و حرکتی رنج می

هزار خانه  43اج به محل نگهداری داشته باشند، در کل کشور به میلیون نفر آنها احتی 4.3این کارشناس معتقد است: اگر تنها 

اکنون به فکر هزار میلیارد تومان نگهداری آنها هزینه خواهد داشت؛ بنابراین الزم است که از هم 50سالمندان نیاز است که حداقل 

 سالمت آیندگان بود./

http://www.iana.ir/fa/news/32005/%D3%83%D8%A0%DA%AF%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  هزار شغلهزار شغل  ۱0۳۱0۳هزارمیلیارد ریال برای ایجاد هزارمیلیارد ریال برای ایجاد   4۳4۳برنامه دولت برای اشتغالزایی روستایی/ اختصاص برنامه دولت برای اشتغالزایی روستایی/ اختصاص 

روستایی نهاد ریاست جمهوری از برنامه دولت برای اشتغالزایی روستایی خبرداد و ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه معاون برنامه

 .هزار شغل روستایی اختصاص می یابد003هزار میلیارد ریال برای ایجاد23گفت:

ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری از برنامه دولت برای اشتغالزایی معاون برنامه

  .هزار شغل روستایی اختصاص می یابد۱0۳هزار میلیارد ریال برای ایجاد4۳خبرداد و گفت:روستایی 

اله رضایی در جلسه بررسی تببین راهکارهای علمی توسعه روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت به گزارش ایانا، نعمت

میلیارد ریال برای ایجاد هفت هزار  058استان لرستان یک هزار و  ای به اشتغالزایی در روستاها دارد و بر این اساس، درتوجه ویژه

 .شغل در روستاها اختصاص یافته است 232و 

های اشتغالزا شود، افزود: باید مراقب باشیم به سرنوشت دیگر طرحوی با بیان اینکه این اعتبارات از محل منابع دولتی تامین می

شوند؛ هر دو هفته یک بار در جلسه هایی که برای اشتغالزایی در روستاها اجرا میطرح دچار نشویم؛ ا ین در حالی است که گزارش

 شوند.ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور ارائه می

های اشتغالزا ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در قالب طرحمعاون برنامه

 های تولید فعال شوندای مختلف همچون صنعت و خدمات، گردشگری و زنجیرههباید بخش

http://www.iana.ir/fa/news/32000/%D8%A8%D8%B0%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

جای جای   //CCIISS  بانک برای تأمین نقدینگی صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و منطقهبانک برای تأمین نقدینگی صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و منطقه  ۳۳کنسرسیوم کنسرسیوم 

  های برگ صادراتی خالی استهای برگ صادراتی خالی استشرکتشرکت

های بزر  هایی که بتوانند محصوالت کشاورزی را برای فروشگاهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: متأسفانه تشکل 

بانک برای تأمین نقدینگی محصوالت صادراتی کشاورزان کنسرسیوم تشکیل  3آوری و صادر کند نداریم و اکنون روسیه جمع

، در مورد آخرین وضعیت صادرات میوه ایرانی به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدعلی طهماسبی در گفت .اندداده

بازار روسیه، گفت: شرایط اقلیمی ایران سبب شده است که در تولید بسیاری از انواع میوه مزیت داشته باشیم و طعم، رنگ و میزان 

 .ر میوه ایرانی به مراتب بهتر از تولیدات سایر کشورهاستقند موجود در آن د

گل محمدی و گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت: انگور، کشمش و  وی به استعداد صادرات محصوالت باغی از جمله پسته، زعفران،

 .مرکبات نیز از جمله محصوالتی هستند که ظرفیت خوبی برای صادرات به کشورهای دیگر را دارند

ون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه علیرغم ایجاد ظرفیت بازار بزر  روسیه برای صادرات میوه و سبزیجات معا

ها از جمله پایانه مناسب صادراتی در دسترس نداشتیم،در یکی گفت: متأسفانه زیرساخت ایم،اما آن طور که باید وارد این بازار نشده

بخش خصوصی به دنبال ایجاد پایانه صادراتی است و یک مورد هم در شهرستان جیرفت در دست احداث  از شهرهای شمال کشور

های بزر  روسیه را از داخل و کشاورزان تهیه و به بازار هایی که بتوانند جنس موردنظر فروشگاهوی تصریح کرد: هنوز تشکل.است

 .ار تن سیب را در یک محموله به روسیه صادر کنندروسیه صادر کنند نداریم، به عنوان مثال بتوانند صد هز

طهماسبی بازار روسیه را فرصتی برشمرد که سبب شد بیشتر به نقاط ضعف خود پی ببریم و افزود: اکنون مسئوالن به این نتیجه 

 .اصالحاتی را انجام دهیماند که باید برای اینکه بتوانیم سهمی را از بازارهای صادراتی نصیب خود کنیم در امور زیربنایی رسیده

نامه کریدور سبز و وی به مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی با همتای روسی خود اشاره کرد و گفت: نتیجه آن ایجاد موافقت

 .آمیز گمرکی برای صدور محصوالت به روسیه استموفقیت

یارد دالری محصوالت باغی به بازارهای مختلف ریزی برای صادرات چند میلمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چه برنامه

هزار تن محصول  450ایم که به عنوان مثال از های مختلف اعالم کردههای خود را در بخشاید گفت: ظرفیتاز جمله روسیه کرده

طرف مقابل اعالم درصد آن باید صادر شود که این را به  30تن زعفران تولیدی  330درصد آن قابلیت صادری دارد یا از  05پسته 

 .کردیم

وی به تشکیل کنسرسیومی متشکل از بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و توسعه صادرات خبر داد و گفت: به واسطه این 

ها طی مکانیزمی قرار است که نقدینگی را در و روسیه هستیم و این بانک CIS کنسرسیوم به دنبال صادرات به کشورهای حوزه

 .ن قرار دهنداختیار صادرکنندگا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000002 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

استراتژیک شد/ صالحی، جاللی و استراتژیک شد/ صالحی، جاللی و جهاد کشاورزی دستگاه برتر در افزایش تولید و خودکفایی محصوالت جهاد کشاورزی دستگاه برتر در افزایش تولید و خودکفایی محصوالت 

  خلج لوح تقدیر گرفتندخلج لوح تقدیر گرفتند

، وزارت جهاد کشاورزی در بخش شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های اجرایی کشور به 35در جشنواره شهید رجایی سال 

ر مراسم معرفی شد و رئیس جمهوری د "دستگاه حائز رتبه برتر بخش افزایش تولید و خودکفایی محصوالت استراتژیک"عنوان 

 .اختتامیه این جشنواره با اهدای لوح تقدیر به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات این وزارت قدردانی کرد

ها و کارمندان نمونه دولت صبح امروز)دوشنبه( مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی به منظور تجلیل از وزارتخانه

دولت و جمعی از مدیران، کارکنان و کارمندان دولت در ری و اعضای هیئتجمهوهمزمان با هفته دولت با حضور رئیس

 .سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد

به گزارش ایانا، در این مراسم بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت 

ها برتر وابسته به نهاد ریاست جمهوری معرفی و از سوی رییس جمهوری مورد تقدیر عنوان دستگاهراه و شهرسازی، وزارت نیرو به 

احوال و سازمان بنادر و دریانوردی سازمان همچنین شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان دامپزشکی و سازمان ثبت.قرار گرفتند

 .شرکت های وابسته و تابعه برتر مورد تقدیر قرار گرفتندها و شیالت، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان موسسات سازمان

های اختصاصی نیز از میان دستگاه های اجرایی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت از بعد شاخص

 .رفتندارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی از سوی روحانی مورد تقدیر قرار گ

ها مراتع و آبخیزداری و سازمان بهزیستی کشور نیز در بخش شاخص های عمومی مورد تقدیر قرار وزارت بهداشت، سازمان جنگل

در ابتدای این جشنواره، انصاری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی به ارائه گزارشی از نحوه انتخاب دستگاه های برتر .گرفتند

، وزارت جهاد کشاورزی در بخش شاخص های اختصاصی در بین دستگاه های 35نواره شهید رجایی سال در جش.اجرایی پرداخت

معرفی شد و رئیس  "دستگاه حائز رتبه برتر بخش افزایش تولید و خودکفایی محصوالت استراتژیک"اجرایی کشور به عنوان 

د حجتی وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات این وزارت جمهوری در مراسم اختتامیه این جشنواره با اهدای لوح تقدیر به محمو

همچنین در این مزاسم،با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس جمهوری به خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی و  .قدردانی کرد

  ت ایران ورئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیال

مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور از اقدامات سازمان های یاد شده در بخش های دستگاه های برتر وابسته و شاخص 

  .های عمومی قدردانی شد

http://www.iana.ir/fa/news/33338/%D8%AC%D3%80%D8%A0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  زی و نجات از فقر اقتصادیزی و نجات از فقر اقتصادیررتوسعه کشاوتوسعه کشاو

تواند به توسعه افتصادی و کاهش فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پا، میویژه در کشاورزان خردهتمرکز بر رشد کشاورزی به

( 4( که توسط بخش تحقیقاتی اقتصادی دانشگاه سازمان ملل متحد)0دسترسی آزاد)کمک کند. این مطالب در کتاب با امکان 

 .آماده و از سوی آکسفورد منتشر شده، آمده است

تواند به توسعه افتصادی و کاهش فقر در کشورهای جنوب پا، میویژه در کشاورزان خردهتمرکز بر رشد کشاورزی به

که توسط بخش تحقیقاتی اقتصادی دانشگاه  (۱)ب با امکان دسترسی آزادصحرای آفریقا کمک کند. این مطالب در کتا

 آماده و از سوی آکسفورد منتشر شده، آمده است. (0)سازمان ملل متحد

چهارم کشور واقع در جنوب صحرای آفریقا که حدود سه 03در این مجموعه تحقیقاتی، درباره رشد کشاورزی و میزان سطح فقر در 

خود گنجانده، مطالبی آورده شده است. نویسندگان کتاب یادشده، کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا را  جمعیت منطقه را در

اند: گروه نخست کشورهایی که دارای رشد اقتصادی و کاهش فقر نسبتاً سریع بودند شامل اتیوپی، غنا، به دو گروه تقسیم کرده

اما کاهش فقر محدود داشتند، مانند رای رشد اقتصادی نسبتا سریع بودند، ماالوی، رواندا و اوگاندا.گروه دوم کشورهایی که دا

شود. آنها دریافتند که سطح رشد کشاورزی کشور نقش کلیدی در بورکینافاسو، موزامبیک، نیجریه، تانزانیا و زامبیا را شامل می

 بهبود و یا عدم رشد در بخش اقتصادی دارد.

های روستایی است. در گذاری برای توسعه کشاورزی و زیرساختروی سرمایه (3)لت اتیوپیدر فصل سوم کتاب آمده که تأکید دو

گیری میزان مصرف و هزینه خانوار با استفاده از نمونه 4000و  4000های این فصل به تجزیه و تحلیل فقر در این کشور بین سال

هانی و مداوم آب و هوا، نرخ تورم باال و بحران سیاسی پس از پردازد؛ اتیوپی در این دوران درگیر تغییرات ناگدر این دوره می

وری های بهرهشد. با این حال، در این دوره دولت با در پیش گرفتن استراتژی امنیت غذایی و حل چالش 4005انتخابات 

(ADLI)(2) .در زمینه توسعه کشاورزی، شاهد تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی کشور بود 

ها و فناوری ارتباطات بود. در فصل سوم نشان های روستایی مانند جادهگذاری در زیرساختاستراتژی شامل سرمایه بخشی از این

 300هزار و  22هزار کیلومتر به  03دو برابر شده و از  4008و  0333های ها در کشور اتیوپی بین سالدهد که طول جادهمی

ادر بود به ارتباط بهتر با بازارهای سراسر کشور کمک کند. از دیگر مزایا کاهش زمان ها قسازیکیلومتر افرایش یافته است. جاده

 های حمل و نقل بین بازارهای عمده روستایی و بازار اصلی در آدیس آبابا است.درصدی هزینه 40سفر و کاهش 

زان و بازار شده است. آمار افرادی که همچنین رشدی مشابه در استفاده از تلفن همراه رخ داده که باعث بهبود ارتباطات کشاور

میلیون نفر رسیده که این امر به نوبه  00هزار نفر به بیش از  50از  4000تا  4003های کنند، بین سالتلفن همراه استفاده می

برای ارائه  (5)ریابیهای بازاها و کاهش موانع و حاشیهخود منجر به دسترسی بهتر کشاورزان به اطالعات بازار برای دسترسی به نهاده

روز در اتیوپی در مقایسه با میانگین جهانی های کشاورزی بهتولیدات کشاورزی شده است.این در حالی است که استفاده از نهاده

های کشاورزی توزیع شده، های کشاورزی، که با همکاری دولت و از طریق تعاونیتر است. با توجه به شواهد، استفاده از نهادهپایین

به تصویب و استفاده از کود شیمیایی به  4000در سال  TEFF(3)شده بذر ذرت و طی دوره مطالعه افزایش یافته است. ارقام اصالح

 رو شد.رسید. میزان زمین بارور مربوط به غالت نیز در طول دوره مطالعه با رشد دو برابری روبه 4004هزار تن در سال  350حدود 

به  4000درصد در سال  54طور قابل توجهی از حدود (، نرخ فقر به4000 - 4000در طول همین دهه )با نگاهی به میزان فقر 

درصد در سال  50رسید. نرخ جمعیت زیر خط فقر، تقریباً از حدود  4000درصد در سال  30و به  4005درصد در سال  25حدود 
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کنند که هنوز کارهای زیادی در کشور فقیر اشاره می کاهش یافت.نویسندگان کتاب یادشده 4000درصد در سال  45به  4000

درصد( است. با وجود  20.8درصد(، بیشتر از مناطق شهری ) 53.0عنوان نمونه، فقر در مناطق روستایی )اتیوپی باید انجام شود؛ به

های که در سالطوریتایی بوده، بهپا روسویژه برای کشاورزان خردهفقر مزمن، با این حال، تأکید دولت اتیوپی بر رشد کشاورزی، به

 اخیر توسعه اقتصاد کالن کشور با رشدی سریع همراه بوده است.

نویسند در دهند و میارائه می (0)فاسو، نویسندگان یک سناریوی متضاد، درباره رشد اقتصادی و کاهش فقر در بورکینا00در فصل 

در دو دهه گذشته تجربه کرده، اما میزان نرخ فقر ثابت مانده و در واقع،  حالی که بورکینافاسو رشد اقتصادی نسبتاً قابل توجهی

دهد که از منابع اصلی در رشد اقتصادی اخیر این کشور بود.همچنین در این فصل نشان می 0.52کاهش درصد نرخ فقر تنها منفی 

منظور بهبود در تولید ناگفته نماند که بهمهاجرت از بخش کشاورزی در روستا به بخش غیررسمی شهری با دستمزد پایین بوده و 

 علت استفاده بیش از حد از کود، نابارور شدند.های بسیاری که زیر کشت پنبه بوده بهمواد غذایی زمین

شود. با این که بخش غیررسمی شهری میلیون نفر به نیروی کار افزوده می 0.5تا  0.3با توجه به رشد جمعیت کشور ، ساالنه 

های رسمی تر برای جذب نیروی زایی باشد، اما تاکنون در توسعه صنعتی شدن یا ایجاد شغل در بخشعاملی برای اشتغالتواند می

های زیر کشت در سطح پایین وری کشاورزی در بورکینافاسو با وجود توسعه زمینکار پیشرفتی دیده نشده است.در نهایت، بهره

شده آالت و بذر اصالحهای جدید مانند آبیاری، ماشینبر افزایش نوسازی و تصویب فناوری قرار دارد و بر خالف اتیوپی، دولت تأکید

ندارد. در عین حال در شرایطی که استفاده نادرست و بیش از اندازه از کود در کشت پنبه رایج است، ولی کوددهی در محصوالت 

های زیرکشت و رشد زیاد جمعیت، ، محدودیت در توسعه زمینوری پایین کشاورزی بورکینافاسوتری است.بهرهدیگر در سطح پایین

دنبال داشته است؛ افزایش قیمت مواد غذایی به معنای کاهش قدرت خرید برای اکثریت افراد است افزایش قیمت مواد غذایی را به

میلیون نفر در  3.5شد. حدود تواند مشکالتی ازجمله سوءتغذیه کودکان و افزایش میزان مر  و میر را به همراه داشته باکه می

 .0332بورکینا فاسو زیر خط فقر زندگی می کنند؛ یعنی در حدود یک میلیون نفر بیشتر از سال 

تواند کلیدی برای رشد اقتصادی و توسعه در کشورهای این دو مثال از کتاب یادشده، بیانگر این موضوع است که رشد کشاورزی می

درستی طراحی شود، شوند که رشد کشاورزی باید پایدار و به. با این حال، نویسندگان متذکر میشمار آیدجنوب صحرای آفریقا به

تواند باعث هدر رفتن منابع شده و در کاهش فقر چندان هدفمند باشد، میهای نهای ضعیف طراحی و دارای سیاستگونهچنانچه به

ر حوزه اشتغال و... باید با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ها دگذاریهم تأثیری نداشته باشد. عالوه بر این، سیاست

 در هر منطقه اتخاذ شود./ (8)محیطیبا در نظر گرفتن شرایط زیست

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
http://ssa.foodsecurityportal.org/ 

 

 نوشت:پی

المللی به تجزیه پردازان و کارشناسان محلی و بینکشور جنوب صحرای آفریقا است که با کمک نظریه 03مطالعات درباره  شامل -0

 پردازد.و شناسایی مواردی همچون روند رشد اقتصادی و ارزیابی شرایط زندگی آن مناطق می

4- United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-

WIDER)های های تحقیقاتی در بخش: مؤسسه جهانی وابسته به دانشگاه سازمان ملل متحد است که با فراهم کردن زمینه

 کند.تجزیه و تحلیل اقتصادی و مشاوره به ترویج توسعه پایدار و عادالنه کمک می
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میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت و  5.84این کشور با است. کشوری محصور در خشکی که در شاخ آفریقا قرار گرفته -3

های روغنی، غالت، سیب زمینی، نیشکر و توان به قهوه، دانهپایتخت آن آدیس آبابا است. از محصوالت اصلی این کشور می

 سبزیجات اشاره کرد.

2- Agricultural Development-Led Industrialization (ADLI)گیر دولت درباره امنیت غذایی : واکنش سیاسی فرا

 وری در حوزه کشاورزی است.اتیوپی و چالش بهره
5- marketing margins. 

 کند.آید و عمدتا در اتیوپی و اریتره رشد میشمار میای تیره که از دسته غالت بههای سفید، قرمز و قهوهای به رنگدانه -3

کاشت، برداشت و تجارت  پایه است. زندگی بسیاری از مردم آن بر اوآگادوگوو پایتخت آن  آفریقابورکینافاسو کشوری در غرب  -0

 گذرد.پنبه می

8- agro-ecological: های خارجی همانند کود و مواد شیمیایی استفاده ای از کشاورزی پایدار است که در آن از نهادهشاخه

 رود.شمار میده بهها و تنوع زیستی موجودات زنعنوان تهدید جدی برای سالمت انساننشده، زیرا در کشاورزی پایدار، این مواد به

http://www.iana.ir/fa/news/32050/%D8%AA%D3%88%D8%B3 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۰تاریخ: 

  عشایریعشایریبرنامه هایی برای توانمند سازی زنان روستایی و برنامه هایی برای توانمند سازی زنان روستایی و 

واقع یک درصد افزایش پیدا کرده است.در 50هایی که تعداد زنان روستایی آنها بیشتر از مردان است، دریک دهه اخیر تعداد استان

 .تغییر نقش جنسیتی اتفاق افتاده است

راهی شهرها نسبت جنسیتی در روستاهای کشور در حال تغییر است. در چند دهه اخیر بیشتر مردان جوان برای یافتن کار  

هاشم، مشاور وزیر جهاد همین قضیه منجر به آن شده است که طبق گفته فروغ بنی .اند و این روند همچنان ادامه داردشده

کم در هشت استان کشور تعداد زنان روستایی از تعداد مردان روستایی دست 30کشاورزی در امور بانوان، براساس سرشماری سال 

این است که توانمندسازی زنان روستایی از ابتدای دولت در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده نهاد اساسبیشتر شده است. بر

هایی که وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور نامههاشم درباره توافقباره شرق با خانم بنیاینجمهوری قرار گرفته است. درریاست

 .وگو کرده است که می خوانیددف توانمندسازی زنان به امضا رسانده ، گفتجمهوری با هزنان و خانواده نهاد ریاست

 

جمهوری به امضا رسانده، در چه راستایی بوده هایی که وزارت جهاد کشاورزی با معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاستنامهتوافق 

مضا رسید، مبنی بر توانمندسازی زنان روستایی و عشایری با نامه با توافق معاونت زنان و وزارت جهاد کشاورزی به ااست؟یک تفاهم

نامه در سه موافقت 0332تا  0334نامه از سال ها و امکانات آموزشی و ترویجی و مشارکتی. براساس این تفاهمگیری از فرصتبهره

زنان روستایی بود؛ همچنین  ایم که همگی در راستای توانمندسازیهای مختلف با معاونت امور زنان و خانواده داشتهسال

های گر عشایری و روستایی، توسعه و تجهیز صندوقها امضا شد. پروژه گسترش زنان تسهیلنامههایی در راستای این موافقتپروژه

 .اعتبار خرد ویژه زنان روستایی و عشایری و آموزش و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خرد

 س کدام دغدغه یا نیاز به امضا رسید؟نامه براسااین موافقت 

ناپذیر است؛ چراکه معموال کارها در مناطق روستایی نقش زنان روستایی و عشایری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در جامعه ما انکار

تر شده است و های اخیر این نقش خیلی پررنگشود و همه نقشی در حوزه اقتصاد دارند؛ اما در سالبه صورت خانوادگی انجام می

واقع یک تغییر نقش جنسیتی اتفاق افتاد؛ به نحوی که در حداقل هم مهاجرت مردان و جوانان از روستا به شهر است. در دلیل آن

درصد افزایش پیدا کرده است. در سرشماری  50هایی که تعداد زنان روستایی آنها بیشتر از مردان است، یک دهه اخیر تعداد استان

این تعداد به هشت استان رسید؛  0330که در سال ر چهار استان تعداد زنان روستایی آن بیشتر از مردان بود؛ درحالید 0385سال 

مضاف بر اینکه نسبت جنسی هم در مناطق روستایی در حال کاهش است. این کاهش به معنای مهاجرت بیشتر مردان و جوانان از 

ران روستایی است. نکته دیگر این است که دختران روستایی به تحصیالت عالیه روی شدن تعداد زنان و دختروستا به شهر و زیاد

کرده کرده روستا از پسران بیشتر بود؛ بنابراین تعدادی زن تحصیلتعداد دختران تحصیل 0330اند و براساس سرشماری سال آورده

حقیقت هم سرپرست والدین هستند و هم باید به امور شدن است، در در روستاها وجود دارد که نقش اقتصادی آنها در حال پررنگ

 .شودتر خانواده رسیدگی کنند و به نحوی سرپرستی خانوار به آنها منتقل میفرزندان کوچک

ویژه معاونت امور زنان و خانواده هم این مسئله ها بهمجموع این مسائل باعث شد نقش اقتصادی زنان پررنگ شود؛ اما دیگر دستگاه

همکاری خیلی خوبی با وزارت جهاد در حوزه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری دارند و دلیل  0334اند و از سال کردهرا درک 

توجهی به جامعه روستایی است و اگر دهد بسیاری از مشکالت جامعه شهری به دلیل بیآن هم این است که آمار و ارقام نشان می

های توانیم بر این مشکالت فائق آییم. به نظر من یکی از این حوزهعه روستایی اجرا کنیم، میهای خوبی را در جامبتوانیم برنامه
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توانیم از آقایان بخواهیم که به شهرها مهاجرت نکنند و مهم، زنان عشایر و روستایی هستند و حقیقت این است که ما در ابتدا نمی

 .آیدآن انتظار داشته باشیم که مهاجرت معکوس به وجود ازالزم شود و پسهای باید به افرادی که در روستا حضور دارند، رسیدگی

آن همسر یا فرزندان آنها ازاند و پسایم که زنان روستایی فعالیت اقتصادی را آغاز کردهخوشبختانه چنین مواردی را نیز شاهد بوده

 .انداز شهر به روستا بازگشته

 های آموزش کارآفرینی؟ورت اهدای وام بوده است یا برگزاری دورهزایی برای زنان روستایی به صاشتغال

ما توانستیم یک کار مبنایی انجام دهیم، به این معنا که برای توانمندسازی فرایندی را تعریف کردیم که شامل نهادسازی، 

هر سه بخش با ما همراه بود و متن سازی و توسعه اشتغال و کارآفرینی است و خوشبختانه معاونت زنان در این زمینه و در ظرفیت

گر توسعه سازی طرح مشترکی را با عنوان گسترش تعداد زنان تسهیلهای ما ناظر بر این سه بخش بود. در بخش ظرفیتنامهتوافق

تعداد  0332هزار نفر بود؛ اما در پایان سال گر توسعه روستایی شش تعداد زنان تسهیل 0330روستایی اجرا کردیم. تا پایان سال 

های اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی و هزار نفر رسید. درباره بحث نهادسازی، پروژه توسعه و تجهیز صندوق 3این زنان به حدود 

رسیده است.  500و هزارحاضر به تا بود که درحال 000حدود  0330ها در پایان سال عشایری پیگیری شد که تعداد این صندوق

ما عمدتا مربوط به توسعه اشتغال و کارآفرینی بود که در این راستا  0332نامه سال ای کارآفرینی موافقتهدر حوزه آموزش

وکار خرد های آموزش کارآفرینی و توسعه کسبهزار نفر از زنان روستایی و عشایری تحت برنامه 03براساس تعهدی که داشتیم، 

 .کارهای خرد مشغول به فعالیت شدندوکسبسوم این تعداد در قالب قرار گرفتند که حدود یک

 این آمار بر چه اساسی به دست آمده است؟

شود تا به اطالعاتی که درباره نسبت جنسی گفته شد، براساس اطالعات مرکز آمار بود. مطالعات موردی هم در این زمینه انجام می

 .تری برسیماطالعات دقیق

 چه صورت بوده است؟ ها بهنامهتنظیم این موافقتنحوه پیش

 .ها پیشنهاد، تنظیم و بررسی شدندبا مشارکت معاونت زنان، این طرح

 ها به چه صورت بود؟گستره انجام طرح

 .های مرزی و محروم توجه بیشتری شدهای ما در سطح ملی بودند، اما به استانپروژه

 ها موردی است یا متناوب؟انجام این طرح

هایی هستند که باید ادامه پیدا کنند. ما در زنان اجرا کردیم، در گستره ملی است و از نظر موضوعی طرحهایی که با معاونت طرح

آید. سازی و نهادسازی به وجود نمیراستای توانمندسازی زنان فرایندی را تعریف کردیم و اعتقاد داریم توسعه اشتغال بدون ظرفیت

ستایی باید این سه بخش در کنار هم باشند. تجربه خوبی از این موضوع به دست وکارهای پایدار در جامعه روبرای ایجاد کسب

ها به صورت پراکنده در گذشته نیز ها ادامه پیدا کند. موضوع این بود که این پروژهآوردیم و امیدوارم در آینده اجرای این طرح

 .ها را به صورت فرایند توانمندسازی تعریف کنیمانستیم پروژهنامه افتاد، این بود که تووجود داشتند، اما اتفاقی که در این موافقت

 های آتی نیز به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد؟برنامه

دادن و توسعه توانمندسازی زنان شود مبنای بسیار خوبی برای نشاندیدن توانمندسازی زنان به صورت پروسه، نه پروژه باعث می

 .های آتی نیز در همین روند ادامه پیدا کندارم برنامهروستایی و عشایری باشد. امیدو

http://www.iana.ir/fa/news/32053/%D8%A8%D8%B 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/34053/%D8%A8%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

50 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  الحساب واردات اعالم شدالحساب واردات اعالم شددالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی دالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی 

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین دالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات 

 .علی الحساب واردات را اعالم کرد

یمت تمام شده کاالهای معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش ق

وارداتی، ضربه زدن به وضعیت بنگاه های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی که مالیات خود را پرداخت می کنند به 

جای آن دسته که فرار مالیاتی دارند را از مهمترین دالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی الحساب واردات 

 .ذکر کرد

درصد  4گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرده است که از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از  به گزارش ایانا،

به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار کاال مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کاال به میزان چهار درصد از مجموع 

 .رنامه گمرکی استارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظها

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه این پیشنهاد توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد، گفت: « مظفر علیخانی»

 .اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعالم کرده است

درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به  وی به تشریح دالیل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه افزایش دو

افزایش قیمت تمام شده همه کاالهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به 

 .مصرف کنندگان نهایی وارد می کند

مبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: دوم اینکه با توجه به ک

وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، باال بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می 

مالیات بیشتر به  علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی الحساب واردات گفت: قرار است تحقق.شود

منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش نام و معتبر 

که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می کنند، درصد بسیار کمی را شامل می شود؛ بنابر این منطقی نیست که برای مدیریت 

رصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخالف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، د

 .برخالف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخالف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است

اب واردات پیشنهاد اتاق ایران بوده و منجر به افزایش درآمد اتاق وی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه افزایش مالیات علی الحس

 .ایران می شود را رد کرد و گفت: افزایش مالیات هیچ گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد

به روز گذشته گمرک جمهوری اسالمی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان ورود کاال 

  .کشور، به استثنای واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طالیی خبر داد

گمرک در این زمینه اعالم کرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای 

های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت 

تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت 

 .شده است
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ازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص برپایه این بخشنامه، همه واردکنندگان کاال اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت ب

 .فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود

الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آالت خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز 

 .ارتخانه های ذی ربطتاسیس از وز

ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طالیی )رتبه الف( پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در 

 .هر مورد

 .ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی

 .ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور د: وزارتخانه

 .ه: کاالهای وارده از طریق پست و کاالهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد

 0330قانون امور گمرکی مصوب سال  003و: همه کاالهای موضوع ماده 

آیین نامه اجرایی  00ماده  3ذیل بند  2ر اینکه دارنده کارت بازرگانی با وجود صراحت تبصره در صورت تشخیص گمرک مبنی ب

قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، الزم است عالوه بر اخذ مالیات علی 

 کارت بازرگانی نیز اخذ شود الحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده

http://www.iana.ir/fa/news/33320/%D8%AF%D3%82%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/33941/%D8%AF%D9%84%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

52 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  آدرس کاپیتان بخش خصوصیآدرس کاپیتان بخش خصوصی

روند تا رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران هفته آینده فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی پای صندوق رای میدنیای اقتصاد: یکشنبه 

دنیای »ترین نهاد نمایندگی بخش خصوصی و مشاور سه قوه، عنوان بزر را انتخاب کنند. با توجه به جایگاه اتاق بازرگانی ایران به

ها حاکی از بندیرو را بررسی کرده است. جمعات نمایندگان در انتخابات پیشدر گزارشی مسوولیت اجتماعی اعضای هی« اقتصاد

کند فردی را انتخاب کنند که جایگاه اتاق را تقویت یا حداقل از کنندگان ایجاب میاین است که مسوولیت اجتماعی انتخاب

های اقتصادی گانی که کاهش موانع فعالیتتضعیف آن جلوگیری کند. در عین حال، رئیس جدید باید به ماموریت اصلی اتاق بازر

ای و دعواهای پایتخت و دهندگان نباید براساس مناسبات قبیلهاست، اعتقاد داشته باشد. از سوی دیگر، در این انتخابات معیار رای

ارد. بر این اساس ای دکنندههای رئیس اتاق بازرگانی نقش تعیینمنظور تحقق این سه محور، ویژگیها تنظیم شود. بهشهرستان

ها در هیات نمایندگان حضور داشته و از مقبولیت در سطح کالن نظام نیز ای مشهور که سالرسد که انتخاب چهرهنظر میبه

تواند در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی کمک کند؛ چراکه انتخاب فرد غیرمشهور، ضعیف یا فردی که کارنامه قابل برخوردار است، می

 .دنبال داردترین نهاد بخش خصوصی بهطول فعالیت اتاق بازرگانی نداشته، ریسک زیادی برای بزر قبولی در 

نمایندگان داغ ترین اتفاقی باشد که این روزها بحث آن میان اعضای هیاتانتخابات رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران شاید مهم 

 02ریاست اتاق ادامه دارد. فعاالن اقتصادی صبح یکشنبه هفته آینده ) ها همچنان برای کاندیداتوریزنیاست. این روزها گمانه

سازشان را تعیین کنند. اتاق ماه کرسی ریاست کانون تصمیم 00روند تا سرنوشت دو سال و شهریور ماه( پای صندوق رای می

ار است که هدف آن بهبود وضعیت وکخصوصی ایران، متشکل از فعاالن کسبترین نهاد نمایندگی بخشعنوان بزر بازرگانی به

تجارت، صنعت، معدن و کشاورزی است. در چارچوب هدف کلی مذکور، ماموریت عمومی یک اتاق مطلوب تسهیل و کمک به 

های اقتصادی اعضا از طریق ارائه یک صدای جمعی مشترک است. حال با توجه به این توسعه و گسترش هرچه بیشتر فعالیت

خصوصی بار دیگر در آستانه آزمون دیگری قرار دارند، چراکه انتخاب فردی که بتواند در جهت تقویت اتاق ماموریت، فعاالن بخش

بازرگانی فعالیت کند، از اهمیت باالیی برخوردار است. تجربه نشان داده است که در آستانه برگزاری هر انتخاباتی، از جمله انتخابات 

های سرشناس و قابل اطمینان برای جامعه هدف، توانسته در انتخاب فرد و طیف هاخصوصی، حمایت چهرهریاست پارلمان بخش

ای بوده که همواره دو ها تاثیر بسزایی داشته باشد. تاکنون روند انتخابات ریاست اتاق ایران به گونهحمایت شده از سوی این چهره

ها حاکی از احتمال زنیرو نیز گمانهر انتخابات پیشاند. دیا سه گزینه برای کسب این صندلی با یکدیگر به رقابت پرداخته

تواند برای اتاق ایران ها است؛ با این حال، این سوال مطرح است که انتخاب چه کسی میکاندیداتوری چند نفر از تهران و شهرستان

اتاق بازرگانی چیست؟ دهندگان در انتخاب فرد شایسته برای ریاست نفع داشته باشد. در عین حال مسوولیت اجتماعی رای

ترین نهاد عنوان بزر دهند. از منظر فعالیت اتاق بازرگانی بهها سه محور را مدنظر قرار میکارشناسان در پاسخ به این سوال

کند که این انتخابات به جهتی هدایت شود که در دهندگان ایجاب میخصوصی و مشاور سه قوه، مسوولیت اجتماعی رایبخش

های اقتصادی کمتر شود گاه اتاق بازرگانی تقویت شود، یا حداقل جایگاه آن تضعیف نشود. در وهله دوم موانع فعالیتوهله اول جای

های اساسی را بردارد و به این ماموریت معتقد باشد. در وهله سوم نیز مسوولیت اجتماعی افراد و فرد منتخب در این جهت گام

های شهرستان و تهران نباشد. به عبارت س جدید اتاق بازرگانی براساس دعوای بین اتاقگیری در مورد رئیکند که تصمیمحکم می

نشین بودن یا شهرستانی بودن نباشد و کسی انتخاب شود که جایگاه اتاق را تقویت کند. بر این اساس دیگر مالک افراد پایتخت

ها در هیات نمایندگان ای که سالانتخاب چهره خصوصی معتقدندهای رئیس جدید پارلمان بخشکارشناسان در مورد ویژگی
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تواند در ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی کمک کند، چراکه حضور داشته و از مقبولیت در سطح کالن نظام نیز برخوردار است، می

ترین نهاد رای بزر قبولی در طول فعالیت اتاق بازرگانی نداشته، ریسک زیادی بانتخاب فرد غیرمشهور یا فردی که کارنامه قابل

خصوصی به دنبال دارد. از سوی دیگر، فردی باید در راس امور قرار گیرد که توانایی الزم برای اداره اتاق بازرگانی را داشته بخش

خصوصی از سو و درخواست پیگیری مطالبات بخشباشد چراکه انتخاب کاندیدای ضعیف برای ریاست آینده اتاق بازرگانی از یک

وگو با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتمحمود اسالمیان یکی از اعضای هیات.از سوی دیگر، اقدام نادرستی است این فرد

خصوصی براساس قانون تعریف شده برای اتاق بازرگانی ایران، انتخاب خواهد شد. گوید: رئیس پارلمان بخشمی« دنیای اقتصاد»

عنوان مشاور برای سه قوه کشور در کند: اتاق بازرگانی بهانی از ابتدا تاکنون عنوان میوی در توضیح فلسفه وجودی اتاق بازرگ

هایی برای حل مشکالت اقتصادی رود این نهاد، بتواند راهکارهای مناسب و طرحشود، در نتیجه انتظار میزمینه اقتصادی مطرح می

کننده این قوانین هستند. اسالمیان با های اقتصادی اجرایرد اما بنگاهگگذاری در بدنه این نهاد صورت نمیارائه دهد. هرچند قانون

گیری در هر حوزه از افراد و نهادهای کاردان آن بخش مشاوره کند: برای تصمیماشاره به نقش مشاوره اتاق بازرگانی ایران اظهار می

ای که در افزاید: باید بین مجموعهری است. وی میطور که در بخش اقتصادی نیز مشاوره اتاق الزم و ضروشود، همیندریافت می

هایی که قرار است این تصمیمات را اجرایی کنند، تعاملی مناسب کنند )مجلس شورای اسالمی( و بخشگذاری میاقتصاد قانون

داند. خصوصی میبخشاین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رئیس اتاق ایران را نماد  .برقرار باشد. این یک ضرورت است

واسطه رای اکثریت هیات نمایندگان انتخاب زند بهگوید: هرچند کسی که بر صندلی ریاست اتاق ایران تکیه میوی دراین باره می

عنوان مشاور سه قوه ایفای نقش کند. وی خصوصی ایران خواهد بود؛ یعنی کسی که قرار است بهای سمبل بخشگونهشود اما بهمی

ای مطرح گوید: متاسفانه هرگاه نام انتخابات در هر زمینهکند و میشود اشاره میهایی که در آستانه انتخابات مطرح میبه بحث

رود، در این صورت است که شود، جامعه هدف به سمت انتخاب براساس مسائل جغرافیایی و گاهی منافع شخصی پیش میمی

افزاید: دموکراسی در ایران عمری برابر با پیروزی انقالب اسالمی دارد. تجربه  شود. وی میشایسته ساالری نادیده گرفته می

ساله است، در نتیجه از بلوغ و پختگی الزم در این زمینه برخوردار نیستیم. در آستانه هر انتخابات،  30ای انتخابات در ایران، تجربه

خصوصی نیز از هدف غافل شده و به دنبال ئیس پارلمان بخشرو برای تعیین رشویم. در انتخابات پیشاز هدف اصلی غافل می

 .ها قرار بگیرد، به حاشیه خواهد رفتتقویت نقش اتاق نیستیم. وقتی هدف عوض شود، قطعا آنچه باید در راس شاخص

گونه مباحث، اینطرح  .ای، تهرانی یا شهرستانی مطرح باشدکند: در انتخاب رئیس اتاق نباید مسائل قومی و قبیلهوی عنوان می

تواند بهترین مشاوره را به سه قوه بدهد. قطعا مشاوران هر بخش و دستگاهی، باید نشانه نابالغ بودن است. باید دید چه کسی می

شود، باید ای خاص باشند، در نتیجه اتاق بازرگانی و ریاست اتاق که نماد این نهاد محسوب میهایی برتر در زمینهدارای ویژگی

از پس ایفای این نقش مهم برآید و با تخصص و آگاهی به این وظیفه عمل کند.در واقع ریاست اتاق باید بر عهده کسی باشد  بتواند

ها اثرگذار باشد. گیریتواند در تصمیمکه همگان میل به مشاوره وی داشته باشند، تنها در این صورت است که اتاق بازرگانی می

خصوصی تضعیف خواهد شد، در ای بر این صندلی تکیه نزند، نقش اتاق و بالطبع آن نقش بخشقطعا در صورتی که فرد شایسته

 .خصوصی نیازمند یک فرد اثرگذار استصورتی که بخش

خصوصی است و باید مورد توجه قرار گرفته و مطرح شود، در تهران و کند: مطالباتی که در کالن مد نظر بخشاسالمیان عنوان می

ست. مشکالت اقتصادی در همه ایران یکی است. در حال حاضر نیز نقش اتاق بازرگانی در دولت یازدهم، بیش از شهرستان یکی ا

خصوصی، این مقام مسوول را گذشته شده و شاهد آن هستیم که در هریک از سفرهای ریاست جمهوری، فعاالن اقتصادی و بخش

کند. کیوان کاشفی، خصوصی ایفا میعنوان نماد بخشاتاق ایران به کنند. این امر بیانگر نقش مهمی است که رئیسهمراهی می

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران درخصوص مسوولیت اعضای هیات نمایندگان در انتخابات پیش روی پارلمان بخش خصوصی 
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اکم است، نیاز است در طرز تفکر بخش رسد با توجه به شرایطی که امروز بر اقتصاد ایران حگوید: به نظر میمی« دنیای اقتصاد»به 

مواجه بوده است. « تهرانی یا شهرستانی»خصوصی نیز تحولی ایجاد شود. از دیرباز فضای انتخابات اتاق بازرگانی، با تفکر غیراصیل 

رخصوص اند. چراکه تصور بر این بوده که دهای هیات رئیسه بودههای شهرستان همواره به دنبال سهم خواهی از کرسیاتاق

ها کوتاهی شده و از نظر اقتصادی نیز به این مناطق چندان توجهی نشده است؛ بنابراین این تفکر به وجود یافتگی شهرستانتوسعه

آمده که چنانچه ریاست اتاق بر عهده یک شهرستانی باشد، قطعا این چرخه تغییر خواهد کرد. وی افزود: این در حالی است که 

دهند به همین دلیل نیز خواهان ها تشکیل میالبته عمده اعضای اتاق بازرگانی را شهرستانی .پذیردرا نمیشرایط جدید، این تفکر 

قدرت را در کسب صندلی ریاست اتاق توسط یک شهرستانی آن هستند که نقش خود را با قدرت بیشتری ایفا کنند و این

کرسی نصیب فرد شایسته و الیقی شود که بتواند دو هدف را دنبال کند. ای است که باید این گونهپندارند. حال آنکه شرایط بهمی

وری در مجموعه اتاق را افزایش دهد و دوم اینکه بتواند جایگاه بخش به گفته وی رئیس آینده، اول اینکه ساماندهی و بهره

مدیریت اتاق با هیچ نهاد و  :گویدکند و میخصوصی را حفظ کرده و ارتقا دهد. وی به مدیریت خاص بخش خصوصی اشاره می

 :افزایددستگاهی قابل قیاس نیست؛ چرا که سطح مختلف تفکر در این نهاد وجود دارد که مدیریت آن بسیار مشکل است. وی می

فت هایی را در نظر بگیرند که به ترقی و پیشررود هیات نمایندگان در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی، شاخصبنابراین انتظار می

 .بخش خصوصی منجر شود و کسی بر مسند کار تکیه بزند که بتواند تفکرات مختلف را مدیریت کند

نماینده در اتاق دارد و این  40کند: دولت تنها ها اشاره کرده و عنوان میها درخصوص دخالت دولتیزنیوی به برخی از گمانه

اند. در نتیجه به نظر من دولت قصدی برای تاق بازرگانی یاری رساندهنمایندگان نیز همواره در راستای اهداف بخش خصوصی، به ا

واسطه ریاست اتاق، اقدامی بسیار مهم ورود به کارزار انتخابات را ندارد. اما قطعا ایجاد رابطه منطقی بین بخش خصوصی و دولت به

کند: شاید یکی از اق ایران عنوان میروی اتزاده، یکی از فعاالن اقتصادی درخصوص انتخابات پیشمحمدمهدی رئیس.است

دهندگان قرار بگیرد، وجاهت سیاسی، خوشنامی، مقبولیت ریاست اتاق ایران است. هایی که باید مورد توجه رایترین شاخصمهم

با مسائل نشینان انتخاب شود یا غیر از آن. اتاق تنها جایگاه قانونی بخش خصوصی است و فرقی ندارد که این شخص از بین پایتخت

شود و کند. هرچند در حال حاضر انتخابات رئیس اتاق بازرگانی در میان دوره برگزار میاقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می

رود افرادی که در هیات رئیسه اتاق ایران و در راس ها را برای رئیس جدید، عنوان کرد. اما انتظار میشود بسیاری از شاخصنمی

رسد داشتن مسوولیت در صورت تمام وقت، در خدمت اتاق باشند. به نظر میگیرند، بتوانند بهق، قرار میآن یعنی ریاست اتا

های شهرستان و تهران، از کارآیی رئیس و هیات رئیسه به دلیل حضوری که باید در جلسات مختلف داشته باشند، خواهد اتاق

ها را تفویض ل مسوولیت در هیات رئیسه اتاق ایران، سایر مسوولیتکاست. این تعارض باید حل شده و به نظر من در صورت قبو

 .اختیار کنند
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  مراکز رشد کشاورزی بین وزارت علوم و جهاد کشاورزیمراکز رشد کشاورزی بین وزارت علوم و جهاد کشاورزیانعقاد تفاهم نامه ایجاد انعقاد تفاهم نامه ایجاد 

تفاهم نامه همکاری ایجاد مراکز رشد کشاورزی مشترک بین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان 

 .تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد

مشترک بین معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و تفاهم نامه همکاری ایجاد مراکز رشد کشاورزی   

 .فناوری و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی منعقد شد

ایانا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتروحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در مراسم انعقاد این   به گزارش  

ای وزارت علوم را نه تنها کار کتابخانه ای صرف و تحقیقات خاص بلکه تکیه بر دید علمی دانست و گفت:فواید تفاهنامه، سیاست ه

 .دستاوردهای علمی باید در زندگی اقشار مختلف مردم اثرگذار باشد

. این اتفاق را اقدامی قرارداد منعقد شده ازسوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بخش غیر دولتی 34وی با اشاره به 

 .بسیاررزشمند خواند و گفت: این موجب ارتقای ارزش افزوده علم در جامعه می شود

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: ضمن اینکه با اینگونه اقدامات بخش خصوصی اطمینان می یابد که باید برای 

 .تحقیقات علمی روی آورد اثرگذاری، نقش آفرینی و بقای خود به محصوالت ناشی از

احمدی با اشاره به فرهنگ جهانی مبنی بر فروش آثار و تولیدات علمی، اقتصادی، کشاورزی، اهمیت نهادینه شدن این فرهنگ در  

کشور را یادآور شد و افزود: ما هنوز در آغاز راه هستیم و البته با شتاب مناسبی جلو می رویم و کار امروز در مجموعه تحقیقات 

  .آموزش و ترویج کشاورزی در این خصوص قابل تحسین است

بر اساس این گزارش، این تفاهمنامه به منظور ایجاد بستری مناسب جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان زیر ساخت اصلی 

آن مبنی بر  4-5اقتصاد مقاومتی و در اجرای سیاست های کلی علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری به ویژه بند 

و اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت دهی  'حمایت از تأسیس و توسعه شهرک ها و پارک های علم و فناوری'

 .سرمایه های اجتماعی به سوی کسب و کارهای دانش بنیان به امضاء رسید

توسعه ساختارها و زیربناهای الزم برای  همچنین گسترش زیرساخت های توسعه فناوری و حمایت از فعالیت های دانش بنیان و

رشد فعالیت های دانایی محور بخش کشاورزی به ویژه ایجاد مراکز رشد، کمک به افزایش ثروت از طریق توسعه اقتصادی متکی بر 

ت از ایجاد و فناوری و نوآوری، حمایت از تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول و تسریع در روند انتقال دانش فنی و فناوری، حمای

توسعه واحدهای فناور با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان، تجاری سازی نتایج تحقیقات کشاورزی و تحقق ارتباط مراکز علمی 

پژوهشی با بخش های اقتصادی )تولیدی و خدماتی( کشور، از دیگر اهداف امضا تفاهم نامه بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

 .وزش و ترویج کشاورزی عنوان شده استسازمان تحقیقات، آم

آیین انعقاد قراردادهای انتقال فناوری و دانش فنی به بخش غیر دولتی با حضور احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم 

تحقیقات و فناوری و دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در سالن همایش موسسه 

 .تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/32008/%D8%A0%D3%83%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

کشور جهان/ رتبه نخست صنایع غذایی ایران کشور جهان/ رتبه نخست صنایع غذایی ایران در قانون اساسی تنها سه در قانون اساسی تنها سه   ""حق دسترسی به غذاحق دسترسی به غذا""گنجاندن گنجاندن 

  زاییزاییدر اشتغالدر اشتغال

 .المللی را تأیید کردوزارت جهاد کشاورزی، قدرت پایین رقابت محصوالت خوراکی کشور در بازارهای بین

 المللی را تأیید کرد.وزارت جهاد کشاورزی، قدرت پایین رقابت محصوالت خوراکی کشور در بازارهای بین

خبرنگار ایانا، سرپرست دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از برندهای برتر صنایع غذایی به گزارش 

تواند با کشورهای دیگر در زمینه صادرات غذا و محصوالت کشاورزی رقابت دهند که ایران در حال حاضر نمیگفت: آمارها نشان می

 080اینکه شاخص عملکرد تجاری کشور بسیار پایین است، افزود: در زمینه محصوالت تازه، بین کند.چنگیز اسفندیاری با اشاره به 

جهان ایستاده است؛ در  33را به خود اختصاص داده و در حیطه محصوالت فراوری شده در جایگاه  008کشور دنیا، ایران رتبه 

 ا در اختیار دارند.ر 40های کمتر از حالی که کشورهایی مانند آمریکا و تایلند، ردیف

، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه پنج برابر ایران است. از 3.3، مالزی 0.5، ترکیه 03.5وری آمریکا در زمینه نیروی کار به گفته وی، بهره

کشور، در  022پذیری صنعتی بین را به خود اختصاص داده و در حیطه رقابت 030وکار، ایران رتبه سویی دیگر، در حوزه کسب

و توسعه انسانی  000، رونق اقتصادی 003گیرد، این در حالی است که برای ایران، رتبه آزادی اقتصادی جهان قرار می 30ایگاه ج

ها در حالی است که صنایع غذایی، از نظر ایجاد اشتغال در برآورد شده است.اسفندیاری خاطرنشان کرد: تمام این شاخص 05

 تبه دوم را به خود اختصاص داده و در نتیجه پتانسیل مطلوبی برای پیشرفت دارد.کشور، رتبه یک و تعداد کارگاه، ر

کند و در دنیا فقط سوییس، شدت دنبال میوی معتقد است: حق دسترسی به غذا تنها چیزی است که سازمان ملل آن را به

 اند.هندوستان و آفریقای جنوبی این بحث را به قانون اساسی خود وارد کرده

میلیون تن محصول کشاورزی در کشور  000دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال گذشته  سرپرست

میلیون تن محصول دامی و یک میلیون تن  03میلیون تن محصول باغی،  03.3میلیون تن آن محصول زراعی،  00تولید شد که 

های مواد غذایی مانند شکر، روغن ین در حالی است که در یک سری از گروهنیز محصوالت شیالتی است.اسفندیاری تصریح کرد: ا

زمینی، گیاهان دارویی و سبزیجات، های دیگر مثل خرما، سیبهای بسیاری انجام شده و در گروهگذاریو لبنیات، سرمایه

ت دنیا مربوط به بحث فراوری و نگهداری درصد ضایعا 20ها بسیار اندک بوده است.وی یادآور شد: با توجه به اینکه گذاریسرمایه

جات که درصد باالیی را به خود اختصاص هایی مانند سبزیجات و میوهگذاری در حوزهمحصوالت کشاورزی است، در صورت سرمایه

 درصد از ضایع شدن محصوالت را کاهش داد./ 00کم توان دستاند، میداده

http://www.iana.ir/fa/news/32400/%DA%AF%D3%83%D8%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  راه اندازی سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و کنترل کیفیت محصوالت موسسه رازیراه اندازی سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و کنترل کیفیت محصوالت موسسه رازی

واکسن وسرم سازی رازی از بخش های مختلف ایستگاه تحقیقاتی کردان  معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس موسسه تحقیقات

 بازدید کردند

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی از بخش های مختلف ایستگاه 

 .تحقیقاتی کردان بازدید کردند

سه رازی و اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه رازی، حمید کهرام رئیس موس

ترویج کشاورزی روز چهارشنبه با حضور در ایستگاه تحقیقاتی کردان موسسه رازی، از بخش های مختلف این ایستگاه بازدید 

 .کردند

سما و اتاق تمیز تازه ، ساختمان خون گیری، تولید پال3و  4، 0در این برنامه، محل نگهداری اسب ها در اصطبل های شماره 

 .تاسیس )کلین روم( این سایت مورد بازدید قرار گرفت

برای استفاده در فعالیت های آزمایشگاهی و لُنژ برقی که به منظور ایجاد  "مولد آب خالص"همچنین از دستگاه تازه نصب شده 

 .تحرک در اسبها، به تازگی راه اندازی شده نیز بازدید به عمل آمد

 .س، در جلسه ای مشترک در مورد عملکرد و ظرفیت این ایستگاه به گفتگو پرداختنداین هیئت سپ

 .تعدادی از معاونان و مسئوالن موسسه رازی نیز در این بازدید حضور داشتند

راس اسب برای تولید پادزهر مارگزیدگی و عقرب زدگی از پالسمای خون اسب نگهداری می  003در ایستگاه تحقیقاتی کردان 

 .شود

 تکنولوژی سخت افزاری واکسن سازی نیازمند افکار جدید است

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تکنولوژی سخت افزاری صنعت واکسن سازی نیازمند افکار جدید و ایده 

عالیت های صورت گرفته در اسکندر زند روز چهارشنبه در جریان بازدید از ایستگاه تحقیقاتی کردان ضمن قدردانی از ف.سازی است

 .سال گذشته تا کنون، کار بزرگی است که در این ایستگاه انجام می شود 35این مرکز اظهار کرد: تولید پادزهر سم مار و عقرب، از 

وی در ادامه با بیان اینکه باید بررسی کنیم که در این مدت چه جایگاهی در دنیا به دست آورده ایم و موقعیت کشورمان در 

قایسه با دیگر کشورها چگونه است، گفت: توسعه فیزیکی و بهبود کیفیت محصوالت در کنار استقرار گروه تحقیق و پژوهش به ما م

 .کمک می کند جایگاه خود را در دنیا ارتقاء دهیم

شیم و با دیگر کشورها زند افزود: بدون نوآوری و توجه به ایده های تازه و خالق، نمی توانیم در بازارهای جهانی حضور داشته با

وی خواستار تقویت این بخش در موسسه رازی شد و اضافه کرد: معاونت تحقیق و توسعه این وظیفه را در این موسسه .رقابت کنیم

 .به عهده دارد و الزم است که فعالیت های بیشتری انجام شود

های دستگاهی در دنیا زیاد نیست و کم توجهی در این معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اکنون سهم ما در تولید تکنولوژی 

 .بخش، به تدریج ما را نه به یک نوآور در تولید واکسن که فقط به یک تولید کننده تبدیل می کند

زند سهم کشورمان در نوآوری واکسن در بازارهای جهانی را کم دانست و افزود: از طریق هدفگذاری می توانیم این ضعف را برطرف 

 .و با تولید تکنولوژی های بومی، نقش پررنگ تری در دنیا داشته باشیم کرده
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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه تولید دانش فنی واکسن در موسسه رازی بسیار پیشرفته است 

 .ت افزاری واکسن سازی شدو کارهای فراوانی انجام شده، در عین حال خواستار توجه بیشتر به تکنولوژی های سخ

وی یادآور شد: به کمک دانشگاه های قوی کشور می توانیم دستگاه های مورد نیاز واکسن سازی را تولید و حتی آن را به 

 .کشورهای مختلف صادر کنیم

و ایده سازی برای زند با اشاره به اینکه پیشرفت های پزشکی مرهون توجه به مهندسی پزشکی است، تاکید کرد: ما به افکار جدید 

تسهیل امور و آینده نگری و نیز به منظور پیشرو بودن در آینده، نیاز داریم و این مهم باید در هر دو بخش مهندسی و بیولوژیک 

 .دیده شود

 راه اندازی سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و کنترل کیفیت محصوالت موسسه رازی 

کنترل کیفیت محصوالت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با حضور معاون وزیر  سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و

 .جهاد کشاورزی و رئیس موسسه گشایش یافت

  مهرداد راسخی معاون تضمین کیفیت موسسه رازی درباره این سامانه که با حضور اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و 

نام دارد به ما کمک می کند مدیریت و  EBPR ره برداری رسید، گفت: این سامانه کهحمید کهرام رئیس موسسه رازی به به

 .کنترل کاملی از نظر تضمین کیفیت در هر مرحله تولید بر روی محصوالت داشته باشیم

دات و بهداشت وی افزود: در این سامانه اطالعاتی شامل آب و هوا، کارکنان، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان، زمین، آب و هوا، مستن

 .کارخانه، ظروف و ملزومات بسته بندی و .... به منظور تحقق تکرار پذیر کیفیت ثبت و ضبط می شود

راسخی با بیان اینکه در این سامانه، دستور العمل هر مرحله از تولید با جزئیات کامل به صورت الکترونیک ثبت و ضبط می شود،  

 .عات هر مرحله، اطالعات مرحله بعدی ثبت الکترونیک نمی شوداضافه کرد: بدون ثبت درست و دقیق اطال

معاون تضمین کیفیت موسسه رازی حذف سیستم کاغذی و بهره گیری از اتوماسیون و ثبت دیجیتال تمام مراحل از آغاز تولید 

شخص می کند تمام موارد شامل خرید مواد اولیه تا تولید محصول نهایی را ویژگی مهم این سامانه برشمرد و گفت: این سیستم م

براساس کارت ساخت تعریف شده انجام گرفته و در آن مشخصاتی مانند نام محصول، شماره، بچ، تاریخ، زمان، مکان، شرایط تولید، 

 .سرپرست و مسئول تولید، ابزار مورد استفاده در تولید و سایر درج می شود که دسترسی به این اطالعات مهم را ساده می کند

گیری از رخداد مجدد خطا، کاهش هزینه های تمام شده، سهولت تولید و سهولت جمع آوری و پردازش اطالعات و کاهش وی جلو

زمان ترخیص را از اهداف اجرای ای بی پی آر اعالم کرد و گفت: با راه اندازی این سامانه، این اطمینان در مصرف کننده ایجاد می 

 .رآیندها و استانداردهای جهانی پیش رفته و کیفیت محصول تضمین شده استشود که محصوالت مرحله به مرحله طبق ف

 ثبت الکترونیک مانع فساد می شود

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی باتاکید بر لزوم ثبت الکترونیک تمام فعالیت ها، از اقدامات منسجم موسسه 

حقیقاتی کردان، برای افتتاح سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و کنترل زند پس از بازدید از ایستگاه ت.رازی قدردانی کرد

 .کیفیت محصوالت به همراه دکتر حمید کهرام راهی موسسه رازی شد

وی در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از تمام کسانی که برای اعتالی موسسه رازی تالش می کنند، به بازدید سایت کردان هم 

 .: آنچه در این مرکز صورت می گیرد نشان از فعالیت هایی منسجم و گسترده دارداشاره و اظهار کرد

زند افزود: کشور ما راهی جز رفتن به سمت دیجیتال شدن فعالیت هایش ندارد زیرا این کار موجب جلوگیری از فساد و صرفه 

 .جویی در هزینه ها و زمان می شود
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بسیار باال خواند و با بیان اینکه امروز زیرساخت ها تغییر کرده و نرم افزاری شده است، وی سرعت تغییر و تحول و پیشرفت دنیا را 

گفت: با توجه به این مهم، در سازمان تحقیقات تالش کردیم ثبت الکترونیک و اتوماسیون را جایگزین سیستم های دستی و 

ه نقطه عطف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی زند اجرای این کار را بسیار دشوار و سخت خواند و از آن ب.کاغذی کنیم

سال پیش انجام می شد بنابراین باید سرعت عمل خود را  00معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفـت: این کار باید .یاد کرد

 .برای رسیدن به سطح جهانی و سپس برای فراتر رفتن از سطح جهانی بیشتر کنیم

 سه رازی مرحله به مرحله انجام می شودکار بزرگ مستندسازی در موس

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: کار بزر  مستندسازی فعالیت های این موسسه مرحله به مرحله انجام 

حمید کهرام در حاشیه افتتاح سامانه ثبت یکپارچه مستندات تولید و کنترل کیفیت موسسه رازی که روز جاری با حضور .می شود

 .کتر اسکندر زند انجام شد، گفت: طراحی و پیاده سازی این سامانه کاری سنگین بود و حدود دو سال زمان صرف آن شدد

وی ثبت کاغذی را از ضعف های موسسه رازی برشمرد و افزود: اکنون با اجرای شیوه جدید، ثبت و ضبط اطالعات به صورت 

 .الکترونیک انجام و فعالیت ها مستندسازی می شود

کهرام راه اندازی این سامانه را جزیی از سیستم جامع مدیریت یکپارچه و حسابداری تعهدی در موسسه رازی عنوان و ابراز  

 .امیدواری کرد تا پایان سال این سیستم به طور کامل به مرحله اجرا درآید

 یستم استبه گفته رئیس موسسه رازی، شفاف سازی و مستندسازی فعالیت ها از ویژگی های این س

http://www.iana.ir/fa/news/32034/%D8%B0%D8%A0%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  کشاورزی تعیین شدکشاورزی تعیین شدمجری برای طرح های ملی در دفتر قائم مقام بازرگانی و صنایع جهاد مجری برای طرح های ملی در دفتر قائم مقام بازرگانی و صنایع جهاد 33

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی طی احکامی جداگانه، مجریان طرح های ملی توسعه و نوسازی سردخانه ها،فرآوری 

 .و نگهداری خرما و فرآوری و نگهداری سیب زمینی را منصوب کرد

جریان طرح های ملی توسعه و نوسازی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی طی احکامی جداگانه، م

  .سردخانه ها،فرآوری و نگهداری خرما و فرآوری و نگهداری سیب زمینی را منصوب کرد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهر فرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در 

مشاور خود در امور صنایع کشاورزی را به عنوان مجری طرح ملی ایجاد، توسعه، بازسازی و نوسازی حکمی، علیرضا پوربصیر 

 .سردخانه ها و انبارهای فنی منصوب کرد

همچنین، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی طی حکمی حمیدرضا شاه محمدی مشاور خود را به عنوان مجری طرح 

 .سیب زمینی منصوب کردملی فرآوری و نگهداری 

مهر فرد در حکمی دیگر محسن حاتم را به عنوان مشاور خود و مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری خرما با رویکرد صادرات محور 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در این احکام بر لزوم برنامه ریزی و حمایت از اجرای طرح ها و پروژه .منصوب کرد

 /.مرتبط توسط بخش غیردولتی در کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی،رشد ارزش افزوده و توسعه صادرات تاکید کرده است های

http://www.iana.ir/fa/news/32003/3%D-3%85%D8%AC%D8% 
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 ت هابرنامه و سیاس
 ایرنا 08/06/1395 :تاریخ خبر

  دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی در دولت یازدهم دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی در دولت یازدهم   ۱70۱70واگذاری واگذاری 

دانش فنی کشاورزی در روز جاری خبر داد و  ۹۱رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از واگذاری  -ایرنا -تهران

واگذار شده است تا بتوانیم از ظرفیت ها و توان داخلی بیش ار دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی  ۰۱۱گفت: در دولت یازدهم 

فناوری نوین  34امروز دوشنبه در حاشیه مراسم واگذاری « اسکندر زند»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  .پیش بهره مند شویم

از ابتدای فعالیت این سازمان  بخش کشاورزی به بهره برداران و شرکت های خصوصی که در محل این سازمان برگزار شد، افزود:

مورد می  058دانش فنی در روز جاری، شمار این واگذاری ها به  34دانش فنی واگذار شده است که با واگذاری  126تاکنون 

 .رسد

دانش فنی دیگر به بخش خصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های این بخش  40وی افزود: در تالش هستیم تا پایان امسال 

شرکت دانش بنیان شکل گرفته است که در نظر داریم طبق هدفگذاری ها این  350به گفته زند، در بخش کشاورزی .استفاده کنیم

معاون وزیرجهادکشاورزی تصریح کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی مکلف است در درون خود مرکز .تعداد را به یک هزار مورد برسانیم

 .بگیرد و پیشرفت کندرشد داشته باشد تا ایده هایش شکل 

رقم بذر برخی محصوالت  04تا  00به گفته زند، مهمترین دانش فنی واگذار شده مربوط به حوزه بذر است، به طوری که امروز 

مثل گندم و سه دانش فنی موسسه رازی واگذار می شود و تا پایان شهریورماه نیز پنج دستاورد دیگر موسسه رازی واگذار خواهد 

ان این که صنعت بذر کشور متحول نمی شود مگر این که در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: برای بازاریابی وی با بی.شد

انتقال فناوری های نوین بخش کشاورزی جلسات متعددی با وزیر جهادکشاورزی و شرکت های خصوصی داشته ایم، اما قصد 

 .دنداریم به گونه ای بازاریابی کنیم که رقابت از بین برو

 .وی ادامه داد: تالش داریم بازار رقابت وجود داشته باشد

فناوری نوین بخش کشاورزی در حوزه های تولید و تکثیر انواع بذور  34به گزارش ایرنا، در پایان این مراسم تفاهمنامه انتقال 

رش طیور، تولید ارقام جدید زنبق سورگوم، جو، منوژرم، گندم، ماشک، نخود، تلقیح قارچ، تحقیق و توسعه ماشین آالت صنعت پرو

اصالح شده، تولید تجاری شکارگر آفات برای مبارزه بیولوژیک، تولید انبوه میگو )اس پی اف(، تولید پادزهر تری واالن مارگزیدگی، 

رویی، ساخت تولید فرآورده های بیولوژیک از قارچ، تولید شور کم نمک و رژیمی، تولید فرموالسیون حلوا ارده، تولید گیاهان دا

خشک کن بذر هندوانه، تولید گیاهان دارویی با فرموالسیون تجاری، تولید خوراک دام گرانوله ویژه گروه های مختلف دامی و 

انتقال توانمندی ایجاد واحدهای گلخانه ای تولید محصوالت ارگانیک با حضور اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و شرکت 

 .های خصوصی منعقد شد

http://www.irna.ir/fa/News/84408200/ 
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا 10/06/1395 :تاریخ خبر

  واحد نیروگاه هسته ای در ایران می سازد واحد نیروگاه هسته ای در ایران می سازد   55سکوی حفاری و سکوی حفاری و   11روسیه روسیه 

حفاری و شش بلوک نیروگاه هسته ای برای ایران می سازد.  خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: روسیه پنج سکوی -ایرنا  -مسکو 

همچنین اجرای پروژه های مشترک استخراج نفت در خلیج فارس به ارزش یک میلیارد دالر در دستور کار می باشد و مسکو نیز 

  .را متعهد شده است ۱۱۰۳درصد هزینه ساخت سکوها تا سال  ۰9تأمین 

ارشنبه به نقل از والدیمیر ساژین کارشناس ارشد سیاسی و خاورشناس روسی در این باره نوشت: به گزارش ایرنا، اسپوتنیک روز چه

برجام( و آغاز فرایند لغو تحریم ها، ایران بازیگر مهمی در صحنه سیاسی منطقه، جهان و یکی )پس از حل و فصل مسأله هسته ای 

توسعه و تکامل روابط محکم و پایدار با ایران ذینفع است و هدف  روسیه در :وی افزوده است .از اعضای جدی در اقتصاد جهانی شد

برقراری مناسبات مطمئن و قابل اعتماد درازمدت در کوتاه ترین زمان می باشد تا تحت تأثیر شرایط سیاسی داخلی و خارجی قرار 

کاری متقابل در عرصه نفت و گاز توجه دیدار چندی پیش سران روسیه، ایران و آذربایجان در باکو به هم :ساژین اظهار کرد.نگیرد

شد. والدیمیر پوتین و حسن روحانی در این نشست برای توسعه همکاری ها در این حوزه و دیگر رشته ها گفت وگو کردند و در 

همین چارچوب شرکت کراسنی باریکادی روسیه و شرکت ایرانی سدید روز شنبه قرارداد ساخت سکوی حفاری در خرمشهر را 

سال پیش به عنوان کارگاه برادران بونیاتوف برای تعمیر ناوگان  040کراسنی باریکادی که  :کارشناس روس ادامه داد.ردندامضا ک

نفتی تأسیس شده بود، بزرگترین شرکت کشتی سازی در آستراخان روسیه است و از سوی دیگر شرکت های نفت و گاز روسی 

وی افزود: شرکت های گازپروم، روس نفت و لوک اویل نیز پروژه های  .می دهند سودمندی زیادی برای کار در بازار ایران نشان

جدید در ایران را بررسی می کنند و به عقیده کارشناسان، احتمال تأسیس کنسرسیومی از شرکت ها برای استخراج نفت در ایران 

اقتصادی ایران باعث جذب رقابت ها می شود ساژین در بخش دیگری از نوشته خود تاکید کرده است: مزیت های  .نیز وجود دارد

که برای این کشور خوب ولی برای روسیه مشکالت معینی در رابطه با امکان حضور غرب ایجاد می کند. در پنج ماه اول سال 

شینی کند. درصد افزایش یافت، اما مسکو قصد ندارد به نفع بازیگران دیگر عقب ن 24گردش کاال بین ایران و اتحادیه اروپا،  4003

وی ادامه داده است: روسیه در برخی عرصه های اقتصاد ایران با دیگر کشورها خوب رقابت می کند. از جمله آینده دارترین حوزه 

پژوهش های  -ساخت خطوط راه آهن، برقی کردن و نوسازی  -های همکاری دو جانبه انرژی از جمله اتمی و نفت و گاز، راه آهن 

 .شاورزی استفضایی، ارتباطات و ک

فنی نیز می تواند یک زمینه پرامید باشد و طرفین امیدوارند پس از لغو کامل  -کارشناس روس نوشته است: همکاری های نظامی

محدودیت های شورای امنیت در سطح باالتری احیا شود. مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه نیز که تالش های زیادی برای 

اطمینان دارم در آینده نزدیک، همکاری به سطح عالی »رگانی و اقتصادی انجام می دهد، تاکید کرده، توسعه مناسبات از جمله باز

ساژین افزود: همان گونه که سنایی  .«میلیارد دالر است 20تری می رسد و می توانیم اسناد را پیاده کنیم و حجم این قراردادها 

که قرارداد ساخت دو بلوک آن امضا شده، روسیه چهار واحد نیروگاه حرارتی افزون بر شش بلوک نیروگاه برق بوشهر »یادآور شده، 

در ایران می سازد و نیروگاه های موجود را نوسازی می کند. همچنین قراردادهایی در بخش راه آهن امضا شده و بقیه به بخش 

واپیماسازی، نفت و گاز، پتروشیمی و گسترده ای از همکاری ها از جمله صنعت، معادن، هوافضا، خودروسازی سبک و سنگین، ه
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اقتصادی -کارشناس روس در پایان تاکید کرده است: اکنون می توان گفت که توان بالقوه مناسبات تجاری .«کشاورزی مربوط است

 .فدراسیون روسیه و ایران فوق العاده گسترده است و باید اجرایی شده و مشارکت به سطح باالتری رسانده شود

http://www.irna.ir/fa/News/84404050/ 

 
 برنامه و سیاست ها

 ایرنا 09/06/1395 :تاریخ خبر

  وزارت جهاد کشاورزی ملکف به دراختیار گذاشتن زمین به وزارت ورزش و جوانان شد وزارت جهاد کشاورزی ملکف به دراختیار گذاشتن زمین به وزارت ورزش و جوانان شد 

اسالمی گفت: وزارت جهادکشاورزی مکلف به دراختیار قرار دادن زمین  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای -ایرنا -تهران

  .مورد نیاز وزارت ورزش و جوانان شد

احد آزادی خواه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، درباره نشست روز سه شنبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 

 .بررسی و تصویب شد گفت: پیوست الیحه برنامه ششم توسعه در این کمیسیون

وی ادامه داد: در جلسه امروز همچنین مقرر شد که بیمه فعاالن قرآنی در کنار فعاالن هنری دیده شود و همچنین استقرار روحانی 

 .در روستاهای باالی صد خانوار تا پایان سال دوم برنامه به تصویب رسید

چنین مقرر شد بر اساس درخواست وزارت ورزش و جوانان، وزارت نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: هم

 .جهاد کشاورزی زمین جهت ساخت ورزشگاه در اختیار این وزارتخانه قرار دهد

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه امروز کمیسیون فرهنگی دولت مکلف شد که اعتبار گسترش رسانه های نوین را برای صدا و 

تم پخش ارتقاء پیدا کند، افزود: دولت نیز مکلف شد درباره تبلیغات و حق پخش برنامه های ورزشی با سیما تامین کند تا سیس

 .هماهنگی سازمان صدا و سیما الیحه ای به مجلس تقدیم کند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی با اشاره به اینکه همچنین وزارت کشور مکلف شد سند آسیب شناسی کشور در مناطق مختلف را تا 

پایان سال اول برنامه ششم توسعه تدوین کند اظهار داشت: براساس پیوست دیگری به این الیحه، شرکت فرش ایران حداکثر پس 

از گذشت یک سال از برنامه از زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی قرار 

 .خواهد گرفت

ارد الحاق شده به برنامه ششم توسعه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: اما چند موردی که بار مالی دارد، وی با تاکید براینکه مو

 .محل تامین آن توسط نمایندگان مشخص شده است

www.irna.ir/fa/News/100۱0۳4۱/ 
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا 13/06/1395 :تاریخ خبر

  امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی با دو سازمان بین المللی امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی با دو سازمان بین المللی 

تفاهم نامه همکاری در زمینه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غلالت محور و افزایش بهره وری گندم و نظام  -ایرنا  -تهران 

  .)شنبه( بین وزارت جهاد کشاورزی و دو سازمان بین المللی ایکاردا و سیمیت امضا شدهای زراعی گندم بنیان در ایران امروز 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این مراسم پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور و پروژه افزایش بهره وری 

یر جهاد کشاورزی، محمود صلح مدیرکل ایکاردا و مارتین گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران توسط محمود حجتی وز

عباس 'در این مراسم سند پروژه افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور توسط .کراف مدیرکل سیمیت به امضا رسید

ر مناطق خشک مدیرکل مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی د 'محمود صلح'معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی و  'کشاورز

همچنین با  .)ایکاردا( به منظور ارتقای امنیت غذایی از طریق افزایش تولید سیستم های زراعی دیم محور امضای این قرار داد شد

معاون تحقیقات،آموزش و  'اسکندر زند'امضای سند افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم و بنیان در ایران که با حضور 

مدیرکل مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم )سیمیت( به امضا رسید بهبود سیستم بذر،  'مارتین کراف'زی و ترویج کشاور

  .ارتقای برنامه به نژادی و توسعه کشاورزی حفاظتی در اراضی آبی و دیم مورد تاکید قرار گرفت

ناکوزی نماینده سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد در سرج : تقویت روابط ایران با ایکاردا و سیمیت در پی امضای دو قرارداد  **

ایران در این مراسم گفت: امضای این تفاهم نامه ها به تقویت روابط ایران با ایکاردا و سیمیت کمک می کند وی اظهارداشت: فائو 

  .شدعضو موسسه های بین المللی ملل متحد است و می تواند نقش مهمی در ارتقای ارزش افزوده داشته با

 کشور تامین کننده امنیت غذایی و خودکفایی در دنیا  03ایران  **

به گفته وی، انتقال دانش و تکنولوژی در چارچوب این همکاری ها می تواند به امنیت غذایی و تولید پایدار ایران کمک کند به 

به گزارش ایرنا، مرکز  .هزاره سوم استکشور تامین کننده امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی در  03طوری ایران یکی از 

مقر آن در سوریه و مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم  'ایکاردا'تحقیقات بین المللی توسعه کشت غالت در مناطق خشک 

 .مقر آن در مکزیک است 'سیمیت'

http://www.irna.ir/fa/News/05453844/ 
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 برنج

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

کردند!/ تغییر کیفیت برنج ایرانی با کردند!/ تغییر کیفیت برنج ایرانی با گیری میگیری میتولیدکنندگان ورشکسته پارابویل در ایران برنج هندی کیسهتولیدکنندگان ورشکسته پارابویل در ایران برنج هندی کیسه

  دار کردندار کردنرهایی طرح شناسنامهرهایی طرح شناسنامه

کردند گیری برنج هندی میکردند، تنها کیسهمیپخت( که در گذشته در کشور فعالیت متأسفانه تولیدکنندگان پارابویل )برنج نیمه

 .ها شودشود و الزم است بر عملکرد آنها نظارتکه این مسئله تقلب محسوب می

گیری برنج کردند، تنها کیسهپخت( که در گذشته در کشور فعالیت میمتأسفانه تولیدکنندگان پارابویل )برنج نیمه

 ها شود.شود و الزم است بر عملکرد آنها نظارتمی کردند که این مسئله تقلب محسوبهندی می

دلیل آنکه برداشت دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: سیل اخیر استان مازندران به

 برنج در بیشتر مناطق به پایان رسیده، آسیبی به این محصول استراتژیک وارد نکرد.

 شایق افزود: مشکالت سیل اخیر شامل قطع شدن برق و بروز رعد و برق بود و به مزارع آسیبی وارد نشد.هجمیل علیزاد

هزار تن  400شود و میزان برداشت بیش از دو میلیون و های شمال کشت میهای استانوی خاطرنشان کرد: برنج در دشت

 ر حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد.شایق ادامه داد: کشت دوم و راتون دشود.علیزدهبینی میپیش

ای رسد، توسط عدهکننده میوی از تعادل قیمت برنج خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه برنج ایرانی زمانی که به دست مصرف

زش شود که این مسئله مدتی قبل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموها مخلوط و از کیفیتش کاسته میسودجو با سایر برنج

 شود.دار شدن برنج جدی گرفته نمیپزشکی پیگیری شد، اما مشخص نیست به چه دلیل دیگر شناسنامه

 افت کیفیت برنج ایرانی در بازار تهران

تومان به پایین بوده  300هزار و  3های شمالی ترین برنج عطری در استاندبیر انجمن برنج کشور یادآور شد: قیمت بهترین و کیفی

رسد؛ عالوه بر افزایش های بزر  چون تهران میچهارهزار تومانی، مربوط به ارقام پرمحصول است، اما زمانی که به استانو قیمت تا 

 رسد.هزار تومان می 04تا  00قیمت باال، اختالط باال و خردشدگی به قیمت 

ست، اما همچنان برنج ایرانی بدون شناسنامه در های شالیکوبی در حال انجام ادار کردن کارخانهشایق تأکید کرد: شناسنامهعلیزاده

اندازی شده است، اظهار داشت: اگر حال توزیع است.وی درباره برنج پارابویل ایرانی که اخیراً کارخانه آن در محمودآباد آمل راه

 رو خواهد شد.نظارتی به کار برنج پارابویل نباشد، این کارخانه جدید همچون سایرین با شکست روبه

شد، همان برنج وارداتی هندی یا شایق همچنین گفت: متأسفانه برنج پارابویلی که پیش از این با نام ایران عرضه میعلیزاده

 شد!گیری میهای فوق کیسهپاکستانی بود که تنها در ایران و در کارخانه

ین روش همچون سایر کشورهای دنیا در ایران نیز وی در پایان افزود: اگر به کار تولید برنج پارابویل نظارت وجود داشته باشد، ا

 موفق خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/32030/%D8%AA%D3%88%D3%82% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  ها مقرون به صرفه است؟ها مقرون به صرفه است؟  کشت برنج در کدام استانکشت برنج در کدام استان

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زارعت گفت: تولید برنج در استانهایی که با بحران آب روبرو هستند به سبب آب 

 .بر این محصول صرفه اقتصادی ندارد

صنعت، تجارت و  کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زارعت در گفتگو با خبرنگار

سال اظهار داشت: امسال  43با اشاره به شکسته شدن رکورد تولید جو پس از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .هزارتنی دارد 300رتن جو در کشور تولید شده که در مقایسه با سال گذشته حداقل افزایش هزا 800بیش از سه میلیون و 

هزارتن جو از کشاورزان خریداری شده که این رقم در سال  400وی در خصوص خرید تضمینی جو نیز گفت:امسال یک میلیون و 

 .هزارتن بوده است 300گذشته 

اکثرا جو کشت شده به بخش خصوصی  :دم از نظر بازرگانی متفاوت است، افزودخاکسار با بیان اینکه خرید تضمین جو و گن

 .فروخته می شود یا از سوی کشاورزان برای مصرف در دامداری ها مورد استفاده قرار می گیرد

ا افزایش و مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زارعت ادامه داد: قیمت جو تابع عرضه و تقاضا است و نوسانات قیمت ب

به گفته وی در سال زراعی جاری با جا به جایی اراضی کم بازده امیدواریم میزان تولید .کاهش میزان کشت محصول ارتباطی ندارد

 .افزایش یابد

 انتقال کشت حبوبات بهاره به پاییزه ***

فزایش تولید حبوبات نیزعنوان کرد: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زارعت در خصوص برنامه وزارت جهاد برای ا

افزایش عملکرد و کشت حبوبات از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است و توسعه مکانیزاسیون در این خصوص امری مهم به 

تولید حبوبات با مشکل خاصی همراه نیست و تنها نوسانات قیمت موجب شده که کشاورزان نسبت به   وی ادامه داد:.شمار می رود

خاکسار با بیان اینکه کشت برخی اقالم مشکالتی برای تولید به همراه داشته است، .ت برخی اقالم اقدام و یا منصرف شوندکش

 .افزود: برخی اقالم مانند نخود در برابر سرما آسیب پذیر هستند از این رو بهتر است که این اقالم در بهار کشت شوند

بوبات از کشت بهاره به پاییزه گفت:کشت حبوبات در پاییز میزان عملکرد را تا سقف دو این مقام مسئول در خصوص تاثیر انتقال ح

 .کیلو در هکتار می رسد 500کیلو به یک هزار و  500برابر کشت بهاره افزایش می دهد به گونه ای که میزان نخود و عدس از 

 .ات بهاره به پاییزه می توانیم حبوبات را صادر کنیموی در ادامه یادآور شد: ظرف دو الی سه سال آینده با انتقال کشت حبوب

 هزارتن برنج در سال جاری 077میلیون و  0پیش بینی تولید  ***

وی در خصوص وضعیت تولید نیز برنج گفت: با توجه به اقدامات مناسب و مدیریت زراعی مزارع امسال وضعیت تولید و عملکرد 

 3الی  200میلیون و  3این مقام مسئول در خصوص میزان تولید نیز بیان کرد: در سال جاری از .شالیزارها مناسب بوده است

 .هزارتن برنج سفید برداشت می شود 400میلیون و  4الی  000میلیون و  4هزارتن شلتوک  200میلیون و 
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https://www.yjc.ir/admin/modules/content/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%20%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA:%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2069%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%20550%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%20800%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20600%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF
https://www.yjc.ir/admin/modules/content/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%DA%A9%D9%84%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%88%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%20%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA:%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2069%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%20550%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%20800%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20600%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%DB%8C%20%D8%AF
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در سایر استان ها به غیر از گیالن مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زارعت در پاسخ به این سوال که کشت برنج 

ومازندران مقرون به صرفه است یا خیر؟ اظهار کرد: در سایر استان ها همچون اصفهان، فارس و... تولید برنج به سبب آب بر بودن 

ال خواهد صرفه اقتصادی ندارد و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی تنها توسعه تولید در استان های گیالن و مازندران را به دنب

 .داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/5035354/%DA%A3%D8%B2%D8%-AA 

 برنج
 ایرنا 10/06/1395 :تاریخ خبر

  میلیون تن برنج درسالجاری/ ممنوعیت واردات درفصل برداشت برقراراست میلیون تن برنج درسالجاری/ ممنوعیت واردات درفصل برداشت برقراراست 0.۳0.۳پیش بینی تولیدپیش بینی تولید

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی وضعیت تولید برنج امسال را خوب  -ایرنا -تهران

  .ارزیابی کرد و گفت: برای حمایت از تولید داخلی هرگونه واردات برنج در فصل برداشت همچنان ممنوع است

هزارتن برنج به کشور را نمی توانم  050تصادی ایرنا با بیان این که واردات کاوه خاکسار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اق

به هر صورت واردات هر  .تایید کنم، افزود: در صورت صحت،این میزان واردات نمی تواند تاثیر چندانی بر بازار داخلی داشته باشد

 .می تواند تاثیر بسزایی بر بازار بگذارد میزان برنج در فصل برداشت این محصول ممنوع است و حجم باالتر واردات آن

وی افزود: در دو سال گذشته واردات برنج باعث شد تولیدکنندگان داخلی در فروش برنج خود با مشکالتی مواجه شوند و در نهایت 

ادامه دارد، افزود: خاکسار با بیان این که برداشت برنج تا اواخر شهریورماه جاری .منجر به ورود دولت برای خرید توافقی برنج شد

هزار هکتار به طور مجدد زیرکشت برنج رفت ،  35درصد برنج مزارع مازندران برداشت شده است، اما در هفته گذشته  30تاکنون 

مدیرکل غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعی وزارت جهادکشاورزی نیاز .بنابراین فصل برداشت کمی ادامه دار می شود

میلیون  3میلیون تن برآورد کرد و گفت: پیش بینی می شود با توجه به وضعیت خوب تولید امسال  3ر را سالیانه مصرفی برنج کشو

به گفته خاکسار، مابقی نیاز مصرفی برنج کشور باید .هزارتن برنج سفید تولید شود 300میلیون و 4هزارتن شلتوک و حدود  400و 

کیلوگرم اعالم  30وی مصرف سرانه برنج کشور را بیش از .هزارتن است 800تا  000از طریق واردات تامین شود که سالیانه بین 

 .کرد و گفت: سرانه مصرف برنج ایران و کشورهای جنوب شرقی آسیا بیش از سرانه مصرف جهانی است و اختالف زیادی دارد

گذشته مبنی بر ممنوعیت واردات و ترخیص به گزارش ایرنا، براساس بخشنامه وزیر جهادکشاورزی دولت یازدهم در آبان ماه سال 

برنج به منظور حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، از ابتدای مردادماه سالجاری همزمان با فصل برداشت این محصول واردات و 

 .ترخیص برنج ممنوع اعالم شد

به بعد حتی یک کیلوگرم برنج وارد  1395باوجود این ممنوعیت و اعالم وزیر جهادکشاورزی مبنی براین که از آخرین روز تیرماه 

 .هزارتنی برنج به شکل غیرقانونی در فصل برداشت محصول وارد کشور شده است 150کشور نمی شود، چندی پیش یک محموله 

http://www.irna.ir/fa/News/84400243/ 
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 برنج
 فودپرس ۰۹۳9شهریور ماه  ۰۹شنبه 

  ماه دیگرماه دیگر  00ادامه ممنوعیت واردات برنج تا ادامه ممنوعیت واردات برنج تا 

درپی اعالم برخی مسئوالن مبنی بر از سرگیری واردات برنج، معاون وزیر کشاورزی تاکید کرد که ممنوعیت واردات  <کشاورزی

 .شودوزارتخانه و به اندازه نیاز داخلی وارد میاین محصول تا پایان فصل برداشت آن ادامه دارد و پس از آن نیز با نظر این 

که برنج ایرانی از نظر کیفیت در رغم اینسخنگوی دولت اخیرا اعالم کرد که برای تامین نیاز داخلی باید برنج وارد کنیم و علی

نج واردات کنیم که امیدواریم سطح مناسبی قرار دارد و از کشاورزان حمایت خواهیم کرد اما برای تامین نیاز داخلی باید مقداری بر

اعالم کرد که  -معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی  -در این باره علی قنبری .کشاورزان ما را ببخشند

 .واردات برنج از ابتدای فصل برداشت ممنوع شده و تا پایان آن نیز )دو ماه دیگر( ممنوع است

از تولید داخلی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی واردات برنج مانند دیگر محصوالت کشاورزی در  وی افزود: در راستای حمایت

 .اکنون شالیکاران در حال برداشت محصول خود و عرضه آن به بازار هستندفصل برداشت آن ممنوع است و هم

شود، پس از پایان فصل برداشت، ق واردات تامین میکه بخشی از نیاز داخلی کشور به برنج از طریقنبری ادامه داد: با توجه به این

های شود براساس سیاستمیزان واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی مشخص و سپس به بخش خصوصی اجازه داده می

 .کالن بخش کشاورزی نسبت به واردات این محصول برای تامین نیاز داخلی اقدام کند

 800اعالم کرده بود که ساالنه حدود یک میلیون و –معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی  –همچنین پیش از این عباس کشاورز 

شود که برای تامین مابقی نیاز داخلی به واردات این محصول نیازمندیم اما واردات برنج تا پایان هزار تن برنج در کشور تولید می

 .فصل برداشت ممنوع است

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=5c5e40e23ea3208f300bd58083 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۹ : اریخت

هزار میلیارد تومان با هزار میلیارد تومان با   ۳۳شود/تامین شود/تامین کاران تا پایان شهریور پرداخت میکاران تا پایان شهریور پرداخت میهزار میلیارد تومانی گندمهزار میلیارد تومانی گندم  11مطالبات مطالبات 

  انتشار اوراق سلف موازی انتشار اوراق سلف موازی 

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: پول مطالبات گندم کاران با فروش اوراق سلف موازی گندم در بورس کاال تاپ ایان 

  .شودشهریور پرداخت می

، عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه امضای تفاهم نامه با ایکاردا در خبرگزاری فارسرش به گزا

سه روز کنید، گفت: ظرف دو محل این وزارتخانه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که پول گندم کاران را تا چه زمانی پرداخت می

 .آینده اوراق سلف موازی گندم جهت تسویه مطالبات گندم کاران در هیات پذیرش بورس کاال عرضه و پذیرش خواهد شد

وی افزود: به این ترتیب با تامین مالی وزارت جهاد کشاورزی از طریق بورس کاال، مطالبات گندم کاران تسویه خواهد شد و 

 .ور حل و فصل خواهد شدپرداخت طلب گندم کاران تا پایان شهری

بخشنده گفت: هم اکنون همه جانبه در حال رایزنی با دولت هستیم که باید در اسرع وقت بدهی خود به گندم کاران را تسویه 

سه هزار میلیارد تومان از این رقم به وسیله انتشار اوراق سلف موازی در بورس کاال پرداخت کنیم. بر این اساس 

 .خواهیم کرد

میلیون تن گندم در سال زارعی جاری از سوی  00.3وگو با فارس با اشاره به خریداری عاون زیر جهاد کشاورزی در گفتبخشنده م

 1مبلغ هزار میلیارد تومان آن پرداخت و  3هزار میلیارد تومان است که تاکنون  02دولت، گفت: مبلغ این میزان گندم حدود 

 .هزار میلیارد تومان دیگر باقی مانده است

رود، از طریق انتشار و پذیره نویسی اوراق سلف موازی گندم در بورس کاال طی مدت معقولی این این مقام مسئول افزود: امید می

 .پول پرداخت شود، چرا که حق کشاورز و تولید کننده است که به پول خود در اسرع وقت دست یابد

نی و تعامل با بانک مرکزی ،سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی در حال رایزبخشنده با بیان اینکه 

افزود: در موارد دیگر محصوالت کشاورزی بدهی نداریم و  برای تسویه کامل مطالبات گندم کاران در اسرع وقت است،

دریافتی، مطالبات امیدواریم تا پایان شهریور ماه این رقم پرداخت شود. در عین حال با فروش اوراق سلف موازی، در ازای پول 

 .کشاورزان را تسویه می کینم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000500 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  های بانکیهای بانکیبدهیبدهیجایی مطالبات گندمکاران با جایی مطالبات گندمکاران با جابهجابه

 فخروحید زندی

دانند که هایی که در تولید گندم وجود دارد، چیزی مثل تتابع اضافات است. اکنون تقریباً همه میسخن گفتن از توانایی و پتانسیل

جشن توانیم خودکفا شویم و به همین مناسبت جشن بگیریم و شادی کنیم. اما این سکه، روی دیگری هم دارد؛ پشت پرده ما می

های دولتمردان دوخته شده و منتظرند تا کمتر از یک ماه دیگر، برای آغاز شان به وعدهاند که چشمخودکفایی، کشاورزانی نشسته

کنند که گذرانند و روی زمینی کار میشان را در کشت و زرع صرف میریزی کنند. آنها روزهای زندگیسال زراعی جدید برنامه

آورند، اما در زند. تنها دلخوشی آنها دستمزدی است که پس از فروش محصول به دست میقم میمعیشت و اقتصادشان را ر

مانند و هزاران سودایی که افتد و کشاورزان میدهد؛ پرداخت پول چندین ماه به تعویق میمناسبات دولتی، این اتفاق رخ نمی

العمل کارمندان یا کارگران از منظر افتاد، عکسمرکز کالنشهر میای صنعتی و یا شرکتی در دارند.حال اگر این اتفاق در کارخانه

دهند یا دهند. یا از کار انصراف میاجتماعی چه بود؟ مسلماً آنها بعد از چند ماه محرومیت از حقوق، به این کنش، واکنش نشان می

تواند از حق خود دفاع کند؟ روستایی، چگونه میآیند. اما یک کشاورز شان، کوتاه نمیزنند و تا وصول مطالباتدست به اعتصاب می

ها را آماده تواند برای احقاق حقوقش، کار نکند؟ اکنون کشاورزان تا چند هفته بعد، باید زمینآیا او هم مانند کارمند شهری می

امتناع کند؟ مسلما شود که به خاطر پرداخت نشدن دستمزدش، از پاشیدن بذر به خاک زمینش کشت کنند. آیا کشاورزی پیدا می

ها را ندارد و وقت کشت که بگذرد، برای یک سال، محصول نخواهد داشت. تواند چنین تصمیمی بگیرد چون امکانات شهریاو نمی

 بنابراین کشاورز ناگزیر است و نسبت به تغییر مناسبات اجتماعی، ضعیف.

رسد، با تمام وجود احساس چند روز دیگر به پایان میاکنون بسیاری از آنها هنوز خستگی کشت سال زراعی جاری را که تا 

شان عقب افتاده است. یکی از کشاورزان در این کنند. زیرا محصول بیشتر آنها هیچ حاصلی از نظر مادی نداشته و اقساط بانکمی

نم چه زمانی این مبلغ به داشود. حال نمیبیش از نیمی از پولی که باید از دولت بگیرم، نصیب بانک کشاورزی می"زمینه گفت: 

 "رسد تا قسطم را پرداخت کنم.دستم می

ای جز انتظار شود و ما هم چارهروز بیشتر میجریمه دیرکرد پرداخت قسط، روزبه"ها دوخت و ادامه داد: او نگاهش را به دوردست

 "تمام آن را به بانک بدهم.ترسم که آنقدر پرداخت دستمزدم طوالنی شود که مجبور شوم نداریم، اما از آن روز می

ویژه بانک کشاورزی پرداخت ها بهترین مشکالت پیش روی گندمکاران، همین اقساطی است که باید به بانکبنابراین یکی از بزر 

کنند. از آن طرف، مبالغ هنگفتی از حقوق کشاورزان در دست دولت باقی مانده که تاریخ وصول آن نامعلوم و نامشخص است. آیا 

های دولتی را؟ ای این دو را به هم پیوند داد تا هم از بار مشکالت تولیدکنندگان کاست و هم بدهیگونههکاری نیست که بتوان بهرا

رسد بهترین راهکار، آن هم در زمانی که خزانه دولت، توانایی پرداخت یکجای مطالبات گندمکاران را ندارد، اتصال به نظر میبه

تر و ویه اقساط کشاورزان در سال جاری باشد. به عبارتی، دو بخش از بدنه دولت )بانک و خزانه( راحتهای بانکی و تسسیستم

توانند با هم کنار بیایند تا دولت و کشاورز. شیفت بخشی از مطالبات گندمکاران به سمت اقساط بانکی و تسویه تر میعادالنه

ها مؤثر واقع خواهد شد. البته ترین مسیرهایی است که در کاهش نارضایتیحسابی که کشاورز در آن درگیر نباشد، یکی از کوتاه
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توان با چنین اقدامی، رضایت تمام طلبکاران را جلب کرد، اما حداقل ذهن بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان، نسبت به نمی

 اقساط ساالنه و جریمه دیرکرد آسوده شده و دیگر دغدغه آن را نخواهند داشت.

شان خواهند داشت؛ زیرا از شوند و اطمینان خاطر بیشتری نسبت به وصول مطالباتها هم با دولت طرف حساب می، بانکاز طرفی

های آنها رسد و هم سرمایههای احتمالی کشاورزان نسبت به پرداخت قسط، به صفر میانگاریها و سهلکاریاین طریق، هم اهمال

از خطر تحت تملک درآمدن بانک، محفوظ خواهد ماند. دولت نیز به خاطر فرار از جریمه شدن، آالت و... مانند زمین، خانه، ماشین

 مجبور است که پرداخت اقساط را در اولویت قرار دهد./

http://www.iana.ir/fa/news/32004/%D8%AC%D8%A0%D8%A8%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/34012/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

75 
 

 

 
 تامین منابع مالی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  ماهه شدماهه شد۳5۳5میلیونی خرید کاال و خدمات/ بازپرداخت میلیونی خرید کاال و خدمات/ بازپرداخت   1717تا تا   ۱7۱7جزئیات وام جزئیات وام 

میلیون تومانی خرید کاال و خدمات  17تا ۱7مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح جزئیات پرداخت وام 

  .درصد تعیین شد۱1شود و نرخ سود آن نیز نامه اجرایی این طرح هفته آینده به بانکها ابالغ میگفت:آیین

میلیون  50و  30، 00های اعتباری نامه اجرایی اعطای کارتاصغر میرمحمد صادقی در گفتگو با مهر از تدوین آئینعلی

میلیون تومان که در فاز اول به  00خدمات خبرداد و گفت: اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کاال تا سقف  خرید کاال و تومانی

توانستند به خرید کاال بپردازند، اما ها ارایه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشموالن تنها میکارمندان آموزش و پرورش و بازنشسته

کاال و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، در سه سطح ده میلیون تومانی، سی های اعتباری خرید اکنون ارایه کارت

 میلیون تومانی خواهد بود. 50میلیون تومانی و حداکثر 

شود و در راستای سه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کاالی ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین می

ه دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما طرحی بود ک

های اعتباری خرید کاال و خدمات به عنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود منابع مالی الزم برای ارایه کارت

درصد است، در اختیار متقاضیان قرار  08ای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل و تسهیالت، با همان نرخ عقود مبادله

گیرد.وی تصریح کرد: دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی می

بینی د این کارت را دریافت کند؛ ضمن اینکه پیشتوانشود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانک ها همخوانی داشته باشد، می

بانک مرکزی بر این است که اگر بانک ها در یک فضای رقابتی مناسب، اجرای این طرح را با هم شروع کنند و تخفیقات خوبی از 

 هند.توانند تسهیالت کارت اعتباری را با نرخ سود کمتری در اختیار مشتریان قرار دفروشندگان کاال بگیرند، می

ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کاال و خدمات از نامه اولیهبه گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آیین

اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیالت کند، سودی برای او محاسبه 

تواند از که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، مینخواهد شد، به این معنا 

 بینی شده است.ماهه پیش 33تا  42مند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت خدمات کارت بهره

به بانکها ابالغ شود و از آنها نسبت به آن، نظرسنجی صورت نامه اجرای این طرح وی اظهار داشت: هفته آینده قرار است که آیین

نامه نظری داشتند، نظرشان اعمال خواهد شد و در غیر این صورت، از اول گیرد، در این میان اگر بانکها نسبت به مفاد این آیین

 مهرماه بر طبق همان ضوابط، کار اجرا را آغاز خواهند کرد.

توانند ذهنیت گذشته مردم پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر اینکه کارت های مذکور چطور می مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در

های اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کاال و خدمات ندارند، در حالی های اعتباری تغییر دهند، گفت: کارتکارت را نسبت به

فقط برای خرید کاالهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر  ه شدند، که کارت های خرید کاال که در فازهای گذشته از سوی دولت ارای

ریزی صحیحی از سوی بانک ها انجام شود، تحریک تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت که منجر به تحریک برنامه

تولیدکنندگان و کنندگان بود و نگاهش معطوف به تقاضای کل خواهد شد.وی ادامه داد: در طرح قبلی، تالش دولت تحریک عرضه

دهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تحریک شده و به نوعی تحریک بنگاهها در تسهیالت
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تر در شد، راحتتقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیالت خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمی

یرد.میرمحمدصادقی خاطرنشان کرد: اکنون صرفا بحث خرید کاالی ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کاال و اختیار مردم قرار گ

خدمت به صورت عام است ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و 

 شود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.فروشگاهها منعقد می

http://www.iana.ir/fa/news/32033/%D8%AC%D8%B4%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

نما در کرج عبور نما در کرج عبور همت از باالی پارک جهانهمت از باالی پارک جهان  اختصاص بخشی از بودجه وزارت نیرو به آبخیزداری/ اتوباناختصاص بخشی از بودجه وزارت نیرو به آبخیزداری/ اتوبان

  کندکندمیمی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز با اشاره به وقوع سیل سال گذشته در این استان و نقش آبخیزداری در کنترل این پدیده، 

 .های آبخیزداری شدخواستار اختصاص بخشی از بودجه وزارت نیرو برای فعالیت

بخیزداری البرز با اشاره به وقوع سیل سال گذشته در این استان و نقش آبخیزداری در مدیرکل منابع طبیعی و آ

 های آبخیزداری شد.کنترل این پدیده، خواستار اختصاص بخشی از بودجه وزارت نیرو برای فعالیت

البرز با بیان این مطلب گفت: های منابع طبیعی استان به گزارش خبرنگار ایانا، حامد فرضی در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه

رو های طبیعی منطقه را مختل کرده و استان را با مشکل کمبود آب روبهکنند جریانسد کرج و طالقان که آب تهران را تأمین می

 است.متر رسیده 080های پایین دست این سدها به کرده است به نحوی که عمق چاه

 تواند در این استان بحران بیافریند.فرسایش بوده و هر بارندگی می شدت مستعدوی خاطرنشان کرد: خاک البرز به

های آبخیزداری را برای این میلیون تن در هکتار است، اجرای پروژه 03.5فرضی با اشاره به اینکه میزان فرسایش در این استان 

 منطقه ضروری توصیف کرد.

کنند و ماه در مراتع تعلیف میفروردین 05مهر تا  05جود دارد که از هزار واحد دامی در مراتع و 320به گفته وی، در حال حاضر 

 باید از طریق تغییر معیشت دامداران و کاهش فشار بر پوشش گیاهی منطقه، میزان بروز سیل در استان البرز را کاهش داد.

 موزه دفاع مقدس منتفی استنما به باغتبدیل پارک جهان

موزه دفاع مقدس افزود: نما به باغی البرز در پاسخ به خبرنگار ایانا درباره تبدیل شدن پارک جهانمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدار

کل منابع یک محوطه چهار تا پنج هکتاری در تنها پارک بزر  شهر کرج وجود دارد که فاقد پوشش گیاهی است. مکاتباتی با اداره

ها مخالفت خود را با این مسئله س تغییر کاربری داده شود، اما سازمان جنگلموزه دفاع مقدطبیعی انجام شده که این قطعه به باغ

نما ادامه اتوبان همت که قرار بود از داخل این پارک عبور اعالم کرده است.فرضی ادامه داد: برای جلوگیری از تخریب پارک جهان

 کند، تغییر مسیر داده و از باالی آن عبور خواهد کرد.

نما در فهرست آثار ملی ثبت شده و با هر گونه تغییر کاربری در این پارک مخالف هستیم. این پارک رک جهانوی تصریح کرد: پا

 در منطقه پر جمعیت استان البرز واقع شده و حفظ آن به عنوان محلی برای تفرج مردم بسیار مهم است.

 استفاده از معادن متروکه برای دفن زباله

ت که نیم درصد خاک کشور را به خود اختصاص داده است، اما مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز، استان بسیار کوچکی اس

 واحد اعالم کرد. 50جز معادن شن و ماسه( را البرز، تعداد معادن این استان )به

ستان مشغول به واحد معدن شن و ماسه در این ا 33تا  34معدن فعال در این استان وجود دارد و  23فرضی یادآور شد: حدود 

 فعالیت هستند که سطح هرکدام از این معادن حدود دو تا سه هکتار است.

 وی تأکید کرد: هدف اصلی ما متمرکز کردن معادن شن و ماسه است.
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گذارد، مند نبوده و فقط زمین در اختیار وزارت صنایع و معادن میفرضی با اشاره به اینکه منابع طبیعی در بحث معادن وظیفه

هایی در زمین باقی اره عملیات احیایی معادنی که برداشت آنها به اتمام رسیده است، اظهار داشت: پس از برداشت معادن چالهدرب

 عنوان محلی برای ذخیره آب از آنها استفاده کنیم.ها هدایت کرده و بهها را به سمت این چالهماند و قصد داریم آب رودخانهمی

های ساختمانی، صنعتی و خانگی های غیرخطرناک شامل زبالهها را نیز برای دفن زبالهاین چالهوی همچنین گفت: بخشی از 

تن اعالم کرد و افزود: در سمت حلقه  000هزار و استفاده خواهیم کرد.فرضی در پایان حجم زباله خانگی استان البرز را روزانه یک

 منظور استفاده کنیم./توانیم از معادن متروکه بدینمیها وجود ندارد؛ بنابراین دریا فضایی برای دفن زباله

http://www.iana.ir/fa/news/32000/%D8%A0%D8%AE%D8%AA%D8%B 
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 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

میلیارد تومان سرمایه میلیارد تومان سرمایه   007007های عمده تولید کلید خورد/ اختصاص های عمده تولید کلید خورد/ اختصاص توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در قطبتوسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در قطب

  درصد پیشرفت فیزیکیدرصد پیشرفت فیزیکی  5757های با بیش از های با بیش از در گردش به طرحدر گردش به طرح

 اند، آغاز شدهدرصد پیشرفت فیزیکی داشته 30های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که باالی عزم جدی برای تکمیل طرح

 .است

اند، درصد پیشرفت فیزیکی داشته 57های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که باالی عزم جدی برای تکمیل طرح

 آغاز شده است.

سرپرست دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی که اخیرا با حکم مهرفرد، قائم مقام بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت 

های این دفتر در فصل تازه آغاز به وگو با خبرنگار ایانا درباره اولویتسمت منصوب شده است، در گفتجهاد کشاورزی به این 

های عمده تولید با گرایش توسعه صادرات، ایجاد صنایع تبدیلی کارش گفت: توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی در قطب

سبزیجات که کمبود صنایع دارند، پرداخت تسهیالت برای تکمیل  زمینی ودر محصوالتی همچون خرما، گیاهان دارویی، سیب

های سازی ظرفیتدرصد پیشرفت ، توسعه زنجیره سرد، نوسازی و بازسازی واحدهای فرسوده، فعال 30تمام باالی های نیمهطرح

 ر است.های این دفتترین اولویتها از مهمخالی از طریق تخصیص سرمایه در گردش و گسترش زنجیرهنیمه

های غذایی کنی، حمایت از تولید فراوردهخشکسازی مصرف انرژی در واحدهای شالیکوبی و ذرتچنگیز اسفندیاری افزود: بهینه

 های این دفتر است.ها از دیگر اولویتها و خوشهپذیری و توسعه شبکهسالم و افزایش رقابت

واحد صنایع تبدیلی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی در  300نون وی خاطرنشان کرد: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی تاک

میلیارد  044اند که مبلغ آن معادل واحد تسهیالت مصوب را دریافت کرده 35اند که از این تعداد نام کردهثبت "یاببهین"سامانه 

ایه ثابت برای تکمیل این واحدها به شود تا پایان سال جاری تسهیالت با سرمبینی میتومان است.اسفندیاری ادامه داد: پیش

 هزار میلیارد تومان برسد.یک

های اند و تعداد طرحهزار واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردهفعال تاکنون یکوی تصریح کرد: برای فعال کردن واحدهای نیمه

میلیارد  400ها هیالت آن در بانکطرح است و میزان تس 400مصوب در بانک جهت دریافت تسهیالت با سرمایه در گردش حدود 

 تومان است.

 گذاران خارجی برای توسعه صنایع تبدیلیاستقبال از سرمایه

ای خبر داد و های توسعهگذاران خارجی برای طرحسرپرست دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از استقبال سرمایه

گذاران خارجی هم استقبال خواهد دعوت به همکاری شده است، اما از سرمایه گذاران داخلییادآور شد: در حال حاضر از سرمایه

هزار تن به ظرفیت فرآوری ماده خام  200شده در منطقه جیرفت و کهنوج، های انجامگذاریشد.اسفندیاری تأکید کرد: با سرمایه

 فرنگی و... اضافه شده است.ویژه در بخش فرآوری میوه، کمپوت، رب گوجهبه

درباره کاهش ضایعات با گسترش صنایع تبدیلی در کشور اظهار داشت: بر اساس برآورد سازمان ملل متحد، میزان ضایعات در وی 

درصد آن در حوزه فراوری و نگهداری  02تا  04درصد برآورد شده است که  35تا  30طور میانگین کشورهای منطقه خاورمیانه به
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هایی انجام شده تا با گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی میزان ضایعات را در حوزه یزیراست.اسفندیاری همچنین گفت: برنامه

توان توان عدد واحدی برای ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران ذکر کرد، اما میفراوری به نصف برسانیم.وی در ادامه افزود: نمی

 درصد آن را با گسترش حوزه فرآوری و نگهداری کم کرد. 04تا  00

ریزی برای فندیاری در پایان خاطرنشان کرد: انبارهای علمی و مکانیزه در کشور وجود دارد و برای انبارهای سنتی نیز، برنامهاس

مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، چنگیز بازسازی و نوسازی در دستور کار است.گفتنی است، اخیراً طی حکمی از سوی قائم

ر امور صنایع کشاورزی این وزارتخانه منصوب شد. اسفندیاری پیش از این به عنوان معاون عنوان سرپرست دفتاسفندیاری به

 مدیرکل و رئیس گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت زراعی و باغی همین وزارتخانه خدمت می کرد./

/fa/news/http://www.iana.ir32008/%D8%AA%D3%88%D 
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 ایرنا 09/06/1395 :تاریخ خبر

صندوق در سه صندوق در سه   0707درصدرشد کرد/ تشکیل درصدرشد کرد/ تشکیل 1717تسهیالت اعطایی صندوق های غیردولتی دردولت یازدهم تسهیالت اعطایی صندوق های غیردولتی دردولت یازدهم 

  سال اخیر سال اخیر 

گذاری کشاورزی گفت: میزان تسهیالت اعطایی این  مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از سرمایه -ایرنا -تهران

  .درصد رشد داشته است 9۱صندوق به تشکل های فعال کشاورزی و بهره برداران در دولت یازدهم بیش از 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، عبدالکریم رضوی اردکانی روز سه شنبه در نشست خبری مربوط به هفته دولت با تشریح فعالیت 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به تشکل های فعال بخش  52این صندوق افزود: از ابتدای تشکیل صندوق ها تاکنون نزدیک های 

تاکنون  0334میلیارد ریال از ابتدای سال  43هزار و 27کشاورزی و بهره برداران اعطا شده که از مجموعه تسهیالت یاد شده 

 .نشان می دهد درصد رشد را 50پرداخت شده است که بیش از 

میلیارد ریال تشکیل  340هزار و  00صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه بیش از  004وی افزود: تاکنون 

میلیارد ریال بود که  340به میزان چهار هزار و  0334رضوی اردکانی گفت: سرمایه این تعداد صندوق تا خردادماه سال .شده است

 .درصد افزایش نسبت به کل سرمایه صندوق ها است 35میلیارد ریال رسیده که بیانگر  340هزار و  00ش از هم اکنون به بی

 درصدی اعتبارات مصوب در دولت یازدهم  030افزایش  **

وی درباره میزان اعتبارات مصوب این شرکت در راستای تقویت و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی گفت: در دولت دهم 

هزار 15میلیارد ریال و در سال های فعالیت دولت یازدهم میزان اعتبار مصوب  020هزار و 3ن اعتبارات شرکت مادر تخصصی میزا

 .درصدی برخوردار است 030میلیارد ریال بوده که از رشد  545و 

 088دهم مبلغ هفت هزار و رضوی اردکانی با اشاره به این که میزان اعتبار واریزی به صندوق ها از محل عاملیت ها در دولت 

درصدی است افزود: در چهار ماهه  33میلیارد ریال بوده که حاکی از رشد  533هزار و 3میلیارد ریال و در دولت یازدهم مبلغ 

میلیارد ریال آن  080میلیارد ریال بوده که  403نخست سال جاری میزان واریزی به صندوق های غیردولتی از محل عاملیت ها 

میلیارد ریال به عنوان کمک بالعوض بابت افزایش سرمایه به حساب صندوق ها  330عاملیت آبیاری تحت فشار و مبلغ  متعلق به

سهامداران صندوق های  :مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری تصریح کرد.واریز شده است

بهره  00هزار و 3بهره بردار حقیقی و  083هزار و 33تشکل،  420ر وغیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی شامل هفت هزا

 .بردار مستقل هستند که در عرصه های مختلف زیربخش کشاورزی فعالیت می کند

قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی شکل گیری صندوق های غیردولتی همچون شرکت  04به گزارش ایرنا، براساس ماده 

آغاز شد و در حال حاضر در تمامی مراکز  0383وسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از سال مادرتخصصی صندوق حمایت از ت

 .استان ها این صندوق ها تشکیل و مشغول ارایه خدمات به سهامداران هستند

شهرستان شکل گرفته سهامداران کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی هستند و در  20در صندوق های شهرستانی که در 

صندوق با مشارکت این قشر نقش  04نه حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تا به حال تعداد زمی

 .آفرین در توسعه کشاورزی و روستایی تشکیل یافته است
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، هفت صندوق نیز به صورت تخصصی در سطح ملی در زمینه های حمایت از فعالیت های کشاورزی در بخش های صنعت طیور

 .زنبورداری، لبنی، عشایری، چای و صنعت بذر گندم و جو و چهار صندوق در حوزه منابع طبیعی فعالیت می کنند

 40صندوق شامل یک صندوق تخصصی زنبورداری، یک صندوق منابع طبیعی اصفهان،  03تعداد  0334تا سال  1384از سال 

 0334شد ولی تنها در سه سال اول دولت یازدهم یعنی از سال  صندوق زنان تشکیل 00صندوق شهرستانی و  32صندوق استانی، 

صندوق شهرستانی ودو صندوق  03صندوق شامل دو صندوق تخصصی چای و بذر و سه صندوق منابع طبیعی و  40تاکنون تعداد 

 .زنان ایجاد شده که نشان دهنده پیش روی تشکیل صندوق ها به سمت صندوق های تخصصی است

 درصدی ارزش تولیدات کشاورزی به صندوق ها در مجلس  00ص ساالنه پیشنهاد تخصی **

درصد ارزش تولیدات کشاورزی به صندوق های سرمایه گذاری  00رضوی اردکانی یادآورشد: اکنون پیشنهاد تخصیص سالیانه 

 .بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه به کمیسیون کشاورزی مجلس ارایه و تصویب شده است

ت: همچنین این طرح در انتظار تصمیم گیری کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی است که می تواند موجب رونق وی اظهارداش

 .بخش کشاورزی شود

 صندوق حمایت کشاورزی در دولت یازدهم 40تشکیل  **

وق منابع صندوق شامل دو صندوق تخصصی چای و بذر، سه صند 40رضوی اردکانی افزود: در سه سال فعالیت دولت یازدهم 

 .صندوق شهرستانی و دو صندوق زنان تشکیل شده است 03طبیعی، 

 میلیارد ریال تسهیالت در بهار امسال 305پرداخت  **

میلیارد ریال تسهیالت به بهره برداران عضو این صندوق ها پرداخت شده  305وی اظهارداشت: در سه ماهه نخست امسال مبلغ 

درصد است؛ بهره  50درصد و سهم بهره برداران بخش کشاورزی  23وق ها سهم دولت به گفته وی، در تشکیل این صند.است

 .برداران می توانند از این تسهیالت بدون پرداخت وثیقه های بانکی )همچون چک، سفته و سایر تضامین بانکی( بهره مند شوند

ختیار کشاورزان عضو قرار می گیرد در حالی که ساعت با سود کارمزد چهار درصد در ا 28وی اضافه کرد: اکنون این تسهیالت در 

 .در یکی از صندوق های استانی، این تسهیالت با سود سه درصد نیز ارایه می شود

 درصد است 50معوقه صندوق های حمایت بخش کشاورزی کمتر از  **

دارند، افزود: با توجه به اینکه عضو درصد صندوق های حمایت بخش کشاورزی معوقه  50این مقام مسئول با بیان اینکه کمتر از 

اصلی این صندوق ها بهره برداران بخش کشاورزی هستند، بنابراین آنها تالش می کنند با پرداخت به موقع تسهیالت دریافتی 

 .بتوانند دوباره از این امکان بهره مند شوند

و زیان می شوند در بازپرداخت تسهیالتشان به وی اظهارداشت: تنها در مواردی که کشاورزان دچار بیماری و خسارت و ضرر 

 .مشکل می خورند که این نیازمند حمایت دولتی است

 صدور کارت خدمات کشاورزی صندوق در خراسان جنوبی  **

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از صدور کارت خدمات کشاورزی در خراسان 

ت: با انعقاد قرارداد با بانک و سایر بخش های زیرمجموعه بخش کشاورزی، کارت خدمات کشاورزی صندوق در جنوبی خبرداد و گف

 .خراسان جنوبی صادر شده است

به گفته وی، در این کارت ها عالوه براطالعات شخصی کشاورزان و میزان سهام آنها پول نیز درنظر گرفته شده است تا کشاورزان 

 .تولید از این کارت ها استفاده کنند برای خرید نهاده های

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی شکل گیری صندوق های غیر دولتی همچون شرکت  04به گزارش ایرنا، طبق ماده 
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آغاز شد و اکنون در همه مراکز استان ها،  0383مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی از سال 

  .شکیل و مشغول ارائه خدمات به سهامداراننداین صندوق ها ت

شهرستان شکل گرفته سهامداران کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی هستند و در  20در صندوق های شهرستانی که در 

 صندوق با مشارکت این قشر نقش 04زمینه حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تا به حال تعداد 

  .آفرین در توسعه کشاورزی و روستایی تشکیل یافته است

هفت صندوق نیز به صورت تخصصی در سطح ملی در زمینه های حمایت از فعالیت های کشاورزی در بخش های صنعت طیور، 

  .زنبورداری، لبنی، عشایری، چای و صنعت بذر گندم و جو و چهار صندوق در حوزه منابع طبیعی فعالیت می کنند

 40صندوق شامل یک صندوق تخصصی زنبورداری، یک صندوق منابع طبیعی اصفهان،  03تعداد  0334تا سال  0382سال  از

 0334صندوق زنان تشکیل شد اما فقط در سه سال اول دولت یازدهم یعنی از سال  00صندوق شهرستانی و  32صندوق استانی، 

صندوق شهرستانی و دو صندوق  03بذر و سه صندوق منابع طبیعی و صندوق شامل دو صندوق تخصصی چای و  40تاکنون تعداد 

  .زنان ایجاد شده که نشان دهنده پیش روی تشکیل صندوق ها به سمت صندوق های تخصصی است

http://www.irna.ir/fa/News/84400383/ 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  شود شود کشت ارگانیک باعث افزایش تولید و سالمت محصول میکشت ارگانیک باعث افزایش تولید و سالمت محصول می
درصد کشت ارگانیک جهان در کشورهای در حال توسعه  33بر اساس بررسی گروه اقتصاد پژوهش خبری صدا و سیما، بیش از 

  .شودموجب افزایش تولید میاست که استفاده از این روش عالوه بر تضمین سالمت محصول 

امروزه کشاورزی ارگانیک در سراسر جهان به عنوان یک بینش و سامانۀ تولید  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شودمحصوالت کشاورزی که تاکید آن بر تولید محصوالت سالم است شناخته می 

کیدات صریح مقام معظم رهبری، متاسفانه در برنامه ششم توسعه، به کشاورزی ارگانیک پرداخته نشده و این ظرفیت علیرغم تا

 .مهم مغفول مانده است. این در حالی است که در برنامه پنجم توسعه توجه جدی به کشاورزی ارگانیک شده بود

ترکیب شیمیایی  300زی که معموال رایج است بیش از بر اساس بررسی گروه اقتصاد پژوهش خبری صدا و سیما در کشاور

خطرناک و مصنوعی نظیر آفت کش ها، علف کش ها و کودهای شیمایی به منظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز سازی خاک 

ی استفاده می شود که بقایای این مواد پس از ورود به بدن می تواند موجب مشکالت عدیده ای شود ازجمله: بروزنقص ها

مادرزادی، تولد نوزاد با وزن کم، اختالل در سیکل ماهانه زنان، سقط جنین، کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن ، سرطان زایی و 

 .غیره

شود در کشورهای در حال توسعه قرار میلیون هکتار می03.2های کشاورزی ارگانیک جهان که شامل بیش از یک سوم از زمین-

 .گرفته است

هکتار می باشد. محصوالت ارگانیک کشور به طور کلی  32250است که حدود  4002انیک کشور مربوط به سال آخرین آمار ارگ-

 عبارتند از: برنج، چای، زیتون، انار، خرما، پسته، زعفران، انگور، کیوی، انجیر و غیره

تن در هکتار به شیوه  2ت و حدود یک نمونه مصداق؛ برنج طارم هاشمی که یکی از ارقام برنج های کیفی استان مازندران اس -

تن در هکتار  8 /5های اولیه در مزرعه برنج ارگانیک این میزان در حدود  شود. در برداشت رایج توسط کشاورزان بومی برداشت می

 . بوده که بیش از میانگین به شیوه رایج بوده است

رات محصوالت غیرنفتی و تحقق فرمایش مقام معظم رهبری از بعد اقتصادی، تولیدات ارگانیک فرصت بسیار مناسبی برای صاد -

 .آورد مبنی برکاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات پایدار و درازمدت محصوالت داخلی را فراهم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=50303000300033 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

میلیارد دالر حمایت میلیارد دالر حمایت   0۳50۳5درصد کشورهای پیشرفته حمایت قیمتی از محصول کشاورزی دارند/ساالنه درصد کشورهای پیشرفته حمایت قیمتی از محصول کشاورزی دارند/ساالنه   5050

    OOEECCDD  کشاورزی در کشورهایکشاورزی در کشورهای

های حمایت از کشاورزان سیاستدرصد از  30کشور توسعه یافته  23بر اساس گزارش موسسه پژوهشهای کشاورزی، در میان 

  .شودها بدون اعمال محدودیت مربوط میمستقیماً به قیمت، تولید، یا استفاده از نهاده

و پایش »ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، گزارش به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

و هشت اقتصاد نوظهور در سال  OECD ارزشیابی سیاستهای کشاورزی در کشورهای عضو سازمان هماکاری اقتصادی و توسعه

 .به همت مترجمان فاطمه عسگری و رویا محمد زاده تهیه و منتشر شد« 4005

آیند را ورزی به شمار میو طیفی از اقتصادهای نو ظهور که بازیگران مهم بازارهای جهانی محصوالت کشا OECD کشورهای

 .دهنددرصد از ارزش افزوده کشاورزی جهان را به خود اختصاص می 11کشور تقریباً  44این  .دهدپوشش می

نماید. این کشورها ها ایفا میهایی است که کشاورزی در اقتصاد آنها منعکس کننده ناهمگونی نقشهای کشاورزی آنسیاست

قابلیت  :باشد اشتراک دارندها میهای کشاورزی آنری، در اهداف کلی خود که محرک سیاستهای ساختانظر از تفاوتصرف

تر مناطق روستایی؛ تولید مواد غذایی کافی و مغذی برای برطرف کردن نیازهای سوددهی اقتصادی بخش کشاورزی و به طور کلی

گذاری رویکردهای نی مدت تولید مواد غذایی، ارزشتر، و بهبود پایداری زیست محیطی طوالجمعیت جهانی رو به رشد و مرفه

 .باشدسیاستی به این اهداف مشترک و متفاوت می

گیری شده است، اندازه (PSE) در مجموع، کشورهای مشمول این گزارش، آن گونه که توسط شاخص برآورد حمایت تولیدکننده

 07۱0-۱4های ورو( به تولیدکنندگان کشاورزی در سالمیلیارد ی 417میلیارد دالر آمریکا ) 57۱ساالنه به طور متوسط 

میلیارد یورو( در زمینه خدمات  ۱7۳میلیارد دالر آمریکا ) ۱۳1اند، و همچنین مبلغ مضاعفی به میزان انتقال داده

 .نمایداند که از عملکرد کلی بخش کشاورزی حمایت میصرف نموده (GSSE) عمومی کشاورزی

باشد. و اقتصادهای نوظهور در حال همگرایی می OECD یدکنندگان کشاورزی در کشورهایسطوح متوسط حمایت از تول

به مرحله ارائه سطوح قابل توجهی از حمایت  0330اقتصادهای نوظهور، به طور متوسط، از مرحله اخذ مالیات از کشاورزی در دهه 

، به طور OECD یت از کشاورزی در سراسر منطقهاند، در حالی که در همین زمان سطح بسیار باالی حماتغییر مسیر داده

های اخیر برخی از اقتصادهای بزر  نوظهور به سطح متوسط حمایت ارائه شده توسط متوسط، کاهش یافته است. در سال

های ناخالص تولیدکنندگان درصد از دریافتی 08کشور تحت پوشش این گزارش،  23اند. در میان نائل شده OECD کشورهای

 .های عمومی حمایت از کشاورزان بوده استناشی از سیاست 4002شاورزی در سال بخش ک

به عنوان یک کل، پیشرفت تدریجی در خصوص تغییر جهت از ابزارهای سیاستی نظیر حمایت قیمت بازار و  OECD برای منطقه

ی صورت گرفته است. این امر به درجات های فاقد تأثیر مستقیم بر تصمیمات تولیدکنندگان کشاورزیارانه نهاده به سمت سیاست

ای که این تغییرات در کشورهای دارای باالترین سطح حمایت و حفاظت های متفاوت اتفاق افتاده است به گونهمختلف و با سرعت

نوآوری و های طوالنی مدت مطرح شده نظیر پایداری زیست محیطی، هایی درباره بررسی اولویتای کند بوده است. گامبه طور ویژه
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بایست تقویت شود. در همین زمان، برخی از اقتصادهای نوظهور در حال ها میمدیریت خاطرات برداشته شده است. این تالش

 23باشند. در میان این های حمایتی مربوط به قیمت و تولید میحرکت در جهت مخالف یعنی در حال افزایش استفاده از سیاست

ها بدون اعمال محدودیت مربوط حمایت از کشاورزان مستقیماً به قیمت، تولید، یا استفاده از نهاده هایدرصد از سیاست 30کشور، 

وری و عملکرد پایدار کشاورزی بایست تمرکز بر بررسی موضوعات بلند مدت مرتبط با بهبود بهرههاتالش کشورها میتوصیه.شودمی

های متعدد باشد. ش کشاورزی و کمک به آن برای مواجه با چالشگذاران باید ثبات آینده بخباشد. هدف گسترده سیاست

تر که خواستار رژیم غذایی کشاورزی در سطح جهان نیاز به این خواهد داشت که غذای بیشتری را برای جمعیت رو به رشد و مرفه

ه سهیم باشد؛ برای سهمی از تری هستند، تولید نماید؛ در رشد اقتصادی و کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعمتنوع

های شکننده، و رقابت کند؛ و به حفظ تنوع زیستی و کیفیت آب و خاک، ترمیم اکوسیستم -زمین و آب  -منابع محدود طبیعی 

 .تطبیق با تغییرات آب و هوایی و همچنین کاهش آن کمک نماید

های بالقوه اقتصادی آن، ها و تحقق بخشی به ظرفیتالشدر بسیاری از موارد، بهبود توانایی بخش کشاورزی برای پاسخ به این چ

ای عمل نماید که منابع مالی و انسانی را تری است که در آن فضا، بخش به گونهمستلزم بهبودهایی در فضای سیاسی گسترده

ها )اقتصاد یاستجذب کند و یک بخش کشاورزی نوآورانه را پرورش دهد. یک رویکرد جامع به منظور بهبود انسجام با سایر س

های کشاورزی کالن، تجارت، اجتماعی و زیست محیطی( و کاهش موانع برای تعدیل ساختاری، موثرتر از تطابق ناچیز سیاست

انداز روشنی از نقطه پایانی اصالحات سیاستی در گیری مجدد، مستلزم چشمچنین جهت .موجود در اکثر کشورها خواهد بود

 :توان به دستاوردهای مهمی نائل آمدباشد. در شرایط اضطراری میالمللی میسطوح ملی و بین

توانند جایگزین کارآمدی های مستقیم، اگر با اهداف و منافع روشنی مرتبط و متناسب با مسأله موجود تنظیم شوند، میپرداخت *

ایای زیست محیطی به شمار آیند. ای از اهداف عمومی، شامل موارد مربوط به دستیابی به مزبرای دستیابی به طیف گسترده

های مربوط به اثرات منفی کشاورزی بر محیط های مبتنی بر بازار، مقررات و مالیات به نگرانیبایست از طریق ترکیبی از راه حلمی

 .زیست پرداخت

ی در روند اصالح تواند نقش گذرای مهمهای مستقیم میشود، اما پرداختحمایت کلی از مالکان زمین به ندرت توجیه می *

بایست بر توانمندسازی فضای کسب و کار بخش کشاورزی اعمال شود؛ های کشاورزی ایفا نماید. توجه بیشتری میسیاست

توانند نقش تر نیز میمحیطی گستردههای اقتصادی، اجتماعی و زیستباشند، اما سیاستهای کشاورزی بسیار با اهمیت میسیاست

 .مهمی را ایفا نمایند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000444 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  یابدیابدعملکرد گیاه با ریشه ضخیم بهبود میعملکرد گیاه با ریشه ضخیم بهبود می

پژوهشگران دریافتند که هرچه  ها و باکتری رشد کنند،بدون موجودات زنده خاک مانند قارچتوانند گیاهان در طبیعت، نمی

 .ضخامت ریشه گیاه بیشتر باشد در بهبود عمکرد گیاه تأثیر دارد

پژوهشگران دریافتند که  ها و باکتری رشد کنند،توانند بدون موجودات زنده خاک مانند قارچگیاهان در طبیعت، نمی

 مت ریشه گیاه بیشتر باشد در بهبود عمکرد گیاه تأثیر دارد.هرچه ضخا

توانند از اثرات منفی دور بمانند که قادر باشند با موجودات زنده ، گیاهان زمانی میScienceDailyسایت به گزارش ایانا از وب

گروهی از پژوهشگران از انستیتو ، Journal of Ecology(0)خاک تعامل برقرار کنند. با توجه به مقاله منتشر شده در مجله 

، به این نتیجه رسیدند بهبود عملکرد گیاه Leipzigو دانشگاه  Wageningen، دانشگاه (4)( KNAW -NIOOاکولوژی هلند )

 پذیر است.با ریشه ضخیم گیاه امکان

ته است، تیم تحقیقاتی، واکنش نام گرف (3)"بازخورد گیاه و خاک"های ریشه گیاه و موجودات زنده خاک که برای مشاهده واکنش

گونه گیاه مختلف مرتع را نسبت به موجودات زنده خاک و همچنین واکنش آنها در مورد چگونگی کنترل خاک مشاهده کردند.  28

ی این، محققان برای درک درستشدند. عالوه بر در این آزمایش، گیاهان ترکیبی از چمن، حبوبات، گیاهان بلند و کوتاه را شامل می

ها مانند میزان ارتفاع گیاه که العمل آن نسبت به خاک و همچنین برخی ویژگیاز عملکرد گیاه، چگونگی عملکرد گیاه و عکس

 باالی سطح زمین و ریشه آن در زیر زمین و مقدار ضخامت آن را مورد آزمایش قرار دادند.

تری داشتند، بت به موجودات زنده در خاک عملکرد ضعیفالمللی دریافتند که چمن و گیاهان کوچک نساین گروه تحقیقاتی بین

 در حالی که بازخورد عملکرد گیاهان بلند نسبت با موجودات زنده خاک بهتر بود. جالب توجه این است که میزان ضخامت ریشه

 جودات زنده خاک دارد.که هر چقدر ضخامت ریشه گیاه بیشتر باشد، تعامل بهتری با موطوریگیاه در این واکنش تأثیر داشته به

در بهبود عملکرد گیاه  (2)های گیاه توسط قارچهمچنین محققان نشان دادند ترکیبی از ضخامت ریشه و میزان درگیری ریشه

توانند آنها را در برابر ها میها به گیاهان کمک می کنند تا مواد مغذی و آب را دریافت کنند. همچنین قارچتأثیر نیست. این قارچبی

( بیشتری در mycorrhizal fungiهای گیاهی که دارای قارچ میکوریزال )طور کلی، گونهزا محافطت کنند. بهوامل بیماریع

 های خود بودند، از موجودات زنده خاک بیشتر بهره بردند.ریشه

دهندگان محصول ن و پرورش، محققاmycorrhizalها روی ضخامت ریشه و میزان درگیری با قارچ با توجه به این نتایج و دانسته

های الزم انجام دهند. همچنین نتایج این بینیهای مختلف گیاهی از موجودات خاک پیشمندی گونهتوانند درباره میزان بهرهمی

وری پوشش گیاهی تواند گامی برای تحقیقات آینده همچون تأثیر از دست دادن تنوع گیاهی روی ترکیب و بهرهتحقیقات می

 شد./طبیعی با

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
https://www.sciencedaily.com/ 

 نوشت:پی
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تأسیس شده و از سوی  0303دهد. در سال مجله علمی و کارشناسی که مسائل مربوط به محیط زیست و گیاهان را پوشش می -0

British Ecological Society  )شود.منتشر می)انجمن اکولوژی بریتانیا 

4- Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) ،انجام تحقیقات پایه و استراتژیک درباره موجودات :

 دهد.محیطی و اکوسیستم در زمین و در آب را انجام میجمعیت، جوامع زیست
3- 'plant-soil feedback' 

2- mycorrhizal fungiهای گیاه.زیستی متشکل از قارچ و ریشهرتباط و تعامل هم: یک ا 

http://www.iana.ir/fa/news/32003/%D8%B3%D3%85% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا 08/06/1395 :تاریخ خبر

  مورد دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی مورد دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی   ۱11۱11واگذاری واگذاری 

دانش فنی کشاورزی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اکنون  ۰9۰رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی از واگذاری  -ایرنا -تهران

  .شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که باید به یک هزار مورد برسد ۹9۱

فناوری نوین کشاورزی به بخش دولتی که در محل این سازمان  34یین انعقاد قرارداد انتقال امروز )دوشنبه( در آ« اسکندر زند»

برگزار شد، افزود: اکنون بخش دولتی ظرفیت های الزم را برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی فراهم کرده است اما این تالش 

باشیم باید از ظرفیت های بخش خصوصی و دانشگاه ها استفاده ها کافی نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشاورزی دانش بنیان داشته 

 .کنیم که این، سیاست اصلی دولت به شمار می رود

وی اضافه کرد: همه نهاده های مورد استفاده حاصل دانش فنی است اما در مقاطعی هر کدام از این نهاده ها به مرحله اشباع می 

 .رسد و پاسخگوی شرایط تولید نیست

ی، باید از دانش فنی و ظرفیت های جدید برای تولید نهاده های جدید استفاده کرد تا تولید از لحاظ کمی و کیفی بهبود به گفته و

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد برای تحول صنعت بذر کشور راهی بجز همکاری با شرکت های دانش بنیان و خصوصی .یابد

درصد بذر کشور را پوشش می دهد و  30فقط شرکت دانش بنیان گیاهان قندی که وی اضافه کرد: پارسال گردش مالی .نیست

 .میلیارد ریال )؟( بود 50بازار کشورهای اطراف را از آن خود کرده است، 

 تشکیل مرکزهای رشد در سازمان و موسسه های تحقیقات کشاورزی **

ای تحقیقات کشاورزی خبر داد و گفت: طی تفاهم نامه رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی از تشکیل مرکزهای رشد در سازمان ه

این سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار است مرکزهای رشد در همه موسسه ها و اداره های تحقیقات کشاورزی استان 

 .ها شکل بگیرد تا بخش خصوصی موجب تحرک و پویایی بخش دولتی شود

 .شرکت دانش بنیان فعال است 25و  45رضوی به ترتیب زند افزود: اکنون در قزوین و خراسان 

به گفته وی، مرکزهای رشد ایده ها و فناوری های ریسک پذیر امکانات الزم را در اختیار محققان مستعد قرار می دهد تا 

 .دستاوردهای جدید عرضه کنند

ا شرکت های دانش بنیان دانست و ادامه رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی یکی از چهار ستون اصلی حمایت از بخش کشاورزی ر

 .داد: تالش داریم تا دوسال آینده ظرفیت دانشگاه و مرکزهای تحقیقاتی را دو برابر کنیم

دستاورد  34فناوری نوین بخش کشاورزی در زمینه تولید و تکثیر انواع بذر ادامه داد: از  34این مسئول درباره تفاهمنامه انتقال 

  .اگذاری تولید بذرهای محصوالت راهبردی و غالت مربوط می شودمورد به و 00پژوهشی 

بذر  00به گفته وی، تاکنون دانش فنی تولید هشت بذر به شرکت های دانش بنیان واگذار شده است و امروز نیز دانش فنی تولید 

 .دیگر برای تولید به بخش خصوصی منتقل می شود

فناوری نوین بخش کشاورزی در بخش تولید و تکثیر انواع بذر سورگوم، جو،  34قال به گزارش ایرنا، در این آیین تفاهمنامه انت

منوژرم، گندم، ماشک، نخود و تلقیح قارچ، تحقیق و توسعه ماشین های صنعت پرورش طیور، ارقام جدید زنبق اصالح شده، 

ورده های بیولوژیک از قارچ، شور کم نمک و خوراک دام گرانوله ویژه گروه های مختلف دامی، پادزهر تری واالن مارگزیدگی، فرآ

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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رژیمی، فرموالسیون حلوا ارده، گیاهان دارویی با فرموالسیون تجاری، ساخت خشک کن بذر هندوانه، انتقال توانمندی ایجاد 

)اس.پی.اف( با واحدهای گلخانه ای تولید محصوالت ارگانیک، تولید تجاری شکارگر آفات برای مبارزه بیولوژیک و تولید انبوه میگو 

 .شرکت های خصوصی منعقد شد

http://www.irna.ir/fa/News/84403000/ 
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 تولیدات باغی )سایر (

 ایرنا 11/06/1395 :تاریخ خبر

  سالیانه چهار هزار تن زغال اخته در کشور برداشت می شود سالیانه چهار هزار تن زغال اخته در کشور برداشت می شود 

سالیانه چهار هزار تن زغال اخته در کشور برداشت می شود که عمده  :معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا-قزوین

  .آن مربوط به استان قزوین است

زغال اخته که در روستای هیر بخش الموت غربی قزوین برگزار به گزارش ایرنا، محمد علی طهماسبی عصر پنجشنبه در جشنواره 

 .درصد از زغال اخته کشور در الموت قزوین برداشت می شود 85شد، افزود: 

وی، سطح باغ های این محصول در کشور را دو هزار هکتار خواند و همچنین گفت: این میوه از خواص درمانی زیادی برخوردار می 

 .است b و c ین هایباشد و سرشار از ویتام

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با استقبال از برگزاری جشنواره محصوالت باغی در سطح روستاها، گفت: این مهم به 

 .تقویت تولید کمک کرده و موجب رونق اقتصادی مناطق روستایی می شود

شرقی این استان و در همسایگی با استان های بخش های الموت غربی و شرقی که جزو شهرستان قزوین هستند و در شمال 

گیالن و مازندران قرار دارند قطب تولید محصوالتی چون زغال اخته، فندوق و گیالس و گل گاو زبان در کشور به شمار می روند و 

 .رتبه های اول تا سوم را از این حیث به خود اختصاص داده اند

 .هزار هکتار آن را باغ ها تشکیل می دهند 04ورزی است که هزار هکتار زمین کشا 283استان قزوین دارای 

http://www.irna.ir/fa/News/84403005/ 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

گذاران برای توسعه زراعت دارویی گذاران برای توسعه زراعت دارویی یابد/ حمایت از سرمایهیابد/ حمایت از سرمایهمیمیهای پربازده توسعه های پربازده توسعه واحدهای دام سبک با نژادواحدهای دام سبک با نژاد

  ضروری استضروری است

گذاران های الزم از سرمایهیابد، گفت: حمایتهای پربازده توسعه میوزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه واحدهای دام سبک با نژاد 

  .برای تسریع در توسعه زراعت گیاهان دارویی ضروری است

از شرق استان تهران، محمود حجتی ظهر امروز در بازدید از مرکز اصالح نژاد دام سبک در شهرستان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وری با هدف افزایش درآمد خانوارهای روستایی و های سبک در راستای راهبرد افزایش بهرهور کردن دامفیروزکوه اظهار کرد: بهره

 .ار، کاهش فشار بر مراتع و تقویت پوشش گیاهی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی استدامد

یابد، افزود: واردات نژادهای با ویژگی چند های پربازده توسعه میبسته دام سبک با نژادوی با بیان اینکه واحدهای بسته و نیمه

 .الح نژاد مناسب استگیری و اصقلوزایی و خارج از فصل، تولید شیر بیشتر با هدف دور 

طور که صادرکننده مواد ژنتیکی دام سنگین در کشورهای منطقه هستیم با توسعه وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امیدوارم همان

 .بنیان دام سبک در توسعه مواد ژنتیکی دام سبک نیز به توان صادراتی برسیمهای دانشدامداری

گذاران های الزم از متقاضیان و سرمایههای مرتبط تأکید کرد: پشتیبانی و حمایتمعاونتها و حجتی خطاب به مدیران سازمان

 .برای تسهیل و تسریع در توسعه زراعت گیاهان دارویی ضروری است

 .ای تمهید شود که زنجیره تولید تا محصول نهایی به طور همزمان ایجاد و توسعه یابدوی اضافه کرد: امور باید به گونه

فرد کشور در اقلیم و تنوع گیاهان دارویی و مرتعی، ایران ظرفیت بسیار بهجهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به قابلیت منحصروزیر 

 .باال و مغفولی برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار دارد

ی روزافزون این محصوالت در حجتی خاطرنشان کرد: تولید سالم و ارگانیک گیاهان دارویی با رویکرد صادراتی با توجه به تقاضا

 .مصارف غذایی و نوشیدنی، دارویی و بهداشتی درجهان، ضرورت دارد

 .، کارشناسان و متقاضیان از این مزرعه الگویی و نمونه باید فراهم شودگذارانوی ادامه داد: زمینه بازدید سرمایه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000003 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  های ملی در هفته دولتهای ملی در هفته دولتنصیبی عشایر از افتتاح پروژهنصیبی عشایر از افتتاح پروژههای پرواری عشایر به بازار/ بیهای پرواری عشایر به بازار/ بیورود تدریجی دامورود تدریجی دام

 .های قابل افتتاح عشایری در سطح ملی نداریمتخصیص بودجه از سوی دولت، پروژهدلیل عدم در ایام هفته دولت امسال به

های قابل افتتاح عشایری در سطح ملی دلیل عدم تخصیص بودجه از سوی دولت، پروژهدر ایام هفته دولت امسال به

 نداریم.

های ملی در هفته دولت سال جاری عدم افتتاح پروژه وگو با خبرنگار ایانا ازمعاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر امروز در گفت

 های دولتی هستیم.های بخش عشایری عمرانی است، کامالً وابسته به تخصیصخبر داد و گفت: از آنجا که پروژه

جی وجود های قابل درهای تولیدی همچون شیالت، باغبانی، زراعت و... با تخصیص اعتبارات، پروژهمیرولی صفرزاده افزود: در بخش

خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: در سال جاری هنوز میزان اعتبارات استانی مشخص نشده است و از اعتبارات ملی نیز تخصیصی 

میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای بخش عشایری تصویب شده که هنوز مبلغی از آن تخصیص  30نداریم.صفرزاده ادامه داد: مبلغ 

های احداث انهار کشاورزی، ساخت ها همچون چهارمحال و بختیاری شش طرح در زمینهد: برخی استاننیافته است.وی تصریح کر

 اند.های کوچک را داشتهراه و تأمین آب اراضی کشاورزی و افتتاح پروژهایل

 برداری رسید.پروژه عمرانی کوچک به بهره 04صفرزاده یادآور شد: در ایام هفته دولت نیز در مناطق عشایری استان فارس 

 های عشایری به بازارتن گوشت دام 1777ورود 

های عشایری به بازار خبر داد و تأکید هزار تن گوشت حاصل از پرواربندی داممعاون توسعه و عمران سازمان امور عشایر از ورود پنج

حال ورود گوشت حاصل از آن به بازار ها به انجام رسید و در های عشایری امسال در سطح وسیعی از استانکرد: پرواربندی دام

های عشایر به بازار نباید در انتظار کاهش قیمت باشیم، بلکه مطمئن خواهیم هستیم.وی اظهار داشت: با ورود تدریجی گوشت دام

 بود که قیمت گوشت در بازار افزایش نخواهد داشت.

تن  000هزار و دام عشایری، میزان تولید گوشت قرمز ششهزار رأس  500صفرزاده در پایان گفت: در سال گذشته با پرواربندی 

تن به  500هزار و هزار رأس، هفت 000تا  300های پرواری به شود با افزایش تعداد دامبینی میافزایش یافت و امسال نیز پیش

 تولید گوشت قرمز افزوده شود./

http://www.iana.ir/fa/news/33333/%D3%88%D8%B0% 
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 تولیدات زراعی )سایر (

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  تولیدات دیم کشور با کمک دو سازمان بین المللی افزایش می یابدتولیدات دیم کشور با کمک دو سازمان بین المللی افزایش می یابد

میلیون هکتار  4دوره پنج ساله در سطح در یک « ایکاردا»وزیر جهاد کشاورزی گفت: با امضای تفاهم نامه با سازمان بین المللی 

 .درصدی تولیدات دیم کشور شود 45کشت دیم در پنج استان خشک توسعه می یابد که می تواند منجر به افزایش 

 0در یک دوره پنج ساله در سطح « ایکاردا»وزیر جهاد کشاورزی گفت: با امضای تفاهم نامه با سازمان بین المللی   

درصدی تولیدات دیم  01یم در پنج استان خشک توسعه می یابد که می تواند منجر به افزایش میلیون هکتار کشت د

 .کشور شود

افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور و »در آیین امضای اسناد پروژه  (گزارش ایانا، محمود حجتی امروز )شنبه  به

افزود: ما با سازمان های بین « ایکاردا و سیمیت»با مدیران کل « ایرانافزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در 

 .المللی که در زمینه تحقیقات محصوالت کشاورزی از جمله فائو که وابسته به سازمان ملل است، قراردادهای مختلفی داریم

« ایکاردا»رارداد با سازمان تحقیقات جهانی وی با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و دارای دیم زارهای فراوانی است، ادامه داد: ق

میلیون هکتار در پنج استان خشک کشور  4سال در سطح  3در زمینه محصوالت دیم در مناطق خشک منعقد شد که در مدت 

تولید درصد به افزایش بهره وری و پایداری  45حجتی ابراز امیدواری کرد: این اقدام بتواند طبق پیش بینی ها  .اجرایی می شود

 .کمک کند

وی افزود: سازمان ایکاردا مجموعه ای از بانک ارقام دیم جهان به شمار می رود که دارای متخصصان جهانی در بخش های مختلف 

 .است که و در چند دهه گذشته در پروژه های تحقیقاتی تولیدات دیم با ایران همکاری داشته است

ی که بین محققان، کارشناسان و کشاورزان ما با سازمان ایکاردا برقرار می شود در وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با پیوند

 .زمینه توسعه کشت دیم و پایداری تولید اقدامات ارزشمندی انجام دهیم

 تولید گندم و ذرت آبی توسط سیمیت در یک برنامه پنج ساله  

که مرکز آن در مکزیک است، مقرر شد در یک « سیمیت»ازمان وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین با انعقاد قراردادی با س

 .دوره پنج ساله در توسعه کشت گندم آبی و ذرت متمرکز شویم

، مبارزه با بیماری ها، کشاورزی حفاظتی برای پایداری تولید و «ژرم پالسم»وی اظهارداشت: این اقدامات می تواند در مسائل 

 .واقع شود و درنهایت افزایش بهره وری در تولید را برای ما به همراه داشته باشدجلوگیری از مشکالت زیست محیطی موثر 

وی اضافه کرد: تالش داریم با کمک سازمان های بین المللی ایکاردا و سیمیت بتوانیم این پیوند و ارتباط را بین محققان داخلی و 

 .خارجی و کشاورزان در مزارع کشور دنبال کنیم

http://www.iana.ir/fa/news/32000/%D8%AA%D3%88%D3%82%DB%8C% 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

کشور/ کشور/ هزار تن چغندرقند در هزار تن چغندرقند در   577577استان کشور/ تولید یک میلیون و استان کشور/ تولید یک میلیون و   ۱۱۱۱توسعه کشت پاییزه چغندرقند در توسعه کشت پاییزه چغندرقند در 

  میلیارد ریالی چغندرقندکاران پرداخت شودمیلیارد ریالی چغندرقندکاران پرداخت شود  17771777مطالبات بیش از مطالبات بیش از 

 .شودهزار هکتار چغندرقند پاییزه کشت می 08استان کشور و در سطحی معادل  00در کشت پاییزه امسال در 

 شود.هزار هکتار چغندرقند پاییزه کشت می ۱1استان کشور و در سطحی معادل  ۱۱در کشت پاییزه امسال در 

وگوی خود در سمت جدید با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر جری طرح چغندرقند و شکر معاونت زراعت امروز در نخستین گفتم

گفت: با توجه به ضرورت خوداتکایی شکر در کشور با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دفتر طرح چغندرقند و شکر، اواخر تیرماه سال 

 جاری آغاز به کار کرد.

استان  00نی افزود: توسعه کشت پاییزه با توجه به مسئله کمبود آب در کشور رو به گسترش است و برنامه ابالغی برای علیرضا یزدا

هزار هکتار از اراضی کشور به کشت پاییزه اختصاص ریزی شده است.وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ششکشور برنامه

ها، آب، سموم و کودهای شیمیایی در تناوب زراعی و اثرات آن در کاهش آفات و بیمارییافت و امسال با توجه به نقش این گیاه در 

هایی همچون گلستان، هزار هکتار خواهد شد.یزدانی ادامه داد: استان 30به  0202هزار هکتار کشت و تا افق  08سطحی معادل 

مند از این کشت خواهند شد و در پاییز سال جاری بهره اندخراسان شمالی و کرمانشاه که تاکنون سابقه کشت چغندرقند را نداشته

 شود.های خوزستان، فارس، ایالم، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اردبیل و... کشت انجام میعالوه بر آن در استان

یت بذر منوژرم از هزار یون 38هزار یونیت بذر وارداتی تدارک شد، امسال  03وی تصریح کرد: در حالی که در سال گذشته 

 کشورهای آلمان، فرانسه، آمریکا، سوئد، بلژیک و هلند در حال ارسال به کشور است.

 یزدانی یادآور شد: عالوه بر ارقام فوق، چهارهزار یونیت بذر تولیدشده در کشور نیز به زیر کشت خواهد رفت.

 آغاز برداشت چغندرقند بهاره از هفته آینده

بینی ر معاونت زراعت از آغاز برداشت چغندرقند بهاره از هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: پیشمجری طرح چغندرقند و شک

 هزار تنی رقم بخورد. 300رو باشیم و در کشت بهاره و پاییزه، تولید یک میلیون و درصد افزایش تولید روبه 40شود با می

 هزار تن محصول در کشور تولید شد. 545یک میلیون و  وی اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع کشت بهاره و پاییزه

شده، مناسب مناطق شود و بذور تدارکرقم تجاری چغندرقند در عرصه کشت می 40یزدانی همچنین گفت: در سال زراعی جدید 

 مختلف کشور است.

 تومانی برای چغندرقند پاییزه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۳77پیشنهاد قیمت 
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چغندرقند و شکر معاونت زراعت افزود: چغندرقند مشمول خرید تضمینی از سوی دولت است و مسئله پرداخت مجری طرح 

 همچنان باقی مانده است. 0332و  0333های التفاوت باقیمانده از سالمابه

ریم تا پیش از آغاز کشت التفاوت پرداخت کند که امیدواهزار میلیارد ریال بابت مابهوی خاطرنشان کرد: دولت باید بیش از پنج

تومان خریداری شد و  400جدید تسویه حساب انجام شود.یزدانی ادامه داد: در سال گذشته هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه با قیمت 

 تومانی را داده است که امیدواریم به تصویب شورای اقتصاد برسد. 300امسال وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت 

 اندازد./ریع در پرداخت مطالبات چغندرکاران، رسیدن کشور در رسیدن به اهداف خوداتکایی شکر را به جلو میوی تصریح کرد: تس

http://www.iana.ir/fa/news/33308/%D8%AA%D3% 

 
 تولیدات زراعی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

هزار هکتار به سطح کشت مکانیزه کلزا در هزار هکتار به سطح کشت مکانیزه کلزا در   ۱17۱17کشت منسجم مکانیزه کلزا کلید خورد/ افزوده شدن کشت منسجم مکانیزه کلزا کلید خورد/ افزوده شدن نهضت نهضت 

  کشورکشور

هزار هکتار به سطح کشت مکانیزه این  050های کلزا تا پیش از آغاز فصل کاشت در عرصه، دستگاه از کارنده 000با افزوده شدن 

 .شودمحصول افزوده می

هزار هکتار به سطح کشت  ۱17های کلزا تا پیش از آغاز فصل کاشت در عرصه، کارندهدستگاه از  077با افزوده شدن 

 شود.مکانیزه این محصول افزوده می

ریزی منسجم کشت مکانیزه کلزا در کشور وگو با خبرنگار ایانا از برنامهرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت

 کشت مکانیزه کلزا به نحو مطلوبی در حال عملیاتی شدن است. ریزی منسجمخبر داد و گفت: برنامه

کارگیری بذرکارهای ویژه کلزا در کشور و لزوم بههای روغنی بهکامبیز عباسی افزود: با توجه به اهمیت توسعه کشت مکانیزه دانه

 های جدیدی کلید خورد.های روغنی، برنامهتخصصی با همکاری این مرکز و مجری دانه

 ریزی فنی و تخصصی مبتنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر تولید داخل اجرایی خواهد شد.طرنشان کرد: این برنامهوی خا

های کاشت کلزا در کشور کنندگان ماشینعباسی ادامه داد: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور با فراخوان سراسری از کلیه عرضه

های کلزا شامل دارا بودن مخزن مجزا، قابلیت کاشت دو تا پنج کیلوگرم بذر در نیاز کارندهخواست ضمن اعالم الزامات فنی مورد 

تا  03هکتار، دارا بودن موزع مخصوص بذور ریزدانه، دارا بودن مکانیسم ثبت یکنواخت عمق کاشت و قابلیت تنظیم فواصل کاشت 

 کنند.متری اعالم آمادگی میسانتی 50

های خود های کاشت کلزا اعالم آمادگی کرده و متقاضی بازدید، آزمون و ارزیابی کارندهکنندگان ماشینوی تصریح کرد: کلیه عرضه

 شدند.

 رسدهزار هکتار می 077سطح کشت مکانیزه کلزا به 

تگاه دس 300رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآور شد: پس از بازدید از هفت شرکت تولیدکننده کارنده کلزا، بیش از 

 ماشین کارنده کلزا تا این تاریخ با نصف قیمت در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

هزار هکتار به سطح کاشت  050های کلزا تا پیش از آغاز فصل کاشت، دستگاه از کارنده 000عباسی تأکید کرد: با عرضه 

 کلزا افزوده خواهد شد.مکانیزه
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هزار هکتار بود که امسال برای تحقق اهداف  30کشت مکانیزه کلزا در کشور وی در پایان اظهار داشت: سال گذشته سطح زیر 

 هزار هکتار خواهد رسید./ 400اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خوداتکایی تولید روغن در کشور، این سطح به بیش از 

na.ir/fa/news/http://www.ia32032/%D3%83%D3%80%D8%B3% 

 

 

 

 

 

 
 تولیدات زراعی

 ایرنا 13/06/1395 :تاریخ خبر

  درصد افزایش می یابد درصد افزایش می یابد   0101تولیدات دیم کشور با کمک دو سازمان بین المللی تولیدات دیم کشور با کمک دو سازمان بین المللی 

 ۱در یک دوره پنج ساله در سطح « ایکاردا»وزیر جهاد کشاورزی گفت: با امضای تفاهم نامه با سازمان بین المللی  -ایرنا -تهران

  .درصدی تولیدات دیم کشور شود 25میلیون هکتار کشت دیم در پنج استان خشک توسعه می یابد که می تواند منجر به افزایش 

افزایش بهره وری نظام های تولیدی »نا، محمود حجتی امروز)شنبه( در آیین امضای اسناد پروژه به گزارش خبرنگار اقتصادی ایر

افزود: ما با  «*ایکاردا و سیمیت»با مدیران کل « غالت محور و افزایش بهره وری گندم و نظام های زراعی گندم بنیان در ایران

رزی از جمله فائو که وابسته به سازمان ملل است، قراردادهای سازمان های بین المللی که در زمینه تحقیقات محصوالت کشاو

وی با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و دارای دیم زارهای فراوانی است، ادامه داد: قرارداد با سازمان تحقیقات .مختلفی داریم

میلیون هکتار در پنج استان  4 سال در سطح 3در زمینه محصوالت دیم در مناطق خشک منعقد شد که در مدت « ایکاردا»جهانی 

درصد به افزایش بهره وری و  45حجتی ابراز امیدواری کرد: این اقدام بتواند طبق پیش بینی ها  .خشک کشور اجرایی می شود

وی افزود: سازمان ایکاردا مجموعه ای از بانک ارقام دیم جهان به شمار می رود که دارای متخصصان .پایداری تولید کمک کند

 .جهانی در بخش های مختلف است که و در چند دهه گذشته در پروژه های تحقیقاتی تولیدات دیم با ایران همکاری داشته است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با پیوندی که بین محققان، کارشناسان و کشاورزان ما با سازمان ایکاردا برقرار می شود در 

 .تولید اقدامات ارزشمندی انجام دهیم زمینه توسعه کشت دیم و پایداری

 تولید گندم و ذرت آبی توسط سیمیت در یک برنامه پنج ساله  **

که مرکز آن در مکزیک است، مقرر شد در یک دوره پنج ساله « سیمیت»حجتی ادامه داد: همچنین با انعقاد قراردادی با سازمان 

 .در توسعه کشت گندم آبی و ذرت متمرکز شویم

، مبارزه با بیماری ها، کشاورزی حفاظتی برای پایداری تولید و «ژرم پالسم»داشت: این اقدامات می تواند در مسائل وی اظهار

 .جلوگیری از مشکالت زیست محیطی موثر واقع شود و درنهایت افزایش بهره وری در تولید را برای ما به همراه داشته باشد

با کمک سازمان های بین المللی ایکاردا و سیمیت بتوانیم این پیوند و ارتباط را بین وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: تالش داریم 

 .محققان داخلی و خارجی و کشاورزان در مزارع کشور دنبال کنیم

حجتی با بیان اینکه امنیت غذایی کشور مورد توجه و تاکید مسئوالن عالی رتبه نظام جمهوری اسالمی ایران است، یادآورشد: ملت 

 .ان در گذشته نیز باوجود خشکسالی و گرم بودن هوا با تکیه بر محصوالت کشاورزی ثروتمند بودندایر
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وی تاکید کرد: توسعه همکاری ها با مراکز تحقیقات بین المللی می تواند موجب دستیابی به علم، دانش، تکنولوژی و فناوری های 

 .ی شودنوین و پایداری تولید غالت از جمله گندم در بخش کشاورز

http://www.irna.ir/fa/News/84405323/ 
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 خرما 

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

ها ها کشور/ فرسوده بودن نخلستانکشور/ فرسوده بودن نخلستانهزار تنی خرما در هزار تنی خرما در   ۱17۱17هزار تن از تولید یک میلیون و هزار تن از تولید یک میلیون و   077077صادرات صادرات 

  ترین مشکل خرماترین مشکل خرمابزرگبزرگ

 .بینی استهزار تن در سال جاری قابل پیش 050هزار هکتاری بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  400از سطح 

 هزار تن در سال جاری قابل ۱17هزار هکتاری بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  077از سطح 

 بینی است.پیش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتهای گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه

هزار هکتار آن بارور است تولیدی معادل یک  400هزار هکتار که  430های خرما با سطح زیر کشتی معادل این خبر گفت: باغ

 اند.بینی کردههزار تن را قابل پیش 050میلیون و 

 های جنوبی کشور آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.های استانپور افزود: برداشت خرما از نخلستانابوالقاسم حسن

جنوبی کشور وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری به غیر از بیماری خشکیدگی خوشه خرما، حرارت باال در برخی مناطق 

 هایی را وارد کرد که البته به کاهش تولید منجر نشد.آسیب

های گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بیشترین مشکلی که باغهای گرمسیری و نیمهمدیرکل دفتر میوه

 های قدیمی قدم برداریم.و جایگزینی باغهای فعلی است که باید به سمت اصالح رو هستند، فرسوده بودن باغخرما با آن روبه

های مناسب رود با تخصیصهای قدیمی نیازمند اعتبار هستیم که امید میپور تصریح کرد: برای جایگزینی و اصالح باغحسن

 های قدیمی بیش از این ظرفیت افزایش تولید ندارد.بتوانیم میزان عملکرد در واحد سطح را افزایش دهیم چون باغ

 کنیم.بینی میهزار تنی تولید خرما را پیش 000هزار هکتار باغ جدید، افزایش دآور شد: در سال جدید با اضافه شدن یکوی یا

هزار تن از محصول خرمای تولیدشده در کشور به سایر  400شود،بینی میپور در پایان تأکید کرد: در سال جاری پیشحسن

 کشورها صادر شود.

مردادماه نیز ادامه داشته باشد و  05شد تا بینی میدر روزهای سوم و چهارم تیرماه بسیار باال بود و پیشگفتنی است، گرمای هوا 

اند و به گفته مدیر درجه را نیز ثبت کرده 54های هواشناسی تا درجه برآورد شده و ایستگاه 30صورت غیررسمی تا این افزایش به

 از بین رفته است./درصد خرمای دلگان  80جهاد کشاورزی دلگان 

http://www.iana.ir/fa/news/32005/%D8%B5%D8%A0% 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  گالیه کشاورزان از مطالبات پرداخت نشده در خرید تضمینی گندم گالیه کشاورزان از مطالبات پرداخت نشده در خرید تضمینی گندم 

به دست شماست/ به جای تقدیر از کشاورزان، پول گندم را ندادند در حالی که طبق سیاست اقتصاد آقای وزیر چشم کشاورزان 

خود گالیه دارند و در  مقاومتی تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یکساله

  .ندفصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هست

، گندم به عنوان مهمترین کاالهای استراتژیک و خوراک اصلی عامه مردم ایران، فاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

تأکید ویژه  گذاران کالن نظام بوده تا جایی که مقام معظم رهبری بر توسعه در کاشت این محصولهمواره مورد توجه سیاست

روند که های تولید و صادرات گندم به شمار میامروزه در دنیا کشورهایی همچون روسیه و آمریکا به عنوان بزرگترین قطب.داشتند

های های انجام شده و بارشگذاریگوشه چشمی هم برای صادرات محصوالتشان به بازار ایران دارند، اما خوشبختانه با سیاست

میلیون تن عبور  00ایم، تا جایی خرید تضمینی گندم از مرز اره در تولید محصول گندم به خودکفایی رسیدهمناسب امسال دوب

های خاص اما این تنها یک طرف ماجراست، چرا که کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی از جمله گندم حاشیه.استکرده

تواند در جه نرم کند و تسویه به موقع مطالبات کشاورزان از سوی دولت میخود را دارد که کشاورز باید به تنهایی با آن دست و پن

ماه از تحویل گندم به شرکت بازرگانی  4امسال متأسفانه شاهد آن هستیم که علیرغم گذشت .بهبود عملکرد کشاورزان مؤثر باشد

هزار  02گوید، از بازرگانی دولتی می دولتی هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است، اگر چه علی قنبری مدیرعامل شرکت

هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و به  3ایم میلیارد تومان بهای گندم که به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده

 .دنبال راهکاری از جمله فروش اوراق بهادار )اوراق سلف موازی( برای تسویه مطالبات کشاورزان هستیم

دهد که تا پایان شهریور مطالبات کشاورزان تسویه شود. البته مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی ا هم میوی این قول ر

 برای کشاورزان خبر می 05به  08درصدی سود تسهیالت بانکی از  3هم از ارائه راهکارهایی همچون کارت اعتباری نهاده و کاهش 

کند، چرا که کشاورز باید مطالبات ضوع از قول، وعده، وعید و کاغذبازی عبور مینشینیم موپای درد دل کشاورزان که می.دهد

 .کارگران و بانک را بپردازد و دسترسی به روزنامه و اینترنت ندارد که هر روز با وعده مسئوالن دل خوش شود

در مورد پرداخت مطالبات از جالل شاهسوند اهل خدابنده زنجان که خود کشاورز نمونه کشوری در تولید محصول گندم است، 

میلیون تومان به صورت  20ام و تنها تن گندم بذری و خوراکی را تحویل داده 430گوید: دو ماه است که سوی دولت می

میلیون تومان به من پرداخت کنند و از این رقم باید  350افزاید: این در حالی است که باید وی می.امالحساب دریافت کردهعلی

 .یون تومان آن را به بانک کشاورزی که بدهکار هستم، بپردازممیل 400
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رسد، بلکه استرس بابت پرداخت بدهی که هر روز از به گفته این کشاورز نمونه، از تمام زحمات تولید محصول، نه تنها پول نمی

ایم، داریم که هر بار مراجعه کردهگوید فقط به اتحادیه شرکت تعاونی روستایی دسترسی او می.ورند، نصیبش شده استآبانک می

ها به ما ربطی ندارد و در نتیجه ما گویند ما فقط نگهدارنده گندم هستیم و پرداختایم و سیلوها هم میجواب درستی نگرفته

م گوید و این که اگر پول کشاورزان پرداخت نشود، کاو از نزدیک شدن فصل کشت جدید گندم می .ایم و یک عالمه بدهیمانده

نعمت اهلل عدالتیان کشاورز دیگری است که او هم چند سال پیش به خاطر  .مانده که فقط یک طناب بخریم و خودمان را دار بزنیم

نمونه کشوری شدنش در بخش کشاورزی از دست آقای وزیر لوح تقدیر گرفته است، اما حاال او مانده و لوح قاب شده بر دیوار و 

 400گوید، یک زمانی قبل از آنکه دولت به فکر بیفتد او می .ول و تسویه طلب بانک فروخته استهایی که بابت نداشتن پزمین

برابر شد، اما حاال کار  2ام و نتیجه آن شد که برداشت محصول از هر هکتار ام را بهسازی و تسطیح کردههای زراعیهکتار از زمین

ان وامی که از بانک گرفتم، باید یک میلیارد تومان با سود پس بدهم و در میلیون توم 200به جایی رسیده است که باید به ازای 

کند که کار به جایی رسیده که به جای این کشاورز نمونه کشوری تصریح می .امام را فروخته و پول بانک را دادهنتیجه مزرعه

گیرم و گذران زندگی حقوق کارمندی میها را فروخته، پول آن را در بانک گذاشته و سود آن را در حد یک کشاورزی زمین

این کشاورز است که مانند یک بچه او معتقد است، کشاورزی کشور در مرحله کاشت، داشت و برداشت متولی ندارد و .کنممی

پذیری در این زمینه وجود دارد، چرا و کسی نیست ببیند چقدر ریسکیتیم خود همه مسئولیت کارش را باید به عهده بگیرد 

 .رخی افراد واردات محصوالت کشاورزی آن قدر زیر زبانشان مزه کرده که دیگر به فکر سرما و گرمای کشاورز نیستندکه ب

های مختلف بر به گزارش خبرنگار فارس، نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب اسالمی سالهاست، به شکل

میلیارد دالری که صرف واردات کنجاله و سویا از کشورهای خارجی  2شود به جای می شود وآن تأکید دارند، با شعار محقق نمی

ها از بین برود و ها و بی توجهیشود، ابتدا پول کشاورزان کشور را پرداخت کرد، چرا که اگر کشاورزی با همین ندیده شدنمی

ن الزم است که دوباره بتوانیم بخش کشاورزی کشور را واردات که سود برخی در آن نهفته است، جای تولید را بگیرد، سالها زما

 .دارو پس از مر  سهراب خواهد بودشاید با میلیاردها میلیارد تومان هزینه دوباره احیا کنیم که دیگر نوش

 به قول محمد فرخی یزدی،

 تا حیات من به دست نان دهقان است و بس

 جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس

 ان خواجه پندارد که باشد میزبانبر سر خو

 .غافل است از این که خود مهمان دهقان است و بس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350308000300 
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 خشکسالی

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۹ : تاریخ

  نیمی از زمین های کشاورزی در معرض تبدیل شدن به بیابان است نیمی از زمین های کشاورزی در معرض تبدیل شدن به بیابان است 

 050هایی با بارش کمتر از درصد اراضی کشور را سرزمین 25ریزی و اقتصاد کشاورزی اعالم کرد: مؤسسه پژوهش های برنامه

  .درصد اراضی در معرض تبدیل شدن به بیابان است 50متر تشکیل داده و بیش از میلی

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نتیجه پژوهشی با موسسه پژوهش های برنامه  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .منتشر شد« تحلیل استفاده از مواد شیمیایی بر منابع پایه و محیط زیست»عنوان 

شهرنشینی وتخریب محیط زیست نیز بیشتر شده و اثرات گوناگونی را در کره رشد صنعتی شدن، جمعیت، همگام با روند روبه

دهد که بشر بخش به دست آمد، نشان میهای حیاتزمین به وجود آورده است. اطالعات جدیدی که از ظرفیت نگه داشت سیستم

موجبات تخریب و آلودگی آنها را فراهم  در راه استفاده از منابع طبیعی و زیست محیطی راه افراط را پیش گرفته و به طرق مختلف

های نه چندان دور جمعیت انسان اندک بوده لذا اثرات تخریبی بشر در محیط زیست بیشتر محلی بود و در گذشته.آورده است

ر آوری، تبعات فعالیتش دیگتبعات آن تأثیر چندانی در محیط زیست نداشت، اما در دو قرن اخیر با افزایش جمعیت و قدرت فن

های اسیدی و... موجودیت حیات را در کره محلی نبوده و حوزه نفوذ و آثار آن به صورت بروز انواع آلودگی، تخریب الیه ازون، باران

زمین با تهدیدهای جدی مواجه نموده است. مجموعه مسائل فوق، جامعه بشری را در برابر این سؤال قرار داده است که؛ ظرفیت 

 دهد؟های بدون حد و مرز را مید در کره زمین، تا چه اندازه اجازه فعالیتمنابع زیست محیطی موجو

های حیاتی محیط زیستی، میزان فشار بر محیط زیست، میزان های ثبات در نظامپایداری محیط زیستی نشانگر شاخص

ها نشان دهنده وضعیت کشور رتبهالمللی است و این پذیری انسانی، میزان توسعه انسانی و اجتماعی و میزان همکاری بینآسیب

توان دریافت که وضعیت جغرافیایی ایران )مثالً قرار گرفتن در منطقه تر به عوامل بروز این مشکالت میایران است. با نگاهی دقیق

 .ستتواند باشد، بلکه عوامل مدیریتی نیز در بروز یا تشدید این مشکالت سهیم ااقلیمی خشک( تنها عامل این مشکالت نمی

گستردگی اثرات مواد شیمیایی و مقابله با آثار سو آن بر منابع پایه و محیط زیست، به منظور رسیدن به اهداف محیط زیستی از 

ریزی هدفمند و به کارگیری ابزارهای مناسب برای یافتن آید و مستلزم مطالعات همه جانبه، برنامههای مهم به شمار میدغدغه

 .ها استا رفع این خسارتراهکارهایی برای کاهش ی

 :هایافته خالصه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های عمیقی را در سیمای باشد که ادر خالل سالیان متمادی دگرگونیهای انسانی در ایران میترین فعالیتکشاورزی یکی از قدیمی

تا خوداتکایی در  این سرزمین پدید آورده است. الزامات ناشی از رشد جمعیت در چند دهه اخیر و ضرورت تأمین غذا باعث گردیده

 .های توسعه کشور مطرح شودبخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از مسائل اساسی در برنامه

پیامدهای زیست محیطی نامطلوب نظیر آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از مصرف مواد شیمیایی، باعث شده که برکیفیت و :چکیده

انسان، حیوان، گیاه و بناها به وجود آورد. براساس مطالعات صورت گرفته در  چرخه طبیعی اثر گذارد و اثرات زیانباری برای زندگی

درصد کل درآمد ناخالص  5های اخیر، میزان تخریب منابع طبیعی تجدید شونده کشور و خسارت ناشی از آلودگی مجموعًا سال

اردهای جهانی باالتر است، منابع دریایی در ملی برآورد شده است. میزان آلودگی هوا در شهرهای بزر  به ویژه تهران از استاند

های سطحی، زیرزمینی و اند. منابع آبها به شدت در معرض تخریب قرار گرفتهرویه و افزایش آلودگیهای بیبردارینتیجه بهره

یک چالش اساسی،  ها از نظر کمی و کیفی تنزل یافته و به عنوانرویه و ورود انواع آالیندههمچنین خاک در نتیجه استفاده بی

 .بسیاری از جوامع را تحت تأثیر قرار داده است

دهند. دهی خود را از دست میخیز موجود نیز در نتیجه سومدیریت به طور مرتب، حاصلخیزی و بهرهاراضی حاصل

اراضی درصد  17متر تشکیل داده و بیش از میلی ۱17هایی با بارش کمتر از درصد اراضی کشور را سرزمین 41حدود 

اکثر مراتع بیش از ظرفیت تحمل خود مورد چرا قرار گرفته و به تدریج  .کشور در معرض تبدیل شدن به بیابان است

ها و تخریب منابع پایه در فرآیندهای تولیدی، زیربنایی و خدمات یابد. کاهش و پیشگیری از تولید آالیندههای آنها تنزل میقابلیت

های صنعت، های ملی و قوانین مرتبط و اثرگذار بر محیط زیست در بخشها و طرحها، برنامهراهبرد سیاستو بازنگری و اصالح در 

هایی است کشاورزی، آب، حمل و نقل، انرژی، عمران شهری و روستایی به منظور مقابله با روند روبه رشد تخریب، مجموعه راه حل

 .های منابع پایه باید به آن توجه شودزیربخش که در جهت رسیدن به توسعه پایدار برای هر یک از

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000032 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  استان پیشرو در حوزه کشاورزی مشکل کم آبی دارنداستان پیشرو در حوزه کشاورزی مشکل کم آبی دارند  44منابع آبی /منابع آبی /ضرورت مدیریت ضرورت مدیریت 

درصد از محصوالت کشاورزی را تولید می کنند  28یک کارشناس کشاورزی گفت: استان های هرمزگان، بوشهر، گلستان و فارس 

 .این در حالی است که استانهای فوق از بحران کم آبی رنج می برند

، در خصوص بحران  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهحوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار کاوه زرگران کارشناس کشاورزی 

به خوبی انجام نمی شود و این سوء مدیریت منابع آبی اظهار داشت:مدیریت منابع آبی توسط سازمان ها و وزارتخانه های متولی 

 .مسئله بحران آب در کشور را جدی کرده است

سال گذشته اختالالتی در چرخه محیط زیست بوجود آورده  30وی با بیان اینکه برداشت های بی رویه از منابع تجدید ناپذیر طی 

دید ناپذیر اضافه برداشت داشتیم و تداوم این امر سبب میلیارد متر مکعب آب از منابع تج 000است، گفت: در این مدت مجموعا 

 و پدیده فرونشست زمین اتفاق بیفتد.  شده تا اکثر سفره های آب زیر زمینی خشک

استان فارس، هرمزگان، بوشهر و گلستان در مرز بحران کم آبی قرار  2زرگران تصریح کرد: طبق آمار اعالم شده از سوی وزارت نیرو 

 درصدی در تولید محصوالت کشاورزی را دارا هستند. 28در حالی است که استان های مذکور سهم گرفته اند این 

 وی در پایان گفت: باید سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه برای مدیریت منابع آب برنامه ریزی های بلند مدتی داشته باشند.

http://www.yjc.ir/fa/news/5052005/%D8%B3%D8%B0%D3% 
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 روغن

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

  صادرات روغن ذرت به پاکستانصادرات روغن ذرت به پاکستان

 .است تن روغن ذرت صادر شده 400، 35ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .صادر شده است  تن روغن ذرت400، 35

 .برای کشور ارز آوری داشته است 42،338،028،853و ارزش ریالی 808،480گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 14,611 442,348,025 8,595 پاکستان 1

 54,536 1,652,667,240 32,080 پاکستان 2

 683,823 20,839,873,345 121,316 پاکستان 3

 65,317 2,003,860,243 38,423 پاکستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5050333/%D8%B5%D8%A0%D8%AF%D8%B 
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 روغن

 جوانخبرنگاران  - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  !!صادرات روغن حیوانی به آمریکاصادرات روغن حیوانی به آمریکا

 .هزار تن روغن حیوانی به آمریکا صادر شده است 3ماه منتهی به تیرماه سال جاری  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیرماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .تن روغن حیوانی به کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، ترکمنستان و... صادر شده است 434سال جاری 

 .را برای کشور به همراه داشته است 40،043،403،455ارزش ریالی و  334،400گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دالری  

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 6,760 204,469,720 4,000 آذربایجان 1

امارات متحده  1

 عربی

20,220 2,143,269,450 70,770 

 57,000 1,725,675,000 38,000 ترکیه 1

 6,760 204,800,960 4,000 آذربایجان 2

 164,500 4,988,791,500 47,000 ترکیه 2

 78,645 2,386,797,105 22,470 ترکیه 2

 36,076 1,100,785,120 25,000 آذربایجان 3

ایاالت متحده  3

 آمریکا

3,000 228,975,000 7,500 

 87,500 2,657,375,000 25,000 ترکیه 3
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 70,000 2,137,100,000 20,000 ترکمنستان 3

 6,760 208,140,400 4,000 آذربایجان 4

 70,000 2,137,100,000 20,000 ترکمنستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5033033/%D8%B5%D8%A0%D8%AF% 
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 سالمت

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  هزار کودک ایرانیهزار کودک ایرانی  ۱17۱17سوء تغذیه سوء تغذیه 

میلیون و شود یکشوند، قطع می اند یارانه خانوارهایی که مانع تحصیل فرزندانهزار کودک در ایران فاقد شناسنامه050تا  50

 شونددار میهزار کودک بازمانده از تحصیل شناسنامه000گیرند وزیر رفاه: هزار کودک در کشور دیپلم نمی300

هایشان هنوز تحت حمایت هزار کودک ایرانی سوءتغذیه دارند؛ کودکانی که خیلی050آمارها حکایت از این دارد که   |شهروند

امور اجتماعی هنوز برای طوری که براساس اعالم معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اند، بهنهادهای حمایتی قرار نگرفته

   .هزار نفر از این کودکان، اقدامی انجام نشده است30

وضعیت تغذیه ایرانیان، درست از همان روزی که معاون وزیر بهداشت آماری از گرسنگی درکشور داد، یعنی از اواخر مردادماه، به 

ای از سیاری، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درجلسهاکبر موضوع قابل توجهی تبدیل شد. بیست و ششم مردادماه بود که علی

هرچند که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، « این افراد نان خوردن ندارند.»درصد ایرانیان خبر داده و گفته بود که: 30گرسنگی 

. احمد میدری، چند روز کار و رفاه اجتماعی این موضوع را درست ندانست و تأکید کرد که آمار فقر خوراکی درکشور پایین است

خیلی از افرادی که دارای درآمد هستند به دلیل سبک زندگی نادرست »   :های معاون وزیر بهداشت، تأکید کرد کهپس از صحبت

 درصد است. استناد او به مطالعات انجام2تغذیه ناشی از فقر در ایران حدود او این را هم گفته بود که سوء« تغذیه هستند.دچار سوء

 .سال اشاره کرده بود5درصدی کودکان زیر 2،0وزنی بود که به کم 4000سال شده در

حاال پس از گذشت نزدیک به دوهفته از گزارش معاون وزیر بهداشت، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، 

های دیگری درباره وضع تان فارس، صحبتهای اجتماعی اسدرجلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب

هزارنفر 30از این تعداد » تغذیه هستند، گفت: هزار کودک درکشور، مبتال به سوء050که تغذیه در ایران کرد. او با بیان اینسوء

 «.اندهزارنفر هنوز تحت پوشش قرار نگرفته30تحت پوشش هستند اما 

ها بسنده کرد و در ازسوی معاون وزیر بهداشت را نادرست اعالم کرده بود، به همین توضیحشده او که پیش از این آمارهای ارایه 

های اجتماعی ازجمله مواردی است شفاف نبودن وضع آسیب»های اجتماعی را نامطلوب توصیف کرد: ادامه این جلسه، روند آسیب

او ادامه داد: « م، یک قدم به سمت رفع مشکالت برداشتیم.که باعث بروز مشکل شده و هر زمان ما این وضع را صادقانه قبول کردی

های اجتماعی درکشور شفاف نیست و توزیع جغرافیایی آسیب اجتماعی نداریم، چراکه کد پستی ایرانیان نیز مشخص آسیب»

 «.کنندنیست و با تغییر مکان کدپستی جدید را اعالم نمی
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ازدواج، یک  2،5ازدواج، یک مورد طالق ثبت شده، اما امروز از هر  8از هر  85سال در»او به وضع طالق درکشور هم اشاره کرد: 

درکنار همه اینها موضوعی که »کننده خواند: او روند افزایش اعتیاد و کاهش سن ابتال به آن را نگران« مورد طالق را شاهد هستیم.

به گفته میدری، تحقیقات نشان « ه اعتیاد رسیده است.وجود دارد، این است که عامل شیوع بیماری ایدز از طریق روابط جنسی ب

 .توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانسترو نمیدرصد از معتادان شاغل هستند، از این40دهد می

اگر دو فرد خارجی درکشور »های اجتماعی آنها زد: های دیگری هم درباره وضع کودکان و آسیباین مسئول در وزارت رفاه، حرف

کند اما اگر یکی از زوجین خارجی باشد، کارت ایرانی برای فرزندشان ای فرزند شوند، دولت برای کودک کارت ایرانی صادر میدار

درکنار این »  :او ادامه داد « هزار کودک بدون کارت هویت درکشور داریم.050تا  50شود، به همین دلیل امروز بین صادر نمی

براساس اعالم میدری، « نامه تحت پوشش کمیته امداد هستند که این موارد جای نگرانی دارد.هزار کودک بدون شناسآمار، یک

اکنون درکشور، فقر شدید با گستردگی کم نیز وجود دارد، هرچند که روند رو به رشد اعتیاد، کاهش سن، فروش کودک زیر هم

 .هزار نفر و نداشتن شناسنامه هم از دیگر مشکالت استیک

هزار 300میلیون وسال حدود یکدر هر»هزار کودک بازمانده از تحصیل درکشور وجود دارد، تأکید کرد: 350که یان اینمیدری با ب

رود. اگرچه آمار واقعی شوند. این آمار بسیار باالیی برای ایران به شمار میایرانی موفق به پایان کامل تحصیل و گرفتن دیپلم نمی

 «.اشدممکن است باالتر از اینها ب

هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان فارس خبر داد و به طرحی اشاره کرد که قرار است در این استان 40او در ادامه از وجود 

اندازی کنیم که با بار راهقرار است در استان فارس طرحی را برای نخستین»برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل اجرا شود: 

روند و دراین راستا درمرحله اول با خانواده آنها تماس کارت ملی افراد مشخص شده که چه کودکانی به مدرسه نمیتوجه به شماره 

عنوان یک مجرم با خانواده برخورد شود و به آنها کمک نیز خواهد شد اما اگر دوباره فرزند خود را به مدرسه نفرستادند، بهگرفته می

 «.شودطع میشود و حتی یارانه آنها نیز قمی

 هزار کودک بازمانده از تحصیل000دارشدن شناسنامه

هزار کودک بازمانده از تحصیل درکشور اشاره 350هزار کودک بدون کارت هویت و وجود 050تا  50معاون وزیر رفاه به زندگی 

المللی تأمین اجتماعی صحبت کرد، این درحالی است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سمینار فنی بین

درکنار این موضوع، امکانات رفاهی و تحصیلی برای » هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد: 000دارشدن کرد، از شناسنامهمی

 «.اتباع کشورهای مختلف نیز که تعداد آنها زیاد است، درنظر گرفته شده است

مطالعات در ایران نشان داد که تله فقر درحوزه درمان بسیار »رکشور اشاره کرد: هایش به وضع درمان دوزیر رفاه در ادامه صحبت

هایی برای کاهش مشکالت درمانی افراد انجام شده و گسترش بیمه درمان، ریزیعمیق و قابل توجه است و برهمین اساس برنامه

حاشیه شهرهای بزر  گسترش دهد و با قراردادن طوری که تأمین اجتماعی موظف شد مراکزدرمانی خود را درپروژه دولت بود، به

رسد، با میلیون می00نشین بدون شغل که تعدادشان به گر دیگر درکنار تأمین اجتماعی، کارگران غیررسمی و حاشیهسازمان بیمه

 «.هزارتومان بیمه شدند33سرانه 

طوری که از بیمه اجتماعی و بازنشستگی دنبال کردیم، به درحال حاضر بیمه درمان فقرا را درکنار بیمه اجتماعی»ربیعی ادامه داد: 

هزار 50او در ادامه از واگذاری « روستاییان و عشایر الگوبرداری شد و در آینده نزدیک بیمه فراگیر به تصویب مجلس خواهد رسید.

هزار خانه را در 50ری امسال واگذا»مسکن حمایتی برای معلوالن، زنان سرپرست خانوار و مددجویان، خبر داد و گفت: 

 «.کنیمدار میهای دارای دو معلول و بیشتر را خانههایمان داریم و همچنین خانوادهبرنامه
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   :ایم، گفتهزار کودک در مهدهای کودک مناطق مرزی فراهم کرده000که یک وعده غذای گرم برای وزیر رفاه با اشاره به این

ایم و میلیون نفر دنبال کرده00های رفاهی را برای پروتیین مورد نیاز نیازمندان، سیاست همچنین برای تأمین نیازهای اولیه و»

 «.ازسوی دیگر غربالگری ژنتیک را نیز برای افراد ناتوان در دستور کار داریم

http://www.iana.ir/fa/news/32004/%D8%B3%D3 

 

 

 

 

 
 سالمت

  ایرنا09/06/1395 :تاریخ خبر

  دامپزشکی مجوز و پروانه ساخت پروبیوتیک بومی تک سل را صادر کرد دامپزشکی مجوز و پروانه ساخت پروبیوتیک بومی تک سل را صادر کرد 

پژوهشکده میگوی کشور و یک شرکت ، مجوز و پروانه ساخت پروبیوتیک ' تک سل ' از سازمان دامپزشکی کشور  -ایرنا  -تهران 

  .پروبیوتیک وارداتی مشکالت زیست محیطی به دنبال داشته استرا اخذ کردند و در عین حال استفاده از 

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، پژوهشکده میگوی کشور بر اساس نیاز صنعت پرورش میگو، طرح تولید پروبیوتیک بومی 

تولید پروبیوتیک از میگوهای جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های موثر در 'با اجرای پروژه  0383باکتریایی را از سال 

 .آغاز کرد 'پرورشی سفید غربی در استان بوشهر

را تولید  'تک سل'مرحله پیوسته برای مدت پنج سال طراحی شد تا پروبیوتیک بومی باکتریایی با نام تجاری  3طرح مزبور در قالب 

چهار دستاورد برگزیده وزارت جهاد کشاورزی  ، دانش فنی تولید شده به عنوان یکی از0333همچنین در هفته پژوهش سال .کند

  .قرار گرفت« تک ژن زیست » در اختیار شرکت 

، از زیستگاه و دستگاه گوارش میگو جداسازی شده و سازگاری کامل با شوری، دما و اسیدیته محیط داشته 'تک سل  'پروبیوتیک 

  .باکتری های پاتوژن نشان می دهد و تعامل سازنده با سایر فلور مطلوب استخر و آنتاگونیسم کامل با

استفاده از پروبیوتیک های وارداتی، عالوه بر ایجاد مشکالت زیست محیطی و بر هم زدن تعادل موجود در فلور میکروبی اکوسیستم 

 .های آبی، فاقد سازگاری با شرایط اکولوژیک منطقه است

که می توانند به شکل های مختلفی مانند غذاها ، داروها و مکمل های به گزارش ایرنا، پروبیوتیک ها ، میکروبهای زنده ای هستند 

رژیمی تولید شوند که به دلیل اینکه پروبیوتیک ها در بشریت و حیوانات تاثیرات مفیدی به همراه دارد به باکتری همدم نیز معروف 

 .هستند

a.ir/fa/News/http://www.irn84400330/ 
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 سالمت

 ایرنا 14/06/1395 :تاریخ خبر

  مردم را تهدید می کند و نظارت بهداشتی ندارد مردم را تهدید می کند و نظارت بهداشتی ندارد   سالمتیسالمتیمیوه قاچاق میوه قاچاق 

رییس سازمان حفظ نباتات کشور با توصیه به مردم که از مصرف میوه قاچاق که می تواند سالمت آنها را تهدید کند،  -ایرنا  -تهران 

  .پرهیز کنند، گفت: این سازمان هیچگونه نظارت بهداشتی بر میوه های قاچاق ندارد

محمدعلی باغستانی میبدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن تاکید براین که طبق سیاست وزارت جهاد 

افزود: برخی موارد ممکن است میوه های قاچاق دارای  کشاورزی واردات انواع میوه به جزء موز، آناناس و انبه همچنان ممنوع است،

آفت کش ها )سموم( غیرمجاز باشند که با مصرف آنها بیماری هایی همچون سرطان افزایش پیدا کند، بنابراین انتظار می رود مردم 

 .از خرید میوه های قاچاق که هیچ نظارت بهداشتی برآنها نیست، خودداری نمایند

میوه های قاچاق عالوه بر خطرات بهداشتی برای انسان، می تواند برای بخش کشاورزی نیز خسارت  وی اظهارداشت: ورود

دربرداشته باشد به طوری که با ورود چنین محصوالتی به کشور، احتمال ورود انواع آفت و بیماری های گیاهی وجود دارد که می 

 .ه کنندتوانند بخش عمده ای از تولیدات داخلی را با مخاطراتی مواج

رییس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: ناظرین و نمایندگان سازمان حفظ نباتات کشور در محورهای ورودی رسمی به کشور 

 .حضور فعال دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ورود محصوالت ممنوع از ورود میوه از مبادی رسمی جلوگیری کنند

که در کانتینر واردات موز انواع میوه های رنگی نیز وجود داشته است که با شناسایی به  به گفته وی در برخی موارد دیده شده

 .موقع از ورود میوه به کشور جلوگیری شده است

باغستانی اظهارداشت: وجود میوه های مختلف از جمله پاپایا، آواکادو، پرتقال مصری، نارنگی پاکستانی، انگور شیلی، سیب فرانسوی 

 .ستینگ در بازار به صورت قاچاق عرضه می شودو انواع منگو

وی گفت: این سازمان در محورهای غیررسمی کشور حضور ندارد، اما در صورت گزارش به طور قطع با همکاری ستاد قاچاق کاال و 

 .ارز و سازمان تعزیرات کشوری با متخلفان برخورد می کند

ت مشاهده هرگونه میوه قاچاق به طور حتم از ورود محموله جلوگیری و این مقام مسئول افزود: نمایندگان این سازمان در صور

 .نسبت به امحای آن اقدام می شود

میلیون  03میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  000به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه بیش از 

 .تن آن به محصوالت باغی اختصاص دارد
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رت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم تاکنون واردات هرگونه میوه به غیر ازموز، آناناس، انبه و نارگیل به کشور طبق مصوبه وزا

ممنوع شده، اما کماکان حجم باالیی، میوه قاچاق از کشورهای مختلف از جمله مصر، شیلی، لبنان، ترکیه به ایران قاچاق می شود 

 .تولیدات داخلی عرضه می شوند که این محصوالت با قیمت های گران نسبت به

http://www.irna.ir/fa/News/84403800/ 

 

 

 

 

 
 سالمت

 فودپرس ۰۹۳9شهریور ماه  ۰۱چهار شنبه 

  دار سالم نیستند؟ دار سالم نیستند؟ آیا میوه و سبزیجات لکهآیا میوه و سبزیجات لکه

ها و های نرم در میوهها و قسمتسبزیجاتی هستیم که لکه نداشته باشند. وجود لکهها و بسیاری از ما به دنبال میوه <مواد غذایی

 .تر این که شاید زیاد سالم نباشندآورند که محصوالت، تازه نیستند و مهمسبزیجات این تصور را در ما به وجود می

شوند، اما محققان کالیفرنیای جنوبی ته میهایی، دورریخها و سبزیجات به خاطر وجود چنین لکهمعموال میزان زیادی از میوه

دار برای ما ضرری ندارند و دیدگاهی که نسبت به این دسته از محصوالت وجود دارد باید از بین ها و سبزیجات لکهگویند میوهمی

ها تاثیری ندارند. این ر انساندهند، بها را تحت تاثیر قرار میزایی که میوهها یا عوامل بیماریبه گفته این پژوهشگران، پاتوژن.برود

 .ها هستندها در واقع حاصل مبارزه گیاه با میکروبلکه

شوند، اما ها برای گیاه مفید واقع میها با میلیاردها قارچ و باکتری همزیستی دارند. برخی از این میکروبگیاهان نیز مثل انسان

ها به هیچ دهند. بیشتر این پاتوژنال ما نیز به زندگی با میوه ادامه میهایی هستند که حتی در مغازه و در یخچبرخی دیگر، پاتوژن

کنند، معموال بعد از این که میوه از گیاه جدا شد، آن را های نرم در میوه ایجاد میهایی که لکهمیکروب.وجه ضرری برای ما ندارند

های زخمی وارد میوه شده و با های نکروتیک از این بخشها زخمی شوند، قارچدهند. اگر هنگام انتقال، میوهمورد حمله قرار می

 .شوندای شدن میوه میدار و قهوهکنند و باعث لکها، مواد مغذی آنها را جذب میکشتن سلول

ها را از میوه جدا کرده و های مرده و تجزیه شده هستند مزه بدی دارند، اما کافی است این قسمتاز آنجا که این بخش ها، بافت

ای ایجاد یا سالمونال، در میوه لکه E.coli هایی مثل باکتریهای گیاهی، میکروباقی میوه را مصرف کنیم. برخالف پاتوژنب

کنند، اما به طور نامرئی در سطح میوه وجود دارند. بنابراین به جای دقت کردن به ظاهر میوه، باید در شست و شوی آن دقت نمی

 .کافی به خرج دهیم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=4ae0d430cd2328beb3d0ccbf003 
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 سیب زمینی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  زمینی در سال جاریزمینی در سال جاریبینی تولید پنج میلیون تن سیببینی تولید پنج میلیون تن سیبپیشپیشزمینی را متوقف کنید/ زمینی را متوقف کنید/ وری سیبوری سیبصادرات پیلهصادرات پیله

وری که در حال حاضر توسط مرزنشینان انجام زمینی محصولی صادراتی است که برای موفق بودن آن باید صادرات پیلهسیب

 .شود، متوقف شودمی

ل حاضر توسط وری که در حازمینی محصولی صادراتی است که برای موفق بودن آن باید صادرات پیلهسیب

 شود، متوقف شود.مرزنشینان انجام می

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان امروز در گفت

ی همراه است، چون زمینی در کشور هرساله با مخاطرات بسیارزمینی در قطب تولید این محصول گفت: تولید سیبتولید سیب

 بینی نشده است.برنامه مشخصی برای آن پیش

 کنند.ابوالقاسم سوزنچی افزود: کشاورزان با توجه به تجارب خود در فروش محصول نسبت به تغییر سطح زیر کشت اقدام می

شود، نیترات در آن گزارش میهایی از وجود زمینی محصولی سالم است، اما اگر در برخی موارد گزارشوی خاطرنشان کرد: سیب

 برداران تعمیم داد.بردار است و نباید به همه بهرهای از بهرهمربوط به عده

برداران را منعکس کرده و ریز کشور کم است تا بتوانیم مشکالت بهرهسوزنچی ادامه داد: متأسفانه دسترسی به مسئوالن برنامه

زمینی شود و محصول سیبلی وضعیت خوبی داشته باشد، صادراتی تلقی میراهکار دریافت کنیم.وی تصریح کرد: اگر محصو

زمینی مداوم نیست، تواند جزو این محصوالت باشد.رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان یادآور شد: متأسفانه صادرات سیبمی

صورت زمینی در حال حاضر بهسیب در صورتی که باید ساالنه مقداری را برای صادرات هزینه کنیم.سوزنچی تأکید کرد: صادرات

شود، در صورتی که باید ساختاری برای آن تعریف شود تا از شود؛ یعنی توسط مرزنشینان از کشور خارج میوری انجام میپیله

 برداری و صادرکنندگان برخوردار شوند.مزایای آن بهره

 تولید مازاد باشد انجام شود، صادرات معنایی ندارد. زمینی بدون ساختار و هر زمانی کهوی اظهار داشت: اگر صادرات سیب

دلیل نبود هزار هکتار بود که به 48زمینی در همدان سوزنچی درباره سطح زیر کشت در سال جاری گفت: سطح زیر کشت سیب

 هزار هکتار کاهش یافته است. 08آب به 

 شودزمینی همدان میسیر، موسیر و کلزا جایگزین سیب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان محصوالتی چون سیر، موسیر و کلزا را رئیس کمیسیون 

بر است، اما محصوالتی چون سیر، موسیر و کلزا به آب کمتری زمینی آبزمینی همدان برشمرد و افزود: سیبهای سیبجایگزین

کاران زمینیشد، اما در حال حاضر سیباستان کشور کشت می 02در زمینی نیاز دارند.وی خاطرنشان کرد: در گذشته تنها سیب

ها همچون کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی نیز اقدام به اند و در برخی استانمناطق کشت را تغییر داده

 080ت و آمارها نشان از سطح زمینی کاهش نیافته اسکنند.سوزنچی ادامه داد: سطح زیر کشت کلی سیبزمینی میکشت سیب

 تن رسیده است. 20طور میانگین به تن به 00هزار هکتاری دارد، اما عملکردها با استفاده از بذور سالم، کودهای مناسب و... از 

ر شود و در فصل حاضماه انجام میشود؛ کشت پاییزه در اسفند و فروردینزمینی دو بار کشت میوی در پایان تصریح کرد: سیب

 شود.برداشت رو به اتمام است و کشت بهاره در بهار کشت و در پاییز برداشت می

زمینی در سال قبل، امسال کشاورزان برای تولید و تأمین دلیل کاهش قیمت محصول سیبشود که بهبینی میگفتنی است، پیش

موقع و های دولت در صادرات بهکمک های کاشت دچار مشکل باشند و سطح زیر کشت از کاهش برخوردار باشد، اماهزینه

 های صادراتی خواهد توانست سطح ثابتی را برای این محصول رقم بزند./حمایت

http://www.iana.ir/fa/news/33340/%D8%B5%D8%A0%D8%AF% 
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 شیالت

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

های ایران و تایلند در زمینه های ایران و تایلند در زمینه مدرسه از ابتدای مهرماه سال جاری/ توسعه همکاریمدرسه از ابتدای مهرماه سال جاری/ توسعه همکاری  ۱777۱777عرضه لقمه آبزیان در عرضه لقمه آبزیان در 

  غذای ماهیغذای ماهی

عرضه  هزار تومانهزار تا پنجهای آبزیان با قیمت تعادلی سههزار مدرسه استان تهران لقمهاز ابتدای مهرماه سال جاری در یک

 .شودمی

هزار هزار تا پنجهای آبزیان با قیمت تعادلی سههزار مدرسه استان تهران لقمهاز ابتدای مهرماه سال جاری در یک

 شود.تومان عرضه می

هزار کهای آبزی آماده در یوگو با خبرنگار ایانا از اجرای پایلوت لقمهمدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت

گنجاندن محصوالت آبزی  با وزارت آموزش و پرورش کشور برای  مدرسه تهران خبر داد و گفت: بر اساس توافق نامه منعقد شده با 

 کند.هزار مدرسه غذای آماده آبزیان عرضه میدر سنین پایه، از ابتدای مهرماه سال جاری، بوفه یک

عنوان مروجان های خاصی قرار خواهند گرفت و بهمدارس نیز تحت آموزشعیسی گلشاهی افزود: مربیان تربیتی و بهداشتی 

 کنند.آموزان گوشزد مینقش آبزیان در سالمت را به دانش سالمت،

آمیز بودن این آموزان پایه دوم ابتدایی به باال هستند و در صورت موفقیتوی خاطرنشان کرد: جامعه هدف در این پایلوت دانش

 شود.سالمتی به سایر مدارس و سنین تعمیم داده میپایلوت، غذای 

های صورت روزانه و ساندویچهای مدارس بههزار تومان در بوفههزار تا پنجهای آبزیان با قیمت تعادلی سهگلشاهی ادامه داد: لقمه

 شود.بندی شده عرضه میای بستهکارخانه

... جلوگیری شده همچون ناگت وورت آبزی کامل باشد و از آبزیان فرمولهصهای فوق بهشود که ساندویچوی تصریح کرد: تالش می

 شود.

 های تایلند در صادرات ماهیان در قفساستفاده از پتانسیل

ترین مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران از ورود هیأت تایلندی به کشور خبر داد و یادآور شد: تایلند یکی از بزر 

 های باالیی دارد.ویژه میگو در جهان است که در زمینه غذای آبزیان پتانسیلآبزیان بهتولیدکنندگان 

ای که تنظیم ماهیان و ماهیان در قفس دارد که با تفاهمنامهای در زمینه تجارت تنگلشاهی تأکید کرد: کشور تایلند تجارب ارزنده

شانک، سیباس، سیبری و صبیتی را با استفاده از این کشور به خواهد شد، خواهیم توانست صادرات ماهیان در قفس چهار گونه 

انجام برسانیم.وی اظهار داشت: کشور تایلند با کشورهای دیگر ارتباط بازرگانی مناسبی دارد و از این طریق خواهیم توانست 
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ر منعقد خواهد شد و از های دو کشوصادرات آبزیان را افزایش دهیم.گلشاهی همچنین گفت: تفاهمنامه همکاری پس از بررسی

 شوند.سوی ایران، اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با بخش خصوصی تایلند وارد مذاکره می

های تایلند در این وی در ادامه افزود: ما در زمینه زنجیره آبزیان دارای مشکالت مختلفی هستیم که در برنامه داریم از پتانسیل

رنشان کرد: تایلند یکی از تولیدکنندگان آبزیان زینتی، غذای ماهی و میگو است که در زمینه بهره ببریم.گلشاهی در پایان خاط

ها بهره تفاهمنامه مورد امضا، در برنامه داریم که بتوانیم از قابلیت تبدیل ماهیان ریز ایرانی به غذای ماهی از طریق تجربه تایلندی

 ببریم./

http://www.iana.ir/fa/news/33333/%D8%B3%D8%B0%D8%B3 
 

 شیالت
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  بار در کشوربار در کشورماهی کپور تاالبی برای نخستینماهی کپور تاالبی برای نخستینرهاسازی بچهرهاسازی بچه

 .رهاسازی شدماهی کپور تاالبی در تاالب انزلی در هفتمین روز هفته دولت، طی مراسمی صدها هزار قطعه بچه

 ماهی کپور تاالبی در تاالب انزلی رهاسازی شد.در هفتمین روز هفته دولت، طی مراسمی صدها هزار قطعه بچه

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، در راستای مصوبات کمیته احیای تاالب انزلی و با 

توسط محققان پژوهشکده  35و  32ریزی استان گیالن ماهی کپور تاالبی در سال مهحمایت مالی سازمان مدیریت و برنا

 بار تکثیر مصنوعی شد.های داخلی برای نخستینپروری آبآبزی

طی مراسمی با  35گرم در هفته دولت در تاریخ هشتم شهریورماه  00ماهیان تولیدی در اوزان پنج تا افزاید: بچهاین گزارش می

ار و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، فرمانداران، اتحادیه صیادان تاالب، مدیران کل شیالت و محیط زیست و حضور استاند

 های تکثیر و پرورش ماهی و جمعی از مسئوالن شهرهای حاشیه تاالب در تاالب انزلی رهاسازی شد.رؤسای کارگاه

 ماهیان تاالبی در تاالب انزلی بوده است. هدف از این اقدام جلوگیری از انقراض نسل و افزایش ذخایر کپور

 الزم به ذکر است، از نتایج این رهاسازی افزایش ذخایر کپور تاالب و افزایش درآمد صیادان تاالب خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/33343/%D8%B0%D3%80%D8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۰تاریخ: 

  درصدی تولید محصوالت کشاورزی با استفاده ازپساب استخرهای پرورش ماهیدرصدی تولید محصوالت کشاورزی با استفاده ازپساب استخرهای پرورش ماهی  ۳7۳7افزایش افزایش 

چند منظوره کردن استخرهای ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی، افزایش کارایی و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی را به 

منظوره کردن استخرهای  2طرح  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش .همراه دارد

درست از آب مصرفی ، به پرورش دهندگان ماهی دارای استخرهای ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی به منظور استفاده بهینه و 

 .ذخیره آب پیشنهاد شده است تا هزینه های تولید کاهش یابد

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار نغمه نظری مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با

منظوره کردن استخرهای ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی و تاثیر آن در بخش  4با اشاره به فواید باشگاه خبرنگاران جوان

که صرفا به پرورش می پردازند هزینه تولید محصوالت کشاورزی نسبت به مزارع کالنی  کشاورزی گفت: با استفاده از این شیوه، 

 .کاهش یافته و راندمان تولید به همراه کیفیت افزایش می یابد در نتیجه تولید اقتصادی تر خواهد بود

درصد کشت  30پژوهش های انجام شده نشان می دهد مزارعی که تا کنون اقدام به اجرای این طرح کرده اند حدود   افزود:  وی

 .ان افزایش یافته استمحصوالت کشاورزی تولیدیش

نظری تصریح کرد: کسانی که متقاضی چند منظوره کردن استخرهای ذخیره آب پرورش ماهی هستند .می توانند به سازمانهای 

جهاد کشاورزی استانهای محل زندگی خود مراجعه کنند و در صورت داشتن شرایط الزم از نظر کیفیت آب برای پرورش ماهی 

  .نظوره کردن به آنها داده می شودمجوز الزم برای چند م,

حامدی یکی از پرورش دهندگانی است که این طرح را اجرا کرده ومحصوالت کشاورزی تولیدیش نسبت به گذشته دارای عملکرد و 

ده و وی با دارا بودن استخر ذخیره آب با برنامه ریزی و مدیریت مناسب از این استخر استفاده چند منظوره کر.راندمان بهتری است

هکتار و جو در  05ضمن پرورش ماهی به کشاورزی ودامپروری هم می پردازد و علوفه مورد نیاز دامهای خود را با کاشت یونجه در 

 .هکتار تامین می کند20

با استفاده از استخر و  :گفت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار حامدی در این خصوص به

ذخیره آب اقدام به کشت محصوالتی همچون جو.یونجه.ذرت و پسته کردم ،پس از برداشت. محصوالت تولیدی راندمان بیشتری 

  .نسبت به گذشته داشته است

استخر ذخیره آب ،کوتاه می شود و به دلیل اینکه خود آب دارای کودهای غنی   شد با استفاده ازوی افزود:در این روش ،دوره ر

 .هست نیاز به کود و سم کاهش می یابد
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این تولید کننده ادامه داد: تولید ذرت با پساب استخر پرورش ماهی عملکرد محصول را افزایش می دهد و عالوه بر کاهش دوره 

 .تولید هم خواهیم داشت برابر افزایش 5/0رشد .

ساله دارد اما آبیاری باغات پسته با استفاده از  0پسته نیز از درختانی است که برای بهره برداری محصول نهایی نیاز به یک دوره 

 .پساب استخرهای پرورش ماهی حدود یک سال و نیم دوره پرورش کاهش می یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/5023330/%D8%A0%D3%80%D8%B4%D8 

 

 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  جایگاه ویژه ماهیان گرم آبی در بازارهای هدفجایگاه ویژه ماهیان گرم آبی در بازارهای هدف

ه ویژه گونه کپور ماهیان در بازارهای صادراتی کشورهای منطقه بویژه عراق جایگاه رئیس سازمان شیالت گفت: ماهیان گرم آبی ب

 .ویژه ای به دست آورده اند

با قتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه اصنعت، تجارت و کشاورزی حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

هزارتن از  440هزار تن بوده که  320داشت: تولید ساالنه آبزیان پرورشی در کشور  اشاره به وضعیت تولید ماهیان گرم آبی اظهار 

 .این میزان را ماهیان گرم آبی به خود اختصاص داده اند

هزارتن تولید ماهیان گرم  20الی  30ن اینکه تولید ماهیان گرم آبی در مزارع و دریاچه ها صورت می گیرد،گفت: حدود وی با بیا

 .آبی در سدها و دریاچه ها و مابقی در مزارع صورت می گیرد

جمله بازارهای مهم  صالحی بیان کرد: ماهیان گرم آبی به ویژه کپور بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده اند و عراق از

 .آن محسوب می شود  صادراتی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی گالیه هایی از سازمان شیالت مبنی بر 

ترین این مدارند، عنوان کرد: چند ردیف در آبزی پروری تعریف کرده ایم که مه ...سخت گیری در صدورمجوزها ، تسهیالت و 

ها مربوط به گسترش مکانیزاسیون است که تمامی پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی می توانند برای تجهیز مزارع خود به ردیف

سیستم های مورد نیاز از قبیل مواردی همچون پمپاژ آب، برگشت آب و.. استفاده کنند و هر یک از پرورش دهندگان تنها باید به 

 .جعه کنند که در این خصوص هیچ گونه محدودیت وجود نداردشیالت استان خود مرا

http://www.yjc.ir/fa/news/5050533/%D8%AC%D8%A0% 
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 شیالت
 ایرنا 09/06/1395 :تاریخ خبر  ایرنا

  شیالت و آبزی پروری، بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی شیالت و آبزی پروری، بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی 

بخش کشاورزی از جمله حوزه شیالت و آبزیان به سبب ظرفیت های اشتغالزایی و کسب درآمد، بستری مناسب برای  -ایرنا -سنندج
  .تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و می تواند در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند

ین بخش یکی از بخش های مهم در اقتصاد کشورمان است که دارای قابلیت های بسیار خوبی در زمینه های به گزارش ایرنا، ا

مختلف است و می توان با ایجاد فرصت های شغلی جدید در این حوزه، ضمن کاهش میزان بیکاری در جامعه، به تولید و اقتصاد 

  .جامعه نیز کمک کرد

ی کمی در مقایسه با سایر بخش ها و با ایجاد سامانه های آبیاری تحت فشار، آبیاری قطره در این بخش می توان با سرمایه گذار

ای، راه اندازی مزارع پرورش ماهی و آبزیان، قارچ های خوراکی و پرورش ماکیان در مناطق مختلف بویژه مناطق روستایی که در 

  .ردآنها نیرو کار جوان وجود دارد، این طرح ها را با موفقیت اجرا ک

اجرای موفق طرح ها می تواند به عنوان الگوی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی باشد و در این میان از 

  .سرمایه گذاران موفق در این بخش به عنوان الگوهای موفق یاد کرد

ستان کامیاران است که با راه اندازی ساکن روستای آساوله شهر 'مجید ماهیجانی'یکی از این الگوهای موفق در استان کردستان 

  .مجتمع پرورش ماهی سردآبی توانسته به عنوان یکی از ستارگان اقتصاد مقاومتی معرفی شود

هزار قطعه ماهی فعالیت خود را آغاز 3تاکنون به کار پرورش ماهیان سردآبی مشغول است و در ابتدا با پرورش  30وی از سال 

  .نسته با درآمدزایی، هزینه های زندگی خود و خانواده اش را تامین کندکرده است و از این طریق توا

تن ماهی سردآبی قزل آال در سال، وضعیت بازار و درآمد ساالنه تولید ماهیان سردآبی در استان را بسیار  50وی با اشاره به پرورش 

صادر کرده و مقدار قابل توجهی هم به دیگر تن ماهی به تهران  50مطلوب و رضایت بخش توصیف کرد و افزود: در سال جاری 

  .شهرستان های استان و کرمانشاه عرضه شده است

کار پرورش ماهی را با سرمایه  :وی با تقدیر از مشارکت و همراهی اعضای خانواده خود در راه اندازی مزرعه پرورش ماهی گفت

  .ن ریال تسهیالت دریافت کردممیلو 450میلیون ریال شروع و از یکی از بانک های عامل نیز  500

به گفته وی، زنبورداری، پرورش قارچ، بوقلمون و پرورش ماهی ظرفیت مناسبی برای کارآفرینی و اشتغالزایی دارد و هر کدام از این 

  .رشته ها می تواند منبع درآمدزایی خوبی برای خانواده ها باشد

شاورزی نیز مشغول بوده و هر ساله چندین تُن محصوالتی زراعی و باغی از وی اظهار کرد: عالوه بر پرورش ماهی به باغداری و ک
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  .جمله سیب، گوجه فرنگی، گندم و یونجه تولید می کنم

او از بخش کشاورزی به عنوان پتانسیل ارزشمند اقتصادی نام برد و گفت: کشاورزی سرمایه ملی کشور است و توسعه این بخش 

  .ستان منجر شودمی تواند به تحول در اقتصادی ا

ماهیجانی ادامه داد: تولید محصوالت کشاورزی می تواند افزون بر تحول و شکوفایی این بخش منجر به اشتغال پایدار در روستا 

  .شود و روستاهای استان کردستان به سبب داشتن منابع طبیعی فراوان بستر مناسبی برای ایجاد کارآفرینی و اشتغالزایی دارند

مزرعه پرورش ماهی  400در این استان سه مجتمع و  :و آبزی پروری جهاد کشاورزی استان کردستان نیز گفتمدیر شیالت 

  .تن ماهی سردآبی در کردستان تولید می شود 500سردآبی وجود دارد و ساالنه بیش از سه هزار و 

نگین کمان در منابع آبی استان با بهره گیری از رحمان میرزایی افزود: تولید این میزان ماهیان سردآبی بویژه از نوع قزل آالی ر

  .روش های نوین امکان پذیر شده است

وی به نقش و اهمیت تولید ماهیان سرد آبی و احداث مزارع ماهیان سردآبی در استان اشاره کرد و گفت: استان در زمینه احداث 

  .مجتمع های پرورش ماهیان سردآبی منحصر بفرد است

ن به عنوان یکی از قطب های پرورش ماهیان سردآبی در سطح کشور مطرح است و بهره گیری از مجتمع های وی افزود: کردستا

  .پرورش ماهیان سردآبی افزون بر ایجاد اشتغال نقش بسزایی در جلوگیری از مهاجرت و مهاجرت معکوس دارد

ردآبی اشاره کرد و گفت: در همین راستا شیالت وی به وجود منابع آبی و پتانسیل های استان و رشد چشمگیر پرورش ماهیان س

  .استان افزون بر تولید ماهی در مزارع، بهره برداری از منابع آبی خرد را نیز در برنامه کاری خود قرار داده است

مجتمع ها و  میرزایی با اشاره به اینکه اکنون استحصال ماهی از منابع آبی کردستان به دو شیوه پرورش ماهیان سردآبی در مزارع،

استخرهای خرد دو منظوره انجام می شود، توسعه روش های نوین مانند قفس های شناور را یکی از فعالیت های پرورش ماهیان 

مدیر شیالت و آبزی پروری جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: هم اکنون پرورش ماهی در قفس های  .سردآبی عنوان کرد

تن ماهی از  400فروند قفس پرورش ماهی انجام می شود و ساالنه بیش از  05و گلبالغ بیجار در  شناور در دو سد زیویه کامیاران

  .این طریق تولید می شود

کیلومتری جنوب 35هزار نفر جمعیت در فاصله  000کیلومتری کامیاران قرار دارد و این شهرستان با  05روستای آساوله در 

  .سنندج واقع شده است

http://www.irna.ir/fa/News/84400432/ 
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 شیالت

 ایرنا 08/06/1395 :تاریخ خبر

  هزار قطعه بچه ماهی کپور در تاالب انزلی هزار قطعه بچه ماهی کپور در تاالب انزلی   ۱77۱77رهاسازی بیش از رهاسازی بیش از 

از انقراض نسل و افزایش ذخایر این نوع ماهی برای بیش از یکصدهزار قطعه بچه ماهی کپور تاالبی برای جلوگیری  -ایرنا -تهران

  .نخستین بار در تاالب انزلی رها سازی شد

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران، با توجه به مصوبات کمیته احیای تاالب انزلی و با حمایت مالی 

توسط محققین پژوهشکده آبزی پروری آبهای  35و  32تاالبی در سال  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن ماهی کپور

 .داخلی برای نخستین بار تکثیر مصنوعی شد

هدف از این رهاسازی جلوگیری از انقراض نسل و افزایش ذخایر کپور ماهیان تاالبی در تاالب انزلی بوده است و افزایش ذخایر کپور 

 .واهد بودتاالب و درآمد صیادان تاالب نتیجه آن خ

گرم با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، فرمانداران، اتحادیه صیادان  00بچه ماهیان تولیدی در وزن های پنج تا 

تاالب، مدیران کل شیالت و محیط زیست و روسای کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی و جمعی از مسئولین شهرهای حاشیه تاالب 

به گزارش ایرنا، ماهی کپور دارای فلس های درشت و باله پشتی ممتد با سری بزر  و پوزه کند به .ازی شدنددر تاالب انزلی رهاس

سانتیمتر است که در حوضه های دریای خزر، رودخانه تجن و تمام حوضه های آبریز ایران  38و میانگین  050طور حداکثر 

تر آب، کرم ها، سخت پوستان، نوزاد حشرات و حتی فضوالت حیوانی و این ماهی همه چیز خوار از موجودات ریز بس .پراکنش دارد

 .گیاهی، الشه حیوانات، تخم ماهیان و حتی نوزادان خود مصرف می کند

درجه سانتی گراد به صورت  0این ماهی در آب شیرین، آب های گرم، آرام و پوشیده از گیاه به سر می برند و در دمای کمتر از 

 .زمستانی می رونددسته جمعی به خواب 

کپور ماهیان برحسب قرار گرفتن فلس ها به چهار گروه کپور فلس دار، کپور آئینه ای، کپور فلس یک ردیفی و کپور چرمی یا 

  .برهنه تقسیم بندی می شوند

http://www.irna.ir/fa/News/84408300/ 
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 شیالت
 فودپرس ۰۹۳9شهریور ماه  ۰۹شنبه 

    های بومیهای بومیدولت حامی واردات تیالپیا است/ احتمال انقراض گونهدولت حامی واردات تیالپیا است/ احتمال انقراض گونه

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان با بیان اینکه مسووالن دولتی باید پاسخگوی ورود تیالپیا به رود  <مواد غذایی

 .ی بومی آبزیان وجود داردهاشادگان باشند،گفت: احتمال انقراض گونه

ای را در میان کارشناسان های گستردهاظهارات اخیر رئیس سازمان شیالت ایران درباره ورود ماهی تیالپیا به رود شادگان نگرانی

دن میرد و ما نگرانی زیادی برای رها شدرجه می 00حسن صالحی اخیرا اعالم کرده است: ماهی تیالپیا در دمای .بوجود آورده است

این گونه در مناطق شمالی کشور نداریم اما در استان خوزستان از طریق منطقه اروند بدون نظارت ما ماهی تیالپیا به کشور وارد 

 .شده و باعث ورود این ماهی به رود شادگان شده است

امر باعث به خطر افتادن سایر به گفته وی احتمال ورود این ماهی به کرخه و کارون و حتی استان مرکزی کشور وجود دارد که این 

با توجه به اینکه رشد این ماهی سریع بوده و از هرچیزی  در همین زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند .شودهای آبزیان میگونه

های داخلی و یا نفوذ آن به آب های آزاد موجب از بین رفتن آبزیان دیگر و تغییرات کند، پرورش آن در آبنیز تغذیه می

   .گیرندهای بومی کشور در خطر انقراض قرار میاکوسیستمی خواهد شد بنابراین گونه

ورود تیالپیا به رود شادگان صحت داشته  مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران در این راستا گفت: اگر مساله

 .غ و گسترده شیالت و دامپزشکی در مورد ماهی تیالپیا استها و تبلیغات بی دریباشد باید به مسئوالن گفت این نتیجه حمایت

 وی با بیان اینکه این اتفاق نتیجه اولیه حمایت از واردات و تولید تیالپیا در کشور است، افزود: باید منتظر نتایج بعدی آن نیز باشیم

 .و قطعا این ماهی اکوسیستم ما را دچار مشکل خواهد کرد

پرورش و صادرات آبزیان در پاسخ به این پرسش که با وجود چنین خطرات بزرگی، چگونه سازمان مدیرعامل اتحادیه تکثیر، 

مزرعه،  00حفاظت محیطزیست اجازه پرورش تیالپیا در کشور را صادر کرده است؟ گفت: سازمان محیط زیست به تعداد محدود، 

نیز از دیدگاه ما نادرست است اما فشار بی اندازه برخی آن هم در مناطق مرکزی کشور این اجازه را داده که البته همین امر  

 .های دولتی سبب شده تا کار به اینجا برسدسازمان

های مربوطه قادر به کنترل تیالپیا نیستند و احتمال در خطر افتادن و وی با بیان اینکه این مساله نشان دهنده آن است که سازمان

رد، تصریح کرد: االن باید موسسه تحقیقات شیالت، سازمان دامپزشکی و شیالت در برابر های بومی ما وجود داگونه از بین رفتن 

رو به گونه  شود، های کم خطری که در کشور بر روی آنها کار شده و میاین مساله پاسخگو باشند که چرا به جای حمایت از گونه

 .پرخطری آورده اند تا واردات خود را توجیه کنند
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ه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان به این پرسش که آیا ابزاری برای مقابله با تیالپیای رها شده در رود شادگان مدیرعامل اتحادی

ها کند اما ها محدود باشد، احتمال آن وجود دارد که خود اکوسیستم اقدام به حذف این ماهیوجود دارد؟ پاسخ داد: اگر تعداد آن

 .ابزاری وجود دارد شود گفتاگر روند ادامه پیدا کند نمی

 شود ماهی را به صورت قاچاق وارد کشور کرد؟قاسمی اضافه کرد: برای ما این سوال پیش آمده که مگر می

های متولی تولید در برابر این ماجرا را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در این زمینه قبال بارها و بارها هشدارهای وی واکنش اتحادیه

ها حامی واردات تیالپیا هستند؛ در غیر متاسفانه ابزارهای اجرایی، نظارتی و کنترلی دست دولت است و خود دولتیایم الزم را داده

 .توانستند مانع آن شونداین صورت به راحتی می

هی از نظر کنند و معتقدند این مانکته جالب توجه آن است که بسیاری از کارشناسان تیالپیا را فاقد هرگونه ارزش غذایی تلقی می

 .آال نیستکیفیت قابل مقایسه با تولیدات داخل از جمله قزل

ترین ماهی ها عنوان کرد و به مهر گفت: این ماهی که کیفیت چندانی هم قاسمی در همین زمینه تیالپیا را یکی از بی خاصیت

گیرد و همین موضوع نیز به ار قرار میندارد با تبلیغات چنین جایگاهی پیدا کرده ضمن اینکه آماده به مصرف در اختیار خانو

  .محبوبیت آن دامن زده است

های مسئول سبب شده است تیالپیا با قیمت باال در کشور به فروش برسد، گفت: این ماهی های دستگاهوی با بیان اینکه بی نظارتی

 .کیفیت غذایی باالیی ندارد که ارزش زیادی داشته باشد

که در ایران این نامند در حالیپرورش و صادرات آبزیان ایران تصریح کرد: در دنیا تیالپیا را ماهی فقرا میمدیرعامل اتحادیه تکثیر، 

 .شودماهی به عنوان یک کاالی لوکس به مردم عرضه می

بسیار زیاد  قاسمی با بیان اینکه قیمت جهانی ماهی تیالپیا بسیار ارزان است، افزود: هزینه تولید این ماهی کم و حجم تولید آن

 .است که همین مساله باعث شده نرخ جهانی آن باال نباشد

وی حجم گسترده واردات این ماهی طی سال گذشته به کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: درحال حاضر بخشی از واردات سال 

 .شور شدمیلیون دالر تیالپیا وارد ک 30بیش از  32ها قرار دارد ضمن اینکه سال قبل در سردخانه

 .قاسمی ادامه داد: بنابراین ما به اندازه نصف میگویی که سال قبل صادر کردیم، فقط واردات تیالپیا انجام دادیم

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=2040ac8333002a3db03cc0 
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 شکر )چغندر / نیشکر(

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  تومان تومان   ۳477۳477ای کیلویی ای کیلویی هزار تن شکر طی هفته گذشته به بازار/ شکر فلههزار تن شکر طی هفته گذشته به بازار/ شکر فله  4141تزریق تزریق 

هزار تن شکر طی هفته گذشته از بنادر جنوبی کشور خبر داد و گفت: تا  35مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از تخلیه و ترخیص 

  .هزار تن شکر وارد کشور خواهد شد 30روز آینده نیز  00

، طی دو ماه اخیر و از ماه مبارک رمضان بحث افزایش قیمت شکر به بهانه کمبود خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 2500میدانی شکر در مقطعی تا کیلویی  ها قرار گرفته است. موضوعی که طبق گزارشاتعرضه در صدر اخبار اقتصادی رسانه

هزار تن شکر و توزیع در بازار خبر داده بود  55فروشی رسید و ابتدای مرداد ماه علی قنبری از واردات های خردهتومان هم در مغازه

  .هزار تن دیگر تا پایان مرداد وارد بازار شود 00و قول داده بود که 

هزار تن شکر از بندر شهید  00ر فارس، با تأیید این موضوع خاطرنشان کرد: هفته گذشته وگو با خبرنگاقنبری امروز در گفت

 .هزار تن دیگر نیز از بندر امام خمینی )ره( تخلیه و ترخیض شده است 45رجایی تخلیه و ترخیص شده است و در کنار آن 

هزار تن شکر عالوه بر این  30تا پایان مهر ماه نیز  شود وهزار تن دیگر شکر وارد کشور می 30روز آینده  00وی اضافه کرد: تا 

 .رسدهزار تن می 430ها وارد خواهد شد که مجموع آن به رقم

طریق تولید  میلیون تن آن از  0.5شود که هزار تن شکر در کشور مصرف می 400میلیون و  4به گزارش خبرنگار فارس، ساالنه 

 .گیردداخلی تأمین و مابقی آن مجوز واردات می

تومان به فروش  3200دهد، هم اکنون هر کیلوگرم شکر فله در بازار انبار نفت تهران های میدانی خبرنگار فارس نشان میگزارش

 .شودهزار تومان عرضه می 4500هزار تا  2های سطح شهر از گرمی شکر در سوپرمارکت 300های اما بسته رسد،می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350302000345 
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 شکر 

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

هزار تن چغندرقند در کشور/ هزار تن چغندرقند در کشور/   577577استان کشور/ تولید یک میلیون و استان کشور/ تولید یک میلیون و   ۱۱۱۱توسعه کشت پاییزه چغندرقند در توسعه کشت پاییزه چغندرقند در 

  میلیارد ریالی چغندرقندکاران پرداخت شودمیلیارد ریالی چغندرقندکاران پرداخت شود  17771777مطالبات بیش از مطالبات بیش از 

 .شودهزار هکتار چغندرقند پاییزه کشت می 08استان کشور و در سطحی معادل  00در کشت پاییزه امسال در 

 شود.هزار هکتار چغندرقند پاییزه کشت می ۱1استان کشور و در سطحی معادل  ۱۱در کشت پاییزه امسال در 

وگوی خود در سمت جدید با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر اونت زراعت امروز در نخستین گفتمجری طرح چغندرقند و شکر مع

گفت: با توجه به ضرورت خوداتکایی شکر در کشور با حکم وزیر جهاد کشاورزی، دفتر طرح چغندرقند و شکر، اواخر تیرماه سال 

با توجه به مسئله کمبود آب در کشور رو به گسترش است و برنامه  جاری آغاز به کار کرد.علیرضا یزدانی افزود: توسعه کشت پاییزه

هزار هکتار از اراضی کشور به ریزی شده است.وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته حدود ششاستان کشور برنامه 00ابالغی برای 

ها، آب، سموم کاهش آفات و بیماریکشت پاییزه اختصاص یافت و امسال با توجه به نقش این گیاه در تناوب زراعی و اثرات آن در 

هزار هکتار خواهد شد.یزدانی ادامه داد:  30به  0202هزار هکتار کشت و تا افق  08و کودهای شیمیایی در سطحی معادل 

اند در پاییز سال جاری هایی همچون گلستان، خراسان شمالی و کرمانشاه که تاکنون سابقه کشت چغندرقند را نداشتهاستان

های خوزستان، فارس، ایالم، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، د از این کشت خواهند شد و عالوه بر آن در استانمنبهره

 38هزار یونیت بذر وارداتی تدارک شد، امسال  03شود.وی تصریح کرد: در حالی که در سال گذشته اردبیل و... کشت انجام می

 مان، فرانسه، آمریکا، سوئد، بلژیک و هلند در حال ارسال به کشور است.هزار یونیت بذر منوژرم از کشورهای آل

 یزدانی یادآور شد: عالوه بر ارقام فوق، چهارهزار یونیت بذر تولیدشده در کشور نیز به زیر کشت خواهد رفت.

 آغاز برداشت چغندرقند بهاره از هفته آینده

بینی شت چغندرقند بهاره از هفته آینده خبر داد و تأکید کرد: پیشمجری طرح چغندرقند و شکر معاونت زراعت از آغاز بردا

 هزار تنی رقم بخورد. 300رو باشیم و در کشت بهاره و پاییزه، تولید یک میلیون و درصد افزایش تولید روبه 40شود با می

 صول در کشور تولید شد.هزار تن مح 545وی اظهار داشت: در سال گذشته در مجموع کشت بهاره و پاییزه یک میلیون و 

شده، مناسب مناطق شود و بذور تدارکرقم تجاری چغندرقند در عرصه کشت می 40یزدانی همچنین گفت: در سال زراعی جدید 

 مختلف کشور است.

 تومانی برای چغندرقند پاییزه از سوی وزارت جهاد کشاورزی ۳77پیشنهاد قیمت 
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زود: چغندرقند مشمول خرید تضمینی از سوی دولت است و مسئله پرداخت مجری طرح چغندرقند و شکر معاونت زراعت اف

 همچنان باقی مانده است. 0332و  0333های التفاوت باقیمانده از سالمابه

التفاوت پرداخت کند که امیدواریم تا پیش از آغاز کشت هزار میلیارد ریال بابت مابهوی خاطرنشان کرد: دولت باید بیش از پنج

تومان خریداری شد و  400ویه حساب انجام شود.یزدانی ادامه داد: در سال گذشته هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه با قیمت جدید تس

 تومانی را داده است که امیدواریم به تصویب شورای اقتصاد برسد. 300امسال وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت 

 اندازد./چغندرکاران، رسیدن کشور در رسیدن به اهداف خوداتکایی شکر را به جلو میوی تصریح کرد: تسریع در پرداخت مطالبات 

http://www.iana.ir/fa/news/33308/%D8%AA%D3% 
 

 

 شیر و فراوردهها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  میلیارد تومان اعتبار/صادرات انار ایران به سوئیس میلیارد تومان اعتبار/صادرات انار ایران به سوئیس   517517شکیل زنجیره شیر با شکیل زنجیره شیر با 

گذاری در بخش کشاورزی گفت: صندوق زنجیره شیر قرار است مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

میلیارد تومان از سوی دولت اختصاص داده  050میلیارد تومان اعتبار تشکیل شود که برای امسال  350سال و با سرمایه  3طی 

، سید عبدالکریم رضوی اردکانی پیش از ظهر امروز در نشست خبری از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شده است

طبق مصوبه دولت از امسال به مدت  :و گفت تشکیل زنجیره شیر طبق مصوبه دولت در زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی خبر داد

میلیارد تومان تخصیص داده  050میلیارد تومان باید تشکیل شود که برای امسال  350ای شیر با سرمایه سه سال صندوق زنجیره

ا بعد از آن وی در مورد جزئیات بیشتر این صندوق گفت: تمام عناصری که در زنجیره تولید شیر موثرند، قبل از تولید ت.شده است

ریزی وزارت جهاد کشاورزی عناصر این زنجیره از قبیل دامداران، کارخانجات و در این زنجیره دیده شده است و در معاونت برنامه

رضوی اردکانی درباره مزایای تشکیل صندوق زنجیره شیر به این نکته اشاره کرد: که با تشکیل  .صادرکنندگان تعریف شده است

های ها که اکنون با مشکل مواجه هستند، کارخانهآوری شیر، تامین سرمایه در گردش کارخانهجذب و جمع این زنجیره نحوه

گذاری در بخش مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه.خوراک و صادرکنندگان دیده شده است

 340هزار و  00ای بیش از رزی در کشور با سرمایهصندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاو 004کشاورزی گفت: تاکنون 

 .درصد سرمایه این صندوق است 35ها که بیانگر افزایش میلیارد ریال تشکیل شده است و سرمایه این صندوق

گذرای در بخش کشاورزی صندوق غیردولتی حمایت از توسعه سرمایه 34ها رضوی با اشاره به اینکه اکنون در تمام مراکز استان

صندوق نیز به  0ها هستند و تاکنون سهامداران این صندوق برداران بخش کشاورزیشکیل شده خاطرنشان کرد: کشاورزان و بهرهت

های دامی و دامپروری، فرآوردههای کشاورزی اعم از صنتعتت طیور، زنبورداری، لبنی،صورت تخصصی در سطح ملی در بخش

 .کنندندوق در حوزه منابع طبیعی فعالیت میص 2عشایری، چای، صنعت بذر گندم و جو و 

های غیردولتی گفت: در دولت دهم میزان وی در مورد میزان اعتبارات مصوب شرکت مادر تخصصی برای تقویت و افزایش صندوق

رد میلیا 545هزار و  05های خدمت دولت یازدهم میلیارد ریال و در سال 020هزار و  3مادر تخصصی  اعتبارات مصوب شرکت

های های صندوقمدیرعامل شرکت مادرتخصصی یکی دیگر از فعالیت.درصدی برخوردار است 030ریال بوده است که از رشد 
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ها را که در دو استان خراسان شمالی و جنوبی در شهرهای فردوس و بجنورد اجرا شده گذرای کشاورزی در استانحمایت از سرمایه

 .های خود را تامین کنندتوانند نهاده کار کشاورزان می صدور کارت خدمت عنوان کرد که با این

گذاری در راستای اتصال کشاورزان به صادرکنندگان را مهم برشمرد و گفت: به رضوی نقش صندوق حمایت از صندوق سرمایه

داری و به سوئیس صادر میلیون تومان انار خری400عنوان مثال یک صادرکننده را به باغداران انار متصل کردیم که یک میلیارد و 

  .شد و پول مستقیم به دست کشاورز رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000033 

 

 

 

 

 
 شیر و فرآورده ها

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  های خارجی/ مافیایی در صادرات لبنیات وجود ندارد های خارجی/ مافیایی در صادرات لبنیات وجود ندارد المللی بدون حضور شرکتالمللی بدون حضور شرکتنمایشگاه بیننمایشگاه بین

شود که به گفته دبیر برگزاری این نمایشگاه هیچ شرکت خارجی در نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع لبنی در حالی برگزار می

  .این نمایشگاه حضور ندارد

، حسین چمنی بعد از ظهر امروز در نشست خبری به برگزاری نخستین نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شهریورماه اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با محوریت صادرات و تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور  43تا  40المللی صنایع لبنی از 

 .شودنمایشگاه بین المللی تهران برگزار می 3اخلی در سالن شماره شرکت صنایع لبنی د 30

وی در پاسخ به اینکه چند شرکت خارجی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد، گفت: به دلیل یکسری مسائل، شرکت های بزر  

تنها از سفارت خانه ها و وابسته  صادراتی داخلی در این نمایشگاه حضور دارند، اما شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور ندارند و

 .ایمهای بازرگانی کشورهای خارجی دعوت کرده

میلیون دالری صادرات محصوالت لبنی ایرانی به کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: براساس اعالم مرکز  300تا  500وی به آمار 

گرفته تا دامداری ها، صنایع تبدیلی، حمل و نقل و شبکه  میلیون نفر در زنجیره تولید شیر از تولید علوفه 4آمار ایران، نزدیک به 

 .توزیع و فروش محصوالت لبنی اشتغال دارند

چمنی کاهش مصرف شیر در کشور را زنگ خطر بزرگی برای مسئوالن دانست، چرا که در آینده و با افزایش رشد جمعیت 

 .رای افزایش مصرف شیر در کشور خواهد بودکهنسال، پوکی استخوان و عوارض درمان به مراتب باالتر از هزینه ب

های لبنی در مورد وضعیت صادرات محصوالت لبنی نیز در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا گنجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .شرکت صادراتی مطرح در حوزه لبنیات است و شرکت های کوچک بیشتر به دنبال صادرات شیرخشک هستند 15گفت: حدود 

پاسخ به سوال خبرنگار فارس که گفته می شود، در حوزه صادرات مافیا وجود داشته و شرکت های کوچک از ورود به بازارها  وی در

ها ابتدا باید بازار و مشتری را پیدا کنند و بعد اقدام چرا که شرکت ما هیچ مافیایی در این بخش نداریم، :باز می مانند نیز گفت

 .به صادرات نمایند
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تواند به افزایش صادرات محصوالت لبنی هش تعرفه و رایزنی با کشورهای هدف را از دیگر مواردی عنوان کرد که میگنجی کا

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی به نحوه قیمت گذاری و برخورد سازمان حمایت با کارخانجات صنایع .کمک دو چندانی کند

که هر روز شاهد رشد واحدهای سنتی ماست بندی و زیرپله های تولید انواع پنیز به  لبنی انتقاد کرد و اظهار داشت: نتیجه آن شده

ها از وی اضافه کرد: حتی نامه نگاری های ما هم هیچ اثری نداشته و اگر قرار است همه نظارت.ویژه پنیر پیتزا در کشور هستیم

د، پس بهتر است این کارخانجات هم به سمت لبنیات سنتی های بزر  صنایع لبنی باشجمله استاندارد، بیمه و مالیات بر کارخانه

 .حرکت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350302000408 

 

 

 

 صادرات و واردات

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

جای جای   //CCIISS  بانک برای تأمین نقدینگی صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و منطقهبانک برای تأمین نقدینگی صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه و منطقه  ۳۳کنسرسیوم کنسرسیوم 

  های برگ صادراتی خالی استهای برگ صادراتی خالی استشرکتشرکت

های بزر  هایی که بتوانند محصوالت کشاورزی را برای فروشگاهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: متأسفانه تشکل 

بانک برای تأمین نقدینگی محصوالت صادراتی کشاورزان کنسرسیوم تشکیل  3اکنون  آوری و صادر کند نداریم وروسیه جمع

، در مورد آخرین وضعیت صادرات میوه ایرانی به خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی محمدعلی طهماسبی در گفت .اندداده

ایران سبب شده است که در تولید بسیاری از انواع میوه مزیت داشته باشیم و طعم، رنگ و میزان  بازار روسیه، گفت: شرایط اقلیمی

 .قند موجود در آن در میوه ایرانی به مراتب بهتر از تولیدات سایر کشورهاست

: انگور، کشمش و گل محمدی و گیاهان دارویی اشاره کرد و گفت وی به استعداد صادرات محصوالت باغی از جمله پسته، زعفران،

 .مرکبات نیز از جمله محصوالتی هستند که ظرفیت خوبی برای صادرات به کشورهای دیگر را دارند

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه علیرغم ایجاد ظرفیت بازار بزر  روسیه برای صادرات میوه و سبزیجات 

ها از جمله پایانه مناسب صادراتی در دسترس نداشتیم،در یکی گفت: متأسفانه زیرساخت ایم،نشدهاما آن طور که باید وارد این بازار 

از شهرهای شمال کشور بخش خصوصی به دنبال ایجاد پایانه صادراتی است و یک مورد هم در شهرستان جیرفت در دست احداث 

های بزر  روسیه را از داخل و کشاورزان تهیه و به بازار گاههایی که بتوانند جنس موردنظر فروشوی تصریح کرد: هنوز تشکل.است

 .روسیه صادر کنند نداریم، به عنوان مثال بتوانند صد هزار تن سیب را در یک محموله به روسیه صادر کنند

این نتیجه  طهماسبی بازار روسیه را فرصتی برشمرد که سبب شد بیشتر به نقاط ضعف خود پی ببریم و افزود: اکنون مسئوالن به

 .اند که باید برای اینکه بتوانیم سهمی را از بازارهای صادراتی نصیب خود کنیم در امور زیربنایی اصالحاتی را انجام دهیمرسیده

نامه کریدور سبز و وی به مذاکرات وزیر جهاد کشاورزی با همتای روسی خود اشاره کرد و گفت: نتیجه آن ایجاد موافقت

 .برای صدور محصوالت به روسیه استآمیز گمرکی موفقیت
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ریزی برای صادرات چند میلیارد دالری محصوالت باغی به بازارهای مختلف معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چه برنامه

ن محصول هزار ت 450ایم که به عنوان مثال از های مختلف اعالم کردههای خود را در بخشاید گفت: ظرفیتاز جمله روسیه کرده

درصد آن باید صادر شود که این را به طرف مقابل اعالم  30تن زعفران تولیدی  330درصد آن قابلیت صادری دارد یا از  05پسته 

 .کردیم

وی به تشکیل کنسرسیومی متشکل از بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و توسعه صادرات خبر داد و گفت: به واسطه این 

ها طی مکانیزمی قرار است که نقدینگی را در و روسیه هستیم و این بانک CIS رات به کشورهای حوزهکنسرسیوم به دنبال صاد

 .اختیار صادرکنندگان قرار دهند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000002 

 

 

 

 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس ۰۹۳9شهریور ماه  ۰دو شنبه 

  اتاق ایران دالیل مخالفت خود با افزایش مالیات علی الحساب واردات را اعالم کرداتاق ایران دالیل مخالفت خود با افزایش مالیات علی الحساب واردات را اعالم کرد

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش قیمت تمام شده کاالهای وارداتی، ضربه زدن 

اه های اقتصادی و همچنین فشار به افرادی که مالیات خود را پرداخت می کنند به جای آن دسته که فرار مالیاتی به وضعیت بنگ

 .دارند را از مهمترین دالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی الحساب واردات ذکر کرد

درصد به چهار درصد  4مالیات علی الحساب واردات از  گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرده است که از دوم شهریورماه امسال 

افزایش یافته و در واقع، اظهار کاال مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کاال به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و 

 .حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق « مظفر علیخانی»معادن و کشاورزی ایران،  به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع،

 .ایران با بیان اینکه این پیشنهاد توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد، گفت: اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعالم کرده است

زایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به وی به تشریح دالیل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه اف

افزایش قیمت تمام شده همه کاالهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به 

 .مصرف کنندگان نهایی وارد می کند

جه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: دوم اینکه با تو

وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، باال بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می 

ست تحقق مالیات بیشتر به علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی الحساب واردات گفت: قرار ا.شود

منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش نام و معتبر 

دیریت که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می کنند، درصد بسیار کمی را شامل می شود؛ بنابر این منطقی نیست که برای م
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درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخالف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، 

 .برخالف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخالف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است

علی الحساب واردات پیشنهاد اتاق ایران بوده و منجر به افزایش درآمد اتاق وی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه افزایش مالیات 

 .ایران می شود را رد کرد و گفت: افزایش مالیات هیچ گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد

رود کاال به روز گذشته گمرک جمهوری اسالمی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان و 

 .کشور، به استثنای واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طالیی خبر داد

گمرک در این زمینه اعالم کرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای 

از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده 

تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت 

کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و  برپایه این بخشنامه، همه واردکنندگان کاال اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده.شده است

 .نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود

واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آالت خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز  : الف

 .تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط

کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طالیی )رتبه الف( پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط  :ب

 .در هر مورد

 .واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی :ج

 .وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور :د

 .کاالهای وارده از طریق پست و کاالهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد :ه

 0330قانون امور گمرکی مصوب سال  003همه کاالهای موضوع ماده  :و

آیین نامه اجرایی 00ماده  3ذیل بند  2گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره در صورت تشخیص 

قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، الزم است عالوه بر اخذ مالیات علی 

 .اتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شودالحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=04f3eafa30b02b45bc0c3f0 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

  ذرت به پاکستانذرت به پاکستان  صادرات روغنصادرات روغن

 .تن روغن ذرت صادر شده است 400، 35ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر سال  2طبق آمار گمرک در ان جوان،اقتصادی باشگاه خبرنگارگروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .صادر شده است  تن روغن ذرت400، 35

 .برای کشور ارز آوری داشته است 42،338،028،853و ارزش ریالی 808،480گفتنی است که این تعداد به ارزش دالری 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 14,611 442,348,025 8,595 پاکستان 1

 54,536 1,652,667,240 32,080 پاکستان 2

 683,823 20,839,873,345 121,316 پاکستان 3

 65,317 2,003,860,243 38,423 پاکستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5050333/%D8%B5%D8%A0%D8%AF%D8%B 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۰تاریخ: 

  !!صادرات سیرابی به ویتنامصادرات سیرابی به ویتنام

 .هزار کیلو سیرابی به ویتنام صادر شده است008ماه منتهی به تیرماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر ماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .در شده استتن سیرابی به کشورهای پاکستان،هنگ کنگ و ویتنام صا 480سال جاری 

 .را برای کشور به همراه داشته است 02،043،038،530و ارزش ریالی  285،303این حجم از صادرات ارزش دالری  

 :جزییات این صادرات به شرح زیر است

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 121,096 3,664,364,960 48,438 پاکستان 1

 42,000 1,270,920,000 28,000 هنگ کنگ 1

 179,000 5,428,129,000 80,000 ویتنام 2

 129,600 3,946,417,200 108,000 ویتنام 3

 13,617 419,267,430 22,694 پاکستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5034403/%D8%B5%D8%A0%D8%AF%D8% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  چقدر تخم گشنیز صادر شده است ؟چقدر تخم گشنیز صادر شده است ؟

 .تن تخم گشنیز صادر شده است 330هزار و  4ماه منتهی به تیر ماه سالجاری  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیر ماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .ذربایجان و امارات متحده عربی صادرشده استتن تخم گشنیز به کشورهای پاکستان، بحرین آ 330هزارو  2  سالجاری

را برای کشور به همراه داشته  053،002،332،800و ارزش ریالی  5،440،050گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دالری 

 .است

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 56,815 1,719,221,900 47,346 پاکستان 1

 68,250 2,066,268,750 39,000 بحرین 1

 1,786,640 54,155,093,286 1,487,748 پاکستان 2

 28,190 854,918,130 23,491 پاکستان 2

 17,500 530,180,000 10,000 آذربایجان 2

امارات متحده  2

 عربی

43,233 1,571,695,888 51,878 

 5,215 157,993,640 2,980 کویت 2

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 334,263 10,171,691,304 278,303 پاکستان 3

 2,858,636 87,920,139,619 2,382,197 پاکستان 4

امارات متحده  4

 عربی

16,975 627,192,300 20,370 

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5032035/%DA%83%D3%84%D8%A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  صادرات گندم در راه است/ سیلوهای گندم مازاد بر ذخیره تولید استصادرات گندم در راه است/ سیلوهای گندم مازاد بر ذخیره تولید است

هزارتن  000میلیون و  3میلیون تنی گندم باید گفت که حدود  14مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت:با توجه به ذخیره 

 .موجود است مازاد بر ذخیره سیلو نگه داری

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 02هزارتن گندم با ارزش بالغ بر  250میلیون و  00با اشاره به وضعیت سیلوهای ذخیره سازی گندم اظهار داشت: تا کنون جوان، 

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 200هزار و 

درصد مطالبات  50میلیارد تومان معادل  400هزار و  0وی در خصوص وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تا به امروز حدود 

 .گندمکاران پرداخت و مابقی تا پایان فصل برداشت به مرور پرداخت خواهد شد

میزان خرید در مقایسه  هزارتن گندم در سال گذشته می توان گفت که امسال  80میلیون و  8قنبری ادامه داد: با توجه به خرید 

کشاورزی در خصوص میزان خرید ازاستان های اصلی تولید  معاون وزیر جهاد .درصدی برخوردار است 20با سال گذشته از رشد 

هزارتن ،  820هزارتن، کردستان با  330هزارتن ، گلستان یک میلیون و  200گندم بیان کرد: استان خوزستان با یک میلیون و 

 .هزارتن باالترین میزان خرید را به خود اختصاص داده اند 030کرمانشاه 

وضعیت سیلوهای گندم اظهار کرد: مراکز ذخیره ، مکانیزه و نیمه مکانیزه بلند مدت و کوتاه مدت،  مدیر عامل بازرگانی در خصوص

میلیون  3تن است. همچنین مراکز بلند مدت و مکانیزه بخش خصوصی ظرفیت  500هزار و  4و  000هزار و  3دولتی به ترتیب 

 .تنی برای ذخیره سازی گندم دارا است 500 هزارو 3تنی و مراکز نیمه مکانیزه و کوتاه مدت این بخش ظرفیت 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/news/5764035/%DA%86%D9%82%D8%25A
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میلیون تنی گندم و ظرفیت ذخیره سیلوهای خالی  02تن که با توجه به ذخیره  000هزار و  00به گفته وی جمع کل ظرفیت ها 

 .باقی مانده نگرانی از جهت مکان ذخیره سازی گندمها وجود ندارد

میلیون تن  4ه افزایش ظرفیت تولید گندم در سال جاری قابلیت صادرات قنبری در خصوص صادرات گندم تصریح کرد: با توجه ب

 .گندم به کشورهای منطقه وجود دارد که در صورت اجازه دولت این امر عملیاتی خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/5030800/%D8%B5%D8%A0%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  !!صادرات روغن حیوانی به آمریکاصادرات روغن حیوانی به آمریکا

 .هزار تن روغن حیوانی به آمریکا صادر شده است 3ماه منتهی به تیرماه سال جاری  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به تیرماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .کمنستان و... صادر شده استتن روغن حیوانی به کشورهایی نظیر آمریکا، ترکیه، تر 434سال جاری 

 .را برای کشور به همراه داشته است 40،043،403،455و ارزش ریالی  334،400گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دالری  

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 6,760 204,469,720 4,000 آذربایجان 1

امارات متحده  1

 عربی

20,220 2,143,269,450 70,770 

 57,000 1,725,675,000 38,000 ترکیه 1

 6,760 204,800,960 4,000 آذربایجان 2

 164,500 4,988,791,500 47,000 ترکیه 2

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 78,645 2,386,797,105 22,470 ترکیه 2

 36,076 1,100,785,120 25,000 آذربایجان 3

ایاالت متحده  3

 آمریکا

3,000 228,975,000 7,500 

 87,500 2,657,375,000 25,000 ترکیه 3

 70,000 2,137,100,000 20,000 ترکمنستان 3

 6,760 208,140,400 4,000 آذربایجان 4

 70,000 2,137,100,000 20,000 ترکمنستان 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5033033/%D8%B5%D8%A0%D8%AF% 

 

 

 

 

 
 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  واردات موز از کشور اکوادورواردات موز از کشور اکوادور

تن موز وارد کشور شده که عمده این واردات از  304هزار و  00ماه منتهی به تیرماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

 . کشور اکوادور بوده است

ای موز میوه ای است که بومی مناطق حاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

جزایر مالزی، و استرالیا است. امروزه این گیاه در تمام مناطق گرمسیری که از رطوبت مطلوبی برخوردار جنوب شرق آسیا، شبه 

گفتنی است به دلیل تولید محدود این محصول در داخل کشور مجبور به واردات آن هستیم چرا که شرایط  .شودباشند کاشت می

 . آب و هوایی مورد نیاز تولید موز در کشور کم است

 .م به ذکر است که عمده واردات موز از کشور اکوادور بوده استالز

و  030،453،033تن موز به ارزش دالری  304هزار و  00ماه منتهی به تیرماه سال جاری بیش از  2بر اساس آمار گمرک در 

 . وارد کشور شده است 3،330،442،335،502ارزش ریالی 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 401,574 12,141,589,890 521,525 اکوادور 1

 209,090 6,328,923,172 271,752 اکوادور 1

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 894,421 27,063,510,312 1,161,586 اکوادور 1

امارات  1

متحده 

 عربی

7,834,227 182,268,973,651 6,026,104 

 434,792 13,154,936,980 564,661 ترکیه 1

 52,945 1,603,439,325 68,760 ترکیه 1

 6,082,586 184,053,652,117 7,854,341 ترکیه 1

 140,171 4,230,921,464 182,040 ترکیه 1

 4,230,881 128,030,017,312 5,494,656 ترکیه 1

 332,620 10,056,765,700 431,974 ترکیه 1

سری  1

 النکا

201,630 4,697,269,481 155,257 

 803,399 24,315,095,666 1,046,633 فیلیپین 1

 5,253,123 158,915,277,109 6,829,751 فیلیپین 1

 79,381 2,403,269,771 103,091 موزامبیک 1

 2,406,339 72,802,312,331 3,171,167 هند 1

 453,582 13,745,865,374 589,272 اکوادور 2

 167,614 5,078,033,744 217,680 اکوادور 2

 1,720,688 52,164,676,248 2,234,600 اکوادور 2

امارات  2

متحده 

 عربی

11,606,967 271,018,464,374 8,941,103 

 564,970 17,131,198,366 733,724 ترکیه 2

 371,497 11,254,295,655 482,205 ترکیه 2

 14,953,394 453,383,646,342 19,411,314 ترکیه 2

 3,349,095 101,525,099,495 4,396,118 ترکیه 2

 133,048 4,022,706,280 172,790 ترکیه 2

 216,916 6,573,345,860 281,712 فیلیپین 2

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 8,507,832 257,836,450,782 11,074,943 فیلیپین 2

 79,381 2,404,921,929 103,092 موزامبیک 2

 2,089,294 63,341,970,863 2,758,081 هند 2

 165,937 5,058,755,382 215,502 گواتماال 3

 82,970 2,529,423,420 107,752 گواتماال 3

 199,125 6,061,165,875 258,604 گواتماال 3

 83,807 2,553,750,159 108,840 اکوادور 3

 1,434,476 43,743,027,026 1,862,961 اکوادور 3

 739,152 22,513,877,216 959,939 اکوادور 3

 692,244 21,101,574,960 899,018 اکوادور 3

 1,764,155 53,691,414,676 2,290,951 اکوادور 3

امارات  3

متحده 

 عربی

2,955,735 69,213,057,299 2,273,829 

 400,934 12,192,900,390 520,690 ترکیه 3

 264,479 8,048,803,526 343,470 ترکیه 3

 33,522 1,021,951,692 43,536 ترکیه 3

 13,559,973 412,566,704,622 17,610,466 ترکیه 3

 1,621,102 49,309,350,647 2,105,328 ترکیه 3

سری  3

 النکا

60,073 1,406,945,529 46,257 

 805,656 24,550,564,283 1,046,488 فیلیپین 3

 9,194,153 280,127,072,609 11,942,031 فیلیپین 3

 351,043 10,701,896,898 455,900 کاستاریکا 3

 127,009 3,864,255,258 164,947 موزامبیک 3

 2,426,566 73,846,335,702 3,194,284 هند 3

 251,421 7,707,059,130 326,520 اکوادور 4

 3,699,675 113,612,588,384 4,804,779 اکوادور 4

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1,397,981 42,771,693,190 1,815,677 اکوادور 4

 296,676 9,101,723,004 358,293 اکوادور 4

 351,458 10,801,349,051 456,438 اکوادور 4

امارات  4

متحده 

 عربی

141,141 3,334,149,849 108,679 

امارات  4

متحده 

 عربی

46,560 1,099,903,508 35,852 

 76,168 2,326,309,216 100,100 اندونزی 4

 61,650 1,902,850,578 80,080 اندونزی 4

 124,200 3,785,616,000 161,300 ترکیه 4

 34,786 1,071,060,940 45,178 ترکیه 4

 7,202,567 221,582,436,100 9,354,051 ترکیه 4

سری  4

 النکا

20,163 474,008,780 15,526 

 543,893 16,657,581,059 706,495 فیلیپین 4

 11,099,066 339,746,346,513 14,408,642 فیلیپین 4

 116,154 3,576,381,660 150,851 کاستاریکا 4

 49,781 1,532,756,990 64,651 کاستاریکا 4

 236,860 7,245,547,400 307,610 کلمبیا 4

 236,860 7,245,547,400 307,610 کلمبیا 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5033330/%D3%88%D8%A0% 
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

برترین برندهای صنعت غذا با رأی مردم شناخته شدند/ محصوالت کشاورزی، در رتبه نخست فهرست اتصال برترین برندهای صنعت غذا با رأی مردم شناخته شدند/ محصوالت کشاورزی، در رتبه نخست فهرست اتصال 

  ایران به سازمان تجارت جهانیایران به سازمان تجارت جهانی

 .ر معرفی شدندای و صنایع غذایی کشوکنندگان در انستیتو تحقیقات تغذیهبرترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف

ای و صنایع غذایی کشور معرفی کنندگان در انستیتو تحقیقات تغذیهبرترین برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف

 شدند.

به گزارش خبرنگار ایانا، شامگاه دیروز در چهارمین جشنواره معرفی برترین برندهای صنعت غذا به انتخاب مردم که در محل 

و صنایع غذایی کشور برگزار شد نامداران و تالشگران عرصه صنعت غذا که با اخذ آرای مردمی از سال انستیتو تحقیقات تغذیه 

 گذشته تا اوایل تابستان سال جاری رأی گرفته بودند، معرفی و تندیس و لوح یادبود دریافت کردند.

پرداخته و مشکالت خود را با مسئوالن مربوطه نظران و مدیران صنعت غذا و جهاد کشاورزی به ایراد سخنرانی در این آیین، صاحب

المللی و اتصال ایران به سازمان تجارت جهانی ترین مشکالت آنها نحوه ارتباط با بازارهای بیندر میان گذاشتند. شاید یکی از بزر 

ان، به نوعی مزیت باشد. زیرا عضویت در این سازمان، قوانین و مقررات مخصوص به خود را خواهد داشت که برای صادرکنندگ

تواند به توجهی مسئوالن به این صنعت، گفت: تنها صنعتی که میرود.در همین زمینه پدر صنعت غذا با انتقاد از کمشمار میبه

 سازمان تجارت جهانی متصل شود، صنایع غذایی است.

ساجی و... دیده شده که متأسفانه جای شاهرخ ظهیری افزود: اما در سند راهبردی هفت صنعت از قبیل خودرو، سیمان، فوالد، ن

 شود.خالی صنعت غذا در آن به شدت احساس می
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های خام دامی را تعریف کرده است. به عبارتی قانونی به تصویب رسید که در یکی از بندهای آن، فراورده 82به گفته وی، در سال 

آید. در تبصره این قانون هم آمده در صورتی که این تمام فراورده خام، مولدی است که در زمان حیات دام از آن به دست می

های صنعتی، تغییر شکل بدهد، دیگر مشمول این قانون نخواهد بود. یعنی سازمان دامپزشکی تنها تا حمل ها از طریق روشفراورده

 کند.ارت میمواد خام دامی به در کارخانه، وظیفه تأمین سالمت را دارد و پس از آن وزارت بهداشت، بر تولید نظ

های ظهیری خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون سازمان دامپزشکی اصرار بر وجود مسئول دامپزشک درون کارخانه

 های اساسی صنعت غذا است.صنایع تبدیلی دارد؛ این موارد یکی از گرفتاری

تا استان دیگر، باید مجوز سازمان دامپزشکی استان ای مانند عسل از یک استان وی ادامه داد: از طرف دیگر، برای ارسال محموله

مبداء صادر شده و برای مقصد، پیامی در این زمین ارسال شود. حال بسیار پیش آمده که محموله به مقصد رسیده، اما اداره 

، در مقابل هاییاطالعی کرده و محموله برگشت خورده است. چنین ناهماهنگیدامپزشکی آن شهرستان، از ورود آن اظهار بی

های صنایع تبدیلی، محصوالت گذاری تصریح کرد: متأسفانه کارخانهایستد.ظهیری درباره بحث قیمتپیشرفت صنعت غذا می

کننده بندی آن، سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکنند، اما بعد از فراوری و بستهکشاورزی را هر روز با یک قیمت خریداری می

 شود.گذاری به ضرر صنعت تمام میکند که در بیشتر موارد این نرخبرای آن نرخ تعیین می

توان به تجارت جهانی پرداخت و با برندهای قدر دنیا وی با بیان مشکالت صنعت غذا یادآور شد: با وجود چنین موانعی، چگونه می

 رقابت کرد؟

 میلیارد دالر ۱14ارزش برند ملی ایران 

جاری نیز در ادامه این مراسم ضمن اشاره به مشکالت موجود برای عضویت ایران در سازمان عضو شورای سازمان جهانی عالیم ت

تجارت جهانی، گفت: ترکیه و افغانستان که دو کشور همسایه شرقی و غربی ایران هستند، عضو دائم این سازمان محسوب می 

 شوند، اما ایران تاکنون به عضویت ناظر بسنده کرده است.

دلیل وجودآمده در بازارهای روس و ترک استفاده کند، افزود: بههای بهبا اشاره به اینکه ایران نتوانست از فرصتپور عظیم فضلی

کند. در صورتی که وظیفه دولت، باز کردن عرصه کوچک بودن فضای کاری تجار ایرانی، این مسائل برای آنها مزاحمت ایجاد می

 ت.فعالیت در بازارهای جهانی برای تجارت اس

تواند اتصال به گذاری در صنایع مختلف وجود دارد که توجه به آنها میعنوان برای سرمایه 32وی خاطرنشان کرد: فهرستی با 

سازمان تجارت جهانی را برای ایران هموار کند. جالب اینجاست که محصوالت کشاورزی، رتبه نخست این فهرست را به خود 

 ن راستا اقدام خاصی صورت نگرفته است.اختصاص داده است، اما تاکنون در ای

های مؤثری در صادرات اند قدمعضو شورای سازمان جهانی عالیم تجاری معتقد است: با این وجود، صنایع تبدیلی توانسته

میلیون دالر، سهم صادرات محصوالت رب  330عنوان مثال، سال گذشته تنها محصوالت خود به بازارهای جهانی بردارند؛ به

 میلیون دالر تجاوز نکرد. 005فرنگی بوده است، در حالی که این مبلغ برای خودرو از گوجه

این  34شود؛ در حالی که در سال برآورد می 030پور ادامه داد: طبق اعالم سازمان تجارت جهانی، رتبه ایران در حال حاضر فضلی

دنیا  23میلیون دالر، رتبه  053کنند، ایران با ارزش گذاری میتبود، اما در آماری دیگر که کشورها را مانند برندها قیم 054عدد 

 هزار میلیارد دالر در ردیف نخست ایستاده است. 03را کسب کرده و آمریکا با 

عنوان رایت و رشد پایین اقتصادی از دیگر مواردی بود که وی بهعدم شفافیت در مالیات، بحث ثبت جهانی برند، نبود قانون کپی

 صال به سازمان تجارت جهانی، مطرح کرد.موانع ات
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 ای که تار و پودش وابسته به آمار مردمی استجشنواره

غذایی نیز در این آیین ضمن بیان این مطلب گفت: های صنایعمحمدرضا جمشیدی، دبیر چهارمین جشنواره تقدیر از برترین 

ماند که سان طفل نوپایی میچهارم رسیده است که کماکان به برند های صنایع غذایی در حالی به گام جشنواره تقدیر از برترین

 کم تفکری را بارور کند که در انتهایش دستاوردهای بسیاری نهفته است. خواهد کممی

ای است که تار و پودش وابسته به آمار مردمی است، گفت: برخالف رویه جشنواره« اقتصاد سبز»وی با بیان این که جشنواره 

 کنند. هایشان را دریافت میها بدون پرداخت هیچ وجهی مورد تقدیر قرار گرفته و لوح و تندیسموجود، شرکت

اش در راه طی طریق مسیری است که بالد که با محبت همه اهالی صنعت غذا جشنوارهبه خود می« اقتصاد سبز»جمشیدی افزود: 

برای خود دست و پا کند و البته تمام تالش خود را خواهد کرد  کم جای ثابتی در تقویم مدیران صنایع غذایی کشورخواهد کممی

ای با ظرافت این جشنواره را به پیش ببرد که نه تنها وارد رقابت برندهای مطرح نشود، بلکه فضایی را بسازد تا رقبای گونهتا به

  .سرسخت بازار در کنار هم بنشینند و یکدیگر را تشویق کنند

رسانی، های اطالعکه رسالتهای اقصی نقاط دنیا عالوه بر اینخاطرنشان ساخت: رسانه« اقتصاد سبز»اره دبیر ستاد برگزاری جشنو

آیند و از مخاطبان خود که بخشی از جامعه تلقی دوش خود دارند، گاهی در مقام نظرسنجی بر میآموزشی و تحلیلی بودن را به

رو شاید برای شود و از اینهای کالنی گرفته میج حاصله حتی گاهی تصمیمکنند و براساس نتایهایی را مطرح میشوند پرسشمی

مرد »جمله آشنایی باشد، همانگونه که ممکن است عبارات « The nankerبانک برتر ایرانی در رتبه نشریه ».... ها عبارت خیلی

های و... به گوش خیلی« فرانس فوتبال»سوی  و یا انتخاب فوتبالیست برتر سال از« اکونومیست»در نظرسنجی نشریه « سال اقتصاد

های های مکتوب نیست و این روزها در دنیای مجازی پرسشای مختص رسانهالبته نظرسنجی رسانهجمشیدی گفت: خورده باشد. 

های مختلف به اشکال متعدد از زیرنویس گرفته تا های تلویزیونی نیز در برنامهشود و حتی شبکهبسیاری از مخاطبان پرسیده می

حاوی نقطه نظرات گردانندگان آن  های یکسویهجای آنکه فقط تحلیلهگیرند و بهای پیامکی مخاطبان را به بازی میانواع مسابقه

 سازند. ها را ارایه دهند گاهی بر مبنای برآیند نظریات مخاطبان برنامه میرسانه

تواند ای نمیهاست، چرا که هیچ رسانهالبته نکته مهم در این میان جوامع تصادفی موردنظر سنجی از رسانهوی خاطرنشان ساخت: 

های برتر زن و مدعی شود که طیف مخاطبانش طیف کاملی از اقشار جامعه هستند، بر همین اساس است که لزومًا برندگان سیمرغ

عنوان های ورزشی هم گاهی افراد مختلفی را بهفجر برندگان نظرسنجی نشریات سینمایی نیستند و حتی روزنامهمرد جشنواره فیلم

برندهای صنایع غذایی به انتخاب مصرف  چهارمین جشنواره تقدیر از برترینشیدی اظهار داشت: جمگزینند. ورزشکار سال بر می

گونه مالک تخصصی ای هیچهای رسانهکنندگان نیز در چنین فضایی برپا شده است و البته بازهم تأکید داریم که در نظرسنجی

ها هستند و بر پایه سالیق خود مبادرت به ب آن رسانهای آماری است از آن بخش جامعه که مخاطمطرح نیست و تنها نمونه

ها در جایگاهی نیستند که بتواند تولیدکنندگان را از بعد کیفیت تولیدات، بدیهی است که رسانهوی یادآور شد: کنند. انتخاب می

هایی ختلف مبادرت به چنین ارزیابیصالح هرساله در ابعاد ماستاندارد، صادرات، بهداشت و ... مورد ارزیابی قرار دهند و مراجع ذی

به « اقتصاد سبز»هرحال بهغذایی به انتخاب مردم تصریح کرد:  برندهای صنایع دبیر چهارمین جشنواره تقدیر از برترینکنند. می

ن مسیر بالد که برای چهارمین سال پیاپی موفق به برگزاری چنین گردهمایی برای فعاالن صنعت غذا شده است و در ایخود می

 فشرد. اش کردند را به گرمی میدست بزرگان صنعت غذا که در راه برگزاری این جشنواره یاری

سالگی همچنان مورد احترام فعاالن تغذیه و صنایع غذایی  30زاده که در در پایان این آیین، ضمن تجلیل ویژه از دکتر شهاب واعظ

کنندگان تجلیل به عمل آمد که بر اساس مقررات ستاد برگزاری، به سه است، از برترین برندهای صنعت غذا به انتخاب مصرف
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های سوم و چهارم هر گروه لوح تقدیر اهدا شد. این دوره نظر سنجی از از مهر ماه شرکت نخست تندیس زرین و به دو شرکت رده

 /.ادامه داشته است 35خرداد  30خورشیدی آغاز و تا پایان  32سال 

http://www.iana.ir/fa/news/32054/%D8%A8%D8%B0%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صنایع غذایی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  داستان فراموش شده ایمنی غذا / اجرای اجباری استاندارد نانداستان فراموش شده ایمنی غذا / اجرای اجباری استاندارد نان

های این به همت شرکت گندم دشت مشهد )نان مزرعه( و در سالن همایش« تغذیه، از مزرعه تا سفره»هفته گذشته همایش 

شرکت برگزار شد تا علم و صنعت گردهم بیایند؛ در این همایش که بر موضوع نان سالم تمرکز داشت، مسائلی از جمله 

 .فتهای شیمیایی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرهای نان، کیفیت، خصوصیات عملکردی، آلودگیافزودنی

های این به همت شرکت گندم دشت مشهد )نان مزرعه( و در سالن همایش« تغذیه، از مزرعه تا سفره»هفته گذشته همایش 

شرکت برگزار شد تا علم و صنعت گردهم بیایند؛ در این همایش که بر موضوع نان سالم تمرکز داشت، مسائلی از جمله 

 .های شیمیایی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفتودگیهای نان، کیفیت، خصوصیات عملکردی، آلافزودنی

به گزارش دنیای اقتصاد ،مدیرکل دفتر بهبود تغذیه کشور در این همایش با بیان اینکه براساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای 

ها در بهبود از سیاستصورت اجباری اجرا شود، گفت: یکی عالی سالمت و امنیت غذایی در سال گذشته، استاندارد نان باید به

 .گیری استاستانداردهای نان اصالح استاندارد آرد به لحاظ سبوس

ساله کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند، خاطرنشان کرد:  32تا  05درصد جمعیت  50زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه حدود  

دهد اما در بر جذب مواد قندی را در دستگاه گوارش کاهش میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند زیرا فیفیبر موجود در نان می

های مصرفی را به خود اختصاص داده و این درحالی است که آرد نان لواش بیشتر تصفیه درصد نان 30کشور ما نان لواش بیش از 

ماندگاری بیشتر، مورد استفاده دلیل شود اما بهشود و فیبر کمتری دارد و در مراحل پخت آن نیز از جوش شیرین استفاده می می

شود که این امر خوب نیست بنابراین باید های کشور حتی سنگک نیز با آرد سفید تهیه میگیرد؛ درحال حاضر تمام نانقرار می 
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نورهای ها از قبیل سنگک و بربری نیز اقداماتی انجام شود. وی رعایت فرایند تخمیر، استفاده از تبرای ماندگاری سایر انواع نان

های گازوئیلی را از عوامل مؤثر در کیفیت نان مناسب، رعایت دما و زمان پخت مطلوب و استفاده نکردن از شعله مستقیم مشعل

کننده کیفیت نان است؛ در نان لواش ژالتینه شدن دانست و تصریح کرد: جذب آب و ژالتینه شدن نشاسته از دیگر عوامل تعیین

 .شود و به همین دلیل زمان ماندگاری نان لواش نسبت به نان سنگک، بربری و تافتون بیشتر استنمی طور کامل انجامنشاسته به

در  0383سازی آرد از سال سازی آرد و نان نیز عنوان کرد: برنامه ملی غنی  مدیرکل دفتر بهبود تغذیه کشور درخصوص غنی

شود؛ نان سنگک افتون، بربری و لواش ( با آهن و اسیدفولیک غنی میهای سنتی ) تشود و بر این اساس انواع نان کشور اجرا می

های آرد نانوایی باید شود زیرا سبوس کافی دارد؛ همچنین کیسهسازی نمی  گیری هفت درصد( شامل برنامه غنی)با سبوس

سازی در یش بر ضرورت فرهنگشده با آهن و اسیدفولیک را داشته باشند. عبداللهی در بخش دیگری از این همابرچسب آرد غنی

 .های صنعتی تأکید کردزمینه مصرف نان

 جای خالی امنیت غذایی در نظام سالمت 

انگیز دانست و عنوان کرد:  شده و غماستاد دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این همایش ایمنی غذا را در کشور داستانی فراموش

های شیمیایی، تماس ها، افزودنیکشغذاست.علی کشاورز کودهای شیمیایی، آفت حلقه مفقوده نظام سالمت در کشور ما ایمنی

های آب و سختی نامناسب آن را از ها، ترکیبات ناشی از حضور بذرهای علف هرز و آلودگیمستقیم با شعله و باقیمانده سوخت

ها فات زراعی، آفات انباری و ضدعفونی کردن آسیابها باید برای مبارزه با آکشترین عوامل آلودگی نان برشمرد و افزود: آفتمهم

های هرز بر خواص کیفی و ارزش نان تصریح کرد: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص تأثیر علف.مورد استفاده قرار گیرند

و وارفته بودن خمیر و مزه تلخ و طعم گس، رنگ تیره، تیرگی آرد و نان، کاهش مواد مغذی نان، بوی نامطبوع، تجزیه گلوتن، شل 

های قلیایی، اسیدگلوکربنیک و تفاالکتون، وی بیکربنات سدیم، بیکینک پودر، بیکربنات آمونیوم، پیروفسفات.... از این اثرات است

همایش های شیمیایی آرد و نان نام برد. کشاورز در بخش دیگری از این عنوان افزودنیها را بهها و سورباتآب اکسیژنه، پروپیونات

 .رقابتی نبودن و قیمت نان را از مشکالت این حوزه برشمرد

مهدی کریمی، دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این همایش تغییر قوام ماده 

های مواد ای را از فواید افزودنیتغذیهغذایی، پوشش کمبودهای رنگ و ظاهر ماده غذایی، تغییر در بافت و ماندگاری و بهبود ارزش 

 .ها سازمان غذا و داروستگذاری برای مصرف افزودنیغذایی دانست و اظهار کرد: مهمترین مرجع قانون

http://www.iana.ir/fa/news/32085/%D8%AF%D8%A0%D8%B3%D8%AA 
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 عسل

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  هزار تن می رسدهزار تن می رسد  1717تولید عسل به مرز تولید عسل به مرز 

 80درصدی به  5سرپرست امور تولیدات زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال تولید عسل با افزایش 

معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با  عیسی میرزایی سرپرست گروه امور تولیدات زنبور عسل . هزار تن برسد

با اشاره به وضعیت تولید عسل اظهار داشت: امسال ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار

 .هزار تن برسد 80به  درصدی  5پیش بینی می شود که تولید عسل با افزایش 

زنبوردار در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند  833هزار و  03کندو و  230میلیون و  3، 32وی افزود:براساس آمارگیری سال 

 .درجهان را داراست 0و تولید عسل رتبه  2داد کندو رتبه که براین اساس ایران از نظر تع 

میرزایی در خصوص مشکل زنبورداران گفت: زنبورداران با مشکالتی از قبیل نبود بیمه تامین اجتماعی، حذف استاندارد اجباری و 

درصد در  2راتی با بهره گفتنی است که در راستای حمایت از توسعه صنعت زنبورداری اعتبا.نداشتن ردیف بودجه روبرو هستند

معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی  سرپرست گروه امور تولیدات زنبور عسل .اختیار زنبورداران عضو صندوق قرار می گیرد

ادامه داد: اتحادیه زنبورداران با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی پیگیر تبدیل استاندارد تشویقی به اجباری هستند چرا که 

ماه نخست  2وی با اشاره به صادرات عسل در چهار ماه نخست سال گفت: در .ین امر تا حدودی بر صادرات تاثیر گذار بوده استا

میرزایی تصریح کرد: سال گذشته مجموع .تن عسل عمدتا به کشورهای خلیج فارس و ترکیه صادر شده است 730سال جاری 

 .با حل برخی مشکالت این رقم افزایش یابد اریم امسال تن بوده که انتظار د 200صادرات عسل هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/5028838/%D8%AA%D3%88%D 
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 علوفه

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  سازی رسیدسازی رسیدتجاریتجاریهای نیشکر به مرحله های نیشکر به مرحله خوراک دام از سرشاخهخوراک دام از سرشاخه

 .سازی رسیدهای نیشکر از دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاریتولید خوراک دام از سرشاخه

 سازی رسید.های نیشکر از دستاوردهای مؤسسه تحقیقات علوم دامی به مرحله تجاریتولید خوراک دام از سرشاخه

کشور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای این مؤسسه گفت: به گزارش ایانا، رئیس مؤسسه علوم دامی 

 پس از چند سال تحقیق و پژوهش موفق شدیم با استفاده از دانش فنی ضایعات نیشکر را تبدیل به خوراک دام کنیم.

دام است، افزود: با استفاده از این  های معمولدرصد خوراکی 50مرتضی رضایی با بیان اینکه این خوراکی ارزش خوراکیش بیش از 

 های تولید دام کاهش خواهد یافت.خوراک هزینه

ای در شهر دزفول در حال تولید این محصول سازی شده و کارخانهوی خاطرنشان کرد: این کار تحقیقاتی در حال حاضر تجاری

 است.

 های زنبور عسلتوسعه پرورش ملکه

سال کار تحقیقاتی و  00های زنبورعسل خبر داد و تصریح کرد: پس از عه پرورش ملکهرئیس مؤسسه علوم دامی کشور از توس

 نژاد ملکه زنبور عسل موفق به معرفی نژادی شدیم که صفات بسیار مثتبی دارند. 03اصالح 

های وصیات ملکهترین خصدهی را از مهمها و صفت بچهگذری، کاهش رفتارهای تهاجمی، مقاومت به بیماریرضایی قابلیت زمستان

 پرورش یافته جدید عنوان کرد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شهر تحویل داده شده که نتیجه حاصل  43استان در  03برداری فروند ملکه اصالح شده به بهره 250وی ادامه داد: در فاز نخست 

 زنبوردار قرار گرفت. 450ملکه اصالح شده بود که در اختیار  800هزار و از آن شش

سازی و اقتصاد مقاومتی در این مؤسسه شده است به سنتز نژاد بز شیری با توجه به ه در راستای تجاریرضایی درباره اقداماتی ک

 شرایط اقلیمی کشور اشاره کرد.

های این مؤسسه اشاره کرد و یادآور شد: این مؤسسه در ترین برنامهعنوان یکی از مهموی به عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به

بنیان را برای همکاری با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تهیه کرده ن اقتصاد مقاومتی بسته دانشراستای عملیاتی کرد

بنیان، سنتز نژادهای پر تولید بز شیری و دومنظوره مطابق و سازگار با شرایط اقلیمی است.رضایی تأکید کرد: در این بسته دانش

 ایران مورد توجه قرار گرفته است.

های ژنتیکی گاو دومنظوره نیز از دیگر اقدامات این مؤسسه در راستای اقتصاد مقاومتی است، اظهار اینکه معرفی ترکیبوی با بیان 

 داشت: اصالح نژاد گاوها در دنیا معموالً در بخش تولید شیر یا گوشت است.

های تبدیل اومیش و ارائه فناوریور پرورش شتر در مناطق بیابانی، پرورش گهای بهرهبر اساس این گزارش، توسعه سامانه

 ها در اقتصاد مقاومتی است./پسماندهای کشاورزی به خوراک دام همچون از بر  چغندرقند یا پوست پسته از دیگر طرح

http://www.iana.ir/fa/news/33333/%D8%AE%D3%88%D8%B0%D 

 

 

 قارچ

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

صدف در ردیف صدف در ردیف در ایران / شاهدر ایران / شاه  ""صدفصدفشاهشاه""ثبت اختراع فرموالسیون تولید قارچ دارویی خوراکی ثبت اختراع فرموالسیون تولید قارچ دارویی خوراکی 

  های خوراکی جهانهای خوراکی جهانترین قارچترین قارچمرغوبمرغوب

تولید قارچ  های صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی از ثبت اختراع فرموالسیونعضو هیأت علمی گروه زیست فناوری قارچ

 .خبر داد "صدفشاه"دارویی خوراکی با عنوان 

هزار سال در شیلی  03گردد. قارچ های خوراکی در مراکز باستان شناختی با قدمت حدود مصرف قارچ به دوران باستان بازمی ایانا:

ها گردد. چینید در چین بازمیاند، اما نخستین شواهد قابل اعتماد درباره مصرف قارچ به چند صد سال پیش از میالیافت شده

ها ویژه افراد طبقات اجتماعی باال از قارچدانند. رومیان و یونانیان باستان، بهعنوان دارو و همچنین برای غذا باارزش میها را بهقارچ

ها استخدام قارچکردند. امپراطوران امپراطوری روم چشندگانی برای اطمینان از خوراکی بودن برای مصارف آشپزی استفاده می

های موجود در قارچ کامالً هویداست تالش برای استفاده همزمان های ریزمغذیکردند. حال با دستیابی بیشتر بشر به ارزشمی

ها، نظیر های موجود در قارچشود. کمااینکه گفته شده کربوهیدراتروز بیشتر هم میدارویی و خوراکی از این ماده بار ارزش روزبه

ها دارای ریزمغذی شود. همچنین قارچدهد، باعث تحریک و تقویت دستگاه ایمنی میها را تشکیل میه دیواره سلولی قارچکیتین ک

شود که ترکیبات و کند. همچنین گفته میروی هستند که به حفظ سالمتی پوست و مو و همچنین ایمنی بدن کمک می

ها دارای کند. قارچکی از بروز سرطان و رشد تومورهای بدخیم پیشگیری میهای خوراهای مختلفی نظیر سلنیوم در قارچریزمغذی
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های خوراکی منبع پروتئین بوده و همچنین دارای گلیکوژن هستند. اکسیدان هستند. قارچ(، د و آنتیCهای ب، ث )ویتامین

 ها پرکالری نبوده و از این لحاظ ماده غذایی مناسبی هستند.قارچ

وگویی که های صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در گفتفناوری قارچجانپور عضو هیأت علمی گروه زیستدر این میان جواد 

صدف خبر داد و گفت: قارچ شاه "صدفشاه"امروز با ایسنا داشت، از ثبت اختراع فرموالسیون تولید قارچ دارویی خوراکی با عنوان 

(Pleurotus eryngiiیکی از گونه )ه جنس قارچهای متعلق ب( های صدفیPleurotus spp. است و دارای یکی از بزر ) ترین

 های خوراکی است.های قارچهای باردهی در بین انواع گونهاندام

( باعث کاهش lovastatin( با داشتن ترکیبی به نام لواستاتین ).Pleurotus sppهای صدفی )وی خاطرنشان کرد: خانواده قارچ

شود. همچنین در تحقیقات اخیر ترکیب ه، از این رو مصرف آن برای افراد دارای چربی خون توصیه میسطح کلسترول خون شد

 های سرطانی تأثیری کنترلی دارد.نیز شناخته شده که روی سلول Aضد سرطانی اریجیولید 

عطر دلپذیر، ماندگاری باال های صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی همچنین افزود: فناوری قارچعضو هیأت علمی گروه زیست

 های خوراکی قرار داده است.ترین قارچو کیفیت پخت مناسب، این قارچ را در ردیف مرغوب

ای بوده و با حذف مرحله خاک پوششی، راندمان مصرف آب و هزینه صدف بسیار شبیه به قارچ دکمهجانپور با بیان اینکه قارچ شاه

سازی شرایط تولید یکی از نژادهای تجاری گزارش شده است، ادامه داد: هدف از این طرح بهینه تولید در این قارچ نیز بسیار پایین

 قیمت بود.صدف روی ضایعات کشاورزی و گیاهی ارزانقارچ شاه

ه دلیل استفاده از ضایعات کشاورزی و گیاهی ارزان قیمت هزینه تولید بسیار کمتری نسبت بهای صدفی بهوی با بیان اینکه قارچ

به نام  "قارچ ارینجی"ای دارند، تصریح کرد: این طرح با موفقیت به اتمام رسید و حق مالکیت آن نیز با عنوان قارچ خوراکی دکمه

 جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ثبت شد.

سان رضوی های صنعتی جهاد دانشگاهی خراجانپور اظهار داشت: در حال حاضر این قارچ توسط گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ

نژادی این قارچ نیز در دست انجام است که منجر های تحقیقاتی روی بهشود. فعالیتانبوه تولید و در مشهد عرضه میصورت نیمهبه

 به تولید نژادهای پرمحصول و با کیفیت از این قارچ خواهد شد./

p://www.iana.ir/fa/news/htt32030/%D8%AB%D8%A8%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/34067/%D8%AB%D8%A8%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  گیاهان دارویی، بهترین گزینه برای کشت دیم/ مرجوع شدن بخشی از گیاهان دارویی صادراتیگیاهان دارویی، بهترین گزینه برای کشت دیم/ مرجوع شدن بخشی از گیاهان دارویی صادراتی

دلیل درگیری کشور با بحران خشکسالی، به :و مراتع کشور گفت هارئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل

 .صورت دیم، راه نجات کشور از این بحران استبازده بهکشت گیاهان دارویی در اراضی کم

دلیل درگیری کشور با بحران ها و مراتع کشور گفت: بهرئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل

 صورت دیم، راه نجات کشور از این بحران است.بازده بهن دارویی در اراضی کمخشکسالی، کشت گیاها

ها و توسعه استفاده از گیاهان در علم پزشکی، اهمیت استفاده از ترکیبات طبیعی به جای محصوالت شیمیایی در درمان بیماری

ای مرتبط سوق داده است. فردا نیز مصلی تهران شاهد هریزان را به سمت توجه بیشتر به گیاهان دارویی و برگزاری نمایشگاهبرنامه

 برگزاری چنین رویدادی است، اما آیا در ایران به تولید گیاهان دارویی توجه شده است یا خیر.

وگو با خبرنگار ایانا ها و مراتع کشور امروز در گفتمحمدباقر رضایی، رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل

های دارویی باید در توان تولید کرد. برخی از گونههای طبیعی یا مزارع میسخ به این پرسش گفت: گیاهان دارویی را در عرصهدر پا

برداری شود، اما بخش دیگری از این گیاهان باید در زمین زراعی کشت شود. البته برای احیای عرصه توسعه پیدا کرده و از آن بهره

 توان با توسعه پوشش گیاهان دارویی موجود در منطقه، به احیای عرصه کمک کرد.می های تخریب شده نیزعرصه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

155 
 

توانند در مزارع کشت شوند، اما چون هزینه کشت آنها باال است، در شرایط وی خاطرنشان کرد: باریجه، وشا، آنغوزه و کتیرا می

 کنونی باید در عرصه توسعه پیدا کند.

آبی و بحران آب را دلیل تژی اصلی کشور باید بر کشت گیاهان دارویی در مزارع متمرکز شود، کمرضایی با تأکید بر اینکه استرا

 کند.ریزان تحمیل میهای دیم را به برنامهداند که کشت گیاهان دارویی در عرصهمحکمی می

ببینیم هر استان قابلیت زراعی کردن ها استخراج شود. وی ادامه داد: برای تولید و توسعه کشت گیاهان دارویی باید قابلیت استان

گونه گیاه دارویی ازجمله بابونه قابلیت زراعی شدن و کشت در  00ای با عیار باالی دارویی را دارد. اعتقاد دارم دست کم چه گونه

های دیم قابل مزارع را دارند.رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی تصریح کرد: نیاز آبی گیاهان دارویی بسیار کم است و در زمین

ها و طبیعت از گیاهان کاشت است. اگر به تغییر کشت اراضی دیم توجه نکنیم عاقبت بدی در انتظار ما خواهد بود، زیرا عرصه

دارویی خالی شده است.رضایی یادآور شد: به جای تمرکز بر برداشت گیاهان دارویی از طبیعت باید به کشت این گیاهان توجه 

ها چون توصیه نشده و کشاورزان آشنا تمایل کشاورزان به کشت گیاهان دارویی در مزارع افزود: برخی کشت کنیم.وی درباره عدم

 به اخالق گیاه نیستند، در مراحل اولیه تولید در مزارع، صرفه اقتصادی کافی برای کشاورز ندارند.

ها باید حدود وژیکی مختلف ایجاد شود. سطح این باغهای اکولهای الگویی در زونرضایی تأکید کرد: باید برای حل این مشکل باغ

 هکتار هم فعالیت خود را آغاز کنیم. 000توانیم در مزارع الگویی با وسعت هزار هکتار در نظر گرفته شود و حتی مییک

رع وجود داشته های الگویی باید طوری تعیین شود که عرصه کافی برای توسعه بعدی گیاهان دارویی در مزاوی اظهار داشت: باغ

 باشد.

 مرجوع شدن بخشی از گیاهان دارویی صادراتی

های گیاهان دارویی ها و مراتع کشور از مرجوع شدن برخی محمولهرئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگل

 ها متعلق به مزارع کشور بودند.صادراتی به ایران خبر داد و گفت: این محموله

فزود: برای توسعه کشت گیاهان دارویی باید به مسئله کشت توجه جدی شود. تاکنون محصوالت صادراتی از رضایی همچنین ا

شد که ارگانیک بود و هیچ فشاری روی آن نبود؛ بنابراین نباید با صادرات محصوالت زراعی احتماالً آلوده، بازار طبیعت برداشت می

 گیاهان دارویی ایران را دچار مشکل کنیم.

ر پاسخ به پرسشی درباره گردش مالی گیاهان دارویی تولید شده در کشور خاطرنشان کرد: هیچ آمار صحیحی از گردش مالی وی د

شود، آمار تولید و مصرف زعفران، زیره، و میزان صادرات گیاهان دارویی ارایه نشده است، زیرا وقتی که بحث گیاهان دارویی می

 شود.یسیر و... نیز در این بخش گنجانده م

رئیس بخش تحقیقات گیاهان دارویی ادامه داد: اگرچه زیره، سیر و زعفران هم گیاه دارویی هستند اما چون عمده تولیدات کشور 

دانیم وضعیت فروش سایر گیاهان دارویی چگونه شوند؛ بنابراین نمیبه این گروه تعلق دارد و همه در زیر یک مجموعه بررسی می

درصد اقتصادی است و کشت خیلی از گیاهان دارویی در اراضی تحت پوشش  000کشت گیاهان دارویی  است.رضایی تصریح کرد:

 کند.گندم و جوی دیم، صرفه بیشتری برای کشاورز ایجاد می

های مناسب کشت شوند تا صرفه مناسب برای کشاورز ایجاد کنند، اما از آنجا که این وی اظهار داشت: گندم و جو باید در زمین

دهد حتی با راندمان نامناسب اقدام به کشت این محصوالت کند؛ در حالی که این صوالت یارانه دولتی دارند، کشاورز ترجیح میمح

 تر دارند./ها قابلیت تولید اقتصادیعرصه

http://www.iana.ir/fa/news/32053/%DA%AF%DB% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  آلمان اصلی ترین مشتری شیرین بیانآلمان اصلی ترین مشتری شیرین بیان

تن شیرین بیان و عصاره آن صادر شده که عمده این  330هزارو  2ماه منتهی به تیر ماه سال جاری  2طبق آمار گمرک در 

 .استصادرات به کشور آلمان بوده 

ماه منتهی به تیر ماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت. تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .آلمان صورت گرفته است  تن شیرین بیان و عصاره آن صادر شده که عمده این صادرات به کشور 330هزارو  4  سال جاری

را برای کشور به همراه داشته  325،003،340،388و ارزش ریالی  00،338،503گفتنی است این حجم از صادرات ارزش دالری 

عربی،انگلستان،تایلند، دانمارکو آفریقای جنوبی از دیگر کشورهای مقصد در صادرات این الزم به ذکر است که امارات متحده .است

 .محصول هستند

  : جزئیات آمار صادرات شیرین بیان

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک. (

 24,000 726,840,000 4,000 آلمان 1

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 348,000 10,534,668,000 87,000 آلمان 1

 340,000 10,291,750,000 76,000 آلمان 1

امارات متحده  1

 عربی

125,000 20,442,375,000 675,000 

 60,000 1,816,500,000 15,000 انگلستان 1

 81,400 2,467,152,600 20,350 آلمان 2

 75,000 2,276,175,000 15,000 آلمان 2

 331,140 10,049,767,860 22,158 آلمان 2

 83,064 2,516,506,944 17,016 آلمان 2

 908,000 27,518,772,000 212,000 آلمان 2

امارات متحده  2

 عربی

100,000 15,161,250,000 500,000 

امارات متحده  2

 عربی

175,000 22,741,750,000 750,000 

 70,250 2,130,471,750 14,050 تایلند 2

 4,200 127,373,400 700 دانمارک 2

 196,104 5,942,466,784 40,026 هلند 2

 39,992 1,219,200,000 8,000 آفریقای جنوبی 3

 82,300 2,508,504,000 20,575 آلمان 3

 90,000 2,733,300,000 18,000 آلمان 3

 306,045 9,328,251,600 20,403 آلمان 3

 714,000 21,751,100,000 163,500 آلمان 3

 249,968 7,620,000,000 58,000 آلمان 3

امارات متحده  3

 عربی

50,000 7,621,500,000 250,000 

امارات متحده  3

 عربی

575,000 85,978,450,000 2,825,000 

 61,000 1,859,646,000 12,000 ایتالیا 3

 80,250 2,442,729,750 20,050 ایتالیا 3

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 5,000 152,430,000 1,000 مراکش  3

 649,000 19,886,885,000 152,250 آلمان 4

 516,300 15,853,347,000 115,575 آلمان 4

امارات متحده  4

 عربی

25,000 3,823,750,000 125,000 

امارات متحده  4

 عربی

125,000 15,295,000,000 500,000 

امارات متحده  4

 عربی

50,000 7,647,500,000 250,000 

 48,500 1,483,615,000 9,700 تایلند 4

 100,000 3,067,900,000 20,000 هلند 4

  
http://www.yjc.ir/fa/news/5032830/%D8%A4%D3%82% 

 

 

 

 گندم

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  گالیه کشاورزان از مطالبات پرداخت نشده در خرید تضمینی گندم گالیه کشاورزان از مطالبات پرداخت نشده در خرید تضمینی گندم 

دست شماست/ به جای تقدیر از کشاورزان، پول گندم را ندادند در حالی که طبق سیاست اقتصاد آقای وزیر چشم کشاورزان به 

خود گالیه دارند و در  مقاومتی تولید گندم باید در اولویت قرار گیرد اما کشاورزان از پرداخت نشدن بهای گندم و دسترنج یکساله

  .فصل کشت جدید برای تهیه نهاده با مشکل رو به رو هستند

، گندم به عنوان مهمترین کاالهای استراتژیک و خوراک اصلی عامه مردم ایران، فاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس

کید ویژه گذاران کالن نظام بوده تا جایی که مقام معظم رهبری بر توسعه در کاشت این محصول تأهمواره مورد توجه سیاست

روند که های تولید و صادرات گندم به شمار میامروزه در دنیا کشورهایی همچون روسیه و آمریکا به عنوان بزرگترین قطب.داشتند

های های انجام شده و بارشگذاریگوشه چشمی هم برای صادرات محصوالتشان به بازار ایران دارند، اما خوشبختانه با سیاست

میلیون تن عبور  00ایم، تا جایی خرید تضمینی گندم از مرز در تولید محصول گندم به خودکفایی رسیده مناسب امسال دوباره

های خاص اما این تنها یک طرف ماجراست، چرا که کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی از جمله گندم حاشیه.استکرده

تواند در نرم کند و تسویه به موقع مطالبات کشاورزان از سوی دولت میخود را دارد که کشاورز باید به تنهایی با آن دست و پنجه 

ماه از تحویل گندم به شرکت بازرگانی  4امسال متأسفانه شاهد آن هستیم که علیرغم گذشت .بهبود عملکرد کشاورزان مؤثر باشد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هزار  02گوید، از زرگانی دولتی میدولتی هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است، اگر چه علی قنبری مدیرعامل شرکت با

هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و به  3ایم میلیارد تومان بهای گندم که به شکل خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کرده

 .دنبال راهکاری از جمله فروش اوراق بهادار )اوراق سلف موازی( برای تسویه مطالبات کشاورزان هستیم

دهد که تا پایان شهریور مطالبات کشاورزان تسویه شود. البته مرتضی شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی هم میوی این قول را 

 برای کشاورزان خبر می 05به  08درصدی سود تسهیالت بانکی از  3هم از ارائه راهکارهایی همچون کارت اعتباری نهاده و کاهش 

کند، چرا که کشاورز باید مطالبات ع از قول، وعده، وعید و کاغذبازی عبور مینشینیم موضوپای درد دل کشاورزان که می.دهد

 .کارگران و بانک را بپردازد و دسترسی به روزنامه و اینترنت ندارد که هر روز با وعده مسئوالن دل خوش شود

مورد پرداخت مطالبات از  جالل شاهسوند اهل خدابنده زنجان که خود کشاورز نمونه کشوری در تولید محصول گندم است، در

میلیون تومان به صورت  20ام و تنها تن گندم بذری و خوراکی را تحویل داده 430گوید: دو ماه است که سوی دولت می

میلیون تومان به من پرداخت کنند و از این رقم باید  350افزاید: این در حالی است که باید وی می.امالحساب دریافت کردهعلی

 .ن تومان آن را به بانک کشاورزی که بدهکار هستم، بپردازممیلیو 400

رسد، بلکه استرس بابت پرداخت بدهی که هر روز از به گفته این کشاورز نمونه، از تمام زحمات تولید محصول، نه تنها پول نمی

ایم، یم که هر بار مراجعه کردهگوید فقط به اتحادیه شرکت تعاونی روستایی دسترسی داراو می.ورند، نصیبش شده استآبانک می

ها به ما ربطی ندارد و در نتیجه ما گویند ما فقط نگهدارنده گندم هستیم و پرداختایم و سیلوها هم میجواب درستی نگرفته

گوید و این که اگر پول کشاورزان پرداخت نشود، کم او از نزدیک شدن فصل کشت جدید گندم می .ایم و یک عالمه بدهیمانده

نعمت اهلل عدالتیان کشاورز دیگری است که او هم چند سال پیش به خاطر  .انده که فقط یک طناب بخریم و خودمان را دار بزنیمم

نمونه کشوری شدنش در بخش کشاورزی از دست آقای وزیر لوح تقدیر گرفته است، اما حاال او مانده و لوح قاب شده بر دیوار و 

 400گوید، یک زمانی قبل از آنکه دولت به فکر بیفتد او می .و تسویه طلب بانک فروخته استهایی که بابت نداشتن پول زمین

برابر شد، اما حاال کار  2ام و نتیجه آن شد که برداشت محصول از هر هکتار ام را بهسازی و تسطیح کردههای زراعیهکتار از زمین

وامی که از بانک گرفتم، باید یک میلیارد تومان با سود پس بدهم و در میلیون تومان  200به جایی رسیده است که باید به ازای 

کند که کار به جایی رسیده که به جای این کشاورز نمونه کشوری تصریح می .امام را فروخته و پول بانک را دادهنتیجه مزرعه

گیرم و گذران زندگی ق کارمندی میها را فروخته، پول آن را در بانک گذاشته و سود آن را در حد یک حقوکشاورزی زمین

این کشاورز است که مانند یک بچه او معتقد است، کشاورزی کشور در مرحله کاشت، داشت و برداشت متولی ندارد و .کنممی

پذیری در این زمینه وجود دارد، چرا و کسی نیست ببیند چقدر ریسکیتیم خود همه مسئولیت کارش را باید به عهده بگیرد 

 .افراد واردات محصوالت کشاورزی آن قدر زیر زبانشان مزه کرده که دیگر به فکر سرما و گرمای کشاورز نیستند که برخی

های مختلف بر به گزارش خبرنگار فارس، نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقالب اسالمی سالهاست، به شکل

میلیارد دالری که صرف واردات کنجاله و سویا از کشورهای خارجی  2شود به جای شود و میآن تأکید دارند، با شعار محقق نمی

ها از بین برود و ها و بی توجهیشود، ابتدا پول کشاورزان کشور را پرداخت کرد، چرا که اگر کشاورزی با همین ندیده شدنمی

زم است که دوباره بتوانیم بخش کشاورزی کشور را واردات که سود برخی در آن نهفته است، جای تولید را بگیرد، سالها زمان ال

 .دارو پس از مر  سهراب خواهد بودشاید با میلیاردها میلیارد تومان هزینه دوباره احیا کنیم که دیگر نوش

 به قول محمد فرخی یزدی،

 تا حیات من به دست نان دهقان است و بس
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 جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس

 خواجه پندارد که باشد میزبانبر سر خوان 

 .غافل است از این که خود مهمان دهقان است و بس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350308000300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گندم
 جوانخبرنگاران  - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  صادرات گندم در راه است/ سیلوهای گندم مازاد بر ذخیره تولید استصادرات گندم در راه است/ سیلوهای گندم مازاد بر ذخیره تولید است

هزارتن  000میلیون و  3میلیون تنی گندم باید گفت که حدود  14مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت:با توجه به ذخیره 

 .مازاد بر ذخیره سیلو نگه داری موجود است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی 

 02گندم با ارزش بالغ بر  هزارتن 250میلیون و  00با اشاره به وضعیت سیلوهای ذخیره سازی گندم اظهار داشت: تا کنون جوان، 

 .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 200هزار و 

درصد مطالبات  50میلیارد تومان معادل  400هزار و  0وی در خصوص وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: تا به امروز حدود 

 .گندمکاران پرداخت و مابقی تا پایان فصل برداشت به مرور پرداخت خواهد شد

میزان خرید در مقایسه  هزارتن گندم در سال گذشته می توان گفت که امسال  80میلیون و  8نبری ادامه داد: با توجه به خرید ق

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص میزان خرید ازاستان های اصلی تولید  .درصدی برخوردار است 20با سال گذشته از رشد 
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هزارتن ،  820هزارتن، کردستان با  330هزارتن ، گلستان یک میلیون و  200ک میلیون و گندم بیان کرد: استان خوزستان با ی

 .هزارتن باالترین میزان خرید را به خود اختصاص داده اند 030کرمانشاه 

مدت،  مدیر عامل بازرگانی در خصوص وضعیت سیلوهای گندم اظهار کرد: مراکز ذخیره ، مکانیزه و نیمه مکانیزه بلند مدت و کوتاه

میلیون  3تن است. همچنین مراکز بلند مدت و مکانیزه بخش خصوصی ظرفیت  500هزار و  4و  000هزار و  3دولتی به ترتیب 

 .تنی برای ذخیره سازی گندم دارا است 500هزارو  3تنی و مراکز نیمه مکانیزه و کوتاه مدت این بخش ظرفیت 

میلیون تنی گندم و ظرفیت ذخیره سیلوهای خالی  02که با توجه به ذخیره تن  000هزار و  00به گفته وی جمع کل ظرفیت ها 

 .باقی مانده نگرانی از جهت مکان ذخیره سازی گندمها وجود ندارد

میلیون تن  4قنبری در خصوص صادرات گندم تصریح کرد: با توجه به افزایش ظرفیت تولید گندم در سال جاری قابلیت صادرات 

 .ه وجود دارد که در صورت اجازه دولت این امر عملیاتی خواهد شدگندم به کشورهای منطق

http://www.yjc.ir/fa/news/5030800/%D8%B5%D8%A0%D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم
 ایرنا 14/06/1395 :تاریخ خبر

  هزارتن بذر گندم برای کشت سال زراعی آتی تامین شد هزارتن بذر گندم برای کشت سال زراعی آتی تامین شد 448800

هزارتن بذر گندم برای کشت سال زراعی آتی تامین شد و پس از  0۰۱مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی گفت:  -ایرنا -تهران

  .هزارتن بذر گندم خالص همزمان با فصل کاشت در اختیار کشاورزان قرار می گیرد 430بوجاری و فراوری 

براساس برنامه ریزی دفتر مجری طرح گندم، این  :اسماعیل اسفندیارپور روزیکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

 .شرکت بخش خصوصی و تعاونی با هماهنگی استان ها تهیه شده است 400میزان بذر توسط 

هزار  020هزارتن گندم به ارزش بیش از  300میلیون و  00وی اظهارداشت: طبق آخرین آمارها از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 

 .هزارتن گندم دروم است 500میلیارد ریال از گندم کاران سراسر کشور خریداری شده که از این رقم حدود 

 .ندبه گفته وی، مجموع گندم دروم خریداری شده بیش از نیاز داخلی است و به نظر می رسد کل نیاز صنایع ماکارونی را تامین ک

 .میلیون تن پیش بینی کرد 00.5مجری طرح گندم،میزان خرید گنم امسال را تا پایان فصل برداشت، حدود 

 80هزار میلیارد ریال از طلب گندمکاران تا اواسط تیرماه جاری پرداخت شد و بقیه آن حدود  30اسفندیارپور تصریح کرد:حدود 
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 .ستهزار میلیارد ریال از مطالبات آنها باقیمانده ا

هزار میلیارد ریال )سه هزار میلیارد تومان( اوراق  30وی افزود: قرار است بخش دیگری از مطالبات کشاورزان از محل فروش 

مشارکت در هفته آینده به حساب کشاورزان واریز شود تا آنها برای خرید نهاده های تولید سال زراعی آتی و هزینه های ضروری 

 .مشکلی نداشته باشند

هزارتن، گلستان با  400رح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون استان های خوزستان به ترتیب با یک میلیون و مجری ط

هزارتن، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به ترتیب رتبه های اول تا ششم خرید  305هزارتن، فارس با  330یک میلیون و 

 .گندم را به خود اختصاص داده اند

هزار و  03ریال و گندم دوروم  005هزار و  04ایرنا، براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هرکیلوگرم گندم معمولی)نان( به گزارش 

 .ریال با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید از گندمکاران خریداری شد 38

هزار تن آن با قیمت گندم  80و  هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون 500میلیون و 00سال گذشته حدود 

ریال با افت مفید چهار درصد و افت  880هزار و  00ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت  550هزار و  00معمولی)گندم نان( 

 .غیرمفید دو درصد توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری شده بود

http://www.irna.ir/fa/News/84403333/ 

 

 

 

 

 

 

 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۱ : تاریخ

  هزار تومان هزار تومان   4747تا تا   ۳۳۳۳افزایش دوباره قیمت گوشت در بازار/ گوشت گوسفندی در تهران افزایش دوباره قیمت گوشت در بازار/ گوشت گوسفندی در تهران 

پایتخت گفت: متأسفانه مسئوالن درباره عرضه دام در بازار رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با تأیید افزایش قیمت گوشت در بازار 

  .زنند و نتیجه آن افزایش قیمت گوشت در بازار در هر هفته استبرای تعدیل قیمت تنها حرف می

های میدان امام حسین)ع( تهران و قصابیبار های میدانی از میادین تره، گزارشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .سطح شهر حاکی از آن است که قیمت گوشت گوسفندی و حتی گوساله مجددا در این هفته افزایش داشته است

شود که هزار تومان بسته به منطقه پایتخت عرضه می 35تا  33تا جایی که قیمت هر کیلو گوشت شقه گوسفندی بدون دنبه از 

 .هزار تومان هم رسیده است 20گرد ران به کیلویی این رقم در گوشت 

 .رسدتومان به فروش می 500هزار و  33همچنین هر کیلو گوشت گوساله کیلویی 
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اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی پایتخت با تایید افزایش قیمت و علت آن گفت: متاسفانه از روز دوم علی

شود، با وعده مسئوالن وزارت جهاد ایم، چرا که آنچه در بازار مشاهده میقیمت گوشت در بازار بودهاین هفته دوباره شاهد افزایش 

 .در مورد عرضه دام فاصله دارد

وی در پاسخ به اینکه مگر قرار نبود دام عشایر وارد بازار عرضه شود، گفت: اول اینکه این اتفاق هنوز نیفتاده و دیگر آنکه دام عشایر 

های تهران دام های مختلف از جمله بز و میش هم هست، اما کشتارگاهپایتخت نشینان نیست، چرا که ترکیبی از داممورد پسند 

  .شودهای استان کردستان یافت میخواهند که معموال در بین دامدست چین و گوشت ممتاز و فانتزی را می

ایم که صادرات دام به عراق برای کنترل بازار داخل شنیدهبه گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در عین حال 

روز آینده  04دهند، تا ملکی نزدیک شدن عید قربان را یکی دیگر از عواملی عنوان کرد که دامداران ترجیح می.متوقف شده است

 .فندها را به فروش برساننددام خود را دپو کرده و به بازار عرضه نکنند، تا بتوانند با قیمت بهتری در روز عید قربان گوس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350300000504 
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 ماشین آالت

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  نشده به کشاورزی، پرخطر استنشده به کشاورزی، پرخطر استمدیریتمدیریتورود مکانیزاسیون ورود مکانیزاسیون 

درصد از تولید نهایی کاسته خواهد شد. در نتیجه  45با یک درصد افزایش در کل نیروی کارگری شاغل در مزرعه به میزان 

ست. از هزینه و سودآور کرده و در نتیجه اشتغال و رفاه اجتماعی کشاوزان را افزایش داده اکشاورزی مکانیزه، تولید محصوالت را کم

تر باشد و آگاهانه و طبق برنامه، ادوات کشاورزی جایگزین نیروی کارگر این رو برعکس تصورات مردم، زمین مزرعه هرچه خلوت

 .یابدوری افزایش میشود، بهره

 سعیده فتحی
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شد. در نتیجه درصد از تولید نهایی کاسته خواهد  45با یک درصد افزایش در کل نیروی کارگری شاغل در مزرعه به میزان 

هزینه و سودآور کرده و در نتیجه اشتغال و رفاه اجتماعی کشاوزان را افزایش داده است. از کشاورزی مکانیزه، تولید محصوالت را کم

تر باشد و آگاهانه و طبق برنامه، ادوات کشاورزی جایگزین نیروی کارگر این رو برعکس تصورات مردم، زمین مزرعه هرچه خلوت

 یابد.وری افزایش میشود، بهره

وگو با خبرگزاری کشاورزی ، عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن و کارشناس گروه مکانیزاسیون در گفت"فروشحماد ذرعی"دکتر 

 نشده به کشاورزی را پرخطر دانست.ایران )ایانا(، ورود مکانیزاسیون مدیریت

تزریق صنایع و کودهای شیمیایی به "کشاورزی نشان داد که شده در زمینه های انجامبه گفته وی، نگاهی کلی به پیشرفت

گذر از باثباتی به سوی "شد، در حقیقت تلقی می "گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن"کشتزارها، که تحت عنوان 

تار فیزیکی و طبیعی ها متوجه شدند که تزریق بیش از اندازه سموم و کودهای شیمیایی در مزارع، ساخبوده است. انسان "ثباتیبی

اندازد. همچنین مشخص شد که با تزریق گسترده مکانیزاسیون به عرصه کشاورزی، زمین و سالمت محصوالت را به خطر می

ترین رو شده است. حتی در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا که از برجستهجمعیت کشاورزی با کاهش قابل توجهی روبه

ورزی است، آغاز توسعه مکانیزاسیون پیامدهای ناگواری را برای کارگران در مزارع به بار آورد. این کشورهای جهان در زمینه کشا

 "نوشته جان اشتاینبک نویسنده امریکایی به رشته تحریر درآمده است. "های خشمخوشه"خوبی در کتاب تحوالت به

اساسًا هر "بر بودن توسعه مکانیزاسیون اشاره کرد و گفت: زمانتواند مقطعی باشد و در ادامه به فروش این پیامدها میاز نظر زرعی

شده نباشد، با نتایج نامطلوبی همراه ای در هر موقعیت مکانی و زمانی، با خود تغییراتی را به همراه دارد که اگر مدیریتنوع توسعه

شوند. به جر به توسعه در بلندمدت محقق میخواهد بود. باید توجه داشت که بسیاری از اهداف در یک مسیر تحوالت در نهایت من

شود در کنار اثرات نامطلوب یادشده ناشی از ورود مکانیزاسیون به عرصه کشاورزی که عمدتاً همین علت است که مشاهده می

والت های فراوری محصها و روشمقطعی بوده، توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بلندمدت منجر به تحول قابل توجهی در فعالیت

 "کشاورزی شده است.

 های شغلی با توسعه مکانیزاسونافزایش فرصت

عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن و کارشناس گروه مکانیزاسیون در پاسخ به اینکه اصالً مکانیزاسیون قدمی به سوی اشتغال 

صورت دستی اگر در گذشته فرایند برداشت محصوالت کشاورزی توسط کشاورزان و کارگران مزارع به"برداشته است یا نه؟ گفت: 

صورت های میوه بههایی که در باغدهند. رباتفرسا را انجام میشاورزی این عملیات طاقتهای متنوع کشد، اکنون ماشینانجام می

های کنترل مبتنی بر دهند، فناوری نرخ متغیر در پخش سم و کود در مزرعه، سامانهخودکار عملیات برداشت محصول را انجام می

هایی از این دست هستند که موجبات راحتی کارگران و گی مثالها در مزارع و... جملبینایی ماشینی برای هدایت خودکار کمباین

اند. هرچند که این افزایش را حتی در برخی از موارد منجر به کاهش نیاز به نیروی کار در مزارع شده، اما کشاورزان را فراهم آورده

کند. در یک بخش را برطرف می های دیگر مجدداً این نقیصهصورت مدیریت شده انجام شود، در بخشتوسعه صنعتی اگر به

بندی مرغ و ماهی، عرضه بندی غالت و حبوبات، پرورش و بستههای مختلف فراوری مواد غذایی مانند تولید و بستهکارخانه

های های تولیدی کشاورزی دیگر، فرصتبندی شده و بسیاری از فعالیتبندی شده و درجهصورت دستهمحصوالت کشاورزی به

ها تا پیش از توسعه مکانیزاسیون تا به این اند. این فرصتواسطه توسعه صنعت در بخش کشاورزی ایجاد شدهکه بهشغلی هستند 

 "اند.حد وجود نداشتند، اما اکنون بسترهای اشتغال مناسب و پایداری را برای کارگران فراهم آورده

 عدم پیشگیری از بحران بیکاری کشاورزان قبل از وقوع
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اگر با طراحی و ساخت یک دستگاه کمباین غالت، نیاز به نیروی کارگری در مزارع غالت برای درو کردن "فروش، از نظر زرعی

ای که بیکار شده، دنبال کار محصول کاهش یافت، نباید این نگاه وجود داشته باشد که کشاورز بیکار شده حتماً باید در همان حوزه

 "کننده نیاز یک خانوار است، به فکر تأمین یک فرصت شغلی دیگر بود.ه تأمینجدیدی باشد. بلکه باید برای این کارگر ک

های ممتاز مدیریتی، بسترسازی مناسب برای پیشگیری یا مواجهه با بحران قبل از وقوع اصوالً یکی از ویژگی"وی خاطرنشان کرد: 

ش کشاورزی، باید با توجه به ظرفیت عملکردی بحران است. یک مدیر در بخش کشاورزی، قبل از تزریق تجهیزات مکانیزه به بخ

هایی که قرار است وارد کند و برآورد جمعیت کشاورزی که قبالً در آن بخش فعال بوده و با ورود ماشین ممکن است کار ماشین

شده خود را از دست دهد، نسبت به تأمین فرصت شغلی جایگزین برای کشاورزان شاغل در آن بخش در یک بازه زمانی حساب 

شود که با توسعه مکانیزاسیون میزان اشتغال کشاورزان در حال کاهش است، اقدام الزم را انجام دهد. اگر در کشور ما مشاهده می

توان به نقص در نظام مدیریتی و ترویجی در بخش کشاورزی، تصمیمات دالیل مختلفی در این باره وجود دارد که ازجمله آنها می

سازی کشاورزان نسبت به علوم نوین و توانمندسازی آنها برای ورود به ی نشده و آماتورگونه، عدم آگاهمدیریتی بعضاً کارشناس

 "های نوین اشاره کرد.سازی و توسعه فناوریهای جدید و متنوع کشاورزی و فقدان بسترهای مورد نیاز برای پیادهعرصه

نامه کارشناسی ارشد با تأیید سازمان سه اختراع مستخرج از پایان فروش ثبتالزم به ذکر است، از دستاوردهای علمی حماد ذرعی

 های علمی و صنعتی ایران و ثبت یک اختراع مستخرج از رساله دکتری است./پژوهش

http://www.iana.ir/fa/news/32023/%D3%88%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفرقه

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  زمانزمانایستا، روستای بیایستا، روستای بی

 .هاکنند؛ پشت تبریزیهاست پشت دیوار زندگی میهایش سالنامی است که آدمسکوت نخستین نشانه زندگی در روستای بی

دور پیداست و  ها ازهای نفتی کوچکی است که سوسوی نورشان در تاریکی شبسوزد، همه فانوسهایشان میچراغی اگر در خانه

زمان، پای کوهی بلند و نام در طالقان، یک روستای بییک روستای بی :انددور، همان جایی است که آنها برای خودشان ساخته

 .هاکنار رودی روان. جایی دور از همه آدم

ها خواندن و هرکس خودش به بچهاید ایم، شما تغییر کردهتنها نماد زندگی مدرن در روستای ایستا یک نیسان است ما تغییر نکرده

 دهدنوشتن یاد می
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ها، پشت یک دیوار بست و تبریزیدهد در انتهای یک مسیر بنمی« ورود ممنوع»یک دروازه سفید، هشدار  شیده اللمی، شهروند / 

 .اندهای طنابی سکوت کردهپنجره با درهای چوبی و زنگکاهگلی بی

 .هاکنند؛ پشت تبریزیهاست پشت دیوار زندگی میهایش سالنامی است که آدمبیسکوت نخستین نشانه زندگی در روستای 

ها از دور پیداست و های نفتی کوچکی است که سوسوی نورشان در تاریکی شبسوزد، همه فانوسهایشان میچراغی اگر در خانه

زمان، پای کوهی بلند و طالقان، یک روستای بینام در یک روستای بی  اند: دور، همان جایی است که آنها برای خودشان ساخته

 .هاکنار رودی روان. جایی دور از همه آدم

ها را در طالقان و در حاشیه سال قبل شماری از تبریزی30هیچ نشانی از زندگی مدرن انتخابی بود که ای پرت و بیزندگی در نقطه

اند که گویند مهاجرانیجمع کرد. آنها هجرت کردند. خودشان می های کوتاه قد ساده، گرد همخانه رودخانه شاهرود زیر سقف

ساز بشر همان راهی را ادامه بدهند که میرزا صادق مجتهدتبریزی، های دستاند تا با فاصله از زندگی مدرن و تمام تکنولوژیآمده

ن زندگی عجیبی را در زمانه تسلط مدرنیته فقیه مشهور دوره مشروطیت گفته بود. با الهام از آرای تجددستیز او است که آنها چنی

کرد و تا پایان عمر بر حرام بودن فقیهی که بر طرد مطلق اندیشه تجدد و دستاوردهایش تأکید می .اندبرای خودشان سامان داده

د همه پیروان همان بلن استفاده از ابزار تکنولوژیک، جدید و مدرن فتوا داد و ساکنان این روستای محصور در میان درختان تبریزی

 .اندهای امروزی زندگی را پشت دیوارها بردههیچ شباهتی به آدمنشینانی خموش که بیاند. گوشهمرجع

هایی دور ها بلند، دستهایش خاکی است و سکوت تبریزیفرنگی، همان جا که جادهدر طالقان در کنار جاده رستوران توت

ای که یک مستطیل بزر  هم پیوستهدیوارهای کاهگلی به .کند، دیوار استا چشم کار میاند. تهای یک روستا دیوار کشیدهخانه

ای هست که هر پیرایههای منظم، درهای چوبی بیکنند. روی دیوار به فاصلهاند و مردم روستا پشت این دیوارها زندگی میساخته

در بزرگتر چوبی محل ورود  4در روی دیوار دیگری.  5ز دیوارها و در روی یکی ا 3شود. های پشت دیوار باز میکدام به یکی از خانه

رنگ و با یک ای، یکنام و نشان و شمارهاند، بیو خروج عمومی روستاست. درهایی شبیه دروازه. درهای روی دیوار همه شکل هم

 .رسدارتفاع که کنار آن طناب بلندی است که اگر بکشی صدای یک زنگوله کوچک به گوشت می

دهند تا شاید بشکنند ها آوازی سر میالی تبریزیآیند که البههای خوشحالی میدر روستا سکوت است و فقط گاهی صدای پرنده

 .هم پیوسته رااین سکوت به

ها آمده. مردم روستا شود. صدای پای غریبهکشد. صورتش پیدا نیست. در بسته میشود. یکی از درها. مردی سرک میدری باز می

آید، از شیار در کسی بیرون را نگاه ای تا پشت در دیگری میشناسند. سایهشان را خوب میهای پرسوالها و صورتپچها، پچیبهغر

های سبز روند. بر ها پشت دیواری که مثل یک دژ روستا را دربرگرفته راه میشود. سایهکند و چند دقیقه بعد سایه محو میمی

 .روددهد، به آسمان میوپز زنان روستا میها خودش را باال کشیده و دود غلیظی که خبر از پختتاکی از روی دیوار خانه

رسد و شلوار کتان نخودی شود. سیمای مردی سالخورده با زنبیل قرمزی در دست، پیراهنی سفید که تا زانوهایش میدری باز می

رود. های کوتاه آهسته راه میترین فاصله به دیوار با قدماز نزدیک .کشداش را پایین میشود. کاله حصیریرنگ از دور پیدا می

ما صحبتی نداریم. »دهد. صدای او یک خوشامد سرد است: کند و سالم دوم را با صدایی زیر پاسخ میسالم اول را ناشنیده رد می

 «خواهید بدانید؟زندگی ما یک زندگی سنتی است دیگر، چی را می

های زند، با جملهایستد و با صدایی زیر حرف میکشد در آسمان افکارش، میرد حرف بزند، کنجکاوی سرک میکه دوست ندابا این

ها شوند و با غریبهنفری می20خانوار بیشتر نیستند. همه با هم 3های پشت دیوار گوید آدمکوتاه و بدون توضیح اضافه. میکوتاه

تر از این تر و مهربانهتر، ساکتآزارشان در این گوشه پرت سادهباشند که زندگی بیکه سر جنگ داشته ای ندارند. نه اینمیانه

ها؟ همه ما تبریزی هستیم. تا درباره ما دروغ زیاد نوشتند. گفتند اهل جنگ و دعوا هستیم. ما را چه به این حرف»هاست: حرف
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گذارند راحت زندگی کنیم. این ها نمیها، تعطیلیر هفتهکنند. آخمان میسال پیش راحت بودیم اما االن مردم خیلی اذیتچند

 «!جا و تفریح کنندتوانند بیایند اینکنند میایم کسی نباید وارد شود اما همه فکر میها ملک شخصی ما است. نوشتهزمین

یش از مدرنیته برای هم پیوسته نزدیک ساوجبالغ که آنها برای یک زندگی متفاوت به سبک پهکتار زمین به05جا یعنی این

هایی که در کنار نفت تنها سوخت مصرفی اهالی روستاست. مرد زنبیل به گوشه روستا پر است از هیزمبهاند. گوشهخودشان خریده

سوخته است و دارد، صورتش آفتاباند، کالهش را از سر برمیها که با نهایت نظم روی هم چیده شدهدست کنار کوهی از چوب

هایش را ها را تیز کرد تا حرفقدر آرام است که باید گوشای روشن و صورتی با محاسن تنک. صدایش آنرنگ قهوهچشمانش به 

کنیم. ای استفاده نمیچیز آمادهجا هم مال ما است. هیچهای اینشود. همه زمینهایمان هر کدام حدود هزارمتری میخانه»شنید: 

ندرت شاید الزم شود، مثال ها بهکنیم. بعضی وقتکنیم و اگر نباشد از بیرون استفاده مییتا جایی که مقدور هست خودمان تولید م

روند؛ سوادشان در حد ها مدرسه نمیدهد. بچهها خواندن و نوشتن یاد میخریم. هر کسی خودش به بچهپارچه را از بیرون می

 «.خواندن و نوشتن و آشنایی با کتاب و اصول است

جلد کتاب در روستا  40تا  08در مجموع  .کریم است و از اصول؛ حدود و موازین شرعی، واجبات و محرماتب قرآنمنظورش از کتا

گویند طباطبایی از آن جمله است و میموجود است که رساله علمیه میرزاصادق مجتهدتبریزی و کتاب خطی سیدحسین نجفی

 .نویس دو رساله مشروطیت هم در اختیار آنهاستنسخه دست

ها در سالگی. ازدواج03یا  05خیلی زود نه، » :گویدفرستند، مرد میشان را به خانه بخت میطبق موازین شرعی شیعیان دختران 

جا زندگی کند، نه پسر تواند بیاید اینخودمان است. سببی و نسبی نسبت داریم. نشده پسری دختر از بیرون بگیرد. نه آن دختر می

 .رودخواند، میشود. مرد زنبیل به دست در پی صدای آشنایی که او را میدری باز می« از بیرون زندگی کند. تواند با دختریما می

مردی است درست شبیه خودش با یک کاله حصیری و یک پیراهن بلند تا زانو و یک شلوار نخودی رنگ. با هم سالم گرمی 

اند. آنها که خود را منتظران ظهور در زمانه پیش از تکنولوژی توقف کرده شود. آنهاروند پشت دیوارها و در بسته میکنند و میمی

شده پس از دوران مشروطه گریزانند، چراکه اعتقاد دارند با همراهی با مظاهر مدرنیسم در دانند، از همه مظاهر تکنولوژی خلقمی

، «حسین عسگری»سال پیش وقتی هم بود که چند اند. برای همینتغییر در نظام آفرینش شریک شده و تشبه به کفار پیدا کرده

ها پشت این را برای آن پیشنهاد کرد. بعدها که راز زندگی تبریزی« ایستا»پژوهشگر نخستین کتاب درباره این روستا را نوشت، نام 

گویند هم به آنها می برخی«. اهل توقف»و ساکنانش را « توقف»ها نامش را گذاشتند روستای دیوارها از پرده برون افتاد، بعضی

 .هاانتظاریون یا آخرالزمانی

به خاطر «. آبادفانوس»ها نام دیگری برای آن گذاشته بودند: گویم، قبل از همه این حرفهای روستا را میها، همسایهطالقانی

 .زند از دورهای این مردم تارک دنیا سوسو میها در خانههایی که شبفانوس

خوانند، نه اند. خودشان نه روزنامه میشان به آنها گفتهآیند، دوستاناند، آنهایی که از بیرون میا را شنیدهمردم روستا همه اینه

هایشان باز شده که همه اینها براساس اصول اعتقادی و شان هست و نه پای اینترنت به زندگیموبایلی در بساط زندگی روزمره

پرسی از نام و نشان روستایشان همان ها را دوست ندارند و وقتی می. خودشان این اسماست« حرام»کنند، راهی که آنها دنبال می

 «.جا منطقه کردِ سر است و ما هم شیعیان و از منتظران امام زمانیمروستای ما اسمی ندارد، این»گوید: مرد زنبیل به دست می

ر متون مذهبی به این موضوع اشاره شده که بخشی از یاران دلیل نبوده است. دسال قبل بی30شان به طالقان، آن مهاجرت آمدن

خیزند. ساکنان کوی منتظران بنابر روایات معتقدند ظهور امام امام زمان)عج( در زمان ظهور از طالقان به همراهی او برمی

ل توقف بعد از درگذشت میرزا پیر فعلی اه «قلی ضیاییحسین»سال قبل 30افتد و ها اتفاق میها و رودخانهدر کنار کوه (زمان)عج
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ای که از سویی تکیه داده به کوه و از سوی دیگری جا را انتخاب کرد برای هجرت، منطقهصادق مجتهدتبریزی به طالقان آمد و این

 .همسایه است با آب

د با موهای یکدست سپید گویدارند. این را مردی میرا بیشتر دوست می« کوی منتظران»ها، اهالی روستا روزها بین همه اسماین

ست و صدایش شبیه همان مرد زنبیل به دست. دستش را روی دیوار «علیرضا»آید. نامش که از سومین در روی دیوار بیرون می

فقط برای وگو با زنان نامحرم نهگفت .چرخد. تقریبا به پشت، نگاهش به دیوار استگیرد. میگذارد و سرش را پایین میکاهگلی می

هایشان را شان که بپرسی، صورتاز زنان« با نامحرم حرف بزنیم که چه؟»برای همه مردان روستا یک خط قرمز پر رنگ است: او که 

 .گویند کسی هرگز زنان این روستا را ندیده استآباد یا همان روستای ایستا میهای فانوسکشند. همسایهمیدرهم

 کنند؟وآمد میزنان از روستا به بیرون رفت

   :گویدطور با صورت رو به دیوار میهمان« علیرضا»

 .نه! اصال

 کنند؟وجه؟ یعنی در تمام عمر پشت همین دیوارها زندگی میبه هیچ

 .اصال

 چرا؟

 .زنان کاری ندارند که بیرون بیایند

 کنند؟گذارانند، چه کار میروزشان را چطور می

 .کار خانه. خانه کلی کار دارد

 پزنند؟چطور غذا می شما که گاز ندارید،

 .با هیزم

 آیند؟یعنی تا آخر عمر زنان از خانه بیرون نمی

 .اگر نیاز پزشکی پیدا کنند که در روستا نتوانیم آن را درمان کنیم«. ضرورت»فقط در صورت 

 مثال چه مشکلی؟

 .پزشکیچشم

 چند تا بچه دارن؟

 .تا 3تا  4

 آیند؟ها بیرون میبچه

 .آیندیرون نمیها بها و خانمنه، بچه

 دهند؟خریدهای خانه را مردان انجام می

خریم. چیزهایی که ضروری باشد. آن هم یک نفر از مردان چیز نمیخریم، برای خوراک که هیچاز بیرون چیزی به آن صورت نمی

 .بار، هر چند ماه یک«ضرورت»کند. آن هم در صورت رود و برای همه خرید میروستا می

ای که آنها را کمی به دنیای بیرون کلیدواژه مهمی در ادبیات روزمره ساکنان روستای ایستاست. همان نقطه« تدر صورت ضرور»

دانند و حتی ها شناسنامه گرفتن را حرام میکند. در روستایی که استفاده از هر تکنولوژی حرام است و آدماز خودشان متصل می

که در شان ایجاد کرده، مثال اینتدریجا تغییراتی در زندگی« هاضرورت»م است، بعضی هایشان سند ندارد، چون حراها و زمینخانه

سال پیش ماشین نداشتیم، اسب و گاری داشتیم االن دیگر شلوغ شده و 5تا »اند: کمال شگفتی یک وانت نیسان آبی خریده
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)این کلمه را « ضرورتا» .کنیمنعت و ابزار جدید استفاده میناچار و به جبر از صشود با اسب تا طالقان و در خیابان تردد کرد. بهنمی

 .جا کندجابه« ضروری»ها را در مواقع گوید( یک نیسان خریدیم که مال همه اعضای روستاست تا بخشی از وسایل و باربا تأکید می

کند باید برود گوید و بعد بیان میمی« علیرضا»اینها را « کنیم.از ماشین استفاده می« ضرورت»دیدیم چاره نیست، فقط برای 

 .هاها و اسبپرسی از گاوها، گاومیشها و احوالها، سرکشی به زمینسرکار. کدام کار؟ کار هر روزه، شکستن هیزم

ای های آجری یک طبقهشود. این بزرگترین در روی دیوار است. پشت این در سیمای خانهآید. باز میصدای ناله یک در می

کس در تصویر یک گاری از دور پیداست و هیچ«. ضرورت»هایی البد در حد های چوبی کوچکی دارند، پنجرهپنجره پیداست که

ها راهی به پشت های باریک پشت در آمدوشدی ندارد. زنی پشت پنجره نیست و آفتاب ظهر روی زمین پهن است. غریبهکوچه

 .دیوار ندارند

روی خیلی از های خاکی بیرون روستا روبهزنند. در کوچهدر زندگی روزمره حرف اول را میها ها و فرغوندر روستای ایستا گاری

ساز است که متعلق به همان ساکنان روی هر در یک آالچیق چوبی دستدرها به جای خودرو یک فرغون پارک شده است. روبه

روی آالچیق دوم، دری بزارهایشان همه دستی است. روبهکنند و اها نجاری میرو است. مردان روستا در همین آالچیقپشت در روبه

کشد، اش را پایین میهای روستاست، مردی با موهای سیاه و لباسی یکدست سفید که کاله حصیریشود. این بار از جوانباز می

ها ندارند، ای با غریبهچ میانههای روستا هیشود. جوانکند و چند قدم جلوتر از در دیگری وارد محدوده دیوار میفرغونش را بلند می

عکس گرفتن و « بروید بیرون! بروید...»شود: مخصوصا اگر دوربین به دست باشند، آن وقت است که صدایی مثل فریاد بلند می

شوند و تنها از رو جلوی هیچ دوربینی ظاهر نمیعکاسی در کوی منتظران یک عمل حرام است، تکنولوژی است دیگر. آنها از روبه

ما عجیب نیستیم. ما که »شان ثبت کرد. عجیب؟ ها و زندگی ساده و عجیبتوان تصویر از آنها و از روزمرگیپشت سر است که می

جوری بود، شما عوض شدید و حاال جور بوده، قدیم و ندیم ایناید. زندگی از قدیم و ندیم همینایم، شما تغییر کردهتغییری نکرده

 .گوید، نشسته در سایهاینها را پیرمردی می« ته؟ما را قبول ندارید. درس

زند: ما راضی هستیم به همین سبک زندگی و دار است و نگاهش مهربان. خوب حرف میها زنگصدایش با لهجه غلیظ تبریزی

کنیم م تحمیل نمیهایمان هما با نامحرم چه ارتباطی داشته باشیم؟ به بچههایمان هم بیرون کاری ندارند، خود عادت داریم. خانم

یکی دو مورد بوده که رفتند و بعد نتوانستند بیرون زندگی کنند  .این زندگی را. مختارند که اگر خواستند بمانند و نخواستند بروند

 «.و برگشتند

تنهایی دعا و شان این است که هر کسی به جمعی هم ندارند و رسمروند، دعا و عبادت دستهگفته او ساکنان روستا به زیارت نمیبه

 .کندمناجات می

دانید ما سالم است، چهار بچه دارم و نوه ندارم. شما که نمی 08خواهید چه کار؟ می»گوید: خندد و میوقتی از اسمش بپرسی، می

شب گفت که جایی ندارم. یک شود. چند هفته قبل یک نفر آمده بود مینویسید، بدتر میمان زیاد است. اسم ما را میمشکالت

شناختیم. گفتند بلکه از شناختید؟ گفتیم نه نمیاش داشتید، مگر میپناهش دادیم، بعد آمدند از پاسگاه به ما گفتند که چرا نگه

 «...دهیمدادیم دیگر اصال راه نمیفرقه داعش بوده باشد! ما که غریبه راه نمی

جا بود، اما سال قبل این30ها دارد بابام جان.... م؟ اینها داستانچرا آمدی»گوید: سال پیش می30پیرمرد از روزی که آمده، از همان 

ها را ساختیم، دیوارها را کشیدیم و بعد بقیه آمدند. مهریه برای زنان؟ نه ها را کاشتیم. خانهیاین تبریز .این شکلی نبود تا ما آمدیم

عزاداری  .نداشتیم، این کارها همش تبریز شده بود که آمدیم جا ازدواجچیزی به نام مهریه سنگین نداریم. اصال از وقتی آمدیم این

ای سال قبل بود حدودا، عده20فامیل بودیم. عالم ما آمیرزا صادق که فوت کرد، 500هم به شکل شما نداریم. تبریز حدود 

زدند. . خالصه جمع ما را برهمای آمدند و قاطی شدند با ماطوری بمانند، رفتند شهرنشین شدند و از بیرون هم عدهنتوانستن همان
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 .جا نیامده استکسی به اجبار اینخواستند، نیامدند. هیچما تصمیم به هجرت گرفتیم. زنان ما هم موافق شدند و آنها که نمی

ین راه بهترند های جوان ما االن از ما در ااند اما بچهطور نبوده که اجبار کنیم به دیگران. االن مردم خیلی عوض شدهزندگانی ما این

ما خودمان انتخاب کردیم. همه چیز  .کنند که بیرون در شهر زندگی کنندترند. اصال قبول نمیو از خود ما با این زندگانی موافق

 «.داشتیم گذاشتیم کنار

قبال مگر »گوید: مثل آدمی که تعجب کرده باشد، می« روید؟کشی چطور حمام میجا بدون برق و آب لولهاین»پرسی وقتی می

ها چوب .کنیمکنیم. آب را با چوب گرم و برای حمام استفاده میطور زندگی میکردند؟ ما همانمردم بدون اینها چطور زندگی می

رسد. همه آنها از ساکنان روستای ایستا ثروتمندند، خیلی بیش از آنچه به نظر می« بریم، کارمان زیاد است...را هم خودمان می

شود. شان سرازیر میها و امالک است که به زندگیر  و مالکان سرشناس تبریزند که حاال هم عواید همان زمینداران بززمین

مردم تبریز هستند، « شناسِ»گوید طور که پیرمرد میساکنانی که خودشان زمانی از تجار بزر  تبریز بودند و هنوز هم همان

 «.ای ندارنده دغدغههای بدون سند و شناسنامقدر که برای معاملهآن

کنند اما عالوه بر طالقان در روستاهایی در حاشیه تبریز گروه دیگری از پیروان میرزا صادق مثل ساکنان همین روستا زندگی می

که این روستا محل زندگی ویژه آندانند بهجاست و بقیه به نوعی خودشان را زیرمجموعه این روستا میمرکزیت اصلی آنها همین

 نهاست. پیر آنها؟پیر آ

وجوی مردان طالقانی مورد نظر روایات و احادیث اسالمی بود. آنها از قبل از انقالب بود که جوانی به منطقه طالقان آمد. در جست

سال بعد با هجرت همین هایی را خرید و حدود چنداما وقتی کسی را نیافت، زمین .روندیاران نامدار امام زمان)عج( به شمار می

قلی ضیایی، حاال پیر این ها حسینریزی کرد. جوان آن سالخورشیدی چنین زندگی را در شهرستان طالقان پی0333نان در ساک

ایشان رفتند تا دهی »گویند: رسیم، مردم میزند و وقتی ما میروزهای روستای ایستاست. همان کسی که حرف اول و آخر را می

ای نیست، در کوی منتظران، کسی منتظر مهمان و همسایه تازه« اال شب بمانند و بعد بیایند.احتمآباد تا گاو بیاورند و در رحیم

ها دوست داشتند بیایند و قبال هم شده، بعضی .پذیریمدو خانه خالی داریم اما کسی را نمی»پذیرند: هوادار و پیرو جدیدی را نمی

ان کردیم هم برای ما سخت است و هم برای آنها. ما از همه چیز دست طور زندگی کنند، آمدند اما نتوانستند بمانند. امتحاین

 «.توانندکشیدیم، مردم نمی

رسد وسط وآمد آفتاب است. خورشید که میهایش چشم به آسمان دارند، عیار زمان، رفتزمان است و آدمدر روستایی که بی

رود با یک کاله حصیری بر سر، یک پیراهن سفید بلند که ود. میایستد. صالت ظهر است، باید برآسمان یعنی باید رفت. پیرمرد می

های ها و آدمهای کوتاه و آهسته و از کنار همان دیواری که روزها، زندگیرسد و یک شلوار نخودی رنگ. با قدمتا زانوهایش می

زنی، غذای  .روددیوار به آسمان می ها پنهان کرده است. دود سیاهی پشتشده در زمان را پشت درختان بلند، پشت تبریزیمتوقف

اند و ها رفتهکند. حاال دیگر غریبهروند. دری ناله میها از پشت درها کنار میو سایه« رفتند...»گوید: پزد. صدایی میظهر را می

 .شود درهای چوبی را باز کردمی
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 متفرقه
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  ها قطع شدها قطع شدآب و غذای استقاللیآب و غذای استقاللی

سرمربی استقالل در بدو ورود به این تیم تالش زیادی کرد که بتواند کار خود را با سیستم روز فوتبال دنیا پیش ببرد سرمربی استقالل در بدو ورود به این تیم تالش زیادی کرد که بتواند کار خود را با سیستم روز فوتبال دنیا پیش ببرد 

    ..اتفاق هایی در این باشگاه در حال رخ دادن است که این تیم را با مشکالت زیادی روبرو کرده استاتفاق هایی در این باشگاه در حال رخ دادن است که این تیم را با مشکالت زیادی روبرو کرده است  امااما

 2، سیدرضا افتخاری در حالی روز چهارشنبه به عنوان مدیرعامل استقالل معرفی شد که با وجود گذشت "ورزش سه"به گزارش 

موضوع در کنار مسدود بودن حساب های باشگاه مشکالت زیادی را هفته از حضور او در این باشگاه هنوز حق امضا ندارد و این 

مشکالت مالی استقالل در روزهای گذشته تا حدی پیش رفته است که این تیم دیگر هزینه شام .برای آبی ها به وجود آورده است

هستند. روز گذشته در پایان تمرین بازیکنانش را هم ندارد و حتی این باشگاه برای تامین آب خوردن در تمرین هم با مشکل روبرو 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
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آزادی را ترک کردند و مثل سال های گذشته  4استقالل خبری از شام نبود و بازیکنان بعد از پایان تمرین خیلی زود زمین شماره 

 .قرار شد در خانه هایشان غذا را صرف کنند

 
ل هنوز کادرفنی، اعضای کادرپزشکی و حتی کادر ماه از آغاز تمرینات استقال 4همه این ها در حالی است که با گذشت حدود 

با دردسری   تدارکات این تیم یک ریال هم پول دریافت نکرده اند و به نظر می رسد با ادامه این شرایط ممکن است این باشگاه

 .بزر  روبرو شود

a.ir/fa/news/http://www.ian32005/%D8%A4%D8%A8%D-3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متفرقه

 ایرنا 09/06/1395 :تاریخ خبر

  جوان به لیموکار لنده ای الگویی برای کشاورزان آینده نگر جوان به لیموکار لنده ای الگویی برای کشاورزان آینده نگر 

الگویی  محمد کریم پور ، جوان به لیموکار روستای ایدنک در شهرستان لنده عالوه بر درآمدزایی در کشت به لیمو به -ایرنا -یاسوج

  .موفق برای دیگر کسانی تبدیل شده که می خواهند کشت گیاهان دارویی را توسعه دهند

سانتی  00متر با بر  های ساده سرنیزه ای به طول هفت تا  3به گزارش ایرنا،به لیمو، گیاهی است درختچه ای به ارتفاع سه الی 

سه تایی در هر گره، به طوری که بر  های له شده این گیاه بوی  متر، نوکدار، در قاعده گره ای و عموماً به صورت دسته های

به لیمو، گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در شیلی، پرو و آرژانتین گزارش شده .خوشایند لیمو را دارد

د نواحی مدیترانه ای اروپا پرورش می اما امروزه به علت زیبایی و عطر دلپذیری که دارد در غالب نواحی گرم و معتدل مانن.است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/34105/%D8%A2%D8%A8-%D9%25
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 .از دم کرده بر  خشک این گیاه دارویی به عنوان آرام بخش و تسکین دهنده اعصاب و روان استفاده می شود.یابد

  .همچنین از به لیمو برای درمان سوء هاضمه، نفخ، دردهای عصبی، سرگیجه، رفع خستگی و تقویت معده استفاده می شود

،جوان لنده ای که بیش از پنج هزار متر مربع از زمین های خود را به کشت به لیمو اختصاص داده می گوید: با محمد کریم پور 

مشورت یکی از دوستان در سالهای گذشته گیاه دارویی به لیمو که درآمدزایی خوبی دارد را در روستای ایدنک برای کشت انتخاب 

 .اری دوستم از شیراز تهیه و در نیم هکتار از زمینهای کشاورزی خود کشت کردموی افزود: قلمه این داروی گیاهی با همک.کردم

 .میلیون ریال تسهیالت از بسیج سازندگی شهرستان لنده برای توسعه کشت گیاه به لیمو دریافت کردم 400کریم پور اظهارکرد: 

 .نیز بیش از سه بار چیدمان دارد بار چیده می شود و در سالهای بعد 4وی بیان کرد: گیاه به لیمو در سال نخست 

تن گیاه به لیمو در  0.5کیلوگرم و در طول سال  550این به لیموکار نمونه لنده ای تصریح کرد: به طور میانگین در هر نیم هکتار 

وری این میلیون ریال کشت به لیمو تصریح کرد: سود آ 500تا  200کریم پور با اشاره به سود آوری .هر چیدمان برداشت می شود

وی ابراز داشت: با توجه به کشت این محصول بیش از هشت نفر از اهالی روستای ایدنک به این .برابر هزینه است 4محصول بیش از 

کریم پور با اشاره به حمایت ویژه جهاد کشاورزی لنده عنوان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی این شهرستان در .کشت روی آوردند

 .داشت و برداشت نظارت کامل داشتند مرحله نخست بر کاشت،

تاکنون زیر کشت به 33هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان از اوایل سال  04رئیس اداره جهاد کشاورزی لنده نیز گفت: 

 مختار مشهدی زاده با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی برای متقاضیان دوره های آموزشی برگزار می کند اظهار.لیمو رفته است

 .داشت: با توجه به درآمد زایی و پیشرفت تکنولوژی کشاورزان آنان به صورت خودجوش به کشت این محصول روی می آورند

وی اظهارکرد: با توجه به کشت انبوه قلمه این گیاه داروئی که در گذشته از استانهای همجوار تامین می شد از سوی کشاورزان با 

اره جهاد کشاورزی لنده ابراز داشت: بر  خشک شده این گیاه داروئی از سوی متقاضیان رئیس اد.هزینه کمتری تولید می شود

مشهدی زاده عنوان کرد: کشت به لیمو به روش آبیاری نوین و به صورت قطره ای .استانهای قم، شیراز و اصفهان خریداری می شود

 .شت این گیاه داروئی و سودآور استفاده کنندوی اضافه کرد: متقاضیان می توانند از تسهیالت برای ک.آبیاری می شود

 .هکتار از این میزان در این شهرستان باغ است 230هزار هکتار زمین کشاوزی در لنده افزود:  00وی با اشاره به وجود بیش از 

 .خانوار در پنج کیلومتری لنده واقع شده است 400روستای ایدنک با 

کیلومتری جنوب غرب یاسوج مرکز استان 300روستای دارای سکنه در حدود  83فر و هزار ن 43شهرستان لنده با جمعیتی حدود 

 .کهگیلویه وبویراحمد واقع شده است

http://www.irna.ir/fa/News/84400580/ 

 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  ترش چیست؟ترش چیست؟  عامل گرانی لیموعامل گرانی لیمو

نایب رئیس اتحادیه باغداران گفت: افزایش تقاضا، کاهش نسبی تولید و سودجویی برخی افراد دربازار عامل اصلی گرانی لیمو ترش 

اقتصادی گروه  ، تجارت و کشاورزیصنعتمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار .در روزهای اخیر است

سال اخیر آفت جاروک موجب شد که  05الی  00با اشاره به وضعیت قیمت لیموترش اظهار داشت: طی  باشگاه خبرنگاران جوان،

و جایگزینی صورت گرفت اما تا کنون نهال های نورس به دنبال آن اصالح  برخی باغات لیمو ترش از دور تولید خارج شوند ، گرچه 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.irna.ir/fa/News/82210587/
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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وی افزود:به سبب وجود برخی آبلیموهای غیر استاندارد در بازار دیگر مردم به آبلیموهای صنعتی اعتماد ندارند .به ثمر نرسیده اند

 .که همین امر عاملی برای گرانی محصول است از این رو به مصرف لیمو ترش تازه و طبیعی روی آورده 

شادلو با بیان اینکه در طول سال امکان برداشت لیموترش به شکل تازه وجود ندارد، تصریح کرد: اوج عرضه لیمو ترش از نظر کمی 

 . و کیفی اواسط شهریور تا اواخر مهرماه است

نسبی تولید و سودجویی افزایش تقاضا، کاهش  :نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به دیگر دالیل گرانی محصول فوق یادآور شد

 .برخی افراد دربازار عامل اصلی گرانی این محصول است

وی در خصوص لیمو ترش های وارداتی قاچاق موجود دربازار گفت: میوه های قاچاق و وارداتی قیمت باالتری نسبت به میوه های 

تنها برخی سود جویان با استفاده از واژه داخلی دارد ضمن آنکه کیفیت این محصوالت قابل قیاس با میوه های داخلی نیست و 

خواهند ضربه مهلکی به بازار داخل وارد نمایند هایی از قبیل بهره وری پایین محصوالت داخلی و باالبودن قیمت تمام شده تنها می

 .رود امسال تولید لیموی داخل به حدی برسد که جوابگوی مصرف داخل باشدکه انتظار می

 می یابد قیمت لیمو ترش کاهش 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

تومان  500هزار و  00الی  00هزارتومان و وارداتی  3الی  5یمو ترش داخلی گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو ل خبرنگاران جوان،

وی در خصوص وضعیت عرضه لیمو ترش داخلی گفت: طی چند روز آینده لیمو ترش جهرم به بازار می آید که به دنبال .است

 .یت بازار داشتعرضه انبوه ممکن است قیمت ها شکسته شود اما تا آن زمان نمی توان پیش بینی در خصوص وضع

مهاجران با اشاره به دالیل گرانی لیمو ترش در بازار داخل بیان کرد: افزایش تقاضا در چند سال اخیر، کاهش تولید نسبی و روی 

 .آوردن مردم به مصرف تازه خوری این محصول در مجالس و مهمانی ها افزایش قیمت را رقم زده است

یت تولید تصریح کرد: امسال تولید لیمو ترش در مقایسه با سال های گذشته به رئیس اتحادیه میوه و سبزی در خصوص وضع

نسبت بیشتر است ، ضمن آنکه تعداد زیادی لیمو کاشت شده که هنوز به تولید انبوه نرسیده اما پیش بینی می شود که تولیدات 

  .نهال های جدید تا سال آینده به بازار بیاید

http://www.yjc.ir/fa/news/5058205/%D8%B3%D8%A0%D3%85% 

 

 

 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱/۱۰/۱۳ : تاریخ

  فرنگی در آبسرد + تصاویر وزیر جهاد کشاورزی فرنگی در آبسرد + تصاویر وزیر جهاد کشاورزی بازدید وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه هیدروپونیک توتبازدید وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه هیدروپونیک توت

  .فرنگی در منطقه آبسرد بازدید کردهای دماوند و فیروزکوه، از گلخانه هیدروپونیک توتسفر به شهرستاندر جریان 

های دماوند از شرق استان تهران، ظهر امروز محمود حجتی در جریان سفر یک روزه خود به شهرستان خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .فرنگی در منطقه هومند آبسرد بازدید کردفیروزکوه، از گلخانه هیدروپونیک توتو 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
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/5758415/%D8%B9%D8%A7%D9%85%25
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های دماوند و فیروزکوه در مجلس، رئیس سازمان جهاد در این بازدید، عالوه بر وزیر جهاد کشاورزی، نماینده مردم شهرستان

 .جهاد کشاورزی و شهرستان دماوند حضور داشتندکشاورزی استان تهران، فرماندار شهرستان دماوند و شماری از مسؤوالن وزارت 

شود؛ در هر هکتار فرنگی هومند آبسرد دو هکتار است که در یک هکتار آن کشت باز انجام میمساحت گلخانه هیدروپونیک توت

 .شودفرنگی کشت میتن محصول توت 60تا  20بین 

می و آب و هوایی شهرستان دماوند دارد و مصرف آب را به فرنگی به روش هیدروپونیک سازگاری کامل با شرایط اقلیکشت توت

 .دهدپنجم کاهش میسوم تا یکمیزان یک

فرنگی از جمله مزایای کشت تولید محصول سالم، تولید خارج از فصل محصول و قیمت و بازار مناسب برای محصول توت

 .هیدروپونیک است

اورزی منطقه دماوند نیز مشکالت خود را با وزیر جهاد کشاورزی در میان به گزارش فارس، در حاشیه این بازدید، چند تن از کش

 .گذاشتند

برداری رسید و روز گذشته نیز فرنگی هومند آبسرد در روز نخست هفته دولت امسال به بهرههمچنین گلخانه هیدروپونیک توت

 .د کرده بودرفسنجانی در جریان سفر خود به دماوند از این گلخانه بازدیاهلل هاشمیآیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱/۱۰/۰۹ : تاریخ

  به دنبال پایداری تولید محصوالت کشاورزی هستیم/ دو قرارداد مهم برای دیم کاران کشور به دنبال پایداری تولید محصوالت کشاورزی هستیم/ دو قرارداد مهم برای دیم کاران کشور 

محمود حجتی گفت: امروز قراردادی با سازمان تحقیقات جهانی ایکاردا در زمینه محصوالت دیم در مناطق خشک ایران منعقد شد 

  .شودنجام میاستان کشور ا 5ساله در سطح دو میلیون هکتار و در  5که برای دوره 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
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، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انعقاد تقاهم نامه با ایکاردا در محل وزارتخانه با خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایکاردا در سازمان فائو و نهاد سیمیت اشاره به قرارداد افزایش بهره وری نظام های تولیدی غالت محور و افزایش بهره وری گندم با 

های بین المللی که در زمینه تحقیقات در رابطه با محصوالت کشاورزی کار مکزیک گفت: وزارت جهاد کشاورزی ایران با سازمان

 .کند، قرارداد های مختلفی دارد که از جمله می توان به قرارداد با فائو وابسته به سازمان بین الملل اشاره کردمی

حجتی گفت: امروز قراردادی با سازمان تحقیقات جهانی ایکاردا در زمینه محصوالت دیم در مناطق خشک ایران منعقد شد که با 

استان کشور انجام  5ساله در سطح دو میلیون هکتار و در  5های تحت کشت دیم این قرارداد با ایکاردا برای دوره توجه عمده زمین

 .و پایداری محصوالت بتواند کمک کند درصدی کاشت و برداشت  25به افزایش شود بتواند و پیش بینی می

به گفته وی اقسام محصوالت دیم دنیا در سازمان ایکاردا جمع آوری و متخصصان جهانی در بخش ها و زیر بخش ها د راین 

محققان برقرار می شود، بتوانیم  مجموعه به مطالعه و پژوهش مشغول و امیدواریم با پیوندی که با کارشناسان و کشاورزان و

 .پایداری در تولید داشته باشیم

قرارداد با سیمیت که مرکز آن در مکزیک است، عمدتا مربوط با گندم آبی و  :حجتی در مورد قرارداد دوم این وزارتخانه نیز گفت

مبارزه با بیماری ها ،بحث کشاورزی  ساله در زمینه محصوالت آبی در زمینه ژرم پالسم و 5ذرت متمرکز است که برای یک دوره 

حفاظتی برای پایداری تولید و جلوگیری از مشکالت زیست محیطی می تواند در راندمان تولید موثر باشد که امیدواریم این پیوند و 

کنند، با توجه یارتباطی که از این طریق ایجاد و باعث حضور کارشناسان این مرکز در مزارع می شود و از نزدیک با کشاورزان کار م

 .به خود کفایی مجددی که به لطف خدا شامل حال کشور شد، بتواند پایداری تولید را در بر داشته باشد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03350303000025 
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اگر ممنون جهاد کشاورزی نیستید، الاقل قدردان کشاورزانی باشید که خودکفایی گندم را رقم زده اند/ اگر ممنون جهاد کشاورزی نیستید، الاقل قدردان کشاورزانی باشید که خودکفایی گندم را رقم زده اند/ 

  بوسیمبوسیمدست همه کشاورزان را میدست همه کشاورزان را می

میلیون تن گندم،  02کشور در حدود ایم و در انبارهای آیا این افتخار نیست که در کشاورزی به سمت خودکفایی حرکت کرده

 ذخیره وجود دارد؟

رییس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، دستیابی به اهداف را در گرو پایبندی به راه شهیدان 

رجایی و باهنر دانست و با تاکید بر اینکه تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود، گفت: رویکرد دولت 

 .دبیر و امید، تصمیم گیری دقیق و خردمندانه بر مبنای معیارهای دینی، اخالقی و منافع ملی استت

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی روز دوشنبه با اشاره به اینکه در دولت یازدهم تمام تصمیمات 

گیرد، به موضوع مذاکرات هسته ای پرداخت و رد بحث و بررسی قرار میهای همگانی به دقت مودولت در افکار عمومی و رسانه

ای طی تاریخ ایران سابقه نداشته که از نحوه سخن گفتن، قدم زدن، لبخند زدن تا کلمه کلمه گفت: در مذاکرات هسته

، به این میزان مورد دقت واقع شده هاها و رسانهها، تریبونها، دانشگاهها در مجامع عمومی، خطبهها، متون و پیوستگیریتصمیم

روحانی تصریح کرد: اینکه تصمیمات دولت تا این حد مورد بحث عمومی و رسانه هاست، سنت حسنه ای است که باید به .باشد

رییس جمهوری اظهارداشت: مردم حق سخن گفتن، فکر کردن و اظهارنظر در هر کالم، سخن و .سایر قوا و نهادها تعمیم یابد

 .حل باشدرا در نظام دارند، اما همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، نقد باید منصفانه و توأم با راهتصمیمی 

تر اتخاذ حل در جامعه حکمفرما شود، تصمیمات دقیقروحانی با بیان اینکه اگر احترام، ادب، اخالق، نقد منصفانه و ارایه راه

تر و همچنین سازگاری با روح قوانین اساسی، سازمان برنامه و بودجه به سازی دقیقیمگیری و تصمکنیم، گفت: برای تصمیممی

ریزی، اجرا و نظارت بر بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی به عنوان بازوی دیگر جمهوری در برنامه عنوان بازوی رییس

 .در مسایل اداری و استخدامی تشکیل شد

اینکه نظام اداری باید محصول محور و نه ساعت محور باشد، گفت: آیا پر کردن ساعت به معنای ارایه جمهوری با تأکید بر  رییس

 .دهد که آن عمل چقدر دقیق بوده استباشد یا اینکه محصول کار نشان میخدمت می

ل نظام اداری ماموریت روحانی با بیان اینکه پیچیدگی های اداری باید برای گشایش امور مردم رفع شود، گفت: اصالح و تحو 

های اداری جلوی سرعت را گرفته است و باید سازمان اداری و استخدامی است.این سیستم حجیم اداری و بروکراسی با پیچ و خم

 .کاری کنیم که مردم برای انجام امور اداری خود با مشکل مواجه نشوند

رگردان نکنید؛ باید در یک نقطه به کار مردم رسیدگی شود و جمهوری اظهارداشت: مردم را در طبقات و میزهای ادارات س رییس

 .بی تردید با دولت الکترونیک بخش بزرگی از مشکالت حل و فصل شده است

روحانی بر ضرورت اجرایی و عملیاتی شدن نقشه راه برای اصالح نظام اداری و همچنین برنامه جامع اصالح که پیشتر تصویب شده 

ای برسیم که مردم در نهایت احساس کنند، تحول خوبی در نظام با اجرای این دو برنامه باید به مرحله :است، تأکید کرد و افزود

ها نامههای اداری و همچنین اصالح برخی آیینسازی دستگاهزدایی، ادغام، کوچکجمهوری مقررات رییس.اداری بوجود آمده است

توانیم کننده معیار است. هر کجا که میو اظهار داشت: رضایت مردم و مراجعه را از دیگر نکات در بحث اصالح نظام اداری برشمرد

 .باید رقابت ایجاد کنیم و اگر رقابت وجود نداشته و اختصاص و انحصار جای آن را گرفته باشد، مشکل بوجود خواهد آمد

ن است، ادامه داد: باید کاری کرد که یک جمهوری با بیان اینکه دستگاه بی رقیب ناکارامد می شود و انحصار مشکل آفری رییس

 .آفرین استفرد احساس نکند که سازمانی منحصراً در اختیارش است و نباید امضاء طالیی درست کنیم که این فساد و مشکل
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بحث روحانی مبارزه با فساد را وظیفه بزر  دولت دانست و تاکید کرد: دولت در برخورد با فساد به ریشه ها می پردازد و در 

های نظارتی گیر باشد و دستگاهنفع نتواند تصمیمها پرداخت تا ضمن قانونی شفاف، مقام ذیهای نامتعارف نیز دولت به ریشهحقوق

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه قبل از بگیر و ببند، باید مبانی فساد را از بین برد، ادامه داد: مشکل .نیز نظارت الزم را بعمل آورند

یی که مطرح شده، مشکل یک قوه و یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، هاحقوق

های خصولتی وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و ضروری ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخشپرداخت

قدردانی از تمامی کارکنان و مدیران صادق، مخلص و خدمتگزار، جمهوری با  رییس.است که سیستم را از بنیان اصالح کنیم

 .گردداظهارداشت: مشکالت در کشور به اکثریت برنمی

روحانی با اشاره به اینکه اگر دولت کاری جز برجام و یا طرح تحول سالمت نکرده بود، برای دستاورد سه ساله کافی بود، اظهار 

های های بزر  کشاندیم و اینکه دیپلماتت سیاسی ایران اسالمی را به رخ دنیا و قدرتداشت: برجام به معنای این است که قدر

 .ها علیه جمهوری اسالمی ایران را لغو کنند برای تاریخ کشور کافی استکشور توانستند قطعنامه

م و رفتار کودکانه و حزبی و های کشورمان افتخار کنیجمهوری ادامه داد: باید به ایستادگی ملت و کار مخلصانه دیپلمات رییس

روحانی با تأکید بر اینکه کفران نعمت و نادیده گرفت تالش خدمتگزاران .جناحی عمل کردن ما را از وظایف اصلی منحرف نکند

ای مخلص شکرگزار نباشد؟ امروز دیوارهای تحریم شود انسان در برابر خدمت عدهموجب خسارت به مردم است، ادامه داد: مگر می

 .تر شده استگذاری، صادرات و واردات کاال و خدمات سهل و آسانان شده و شرایط بانکی و مالی سرمایهویر

سال گذشته را از اقدامات بسیار مهم و ارزشمند دولت تدبیر و امید  3جمهوری همچنین طرح تحول سالمت در طول  رییس

تر و بدون زحمت ، خدمات درمانی و پزشکی دریافت تر، زمان کوتاهبرشمرد و گفت: اکنون مردم با هزینه کمتر، عزت و احترام بیش

های بر دوش بیمار طی اجرای طرح تحول سالمت از روحانی با بیان اینکه هزینه .کنند که این کاری بسیار عظیم و بزر  استمی

میلیون نفر از مزایای  03.3طرح درصد کاهش یافته است، گفت: در طول مدت اجرای این  3تا  3درصد به حدود  30تا  33نزدیک 

جمهوری با اشاره به ثبات اقتصادی و همچنین  رییس.طرح تحول سالمت بهره بردند که این به معنای همه خانوارهای ایرانی است

ه سال آرامش بازار سهام، ارز، طال و کاال، ادامه داد: باید قدردان آرامش کنونی در بخش اقتصادی و مالی کشور باشیم. در طول س

درصد در نقطه به نقطه رسیدیم که این امر عظیم و بزر  در  8درصد به زیر  45گذشته نرخ تورم ماه به ماه کاهش یافت و از تورم 

دهم درصدی در سه ماهه نخست سال جاری، افزود:  2.2روحانی با اشاره به آمار رشد اقتصادی .تاریخ کشور سابقه نداشته است

 .شاهد رونق اقتصادی در کشور خواهیم بود 35شاء اهلل در سال ان

جمهوری با طرح این پرسش که اینکه عده ای با پول بیت المال به امید ملت لطمه می زنند، به نفع چه کسی جز دشمن  رییس

قعیات را به باید وا .زنندای با پول بیت المال و از طریق روزنامه و خبرگزاری به امید مردم ضربه میاست؟، تصریح کرد: چرا عده

مردم گفت و رهبر معظم انقالب نیز در دیدار اخیرشان با اعضای هیأت دولت در مسأله اعتماد و امید به عنوان دو اصل مهم تأکید 

روحانی با بیان اینکه کشور متعلق به همگان بوده و برای حزب و جناح خاصی نیست، گفت: آیا این افتخار نیست که در .کردند

نه از وزارت  .میلیون تن گندم، ذخیره وجود دارد 02ایم و در انبارهای کشور در حدود خودکفایی حرکت کردهکشاورزی به سمت 

 .جهاد کشاورزی، الاقل قدردان کشاورزانی باشید که خودکفایی گندم را رقم زده اند

آهن به منطقه را از کارهای بزر  و راهجمهوری تحول در راه ها، بنادر و عبور هواپیماها از آسمان ایران و همچنین اتصال  رییس

روحانی با بیان اینکه دولت توانست در عرض چند ماه صادرات نفت و میعانات گازی را به .در حال انجام دولت تدبیر و امید برشمرد

هزار  000میلیون و  4ماه از اجرای برجام تا خرداد توانستیم تولید نفت را از  3مقدار قبل از تحریم برساند، اظهار داشت: در طول 

کنیم و جمهوری ادامه داد: از همه کارکنان دولت در سراسر کشور قدردانی می رییس.هزار بشکه برسانیم 800میلیون و  3بشکه به 
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 .بوسیمها در مسیر تولید و خدمت رسانی به مردم تالش می کنند، میدست همه کارگران و کشاورزان را که در مزارع و کارخانه

ها با نرخ سود تسهیالت تک رقمی خبر داد و گفت: دولت یازدهم به عنوان هدیه در ی از اختصاص وام مسکن به مسکن اولیروحان

 3.5های غیرفرسوده با نرخ درصد و بافت 8های فرسوده با رقم سود تسهیالت ها وام مسکن در بافتهفته دولت به مسکن اولی

 .که این یک قدم بزر  برای خانه دار شدن جوانان کشور است ساله خواهد داد 04درصدی با بازپرداخت 

پیش از سخنان رییس جمهوری جمشید انصاری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان امور اداری و استخدامی، استقرار 

های نظام و خدمت  حکمرانی خوب را از اهداف نظام اداری دولت تدبیر و امید دانست و گفت: دولت اثربخش، کارا، متعهد به آرمان

 .رسان به مردم در دستور کار قرار گرفته است

وی ادامه داد: منطقی کردن حجم دولت، چابک سازی، بهره گیری از فن های مدیریتی، صیانت از حقوق مردم، ارتقا سالمت نظام 

 .برنامه های دولت بوده استاداری، توجه ویژه به کارکنان، توسعه دولت الکترونیک و فن آوری های نوین از جمله اهداف و 

رییس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به روند تشکیل ستاد جشنواره شهید رجایی و انتخاب کارمندان و دستگاه های 

 .نمونه گفت: این مراسم زمینه ای برای قدرشناسی از مجموعه کارکنان و مدیران وظیفه شناس دولت است

http://www.iana.ir/fa/news/33320/%D8%A0%DA%AF%D8 
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 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  دانش فنی کشاورزی/ دانش فنی بذر گندم به بخش خصوصی واگذار شددانش فنی کشاورزی/ دانش فنی بذر گندم به بخش خصوصی واگذار شد  ۳0۳0واگذاری واگذاری 

دانش فنی از جمله دانش تولید بذر گندم به بخش خصوصی  34رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: امروز 

 .رسدمورد تا به امروز می 058های دانش فنی به واگذار شد که تعداد واگذاری

به بخش خصوصی گفت: در دولت  دانش فنی کشاورزی 34به گزارش فارس، اسکندر زند صبح امروز در حاشیه آیین واگذاری 

 .ها و توان داخلی به بخش خصوصی واگذار شده استدانش فنی کشاورزی در راستای استفاده از ظرفیت 004یازدهم 

مورد دانش فنی از ابتدای فعالیت سازمان تحقیقات کشاورزی  058معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با این تعداد تاکنون 

  .دانش فنی دیگر را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم 40در تالش هستیم، تا پایان سال  واگذار شده است و

بنیان تاکنون در بخش کشاورزی شکل گرفته است و در نظر است طبق هدفگذاری، این تعداد شرکت دانش 350به گفته زند، 

  .هزار مورد برسانیمشرکت را به یک

ورزی وزارت جهاد مکلف است، تا مراکز رشد در درون خود داشته باشد، افزود: بخش وی با تأکید بر اینکه مرکز تحقیقات کشا

  .شود، مگر آنکه از ظرفیت بخش خصوصی هم استفاده کنیمکشاورزی متحول نمی

 شودوی از واگذاری دانش فنی بذر برخی محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت: امروز دانش برخی از بذور از جمله گندم واگذار می

  .بذر پیش از این واگذار شده است که در راستای تحولی در صنعت بذر کشور است 8و تاکنون دانش فنی 

مورد از دانش فنی خود را به  5سازی رازی نیز تا پایان سال وی در پایان به این نکته هم اشاره کرد که مؤسسه واکسن و سرم

 بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/33333/%D3%88%D8%A0%DA 
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 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

  کند؟کند؟چگونه منابع طبیعی به اقتصاد محلی کمک میچگونه منابع طبیعی به اقتصاد محلی کمک می

گیری اقتصادی از آنها در راستای اقتصاد گردشگری محلی ایجاد کرده بهرهپارک ملی در کشور، این پتانسیل را برای  26وجود 

است اما تجربه ایران در این زمینه ضعیف و ناقص است. در همین حال، تانزانیا یکی از کشورهای آفریقایی است که توانسته با اداره 

 .ی درآمدزایی و ایجاد اشتغال بهره بگیردشده طبیعی خود، از مواهب خدادادش براهای ملی و مناطق حفاظتهدفمند پارک

های حیات وحش در زیست و گونههای اکوتوریسم و استفاده از منابع طبیعی، محیطهای ملی یکی از مصداقامیر شاملویی: پارک 

جه خصوص در برخی کشورهای آفریقایی مورد توراستای بهبود گردشگری و اقتصاد مناطق خاص یا کل یک کشور هستند که به

زیست غنی توانایی استفاده از چنین منابعی را دارد اما همواره بر سر چگونگی دلیل داشتن محیطاند. کشور ما نیز بهویژه قرار گرفته

 43زیست و حامیان توسعه گردشگری وجود داشته است. وجود های اساسی بین حامیان محیطها، چالشگیری از این ظرفیتبهره

گیری اقتصادی از آنها در راستای اقتصاد گردشگری محلی ایجاد کرده است اما تجربه ین پتانسیل را برای بهرهپارک ملی در کشور، ا

ایران در این زمینه ضعیف و ناقص است. در همین حال، تانزانیا یکی از کشورهای آفریقایی است که توانسته با اداره هدفمند 

ز مواهب خدادادش برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال بهره بگیرد؛ گرچه این شده طبیعی خود، اهای ملی و مناطق حفاظتپارک

 .هایی مواجه استکشور نیز با چالش

 اهمیت منابع طبیعی در اقتصاد محلی 

کند و رفاه مردم محلی را به باور کارشناسان، اکوتوریسم پاسخی برای سفر به مناطق طبیعی است که محیط زیست را حفاظت می

تر کرده و مردم محلی در چنین زیست حساسخشد. این مفهوم جدیدی است که تمام صنعت سفر را نسبت به محیطببهبود می

های توانند فعالیترسانند، نیز به طور بالقوه میزیست آسیب میدهد. حتی گردشگرانی که به محیطمقاصدی را تحت تاثیر قرار می

های مردم بومی صورت دهند. این موارد راه را لی برای حفاظت حیات وحش و دغدغهبومگردی را نیز انجام دهند تا در نتیجه اعما

های اکوتوریسم، طور کلی هدف و تمرکز تالشحل مناسب برای گردشگری باز کرده است. بهبرای اکوتوریسم به عنوان یک راه

هایی برای آنها است وجوی فعاالنه راهجست درگیر کردن مستقیم جوامع محلی در سود و منفعت اقتصادی گردشگری با استفاده از

بر این گرچه گردشگری یک وجه اقتصادی دارد اما اثرات تا در چرخه سود و گردشگری مبتنی بر طبیعت، همکاری کنند. عالوه

در  های گردشگریریزی و مدیریت نشود. فعالیتخصوص اگر به خوبی برنامهگذارد بهزیست میبالقوه خود را نیز بر محیط

ها های موجود در جوامع محلی دارند، زیرا این جوامع از طریق این فعالیتهای ملی نقش مهمی در محدوده گسترده استراتژیپارک

هایی برای قادر ساختن جوامع محلی در دستیابی مستقیم به عواید گردشگری در درون و بیرون چنین مکانیزم.کننددرآمدزایی می

هایی را ایجاد کرده است. دولت تانزانیا از طریق د. دولت تانزانیا از همین رو، برای گردشگری مشوقکنهای ملی کمک میپارک

وزارت منابع طبیعی و گردشگری و نیز سازمان جهانی گردشگری، نخستین کنفرانس پان آفریقایی را در زمینه مدیریت گردشگری 

های آن پرداخت. این کنفرانس، در اکتبر سال ها و فرصتو به چالشهای ملی و مناطق حفاظت شده برگزار کرد پایدار در پارک

های ملی به عنوان یکی از اجزای اصلی مدیریت در این کشور برگزار شد. هدف از این کنفرانس ارتقای گردشگری پارک 4004

یک دیدگاه در مورد  کرد، به دست آوردنهای ملی در آفریقا بود. همچنین هدف دیگری که این کنفرانس دنبال میپارک

بر مواردی که در باال گفته شد، این کنفرانس بر عالوه .های فعلی این صنعت، بر اساس زنجیره عرضه و تقاضا بودچالش

ها تمرکز داشت تا سود اقتصادی و اجتماعی مربوط به های تجاری برای ساختارهای مدیریتی پارکهای جدید و مدلهمکاری

کشور  20مقام مسوول از  200ای بود که این کنفرانس بیش از کند. اهمیت این نوع از گردشگری به گونهجوامع محلی را بیشینه 

 .آفریقایی را به خود جذب کرد
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 گردیهای یک مقصد طبیعتچالش

ور نشان داده است که بهبودی در عملکرد صنعت گردشگری در تانزانیا به وجود آمده و این کش 4004نتایج تحقیقاتی در سال 

المللی بوده است. بیشتر بازدیدکنندگان تحت تاثیر کشور تانزانیا شاهد افزایش شدیدی در درآمدهای ناشی از بازدیدکنندگان بین

نواز و مردمی مهربان دارد. با این حال، تعدادی از بازدیدکنندگان اعالم نظیر که مناظری چشماند؛ مقصدی باکیفیت و بیقرار گرفته

ها مورد های ملی و ارتقای کیفیت خدمات در برخی از هتلها خصوصا در پارکویژه جادهها بهبود بیشتر زیرساختاند که بهکرده

ها را ادامه دهد. این امر منجر به این های خود در جهت بهبود جادهدهد دولت باید تالشنیاز است. نیاز به زیرساخت نشان می

تر به نظر برسد و بیشتر ای طبیعی و ساخته دست بشر برای بیشتر بازدیدکنندگان جذابههای ملی و سایر جاذبهشود که پارکمی

شود، همچنان در حال به آنها سفر صورت بگیرد اما زیرساخت و سایر تسهیالتی که در مهمترین مناطق نیاز به بهبود آنها حس می

های خود را در مورد لزوم بهبود وضعیت ده بود، دیدگاهدرصد از بازدیدکنندگانی که با آنان مصاحبه ش 30ارتقا هستند. حدود 

های خود، در مورد وضعیت آنان همچنین در دغدغه .ویژه جاده بین مانیارا و تارانگیر ذکر کردندهای ملی بهها در پارکجاده

بر سخن گفته بودند. عالوه های تمیز عمومیها و تسهیالتی مانند تهویه هوا و در دسترس بودن دستشوییترافیک، وضعیت فرودگاه

گفتند این روند این، بازدیدکنندگان از فرآیند صدور ویزا در نقاط ورودی به کشور چندان راضی نبودند؛ به طوری که بیشتر آنان می

ویژه در های تاریخی بهکند است و به اندازه کافی شفاف نیست. بازدیدکنندگان همچنین در مورد وضعیت نگهداری ساختمان

های اعتباری در مراکز توریستی، عدم ها به مواردی همچون عدم پذیرش کارتتاون در زنگبار نیز نگران بودند. سایر دغدغهستونا

 .های خودپرداز بوداطمینان از دسترسی به اینترنت و ناکافی بودن تعداد دستگاه

 های سیاستیتوصیه

داد که جدا از ها نشان میهای ملی در تانزانیا انجام گرفته بود. یافتهرکهایی سیاستی برای بهبود وضعیت گردشگری پااما توصیه

-ای از گردشگران آسیااند، تعداد فزایندهآفریقا، اروپا و آمریکای شمالی که همیشه بازارهای گردشگری سنتی برای تانزانیا بوده

های ارتقای بازارهای تر کردن کوششکرد نیاز به عمیقت میاند. این امر همچنین ثاباقیانوسیه و خاورمیانه به این کشور وارد شده

های بلندمدتی برای جذب گردشگران از بازارهای نوظهور باید توسعه پیدا کند. از سوی سنتی در این کشور وجود داشته و استراتژی

ی بوده که برای اغلب گردشگران دیگر، چنانچه اشاره شد شفافیت و فرآیند صدور ویزا در نقاط ورودی به کشور یکی از معضالت

ساز بوده است. به این ترتیب، نیاز به افزایش شفافیت و کارآیی در فرآیند صدور ویزا یکی از موارد مهم در گردشگری مشکل

اط ورودی تواند از طریق درخواست ویزای مورد نیاز با استفاده از اینترنت و توجه کافی به نقهای ملی تانزانیا است. این امر میپارک

ها را دارند که طور که گفته شد، بسیاری از بازدیدکنندگان دغدغه وضعیت زیرساختکشور صورت گیرد. در همین حال همان

ها زندگی اند. گردشگرانی که در مورد کیفیت خدمات شکایت دارند، معموال در هتلنهادهای خاصی مسوول رسیدگی به آن شده

های تمرکز بر خدمات مراقبت از مشتری در ها صورت بگیرد که شامل طراحی برنامهرفع این دغدغههایی باید برای کنند. تالشمی

 .ترین مواردی است که در گردشگری مهم استمراکز اقامتی و نقاط ورودی به کشور است. طول اقامت نیز یکی از مهم

برای ارتقای طول مدت اقامت گردشگران و افزایش میزان  شب باقی مانده است، بنابراین 00مدت اقامت در تانزانیا معموال در سطح 

ها باید برای تنوع بخشیدن به محصوالت گردشگری در حیات وحش انجام درآمد کشور و بخش خصوصی در مقصد موردنظر، تالش

یا برای دستیابی به تالش تانزان  .ها برای تقویت آن برگزار شودو محصوالت دیگری مانند اکوتوریسم، توریسم فرهنگی و کنفرانس

ارتقای اقتصادی، رفاه حال مردم و تسکین فقر از طریق تشویق توسعه گردشگری پایدار موجب شده که گردشگری از نظر اجتماعی 

پذیر شود. همچنین اکوتوریسم که دوستدار طبیعت است موجب توجه به و فرهنگی قابل پذیرش شده و از نظر اقتصادی امکان

های ملی راه را برای رشد کارآفرینان محلی هموار کرده است. جوامع محلی شود. وجود دریاچه و پارکمی زیستپایداری محیط

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                         5931 اخبار کشاورزی هفته دوم شهریوراهم 

 

185 
 

اند. این وضعیت باعث شده زایی در این مناطق قرار گرفتههای اشتغالپیرامون و مجاور این دریاچه به شدت تحت تاثیر فعالیت

ها، رفاه اجتماعی، تامین های ملی موجب بهبود زیرساختی تورگردانی و پارکهااشتغال بهبود یابد. از سوی دیگر، وجود فعالیت

های ملی نیز آب، ارتباطات از راه دور و تسهیالتی برای بازدیدکنندگان شده که بر زندگی شهروندان مناطق پیرامونی پارک

 .آنان سودمندی اجتماعی داشته استبر منافع مالی که به آنها تعلق گرفته، برای تاثیرگذار بوده و این موارد عالوه

دهد. تسکین فقر و بهبود های فرهنگی و فروش این موارد نیز افزایش نشان میهمچنین هنر، صنایع دستی، غذا و فعالیت

های حمایت از اکوتوریسم، ایجاد مدارس، مراکز بهداشتی و مواردی از این دست نیز به استانداردهای زندگی از طریق توسعه پروژه

هایی در این حوزه وجود داشته باشد. برای تواند چالشمردم مناطق محلی کمک کرده است. با این وجود، کارشناسان معتقدند می

شود که جمعیت بیش از حد به منطقه آمده و فشار در مناطق حفاظت شده مثال بهبود زیرساخت و تسهیالت منجر به این می

کند، زیرا تقاضای این محصوالت از سوی گردشگران ات محلی و مواد غذایی افزایش پیدا میافزایش یابد. از سوی دیگر قیمت تولید

ها شده و بر وضعیت جوامع محلی اثرگذار است؛ به طوری که باالتر رفته است. تقاضای باالی تولیدات محلی منجر به افزایش قیمت

شوند. در نتیجه وابستگی هایی مواجه میقالم نیستند، با محرومیتآن دسته از افراد که قادر به پرداخت قیمت مواد غذایی و سایر ا

 .المللی نیز معایب خاص خود را دارد و ممکن است با رکود جهانی آسیب ببیندبه گردشگری بین

های دیگری در زمینه بهبود گردشگری طبیعی نیز صورت گرفته است؛ از جمله اینکه نقش بخش خصوصی در افزایش و توصیه

ریزی، هماهنگی و مدیریت شود اکوتوریسم باید به خوبی برنامه .دهی بخش گردشگری در میان جوامع محلی باید شفاف باشدشکل

تا بر کاهش فقر در جوامع روستایی آفریقایی اثری داشته باشد. حفاظت از تنوع زیستی برای اطمینان از حال حاضر و آینده و نیز 

شود. احترام به عادات، آداب، رسوم، سنن و فرهنگ مردم محلی جهانی معاصر مهم تلقی می زیست نیز در مباحثحفاظت از محیط

طور مستمر بهبود یابد تا به سطح رضایت مورد انتظار برسد. مجموع این نیز باید مورد توجه قرار گیرد و تسهیالت اجتماعی باید به

 .شدتواند برای ایران نیز مفید و قابل استفاده باها میتوصیه

http://www.iana.ir/fa/news/33358/%DA%83%DA%AF% 
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  خطر نابودی در کمین خشکبار داخلیخطر نابودی در کمین خشکبار داخلی

گفت:قاچاق و واردات بی رویه آجیل و خشکبار خارجی کاهش تولید محصوالت داخلی را به همراه رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار.داشته است

با اشاره به قاچاق آجیل و خشکبار اظهار داشت:بادام درختی، مغز گردو، کشمش، بادام زمینی، تخمه آفتابگردان و  خبرنگاران جوان،

 .بادام هندی از جمله اقالمی است که طی سال های اخیر به صورت قاچاق وارد کشور شده است

دام هندی تنها محصولی است که مشابه آن در داخل وجود ندارد، گفت: ممنوعیت واردات بادام هندی، قاچاق با وی با بیان اینکه 

این محصول به کشور را رقم زده ، این درحالیست که باید بر اساس نیاز کشور از طریق مبادی قانونی ،با نظارت بهداشتی و تعرفه 

 .جلوگیری به عمل آیدگمرکی به کشور واردشود تا از قاچاق این محصول 

ارزانی ادامه داد: برای جلوگیری از قاچاق انواع آجیل و خشکبار باید به بررسی علل ، ساماندهی عوارض گمرکی و نهادینه کردن 

 .فرهنگ میان آحاد جامعه بپردازیم چرا که واردات بی رویه این محصوالت کاهش تولید محصوالت داخلی را به همراه داشته است

حادیه آجیل و خشکبار در خصوص قاچاق محصوالت مشابه داخل بیان کرد: قاچاق برخی محصوالت مشابه داخلی از قبیل رئیس ات

بادام درختی و گردو به سبب باالبودن قیمت تمام شده ، کیفیت پایین محصوالت داخلی و کمبود این اقالم اتفاق می افتد که از 

تنها براین امر نظارت داشته تا واردات آجیل و خشکبار توسط بخش خصوصی انجام  این رو الزم است دولت به عنوان متولی امر

 .شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5028084/%D8%AE%D8%B0% 
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  واحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداختواحدهای غیر مجاز خوراک دام آفت به جان تولیدکنندگان انداخت

میلیارد تومان خسارت به  800رئیس انجمن خوراک دام و طیور گفت: تا به امروز تولید خوراک دام در واحد های غیر مجاز هزار و 

 . صنعت دامپروری کشور وارد می کند

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خوراک دام و طیور در گفتگو با خبرنگار  مجید موافق قدیری رئیس انجمن

برخی مشکالت صنعت دامپروری  :اشتبا اشاره به عمده ترین مشکالت تولید کنندگان خوراک دام و طیور اظهار دخبرنگاران جوان،

از قبیل تولید خوراک در واحدهای پرورش مرغداری، دامداری و آبزی پروری باید مورد توجه قرار گیرد چرا که این امر مورد تاکید 

 .معاون امور تولیدات دام و رئیس سازمان دامپزشکی نیز قرار گرفته است

ید خوراک دام و طیور گفت: بخشی از این مشکالت مربوط به تولید کنندگان و وی با اشاره به موانع و مشکالت پیش روی تول

را سازمان  موافق قدیری ادامه داد: موضوع تولید خوراک دام و طیور در واحد های پرورشی . بخش دیگر مربوط به دولت است

 .تا کنون اجرا نشده است ، به کلیه استان ها ابالغ کرد که متاسفانه  33دامپزشکی طی یک دستورالعملی در ماه های پایانی سال 

تولید در واحد های سنتی و غیر مجاز از دیگر  :رئیس انجمن خوراک دام و طیور با اشاره به دیگر مشکالت تولیدکنندگان بیان کرد

 .کنندگان است چرا که واحدهای غیر مجاز مخل کسب و کار واحدهای تولیدی شدند مشکالت تولید

وی در ادامه یادآور شد: موضوعاتی از قبیل تامین اجتماعی، مالیات، عدم نقدینگی و رکود حاکم بر بازار و همچنین موانع دیگری 

پذیری قوانین صادراتی سازمان دامپزشکی مشکالتی همچون مشکالت صادرات خوراک دام و طیور، نحوه انتقال پول و عدم انعطاف 

 .را برای تولیدکنندگان رقم زده است

موافق قدیری در پاسخ به این سوال که مشکالت تولید چه خساراتی را برای تولیدکنندگان به بار آورده، اظهار داشت: تا به امروز 

 . ن خسارت به صنعت دامپروری کشور وارد می کندمیلیارد توما 800تولید خوراک دام در واحدهای غیر مجاز هزار و 

سیاست اقتصاد مقاومتی الزم است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی ممانعت از تولید  وی تصریح کرد: در راستای اجرای 

ذیری وری، کاهش محصوالت پروتئینی، قدرت رقابت پواحدهای غیر مجاز به عمل آورند چرا که این امر عالوه بر افزایش بهره

 .صادرکنندگان در بازارهای بین اللملی و افزایش صادرات انواع خوراک دام و طیور را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5038345/%D3%88%D8%A0%D8%AD% 
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  تولید محصوالت ارگانیک کمتر از یک دهم درصد استتولید محصوالت ارگانیک کمتر از یک دهم درصد است

دبیر انجمن ارگانیک گفت: در حال حاضر مجموع تولید محصوالت ارگانیک در کشور ما کمتر از یک دهم درصداست که می بایست 

 .با اقدامات حمایتی این میزان افزایش یابد

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد رضا داوری دبیر انجمن ارگانیک در گفتگو با خبرنگار 

: در کشاورزی ارگانیک برخی محصوالت از قبیل پسته، انار، عسل، زیتون و.. اشاره به وضعیت تولید محصوالت ارگانیک اظهار داشت

 .که دارای ارزش افزوده هستند تولید می شود ،اگرچه میزان تولید این محصوالت در کشور ما کمتر از یک دهم درصد است

تنها به یک استان و تولیدکننده وی در خصوص استان های پیشرو در تولید محصوالت ارگانیک گفت: تولید این گونه محصوالت 

 .استان کرمان پسته،مرکزی انار و پسته، گیالن و مازندران برنج تولید و کشت می شود خاص اختصاص ندارد چرا که 

داوری ادامه داد: برخی کشورها همچون استرالیا، نروژ و دانمارک پیشرو در تولید محصوالت ارگانیگ هستند به طوریکه در بهترین 

 .درصدی این محصوالت را به خود اختصاص می دهند 30الی  03تولید  حالت 

دبیر انجمن ارگانیک با اشاره به اقدامات موثر در خصوص توسعه محصوالت ارگانیک بیان کرد: توسعه و توزیع نهاده های ارگانیک و 

 .گونه محصوالت به شمار می رود یارانه دولتی در جهت تشویق تولیدکنندگان و فرهنگ سازی، امری مهم در جهت توسعه این

http://www.yjc.ir/fa/news/5052505/%D8%AA%D3% 
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  مدیریتی انجام گیردمدیریتی انجام گیردتغییر مالکیتی نباید بدون تغییر تغییر مالکیتی نباید بدون تغییر 

قانون اساسی، توانمند سازی بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد تا بدین گونه  22غالمحسین شافعی گفت: بنا بر اصل 

 .شاهد پیشرفت اقتصادی کشور بود

غالمحسین شافعی رئیس جدید اتاق بازرگانی،  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

با توجه به سیاست اصل :صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از عهده دار شدن ریاست اتاق ایران در جمع خبرنگاران عنوان کرد

لکیتی نباید بدون تغییر مدیریت انجام پذیرد، همچنین مدیریت باید به بخش خصوصی واگذار شود قانون اساسی، هیچ تغییر ما 22

 تا شاهد اتفاقات خوبی در عرصه اقتصاد کشور باشیم.

وی در خصوص مبحث شفاف سازی مالی که به عنوان یکی از عمده مشکالت دوره قبل مطرح بود، گفت: شفاف سازی منابع مالی 

باشد که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که صاحبان اصلی پارلمان بخش خصوصی هستند، از تغییرات  باید به گونه ای

 مالی مطلع باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت:طی سال های گذشته اتاق بازرگانی ایران به شدت تحت تاثیر سیاست 

 زمان آن فرا رسیده است تاثیر تصمیم گیری بخش خصوصی در تصمیمات باال دستی به وضوح دیده شود.قرار گرفته بود اما اکنون 

وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا روابط تجاری با هیئت های اعزامی آنطور که باید کارآمد نبود، عنوان کرد: با توجه به 

ی توان با قاطعیت تمام از ناکارآمدی مذاکرات سخن گفت چرا که هر هیئت لغو تحریم ها و حضور هیئت های تجاری در ایران، نم

 اعزامی در وهله اول ابتدا با رایزنی، اقتصاد کشور هدف را مورد سنجش قرار می دهد.

خورداری از غالمحسین شافعی در ادامه افزود: نباید به این زودی انتظار انعقاد قراردادهای متعدد را داشت چرا که اقتصاد کشور با بر

میلیون نفری، بازار اطراف و گشایش هایی در موضوع ارتباطات می تواند آینده اقتصادی درخشانی را برای خود به  80جمعیت 

ارمغان آورد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سیاست گذاران ایران پس از یک جمع بندی کلی 

ن الویت های اصلی برای برقراری معامالت تجاری معرفی کردند، گفت: کشورهای همسایه و اسالمی در الویت دو گروه را به عنوا

قرار این امر قرار دارند؛ عالوه بر این، کشور های همسایه می توانند در راستای اقتصاد مقاومتی و اتفاقات پیش بینی نشده به 

کشور های توسعه یافته به لحاظ اینکه می توانند شکاف تکنولوژیکی کشور را پر اقتصاد کشور کمک کنند.وی در ادامه عنوان کرد: 

 کرده و بدین طریق کشور را به سمت توسعه اقتصادی سوق دهند نیز جزو یکی دیگر از الویت ها قرار دارند.

و غلبه بر رکود حاکم بر غالمحسین شافعی در ادامه کمک به بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری های دولت جهت رونق اقتصادی 

 کشور را جزو مهم ترین اهداف خود به عنوان رئیس جدید پارلمان بخش خصوصی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه راهکارهایی برای حضور فعال 

، گفت: بر اساس تلفیقی که بین اتاق ها به وجود می آید، الزم است تا پیوندی میان بخش سنتی در بدنه اقتصاد کشور وجوددارد

تولید کننده و توزیع کننده در بازار ایجاد شود.وی در ادامه اظهار داشت: این پیوند می تواند تاثیر مثبتی بر روی کاهش قیمت تمام 

 ف کننده نیز مورد حمایت قرار گیرد.شده کاال، نظارت بر توزیع مناسب و منظم گذاشته و به تبع مصر

غالمحسین شافعی در پایان با بیان اینکه بخش تولید کشور بایدنسبت به مابقی بخش های غیر مولد سودآورتر شود، افزود: باید این 

 اتفاق رخ دهد تا با تصمیمات کارشناسی شده شاهد نتیجه مطلوب آن در اقتصاد کشور باشیم.

http://www.yjc.ir/fa/news/5030005/%D8%AA%D8%BA% 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 09/06/1395 :تاریخ خبر
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  یک مسئول: ایران مرکز تجارت اختصاصی با همسایگان شمالی ایجاد کند یک مسئول: ایران مرکز تجارت اختصاصی با همسایگان شمالی ایجاد کند 

استان تهران گفت: امروز برای توسعه مناسبات تجاری با همسایگان شمالی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  -ایرنا -تهران

  .بویژه روسیه به یک مرکز تجارت اختصاصی نیاز داریم و این سازمان به سهم خود آماده کمک است

وسیه فرصتی برپایی نمایشگاه غذایی ر :افزود« حضور پایدار در بازار روسیه»امروز )سه شنبه( در همایش « محمدرضا مس فروش»

 .برای تقویت ارتباطات بین دو کشور است

 .به گزارش ایرنا، بیست و دوم تا بیست و پنجم شهریورماه نمایشگاه غذایی مسکو با حضور شرکت های ایرانی برپا می شود

ت تولیدات، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: مناسبات تجاری با کشورها جهان با تاکید بر کیفی

صنایع چاپ و بسته بندی، تبلیغات و برند سازی باید شکل بگیرد و همسایگان شمالی بویژه روسیه در این عرصه اهمیت بسزایی 

مس فروش گفت: تولیدکنندگان ایرانی به حضور در نمایشگاه های روسیه توجه کنند و همچنین از حضور در بورس روسیه .دارد

ات استاندارد به بازارهای هدف و تامین زیرساخت های شبکه حمل و نقل کاالیی در ابعاد مختلف را از وی عرضه تولید.غافل نشوند

 .نکات مهم برای همکاری های بین المللی دانست

روسی با قوانین و مقررات کشورهای یکدیگر تاکید کرد و گفت: آگاهی از مسائل  -این مسئول بر لزوم آشنایی بازرگانان ایرانی

 .روش های عقد قرارداد بین دو طرف و شیوه حل دعاوی یک نیاز جدی استگمرکی، 

مس فروش شناخت نسبت به مسائل ارزی و شیوه ضمانت قراردادها و کاالها را الزمه حضور بازرگانان در بازارهای برون مرزی 

 .نبال داشته باشددانست و افزود: تنوع صادرات کاال در بازارهای منطقه می تواند زمینه حفظ آنها را به د

 200هزار نفر اشتغالزایی کرده است. همچنین  500هزار واحد صنعتی دارای مجوز در استان تهران برای بیش از  00وی اعالم کرد 

 .هزار واحد آنها تولیدی است 80هزار واحد صنفی بازرگانی در استان تهران قرار دارد که بیش از 

به منظور فراهم سازی بستر همکاری با این کشور با مشارکت شماری از فعاالن تجاری « حضور پایدار در بازار روسیه»همایش 

 .ایالت داغستان روسیه با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مرکز همایش های صدا و سیما برپا شده است

ان، در سه ماه نخست امسال فدراسیون روسیه در به گزارش ایرنا بر پایه تحلیل آمارهای منتشر شده گمرک جمهوری اسالمی ایر

 .بود 0335جایگاه پنجم کشورهای طرف معامله واردات در سه ماهه نخست سال 

 5.33دالر شد که  420هزار و  523میلیون و  533بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، در این مدت ارزش واردات از روسیه 

 .ل می داددرصد مجموع واردات کشور را تشکی

دالر اعالم شد که سهم ارزشی آن از کل  300هزار و  030میلیون و  023، ارزش واردات از روسیه 0332در سه ماه نخست سال 

 .بود 0.38صادرات در آن دوره 

شی و از نظر ارز 40.33در همسنجی دو سال روشن می شود درصد تغییر وزنی واردات از روسیه در سه ماه نخست امسال به منفی 

  .رسید 403.32به مثبت 

http://www.irna.ir/fa/News/84400305/ 
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  یک مسئول: توسعه شبکه حمل و نقل بین ایران و روسیه ضروری است یک مسئول: توسعه شبکه حمل و نقل بین ایران و روسیه ضروری است 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید گفت: وضعیت صادرات ایران به روسیه رضایت بخش نیست و  قائم مقام -ایرنا -تهران

  .باید شبکه حمل و نقل بین دو کشور در ابعاد زمینی، دریایی و هوایی توسعه یابد

کرات دو طرف موضوع افزود: یک سال پیش در مذا« حضور پایدار در بازار روسیه»امروز )سه شنبه( در همایش « رضا رحمانی»

هایی مانند ایجاد خط کشتیرانی، موافقتنامه ترجیحی و ارتباط زمینی مورد بررسی گرفت و این همایش می تواند فرصتی را برای 

 .شناخت نسبت به توانمندی دو کشور فراهم آورد

برنامه بر عهده بخش خصوصی است که رحمانی اضافه کرد: همه امور بین دو کشور نباید از سوی دولت سازماندهی شود، بلکه اصل 

 .مسکو را عمق ببخشند و موانع را برطرف سازند -باید روابط تهران

واحد تولیدی جدید با هدف اصلی  200به گفته وی، بر اساس برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال پنج هزار و 

 .صادرات به بهره برداری می رسد

یشین انتقاد کرد که با صدور یک بخشنامه ممنوعیت های صادراتی اجرا می کردند، در حالی که رحمانی از سیاست دولت های پ

  .مدت ها وقت صرف شناسایی نیازهای یک بازار و صدور کاال به آن صورت گرفته بود

 .وی گفت: اکنون در دولت یازدهم تالش شده است از اینگونه شوک ها جلوگیری شود

را فرصت مناسبی برای شناسایی نیازهای این  (ه غذایی مسکو )بیست و دوم تا بیست و پنجم شهریورماهاین مسئول برپایی نمایشگا

شناسایی و برای حضور در آن  (...بازار دانست و افزود: باید نیازهای این بازار بزر  در ابعاد مختلف کاالیی )کشاورزی، باغی و

در مسکو به منظور شناسایی راه های حضور در این بازار و عرضه کاالهای  به گفته وی، سفارت جمهوری اسالمی.برنامه ریزی شود

 .صادراتی کشور ما با بازرگانان و تولیدکنندگان کشور همکاری الزم را دارد

نه رحمانی یادآوری کرد: به ارزیابی مبادالت روسیه با کشورهای دیگر نیازی نیست، بلکه بازرگانان ایرانی باید فعالیت خود را به گو

 .ای تنظیم کنند که جمهوری اسالمی بتواند سهم خود را در این بازار به دست آورد

به باور وی، سامان بخشی به فعالیت در قالب کنسرسیوم در روسیه اثرگذار است و فعالیت خرد و جزیی در این بازار نمی تواند 

ای صادراتی را ضروری دانست و گفت: باید به رحمانی فراهم سازی زیرساخت ه.ثمربخش و تضمین کننده منافع کشور باشد

بازارهای صادراتی نگاه بلندمدت داشت؛ زیرا اکنون که نهضت گسترده تولید در کشور شکل گرفته است باید فعالیت ها هدف دار و 

شارکت شماری از به منظور فراهم سازی بستر همکاری با این کشور با م« حضور پایدار در بازار روسیه»همایش .صادرات محور باشد

فعاالن تجاری ایالت داغستان روسیه با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مرکز همایش های صدا و سیما 

به گزارش ایرنا بر پایه تحلیل آمارهای منتشر شده گمرک جمهوری اسالمی ایران، در سه ماه نخست امسال .برپا شده است

  .بود 0335پنجم کشورهای طرف معامله واردات در سه ماهه نخست سال  فدراسیون روسیه در جایگاه

 5.33دالر شد که  420هزار و  523میلیون و  533بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، در این مدت ارزش واردات از روسیه 

هزار و  030میلیون و  023ز روسیه ، ارزش واردات ا0332در سه ماه نخست سال  .درصد مجموع واردات کشور را تشکیل می داد

در همسنجی دو سال روشن می شود درصد تغییر  .بود 0.38دالر اعالم شد که سهم ارزشی آن از کل صادرات در آن دوره  300

  .رسید 403.32و از نظر ارزشی به مثبت  21.63وزنی واردات از روسیه در سه ماه نخست امسال به منفی 

http://www.irna.ir/fa/News/84400232/ 
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  هزار تعاونی در کشور در دولت یازدهم ایجادشده است هزار تعاونی در کشور در دولت یازدهم ایجادشده است ۱4۱4معاون وزیر:بیش از معاون وزیر:بیش از 

 ۰۱1هزار و۰0تاکنون  ۰۹۳۱مردادماه سال  ۰0و رفاه اجتماعی می گوید از  معاون امور تعاون وزیر تعاون کار -ایرنا -تهران

تعاونی و صنعت با سه  ۱1۱تعاونی، کشاورزی با چهارهزارو  ۱۰۰ایجاد شده است که بخش خدمات با پنج هزار و  درکشورتعاونی 

  .تعاونی به ترتیب در رده های اول تا سوم هستند ۰۳0هزار و 

روز سه شنبه در نشست خبری که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی « حمید کالنتری»صادی ایرنا، به گزارش خبرنگار اقت

 .طرح به بهره برداری می رسد 588شهریور ماه( برگزار شده است، افزود: در هفته تعاون امسال  03تا 03به مناسبت هفته تعاون )

 .نفر اعالم کرد 35وی سرانه اشتغال هر تعاونی را 

درصد صید ماهی ،  30درصد تولید باغی، 03درصد تولید مرغ،  4درصد تولید گوشت کشور، 08کالنتری اظهار داشت: هم اکنون 

 .هزار تعاونی کشور است 33درصد تولید میگو بر عهده  35

میلیارد دالر در سال جاری خبر میلیارد دالر اعالم کرد و از افزایش این میزان به سه  0.0وی میزان صادرات تعاونی های کشور را 

 300میلیون دالر صادرات دارند که امسال به  200کالنتری درباره صادرات تعاونی های مرزنشین گفت: این تعاونی ها ساالنه .داد

ولت معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت تعاونی های تاسیس شده در د.میلیون دالر افزایش می یابد

 .هزار نفر عضو آنها هستند 432هزار فرصت شغلی ایجاد کردند و  440تدبیر و امید 

کالنتری نمایشگاه توانمندی های تعاون در بوستان گفت وگو، برگزاری یک همایش و جشنواره تعاونی های برتر را از جمله برنامه 

 .نمایشگاه هایی از توانمندی های بخش تعاون برگزار می شود های هفته تعاون در تهران اعالم کرد. در دیگر استان های کشور نیز

وی گفت: همچنین طرحی برای اشتغال در بخش تعاون تهیه کرده ایم که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دست بررسی 

مان( ذکر کرد و گفت: اعتبار میلیارد تو 500هزار و  4هزار میلیارد ریال) 45کالنتری تامین اعتبار برای طرح های یاد شده را .است

 .میلیارد تومان( است0500هزار میلیارد ریال) 05برای مدت سه سال 

وی توسعه تعاونی ها را در راستای طرح تکاپو که از سوی معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شود، 

 .عنوان کرد

http://www.irna.ir/fa/News/84400000/ 
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  اجرای تحقیقات نیرومند کشاورزی در دانشگاه آزاد اسالمی ضروری است اجرای تحقیقات نیرومند کشاورزی در دانشگاه آزاد اسالمی ضروری است 

دانشگاه های آزاد اسالمی با توجه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اجرای تحقیقات نیرومند کشاورزی در  -ایرنا  -تهران

  .توسعه کشاورزی مدرن و مصرف کم آب و همچنین استفاده از تکنولوژی های روز، ضروری است

هکتاری  00به گزارش ایرنا، آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی عصر روز دوشنبه در حاشیه سفر خود به شهرستان دماوند، پروژه 

 .ع سربندان زیر نظر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی را افتتاح کردمرکز تحقیقات کشاورزی و مرات

شهر دارای موقعیت ممتازی در بخش توسعه کشاورزی  4وی در این مراسم با بیان اینکه منطقه دماوند و فیروزکوه و مسیر این 

و نیز استقبال خوب مسئوالن منطقه موجب شده تا است، اظهار کرد: وجود این مرکز تحقیقاتی و دانشگاه آزاد اسالمی در دماوند 

 .همه زمینه ها برای حرکت بزر  تحقیقاتی در حوزه کشاورزی فراهم شود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر استفاده از مهندسان و محققان دانشگاهی برای توسعه بخش کشاورزی دانشگاه 

نشگاه هایی که دانشکده کشاورزی دارند، زمین هایی از منابع طبیعی خریداری می آزاد، خاطرنشان کرد: در سراسر کشور برای دا

 .شود و این مشروط به داشتن طرح و اجرایی نمودن آن است

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه دانشگاه آزاد با وجود زمین هایی که در اختیار دارد، باید معلم کشاورزی شود، بیان کرد: 

اند این مراکز تحقیقاتی را پایدار کند، داشتن طرح و برنامه است که در این زمینه دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند با آنچه می تو

 .اختصاص یکی از ساختمان های خود به گلخانه و اجرای آخرین تحقیقات هلند توانسته گامی مثبت بردارد

جه به خطر کم آبی باید راه های مصرف بهینه آب را به کشاورزان یاد رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد: با تو

 .دهیم و هرچقدر آنان با این مهم آشنا شوند مصرف آب کمتر و محصول بیشتری برداشت می شود

در حاشیه این سفر همچنین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی شهر آبسرد که در نخستین روز از 

 .میلیارد ریال افتتاح شده بود، بازدید کرد 20فته دولت با اعتباری بالغ بر ه

در این بازدید، عالوه بر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، اعضای هیأت امنا و هیأت مؤسس 

ن های دماوند و فیروزکوه در مجلس، فرماندار دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران، نماینده مردم شهرستا

علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی /http://www.irna.ir/fa/News/84403000شهرستان دماوند مسئوالن واحد 

 .شهرستانی و شمار دیگری از مسئوالن استانی حضور داشتند

irna.ir/fa/News/http://www.84403548/ 
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 نهاده 

 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱ شهریور ۱۳تاریخ: 

  عوامل موثر در افزایش نرخ نهاده های دامی کدامند؟عوامل موثر در افزایش نرخ نهاده های دامی کدامند؟

مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری گفت:افزایش قیمت جهانی ،حذف ارز مبادله ای و فراهم نبودن ساز و کارهای مناسب عرضه 

 .بر گرانی نهاده های دامی دامن زده استمحصوالت در بورس 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسین نعمتی رئیس اتحادیه مرکزی دامداران در گفتگو با خبرنگار 

ه به دالیل گرانی نهاده های دامی، اظهار داشت: در چند ماه اخیر برخی نهاده های دامی از قبیل ذرت و جو در بازار با اشار جوان،

از جمله دالیل این  درصدی تعرفه واردات جو و حذف ارز مبادله ای را می توان  00نوسانات قیمت را تجربه کردند که افزایش  

و در بورس به نفع دامداران نیست، گفت: از آنجا که ساز و کار فروش محصوالت در بورس وی با بیان اینکه عرضه ج.گرانی دانست

فراهم نیست این امر افزایش قیمت جو و ذرت را به دنبال داشته در حالیکه شرکت پشتیبانی برای تعادل قیمت ها اقدام به عرضه 

 .ذرت در بورس نموده است

مشکالتی از قبیل تاخیر در عرضه محصول و سیاست های خاص دولت برای فروش  نعمتی ادامه داد: عرضه جو در بورس به سبب

 .محصوالت به نفع دامدار نیست

در صورت عدم حذف تعرفه واردات جو   :رئیس اتحادیه مرکزی دامداران در خصوص پیش بینی قیمت نهاده های دامی بیان کرد

  .امکان کاهش قیمت محصول وجود دارد

 افزایش نرخ جو را به همراه داشته استحذف ارز مبادله ای 

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور در گفتگو با خبرنگار 

گفت: در چند ماه اخیر قیمت برخی نهاده های اصلی از قبیل جو، ذرت و سویا افزایش چشمگیری یافته  جوان،باشگاه خبرنگاران 

وی با اشاره به دالیل گرانی نهاده های اصلی افزود: افزایش قیمت جهانی ، سیاست های داخلی دولت ناشی از حذف ارز .است

 .کارهای مناسب عرضه محصوالت در بورس بر این گرانی ها دامن زده است مبادله ای ، افزایش تعرفه واردات و فراهم نبودن سازو

وکمبود نقدینگی  آزاد با اشاره به گالیه مندی دامداران از عرضه محصوالت در بورس، بیان کرد: خرید نقدی محصوالت در بورس 

مادی سال های گذشته توان خرید نقدی دامداران مشکالتی را برای آنها به بار آورده چرا که دامداران به سبب زیان های مت

 .محصول را ندارند که در نهایت این امر جوالن دالالن در بازار را به همراه دارد

مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور در خصوص تاثیر افزایش هزینه های تمام شده بر قیمت محصوالت عنوان کرد: با توجه 

زایش نرخ نهاده ها، قیمت فروش محصوالت تغییری نداشته که در نهایت این امر ضرر به افزایش قیمت تمام شده ناشی از اف

 .دامداران را دو چندان کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5052540/%D8%B3%D3%88%D8%A0% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  مصرف سموم در ایران نصف متوسط جهانیمصرف سموم در ایران نصف متوسط جهانی

معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت:کشور ما یک ششم کشورهای اروپایی پربازده سم استفاده می کند و با وجود بد مصرفی در 

 .برخی موارد همچنان سالم ترین محصوالت دنیا را تولید می کند

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیسازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار یحیی ابطالی معاون فنی 

هزارتن تکنیکال سموم  00ست، اظهار داشت: ساالنه با اشاره به اینکه مصرف سم درایران در مقایسه با سایر کشورها ناچیز ا جوان،

 . گرم است 000الی  350در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که ماده موثره آن به ازای هر هکتار معادل  هزارتن سم  45معادل 

ای اروپایی پربازده یک ششم کشوره کشور ما  :وی با بیان اینکه متوسط جهانی ماده موثره در هر هکتار یک کیلوگرم است، گفت

 .سم استفاده می کند و با وجود بد مصرفی در برخی موارد همچنان سالم ترین محصوالت دنیا را تولید می کند

ابطالی ادامه داد: عدم انطباق مصرف سم در محصوالت تازه خوری خیار و گوجه فرنگی وجود دارد اما محصوالتی از قبیل مرکبات و 

 .دار استسیب از سالمت کافی برخور

معاون فنی سازمان حفظ نباتات در خصوص سموم مصرفی در برنج بیان کرد: براساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در محصول 

 .درصد آن استاندارد بوده است 30درصد مصرف سموم بیش از حد مجاز بوده و  4.5الی  4برنج تنها 

http://www.yjc.ir/fa/news/5050238/%D3%85%D8%B5%D8%B0 
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 نهاده
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  دار در کشاورزی، تهدیدی برای آب آشامیدنیدار در کشاورزی، تهدیدی برای آب آشامیدنیاستفاده از کود نیتروژناستفاده از کود نیتروژن

ها و سرایت آن به ها و دریاچهباعث آلوده شدن آب رودخانهدار در کشاورزی، با توجه به مطالعه پژوهشگران، استفاده از کود نیتروژن

 .سال شده است 80های آب آشامیدنی در طی بیش از چاه

ها ها و دریاچهدار در کشاورزی، باعث آلوده شدن آب رودخانهبا توجه به مطالعه پژوهشگران، استفاده از کود نیتروژن

 سال شده است. 17از  های آب آشامیدنی در طی بیشو سرایت آن به چاه

ها و دهد که غلظت باالی نیترات در رودخانهمیمنتشر شده، نشان  (0)ای که در مجله تحقیقاتی محیط زیستبر اساس مقاله

دار را متوقف کنند. پژوهشگران دریافتند که نیتروژن ماند، حتی اگر کشاورزان استفاده از کود نیتروژنها باقی میها تا دههدریاچه

 آید.ها به شمار میدر خاک، منبعی بلند مدت برای آلودگی زمین و آب

، استاد دپارتمان علوم زمین و محیط زیست و مهندسی عمران و محیط زیست، عضو انستیتو آب Nandita Basuباسو  ناندیتا

(Water Instituteدانشگاه واترلو )(4)  :تواند به عنوان شود، میاین یک واقعیت است که نیتروژنی که در خاک ذخیره می"گفت

 "از استفاده نکردن از کود، در منطقه باقی بماند.ها پس منبعی از میزان باالی نیترات حتی مدت

ایاالت متحده، از این  (3)پیسیسیبار با نشان دادن شواهدی از میزان باالی نیترات در منطقه رودخانه میاین مقاله برای نخستین

 Desیلون دالری دارد. نیاز به سرمایه گذاری چند محقیقت علمی پرده برداشت.این در حالی است که تصفیه آب آشامیدنی، 

Moines Water Works(2)  در حال حاضر دست به اقدام قانونی علیه سه  (5)ترین مرکز تهیه آب آشامیدنی منطقه آیووابزر

شهر باالدست رودخانه زده است، چراکه میزان سطح خطرناک نیترات آب بیش از دو برابر استاندارد آب آشامیدنی منطقه رسیده 

اش به منظور آنالیز و گردآوری اطالعات در مورد میزان نیتروژن خاک کشاورزی، بیش از دوهزار نمونه ه تحقیاتیاست.باسو و گرو

کشاورزی  پی را مورد آزمایش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تجمعی از نیتروژن در خاکسیسیخاک سراسر رودخانه می

 000تا  45زده آشکار نبود، بلکه بسیاری از مناطق، در سطح زمین مناطق شخم منطقه یادشده، وجود دارد. تجمع نیتروژن در

 متری زیر سطح خاک، تجمع نیترات یافت شد.سانتی

با "، دانشجوی دکترا دپارتمان علوم زمین و محیط زیست دانشکده علوم دانشگاه واترلو گفت: Kim Van Meterکیم ون متر 

دلیل کشت سویا و تغییرات دلیل افزایش استفاده از کود رخ داده، بلکه بهتنها بهکه این تجمع نهتوجه به این فرضیه علمی دریافتیم 

 "سال گذشته اتفاق افتاده است. 80ورزی در طول های خاکدر شیوه

ها سرایت راهنتایج برآمده از این تحقیقات حاکی است که این میزان نیتروژن با استفاده در مزارع، در طول بیش از سه دهه به آب

عنوان کود در کشاورزی استفاده شود، کرده است. نیتروژن شبیه فسفر، یک ماده غذایی محدود برای گیاهان است و زمانی که به

تواند به افزایش محصول کمک کند.متأسفانه با افزودن نیتروژن بیش از حد به کود، و استفاده از کود در مزارع، باعث شده تا می

شمار رود. افزایش نیتروژن همچنین باعث شده تا کمبود اکسیژن ها شده و تهدیدی برای آب آشامیدنی منطقه بهآبراهنیتروژن وارد 

 Gulf of Mexico'sای در خلیج مکزیک )توان به منطقهروی دهد و زندگی جانداران دریایی به خطر بیفتد که در این مورد می

massive dead zoneدر خلیج مکزیک که به دلیل ورود نیتروژن ناشی از منابعی همچون فاضالب،  ای( اشاره کرد. )منطقه

رو شود و در نتیجه از بین رفتن موجودات دریایی را های این منطقه با کمبود اکسیژن روبههای کشاورزی باعث شده تا آبزمین

ها عنوان مشکالت جدی برای سالمتی انساند بهتواندنبال داشته باشد.(گفتنی است، آب آشامیدنی با میزان باالی نیترات میبه

 blue babyدر نوزادان اشاره کرد.  (3)(Methemoglobinemiaتوان به سندرم بلوبیبی )جمله میشمار آید، که از آنبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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syndrome  یاMethemoglobinemia  یون نیتریت پس از ورود به سیستم گردش خون، آهن هموگلوبین را اکسید کرده و از

شود. مت هموگلوبین ظرفیت کند. در نتیجه هموگلوبین به مت هموگلوبین تبدیل میتبدیل می IIIبه ظرفیت  IIفیت ظر

رسد. بعد از مدتی رنگ پوست )در ناحیه ها اکسیژن کافی نمیرسانی بسیار کمتری از هموگلوبین دارد و در نتیجه به بافتاکسیژن

گویند. این عارضه نخستین نشانه مسمومیت با نیترات رو به آن سندرم بلوبیبی میز اینگراید و ادور چشم و دهان( به تیرگی می

 پذیرترین گروه سنی در این مورد هستند.است و نوزادان زیر شش ماه، آسیب

های کشاورزی به سمت منظور کاهش مقدار نشت کود از زمینگذاران به، کشاورزان و سیاست0300از آنجا که در طول دهه 

گیری اند، با این حال در برخی از مناطق روستایی، سطح نیترات اندازههای اطراف کارهایی انجام دادههای زیرزمینی و دریاچهبآ

 شده به بیش از ده برابر میزان استاندارد رسیده است.

که در طوری افت. بهبرای حل این مسئله نیاز به شیوه مدیریتی مناسب است تا بتوان به نتایج خوبی دست ی"باسو گفت: 

گذار باشد، باید در نظر تواند روی سالمت انسان تأثیرهای خود مسائلی مهم همچون میزان نیتروژن و دوره زمانی که میسیاست

 /"گرفت.

 فرحناز سپهری

 منبع:
http://phys.org/ 

 

 نوشت:پی

محیطی را پوشش های علوم زیست( که تحقیقات در جنبهIOPscienceان دسترسی آزاد، )مجله تحقیقاتی الکترونیکی با امک -0

 دهد.می

4- University of Waterlooقرار دارد. دارای دانشکده محیط زیست، است که در شهر واترلو های کانادا: یکی از دانشگاه 

هفتگی کانادایی است که به مسائلی مانند  )یک مجله خبری علوم، ریاضیات، مهندسی، هنر و بهداشت کاربردی است. مجله مکلینز

عنوان بهترین دانشگاه های کانادا، دانشگاه واترلو را بهبندی خود از دانشگاهپردازد.( در رتبهسیاست، فرهنگ رویدادهای جاری می

 کانادا از نظر کیفیت برنامه درسی برگزیده است.

شود و همچنین چهارمین رود بلند در دنیا است. این رود از رود در آمریکا شناخته می عنوان بلندترینپی: بهسیسیرود می -3

 شود.کیومتر به خلیج مکزیک سرریز می 448هزار و گیرد و بعد از طی کردن یک مسیر ششهای راکی سرچشمه میکوه

2- Des Moines Water Worksلت آیووا بر عهده دارد و در شهر : نقش کلیدی در فراهم کردن آب سالم و تمیز را در ایا

 موین پایتخت آیووا قرار دارد.دی

پی و میسوری واقع شده است. سیسیهای مسطح مناسب کشاورزی، بین دو رودخانه میدار و دشتهای شیبایالت آیووا با تپه -5

 است. موینپایتخت و شهر مهم آن دی

http://www.iana.ir/fa/news/32050/%D8%A0%D8%B3%D8%AA% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

های افغانستان تحت پوشش کشت زعفران قرار گرفت/ ایجاد کمیته ملی زعفران با های افغانستان تحت پوشش کشت زعفران قرار گرفت/ ایجاد کمیته ملی زعفران با امسال تمام والیتامسال تمام والیت

  تمام زعفران کاران افغانیتمام زعفران کاران افغانیعضویت عضویت 

 32شود، از کشت آن در سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان با بیان اینکه زعفران افغانستان به صورت رسمی به چین صادر می

 .والیت خبر داد و خواستار جلوگیری از قاچاق زعفران شد

شود، از رت رسمی به چین صادر میسخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان با بیان اینکه زعفران افغانستان به صو 

 .والیت خبر داد و خواستار جلوگیری از قاچاق زعفران شد ۳4کشت آن در 

اهلل راشد سخنگوی وزارت کشاورزی افغانستان از ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران خبر داد و افزود: در به گزارش ایانا، لطف

  .تن افزایش دهیم 02تن به  3.2ران را از سال آینده میزان تولید زعف 5تالش هستیم تا 

شود، تصریح کرد: والیت افغانستان کشت می 32راشد با اشاره به اینکه مطابق با برنامه وزارت کشاورزی در سال جاری زعفران در  

  .های کشور تحت پوشش کشت زغفران قرار گرفته استدر سال جاری تمام والیت

تن پیاز زعفران  480های افغانستان خبر داد و گفت: در سال جاری زغفران در تمام والیتسخنگوی وزارت کشاورزی از کشت  

  .برای کشاورزان توزیع شده است

  .تن آن از سوی وزارت کشاورزی به کشاورزان توزیع شده است 430تن پیاز زعفران از سوی موسسات و  50وی گفت:  

های مختلف کشت و تولید زعفران آموزش دیده که به همین منظور تعدادی از بخشهزار کشاورز در  5اهلل راشد اظهار داشت: لطف

  .اند تا کشتزارها و نحوه کشت زعفران در خارج از کشور را بازدید کرده و آموزش ببینندآنها به خارج اعزام شده

با هدف از پیش تعیین شده وزارت کشاورزی، رسد، تأکید کرد: مطابق تن می 3.5راشد با بیان اینکه میزان تولید زعفران اکنون به  

  .تن برسانیم 02سال آینده میزان تولید زعفران را به  5ما در تالش هستیم تا 

های نفر متخصص آزمایشگاه در جریان فراگیری آموزش 04وی از احداث آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران خبر داد و گفت:  

  .مربوطه هستند

شود دولت افغانستان توجه جدی به کشت و تولید زعفران افغانستانی دارد، افزود: کمیته ملی زعفران ایجاد میراشد با ابراز اینکه 

  .های خود را حل کنندکه کشاورزان زعفران از سراسر کشور عضو آن خواهند بود تا از طریق آن مشکالت و چالش

کن دستگاه خشک 330سال گذشته  :ان نیز خبر داد و افزودکن زعفرعدد دستگاه خشک 50سخنگوی وزارت کشاورزی از توزیع  

  .شودعدد دیگر نیز توزیع می 50زعفران برای کشاورزان توزیع شده بود که در سالجاری 

اند، زیرا این مورد بندی این گیاه ارزشمند آموزش دیدهتعداد زیادی در حوزه فرآوری و بسته :اهلل راشد اظهار داشتلطف 

  .خش تولید زعفران استترین باصلی

ترین بندی اصولی و صادرات زعفران به خارج از کشور هستیم، بیان داشت: مهمهای بستهوی با بیان اینکه در تالش برای یافتن راه 

  .های زعفران استنامهمورد در این حوزه بدست آوردن گواهی

های زعفران را بدست بیاورند و از نامهتوانسته بودند گواهی های داخلیهای گذشته تعداد محدودی از شرکتراشد گفت: در سال 

  .آن طریق زعفران افغانستان را به دنیا معرفی کنند

های زعفران تهیه خواهد شد تا از آن طریق محصوالت نامهشرکت گواهی 3سخنگوی وزارت کشاورزی افزود: در سال جاری برای  
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  .های دنیا صادر کنندبندی و به بازاربسته های جهانیافغانستانی را مطابق با معیار

اهلل راشد تصریح کرد: طی قراردادی که چندی پیش بین کشورهای چین و افغانستان انجام شد، زعفران افغانستان بطور لطف 

  .شودشود که یک دستاورد بزر  در این حوزه محسوب میرسمی به این کشور صادر می

های بیرونی کنند، ابراز داشت: صادرات زعفران به کشورها قاچاق میزعفران افغانستان را به سایر کشورها راشد با بیان اینکه برخی 

  .با نام افغانستان دستاورد خوبی است

وی با تأکید بر اینکه از قاچاق زعفران جلوگیری شود، اظهار داشت: زعفران افغانستان را باید به صورت رسمی به خارج از کشور   

  .رده و به دنیا معرفی کنیمصادر ک

سخنگوی وزارت کشاورزی در پایان سخنان خود با بیان اینکه در سال گذشته بخش بزرگی از زعفران افغانستانی به خارج صادر  

 .شد، تأکید کرد: با حمایت از کشاورزان در تالش هستیم تا میزان کشت و تولید این گیاه ارزشمند را افزایش دهیم

http://www.iana.ir/fa/news/32000/%D8%A0%D3%85%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  های خصوصی ایرانی در کشور موریتانیهای خصوصی ایرانی در کشور موریتانیحمایت از حضور شرکتحمایت از حضور شرکت

آوری آبزیان مورد حمایت سفیر ایران در موریتانی قرار ویژه در زمینه عملایرانی در کشور موریتانی بههای خصوصی حضور شرکت

 .گرفت

آوری آبزیان مورد حمایت سفیر ایران در ویژه در زمینه عملهای خصوصی ایرانی در کشور موریتانی بهحضور شرکت

 موریتانی قرار گرفت.

مومی سازمان شیالت ایران، حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت به گزارش ایانا به نقل از روابط ع

 ایران روز گذشته با سفیر ایران در موریتانی مالقات کرد.

آمدگویی با حضور حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران با عمرانی در این دیدار پس از خوش

ن در موریتانی دیدار، آمادگی شیالت ایران برای همکاری در مواردی همچون حضور شیالت ایران در غرب آفریقا سفیر جدید ایرا

ویژه با کشورهای نامیبیا، انگوال و سیرالئون، تمایل کشورهای آفریقای جنوبی، غنا و ساحل عاج برای همچون سالیان گذشته به

های کشاورزی در زمینه کشت فراسرزمینی در این مناطق، آمادگی یاست همکاریویژه با توجه به سهمکاری با شیالت ایران به

های صیادی موریتانیایی، آمادگی برای تبادل تجربیات و آموزش صیادان و اتحادیه EEZهای داخلی و مناطق برای صیادی در آب

های خصوصی ایرانی در کشور ضور شرکتو دانش فنی در زمینه تکثیر و پرورش آبزیان و صید و صیادی در دریا، حمایت از ح

های صیادی ویژه ساخت قایقهای صیادی بهآوری آبزیان، آمادگی ایران برای تجارت و صادرات نهادهویژه در زمینه عملموریتانی به

 و آمادگی سازمان شیالت ایران برای همکاری با طرف موریتانی برای توسعه پرورش آبزیان اعالم شد.

ی سفیر جدید ایران در موریتانی با توجه به دیدار با رئیس جمهوری اسالمی ایران و تأکید بر توسعه روابط اقتصادی همچنین عمران

با کشورهای آفریقایی، از نگاه مثبت و آگاهانه رئیس سازمان شیالت ایران برای همکاری با آفریقا تشکر کرد و تالش برای پیگیری 

 ش را اعالم کرد./موارد مطروحه در حوزه محل مأموریت

http://www.iana.ir/fa/news/32025/%D8%AD%D3%85%D8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۹تاریخ: 

  !!میرند؟میرند؟شوند، نه میشوند، نه میچرا زنان ژاپنی نه چاق میچرا زنان ژاپنی نه چاق می

که با خودکشی خودشان را از بین می برند. طول عمر آنها به شکل قابل توجهی باالست. عالوه بر این جز آن عده از زنان ژاپنی 

  .ژاپنی ها بخصوص زنان ژاپنی چاق نمی شوند

البد شما هم درباره طول عمر ژاپنی ها شنیده اید. اینکه آنها باالی صد سال زندگی می کنند و از همین بابت در  :صنم بیاناتی

کشور اول دنیا هستند که سن امید به زندگی در بین مردمانش باالست. در عین حال ژاپن در رتبه دوم خودکشی را بین  05جمع 

 .کشورها دارد. نکته اینجاست که خودکشی در کشور ژاپن بیشتر بین زنان این سررزمین اتفاق می افتد

شی خودشان را از بین می برند. طول عمر آنها به شکل قابل توجهی با این حال باید بدانید به جز آن عده از زنان ژاپنی که با خودک

باالست. عالوه بر این ژاپنی ها بخصوص زنان ژاپنی چاق نمی شوند. قریب به اتفاق آنها روی وزن ایده آل هستند. و شاید همین 

چم و خم زندگی ژاپنی این مطلب را سالمت فیزیکی باعث می شود که طول عمر آنها هم بیشتر و بیشتر شود. برای سردرآوردن از 

 تا انتها دنبال کنید؛

 ...اسرار فاش می شوند ، مستقیم از ژاپن

قوانین ژاپنی را دست کم نگیرید. آنهایی که در کشوری قانونمند زندگی می کنند. آنقدر قانونمند که وکالیشان به مرز فقر رسیده 

. همین شدت را به برنامه سبک زندگی شان تعمیم بدهید. شاید حتی کمی اند چون خبری از خبط و خطا و به تبع آن دفاع نیست

 .جدی تر. به هر حال اینجا پای سالمتی در میان است

 رژیمی شامل میوه، سبزیجات، برنج، سویا و ماهی

ره غذای سنتی بیشتر از اینکه غذای رستورانی بخورند ، غذاهای خانگی و البته ستنی را ترجیح می دهند. اگر می خواهید دربا

ژاپنی بدانید باید به شما بگوییم این غذا شامل سوپ میسو )سوپی که اساس آن از ساقه سبزیجات تهیه می شود( ماهی گریل شده 

، سبزیجات پخته شده ، برنج دم کشیده است. فراموش نکنید که ژاپنی ها بعد از هر وعده غذا یک فنجان چای سبز میخورند. میوه 

 .شور ژاپن به عنوان دسر سرو می شودهم همواره در ک

 !از آن خود شماست« دونکاه»وقتی 

یکی از مهمترین نکته های سالمت غذایی مردم در ژاپن ، مقدار وعده های غذایی آنهاست. ژاپنی ها غذاهایی خوشمزه اما در مقدار 

معتقد هستند ، هر انسانی باید حین غذا خوردن کم را برای هر وعده غذایی خود سرو می کنند. بر اساس آنچه که ژاپنی ها به آن 

از خوراک خود نهایت لذت را ببرد و این ممکن نیست مگر با آهسته خوردن. آنچه که در قاموس سفره های غذایی ژاپنی مرسوم 

ژاپنی ها کمک  است ، شکل ارائه غذاهاست. به این معنی که شما باید به لحاظ بصری هم از غذا سیر شوید. سایر مواردی هم که به

 :می کند تا از غذای خود بیشتر لذت ببرند و البته آهسته تر میل کنند به این ترتیب است

 آنها هیچوقت بشقابشان را کامل پر نمی کنند*

 هر غذا در ظرف جداگانه ای سرو می شود*

 غذاها به شکل زیبایی در بشقاب چیده و دیزاین می شوند*

 نند از خوردن دست می کشنددرصد احساس سیری می ک 80وقتی *

 آشپزی سبک
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ژاپنی ها معموال غذاهایشان را به یکی از این چند طریق پخت سبک ، طبخ می کنند. بخارپز می کنند ، تفت می دهند ، نیم 

  .جوش می پزند و یا اینکه غذایشان را گریل می کنند

ارت زیاد نمی پزند بلکه از شعله های مالیم استفاده می کنند. باید این نکته را هم بدانید که ژاپنی ها ، هرگز غذایشان را با حر

ژاپنی ها حتی االمکان از سس ، بخصوص سس سفید روی غذاهایشان استفاده نمی کنند و خب در عین حال سراغ غذاهای تازه 

 .می روند، مثال ماهی هایی که همان روز صید شده اند یا سبزیجاتی که همان روز به بازار آمده اند

 سیستم ژاپنی؛ برنج به جای نان

ژاپنی ها به جای نان در هر وعده غذایی خود از برنج استفاده می کنند. این را بدانید که ژاپنی ها به ندرت آرد گندم تصفیه شده را 

  .در برنامه غذایی خود وارد می کنند

ا خواهد گفت : می توانید سراغ نوع سالم تری برنج البته اگر بنا باشد یک ژاپنی پیشنهاد غذایی جدیدی مقابل شما بگذارد به شم

 .هم بروید. برنج قهوه ای همان نوع سالم تر است

 صبحانه ای با طعم میسو

صبحانه در ژاپن یک وعده غذایی بسیار مهم است که به صورت متفاوتی سرو می شود. این تفاوت به سرو میسو سوپ در وعده 

ه میسو سوپ شامل پروبیوتیک است؛ ژاپنی ها ترجیح می دهند در وعده صبحگاهی خود و صبحانه ژاپنی برمی گردد. از آنجاییک

 .همراه صبحانه آن را میل کنند. سوپ میسو از سبزیجات و غذاهای دریایی تهیه می شود

 دسر

ال ژاپنی ها دسر در ژاپن یک پس غذای مرسوم نیست و اگر سرو شود بدون شک در مقدار بسیار کم خورده خواهد شد. در عین ح

 .ترجیح می دهند ، پس از صرف غذا و خوردن چای سبز سراغ انواع میوه ها بروند

 باور ژاپنی در برابر غذا و رژیم

ژاپنی ها ، بخصوص زنان ژاپنی مانند بقیه خانم ها در سراسر دنیا درگیری فکری مقوله ای با عنوان رژیم غذایی را ندارند. آنها از 

اما در عین حال نباید این  .البته این موضوع برایشان شرطی می شود که از انواع مواد غذایی لذت ببرند کودکی یاد می گیرند و

نکته را هم فراموش کنید که ژاپنی ها هر روز زندگی شان یک روز فعال و پرکار است. به عنوان مثال آنها هر جایی می خواهند 

موضوع آنها را الغر و خوش اندام نگه می دارد. فراموش نکنید که قند برنج و بروند ، پیاده روی را دراولویت می گذارند. همین 

نشاسته موجود در آن از ضروریات سالمت بدن است البته به شرط اینکه در مقدار مناسب مصرف شود و در عین حال با ورزش و 

 .پیاده روی قند اضافی سوخته شود

 مهمترین غذاهای ژاپنی

در ژاپن جوان می مانند ؟ چرا چاق نمی شوند واینکه چرا دیر میمیرند؟ آنها حسابی از ماهی ها تغذیه  می دانید چرا مردم :ماهی

هستند. اسید چرب غیر اشباع موجود در ماهی که فواید بسیاری را در خود  3میکنند.حتما می دانید که ماهی ها منابع غنی امگا

 .ماهی های جهان را مصرف می کننددرصد  00نهفته دارد. جالب است بدانید که ژاپنی ها 

مردم در ژاپن در مقادیر بسیار زیادی سبزیجات استفاده می کنند. بدون اغراق آنها در همه  :سبزیجات دریایی و البته زمینی

کل وعده های غذایی خود سبزیجات را دارند و شاید به همین دلیل است که دوز ویتامین ، مینرال و آنتی اکسیدان بدن آنها به ش

 .عجیب و غریبی باالست
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ژاپنی ها حسابی برنج خور هستند البته نه از نوع چلوهای چرب و چیل بلکه سراغ سالم ترین نوع  :برنج خوری به سبک ژاپنی

آن یعنی برنج قهوه ای می روند. هم کلسترول خونشان را کنترل می کند هم درصد چربی های ترنس و اشباع را در بدنشان کاهش 

 .می دهد

گرم سویا مصرف می کند. آیا می دانستید سویا از خوراکی های ضد  50هر ژاپنی روزانه به طور متوسط  :سویا بازهای قهار

 سرطان است؟

یک رسم متداول ژاپنی همه مردم این کشور را به نوشیدن یک فنان چای سبز بعد از هر وعده غذا  چای سبز چای جاودانی

خوراکی است که قلب آنها را در برابر انواع بیماری مصون نگه می دارد. چای سبز یکی دیگر از عادت داده است. چای سبز ، همان 

 .منابع غنی آنتی اکسیدان است

 و ژاپنی ها زنده می مانند چون؛

یک الگو غذایی صحیح ، یک زندگی فعال و صد البته گرایش شدید در سنین میانسالی به ورزش هایی مانند تایچی که در حفظ 

دل بدن نقش بسزایی ایفا می کند و استرس را کاهش می دهد ، ژاپنی ها را در صدر کشورهایی قرار داده است که چاقی در آن تعا

به کمترین میزان ممکن وجود دارد و خب به تبع همین مسائل سن امید به زندگی را در این کشور باال برده است.همه چیز به 

 .همین سادگی است

http://www.iana.ir/fa/news/32003/%DA%83%D8%B0%D8%A0%- 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  !!پرورش طبقه بندی شده خیار با هوش مصنوعی گوگلپرورش طبقه بندی شده خیار با هوش مصنوعی گوگل

عالوه بر کشت محصول بهتر، زمان آزاد بیشتری برای انجام کارهای دیگرش  هوش مصنوعی گوگل به یک کشاورز کمک کرده تا

 .داشته باشد

هوش مصنوعی گوگل به یک کشاورز کمک کرده تا عالوه بر کشت محصول بهتر، زمان آزاد بیشتری برای انجام 

 .کارهای دیگرش داشته باشد

تواند برای مقابله با های بزر   نیست، بلکه گاهی می، فناوری هوش مصنوعی فقط برای حل و فصل چالشانگجتبه گزارش 

 .مشکالت روزانه مانند ارتقای محصول یک مزرعه خیار به کار گرفته شود

بندی خیار استفاده برای ساخت یک دستگاه طبقه "TensorFlow" ماکاتو کویکه از فناوری یادگیری ماشین گوگل موسوم به

که به یک دوربین مجهز است، برای  "3رزبری پای "برد این سیستم از یک رایانه تک.کرده تا زحمت والدین کشاورزش را کم کند

سیستم به ارسال کند. پس از آن، این استفاده می TensorFlow ثبت تصویر از گیاهان و ارسال آنها به یک شبکه کوچک عصبی

بندی هایی مانند رنگ، شکل و اندازه طبقهتصاویر به یک شبکه بزر  تر روی سرور لینکوس پرداخته تا خیارها را بر اساس ویژگی

بندی به هوش شود. کویکه برآورد کرده که آموزش این طبقهاین سیستم در حال حاضر هنوز کامل و عالی محسوب نمی.کنند

تصویری  0000رسد تصاویر دارای کیفیت بسیار کم، حدود دو تا سه روز طول بکشد. همچنین به نظر می مصنوعی حتی با وجود

درصد را نشان داد،  35این سیستم در آزمایش ها، دقتی در حدود .که کویکه برای آموزش این ربات استفاده کرده بود، کافی نبودند

تواند در آینده اصالح شده و به تجهیزات رباتیکی البته این فناوری می.بود درصد نخواهد 05اما دقت آن در جهان واقعی بیشتر از 

 .در مزرعه منجر شود که بسیاری از کارها را بدون نیاز به دخالت انسان انجام خواهند داد

http://www.iana.ir/fa/news/32033/%D3%BE%D8%B0%D3%88%D8%B 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۳تاریخ: 

  بازگشت جوانان به کشاورزی در سراسر جهانبازگشت جوانان به کشاورزی در سراسر جهان

با توجه به گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو(، ایجاد فرصت ها و تشویق جوانان برای شرکت در فعالیت 

های مهم به شمار آید. ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی و کارآفرینی تواند یکی از گامکشاورزی در روستاها میکشاورزی و غیر 

 .تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی پویا و پایدار بینجامداز موارد دیگر این استراتژی هستند که می

 :فرحناز سپهری -ترجمه -خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانا(

،  Cornelia Flattenکورنلیا فلتن  .سال سن دارد و در حال حاضر در مزرعه پدرش در بن آلمان مشغول به کار است 42فقط او 

  .اش را در بخش کشاورزی کار کندخواهد بقیه زندگیدختر جوانی است که می

با فراهم کردن حداقل دو روبات ری آن، ورویای من این است که به رشد این مزرعه و بهبود بهره"گوید: این جوان آلمانی، می

 ".شیردوش جامعه عمل بپوشانم

عالوه براین او فارغ التحصیل کشاورزی لبنی است و باور دارد که کسب و کار کشاورزی مورد نیاز مردم است، چراکه مردم برای 

  .خوردن، نوشیدن به ماده غذایی نیاز دارند

به بیش از نه میلیارد نفر می رسد، برای رفع نیاز غذایی مردم  4050ان که تا سال این در حالی است که با افزایش جمعیت جه

 .درصد افزایش یابد 30جهان میزان تولید، باید حداقل تا 

تواند به رشد اقتصادی، اجتماعی و حفظ های آینده، پایداری محصول میکارشناسان معتقدند با توجه به مصرف در نسل

، جوانان   )YPARD ([1]با توجه به آمار سازمان جنبش بین المللی جوانان در توسعه کشاورزی پایدار زیست کمک کند. امامحیط

 .کننداد میای برای افراد سالخورده قلمدها این حرفه را به عنوان حرفهاز کشاورزی تصویری دیگری دارند، چرا که بیشتر آن

سال یا بیشتر سن دارند در حالی که در آفریقای جنوبی،  55، نیمی از کشاورزان در ایاالت متحده YPARDبا توجه به گزارش 

 .سال است 34سن کشاورزان حدود متوسط 

 4.5دهد، بیش از گزارش می  )GFAR ([2] همچنین موسسه تحقیقات کشاورزی در زمینه پژوهش و نوآوری در حوزه کشاورزی

براین، کشاورزان جوان سهم قابل توجهی در تولید ناخالص کنند. عالوهخود کشاورزی میمیلیارد نفر در جهان برای امرار معاش 

کنند در درصد از جوانان روستایی که در بخش کشاورزی کار می 83قا، داخلی دارند. برای مثال، در کشورهای جنوب صحرای آفری

 .یک چهارم تا یک سوم از تولید ناخالص داخلی آفریقا سهیم هستند

مردان وظیفه دارند عالوه بر کار در با توجه به رویکرد جهانی که روی حفظ پایداری محیط زیست و منابع طبیعی تکیه دارد، دولت

 .وری، برای جذب نسل جوان به بخش کشاورزی هم به دنبال راهکاری باشندحوزه افزایش بهره

کشاورزی  "المللی کشاورزی در بلژیک گفت:، آژانس بینAgricord [3]، مدیر عامل Ignace Coussement اگناس کوسمنت 

  " .تری تبدیل شودشمند و مبتنی بر تولید رقابتی در بعد گستردهآینده باید به کشاورزی هو

در بن آلمان برپا شد و موضوع آن، درباره  )IFAJ [4] (نگاران کشاورزیالمللی روزنامهدر کنگره ای که به تازگی در فدراسیون بین

  .بر وجودارتباطات برای رسیدن به این هدف تاکید کرداگناس کوسمنت، دار کشاورزی در جهان بود، های پایراه حل

تغییر، نیاز جهانی است و به اعتقاد من وجود ارتباطات در حوزه اطالعات کشاورزی، تغییر نگرش کشاورزان و اتخاذ  "وی گفت:

 ".شمار آیدتواند گامی موثر در این راه به ها میهای دولتسیاست

  سال سن در حال حاضر در مزرعه پدرش در بن آلمان مشغول به کار است 42با  کورنلیا فلتن
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 ".جامعه عمل بپوشاندوری آن، به رشد مزرعه و بهبود بهره با فراهم کردن حداقل دو روبات شیردوش  رویای او این است 

)فائو(، ایجاد فرصت ها و تشویق جوانان برای شرکت در فعالیت  با توجه به گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد

های مهم به شمار آید. ایجاد اشتغال برای جوانان روستایی و کارآفرینی تواند یکی از گامکشاورزی و غیر کشاورزی در روستاها می

 .پایدار بینجامدتواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی پویا و از موارد دیگر این استراتژی هستند که می

تواند ، معتقد است که نوآوری می( ZEF ) ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات توسعه دانشگاه بنJustice Tamboجاستیس تامبو 

 .گامی موثر برای حضور جوانان در این بخش و مقابله با چالش کمبود غذا باشد

  «[5]انقالب سبز» ای و قرار گرفتن در مسیر انتشار گازهای گلخانهتواند به ایجاد تعادل تولید و به باور این پژوهشگر، نوآوری می

  . های درست دولت ها درارتباط بوده، بنابراین برای انجام این کار اراده سیاسی مورد نیاز استپایداری با سیاست.کمک کند

، مدیر ارشد وزارت غذا و کشاورزی فدرال آلمان ، این درست است که برخی از مردم به  Robert Kloosبه گفته رابرت کلوس 

که در مناطق روستایی توسعه نیافته کشور کنند، اما برخی از افراد هم به دلیل ایندلیل تغییر آب و هوا کشور خود را ترک می

  .شوندمجبور به ترک کشورشان می غذایی روبرو هستند،کنند و با کمبود مواد زندگی می

ها یک پیش نیاز برای دستیابی به پایداری در حوزه کشاورزی است. دولت با همکاری های درست دولتسیاست"وی افزود: 

 ".تواند به مقابله با گرسنگی رفته و همچنین به تولید پایدار مواد غذایی کمک کندکشورهای منطقه می

[6]CH ALLTE شرکتی که روی سالمت حیوانات و تغذیه کار می کند و دفترش در کنتاکی امریکاست، معتقد است رهبری در ،

 .حوزه کشاورزی به صورت کلیدی برای مقابله با چالش جهانی غذا تبدیل شده است

کسب و کار ، سیاست و تکنولوژی باید در تعامل با یکدیگر باشد تا بتوان به  "، گفت: ALLTECHیس پاتریک چارلتون نائب رئ

مبارزه با چالش جهانی مواد غذایی و تغذیه جمعیت رو به رشد رفت. و همین طور بتوان جهان)محیط زیست( را دربرابر فاجعه آب 

  ".و هوایی حفظ کرد

برای افزایش تولید مواد  "گفت: lass and Young Leaders programme IFAJ 2016 Master c[7] چارلتون در نشست 

غذایی با توجه به رشد جمعیت، تنها به فن آوری پیشرفته نیاز نیست، بلکه نیاز به رهبری درست برای پیوند دادن سیاست ، کسب 

 ".ری استو کار و فن آو

ش را برای انجام کار کشاورزی مربوط به تربیت وی ساله، انتخاب دختر 42، پدر کورنلیا دختر جوان  Bernd Flattenبرند فلتن 

من او را برای گرفتن تصمیم تحت فشار قرار ندادم من فقط به او راه و روش خانوادگی مان و کشاورزی را "گوید:او می.داندمی

ام می خواستم مزرعه را بفروشم ، دخترم موافق نبود و تصمیم گرفت در این جا کسب و ی که من با توجه به سننشان دادم. و زمان

 ".شیردوش است 000دارای  کاری در حوزه شیردوشی گاو راه بیندازد. او حاال نماینده عالی شرکت شیر ما است. اکنون این مزرعه

دانند. وی قصد دارد برای شان و بازگشت او به روستا میم شجاعانه دخترشان را مدیون تصمیحفظ مزرعهخانواده فلتن، 

وری مزرعه استفاده کرده و روی موضوعات موثر برای جلب جوانان به آوری برای بهرهمکانیزاسیون مزرعه از تجهیزات هوشمند و فن

 .بخش کشاورزی کار کند

 ترجمه: فرحناز سپهری

-in-involvement-youth-to-key-technologies-http://www.ipsnews.net/2016/08/smart
agriculture/ 
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[1]: Young Professionals for Agricultural Development  لمللی جوانان در حوزه توسعه کشاورزیبینجنبش  

[2] :ural Research (GFAR)Global Forum on Agricult  تحقیقات کشاورزی در زمینه پژوهش و نوآوری کشاورزی و

 .دهدمواد غذایی انجام می

 .ندازی شده استاای از سازمان های غیر دولتی کشاورزی که برای توسعه همکاری کشاورزان و افراد روستایی راهشبکه [3]

[4]International Federation of Agricultural Journalists  
[5]: Green Revolution های پربازده، آالت کشاورزی، انتخاب گونهکاربرد ماشین هایای از روشانقالب سبز به مجموعه

 .شودهای آبیاری گفته میاستفاده از کودها و بهبود روش

 .ودفتر مرکزی اش در کنتاکی آمریکا قرار دارد کندحیوانات و تغذیه کار می شرکتی که روی سالمت -6

 را برعهده دارد. IFAJرهبری اعضای جوان کشورهای متعلق به  [7]

http://www.iana.ir/fa/news/33380/%D8%A8%D8%A0% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۱۰تاریخ: 

  های مختلف محیط زیستی جهانیهای مختلف محیط زیستی جهانیفرانسه از ایران برای عضویت در ائتالففرانسه از ایران برای عضویت در ائتالفدعوت دعوت 

و امضای این قرارداد تشکر کرد و  40وزیر محیط زیست، انرژی و دریاهای فرانسه از ایران به خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس 

 .های مختلف محیط زیستی جهانی عضو شودکنیم تا در ائتالفگفت: از ایران دعوت می

و امضای این قرارداد  0۱یر محیط زیست، انرژی و دریاهای فرانسه از ایران به خاطر پیوستن به اهداف کنفرانس وز

 .های مختلف محیط زیستی جهانی عضو شودکنیم تا در ائتالفتشکر کرد و گفت: از ایران دعوت می

ی با معصومه ابتکار ریس سازمان حفاتظت محیط به گزارش ایانا از محیط زیست، سگولن رویال روز یکشنبه بعد از نشست تخصص

زیست در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود : بسیار خوشحال هستم که به دعوت خانم ابتکار به ایران آمدم، البته این بار اول 

 . نیست که ما باهم مالقات می کنیم

از کشورهای مختلف را آغاز کرده ام و حدود یک سال وزیر محیط زیست فرانسه اظهار کرد: من در چهارچوب توافق پاریس، بازدید 

 . را برعهده دارم cop21 است که ریاست

آوریل گذشته تشکر می کنم، ایران اقدامات خود  44وی ادامه داد: از ایران به علت پیوستن به توافق پاریس و امضا این قرارداد در 

 .ز کرده است که جای قدردانی داردرا در زمینه تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس در مجلس آغا

 وی اظهار کرد: من در چهارچوب توافق پاریس، بازدید از کشورهای مختلف را آغاز کرده ام و حدود یک سال است که ریاست

cop21 را برعهده دارم . 

می کنم، ایران اقدامات خود  آوریل گذشته تشکر 44وی ادامه داد: از ایران به علت پیوستن به توافق پاریس و امضا این قرارداد در 

 .را در زمینه تصویب مفاد اجرایی توافق پاریس در مجلس آغاز کرده است که جای قدردانی دارد

 اجرای تفاهم نامه پاریس اشتغال و توسعه اقتصادی به همراه دارد

نفرانس متعاهدین تغییرات رویال در زمینه توسعه همکاری های محیط زیستی با کشورهای دیگر گفت: ریاست بیست و یکمین ک

کشور در پاریس برگزار شد( را بر عهده دارم، از این رو باید در این زمینه فعال تر باشم، در  030با حضور  4005آب و هوا ) سال 

این راستا موضوعات مختلفی مطرح است؛ یکی تصویب تفاهمنامه، این که هر کشوری به برنامه ملی خود پایبند باشد و اهداف و 

 .واسته های خود را تصویب کند، و دیگری مساله مالی استخ

رییس بیست و یکمین کنفرانس متعاهدین تغییرات آب و هوا تاکید کرد: کارهای این تفاهمنامه پیش می رود، چون در ورای آن 

 .اشتغال و توسعه اقتصادی وجود دارد

ییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اشاره کرد و وزیر محیط زیست فرانسه همچنین به موضعات مختلف در دیدارش با ر

گفت: در این دیدار موضوعات مختلفی مطرح شد که دو کشور می توانند با هم همکاری کنند؛ مسائل مختلفی از جمله دریاهای 

سایت  40دارای  کیلومتر ساحل، جنگل ها که در ایران دارای سه نوع است و رودخانه ها مطرح شد، ایران 500ایران با سه هزار و 

طبیعی است که در یونسکو ثبت شده و جدیدا دشت لوت و قنات ها، این میراث شگفت انگیز، نیز به ثبت رسیده اند به همین دلیل 

 .بازدید از موزه تنوع زیستی یکی از برنامه های سفرم است

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ژه با موزه ملی تاریخ طبیعی که امیدوارم این وی ادامه داد: فرانسه در زمینه تنوع زیستی همکاری خوبی با ایران دارد، به وی

 .همکاری دو جانبه تقویت شود

رویال با تاکید بر تقویت همکاری محیط زیست فرانسه با دانشگاه تهران گفت: در این سفر با رییس دانشگاه تهران مالقات خواهم 

 .داشت که امیدوارم موجب تقویت همکاری دو جانبه شود

شرکت های خصوصی بزر  و فعال در زمینه محیط زیست به ایران آمدم، انتخاب این شرکت ها براساس وی افزود: به همراه 

چالش هایی بود که ایران به ما گوشزد کرده بود که بیشتر آنها در زمینه آب به عنوان یک چالش قابل توجه، انرژی، کیفیت هوا و 

 .نیم در این زمینه ها همکاری کنیمحوادث اقلیمی بود، این یک فرصت فوق العاده است که بتوا

( گفت: پیرامون 35اسفندماه  00تا  0) 4000رویال با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست در ایران در فوریه 

صحبت هایی که در خصوص نمایشگاه محیط زیست ایران مطرح شد، پیشنهاد کردم فرانسه هم در این رویداد بزر  یک پاویون 

شته باشد تا از این فرصت برای توسعه همکاری بیشتر استفاده کنیم، البته خوشحال می شوم که بتوانم فوریه به ایران بیایم تا از دا

 .مناطقی که در این سفر وقت بازدید آنها را ندارم، دیدن کنم

نه بنا و اصول این شراکت بیشتر مذاکره به گفته وی، قرار شد در ماه اکتبر یک هیات کاری ایرانی به فرانسه سفر کند تا در زمی

 .شود

 بازدید از دریاچه ارومیه 

وزیر محیط زیست فرانسه به برنامه بازدید خود از دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و گفت: قرار است فردا طبق پیشنهاد خانم ابتکار از 

ان داشتیم اما بنا داریم در زمینه آب و مدیریت منابع آبی این دریاچه بازدید کنم، البته همکاری هایی در زمینه این دریاچه با ایر

 .همکاری های بیشتری داشته باشیم و آن را تقویت کنیم

وی افزود: دریاچه ارومیه مورد تهدید قرار گرفته اما اکنون شرایط رو به بهبودی است چون ایران تصمیمات شجاعانه ای به خصوص 

 .، نحوه استفاده از منابع آبی و گیاهان کم آب بر گرفته استدر زمینه تغییر دادن روش های کشاورزی

وزیر محیط زیست فرانسه اظهار کرد: مساله استفاده از آب در زمینه کشاورزی یک مشکل جهانی است به همین دلیل این تغییرات 

 .بسیار مورد نیاز است ، همچنین کاهش استفاده از آفت کش ها هم باید جدی گرفته شود

: آفت کش ها و مواد شیمیایی موجب تخریب و نابودی تنوع زیستی می شوند، بر این اساس قانونی در فرانسه وضع شده وی افزود

که استفاده از برخی سموم را از جمله سم نئونکوئید ممنوع کرده است، چون برای دست یافتن به مواد طبیعی و استفاده از گیاهان 

 .ه می کنیم برای همین عالقه مندیم در نمایشگاه محیط زیست سهمی داشته باشیمکم آب بر از فناوری های جدیدی استفاد

وزیر محیط زیست شنبه شب در سفری دو روزه وارد تهران شد و مورد استقبال پروین فرشچی، معاون محیط زیست دریایی 

 سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت

http://www.iana.ir/fa/news/33343/%D8%AF%D8%B3%D3 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۰۹۳۱شهریور  ۰۱تاریخ: 

  !!تر کردتر کردرا گرمرا گرم  0707بستنی، روابط روسیه و چین در گروه بستنی، روابط روسیه و چین در گروه 

اش در یکشنبه( در جریان دیدار با همتای چینی)تر کردن روابط میان مسکو و پکن، رئیس جمهور روسیه امروز در تالش برای گرم

 .یعنی یک ظرف بستنی برای رئیس جمهور چین آورد "سرد"یک هدیه  40حاشیه نشست گروه 

در جریان دیدار با همتای  (تر کردن روابط میان مسکو و پکن، رئیس جمهور روسیه امروز )یکشنبهدر تالش برای گرم 

 .یعنی یک ظرف بستنی برای رئیس جمهوری چین آورد "سرد"یک هدیه  07اش در حاشیه نشست گروه چینی

اش در به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با استقبال شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین از والدیمیر پوتین، همتای روسی

شی تقدیم کرد اما طعم آن را های رسمی دولت در شهر هانگژو، پوتین هدیه خود را که یک ظرف بستنی بود به خانهیکی از مهمان

 .پوتین گفت: قول داده بودم که این را برای شما بیاورم و کل ظرف بستنی را برایتان آوردم.فاش نکرد

 .امروسی لذت برده ام به مسکو از طعم بستنیشی جینپینگ ضمن تشکر از پوتین به خاطر لطفش گفت: من در سفرهای رسمی

خواهم تا برایم بستنی روسی خریداری کنند و سپس این بستنی را در خانه کنم از آنها میسفر می وی افزود: هر بار که به روسیه

های شما بسیار ای که شما دارید بهترین است و به همین خاطر بستنیرئیس جمهوری چین ادامه داد: خامه تازه.خورمخودم می

 .های شما هستمخوشمزه و خوش طعم هستند. من عاشق بستنی

 .ها شدندبا یکدیگر دیدار کرده و متعهد تقویت و افزایش همکاری 40دو رهبر در حاشیه نشست گروه  این

http://www.iana.ir/fa/news/32033/%D8%A8%D8%B3%D8%AA% 
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 گزارشات جهانی

 ایرنا 12/06/1395 :تاریخ خبر

  آذربایجان عالقه مند به انتقال فناوری های دامی از ایران است آذربایجان عالقه مند به انتقال فناوری های دامی از ایران است 

معاون امور دام وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان گفت: آذربایجان عالقه مند به انتقال فناوری های دامی از  -ایرنا -ارومیه

  .ایران در راستای بهبود کیفیت ژنتیکی دامهای مولد است

علی اف روز جمعه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی در تولید گاومیش و قالب عبدال

فناوری های برتر و جدید علمی در این زمینه دارای توانمندی های خاصی است و توسعه همکاری در این زمینه می تواند برای 

کریم زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: این اسمعیل .بخش دام آذربایجان مفید باشد

استان آماده سرمایه گذاری و گسترش همکاری ها در بخش کشاورزی با جمهوری آذربایجان است و ظرفیت های زیادی برای 

 .گسترش همکاری دو کشور در بخش کشاورزی و دامپروری وجود دارد

بایجان غربی یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی به شمار می رود و این استان عالوه بر ظرفیتهای وی اظهار کرد: آذر

 .بالقوه موجود در بخش دام، در تولید سیب و انگور و اکثر محصوالت کشاورزی دارای رتبه های برتر کشوری است

هزار راس دام سنگین در استان وجود  300ی گفت: نزدیک به میلیون واحد دامی در آذربایجان غرب 3کریم زاده با اشاره به وجود 

هزار راس گاو میش رتبه نخست کشوری را به لحاظ جمعیت این گونه دامی به خود  84دارد که این منطقه با دارا بودن حدود 

ر می رود، افزود: این وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی قطب مهم کشور در زمینه پرورش گاومیش به شما.اختصاص داده است

استان برای هر گونه همکاری و توسعه روابط مشترک در تمامی زیر بخش های کشاورزی و صادرات با جمهوری آذربایجان آمادگی 

بازدید از مرکز اصالح نژاد گاومیش شمال و شمالغرب کشور واقع در ایستگاه جبل از دیگر برنامه های سفر معاون امور دام .دارد

 .اورزی جمهوری آذربایجان به شهرستان ارومیه بودوزارت کش

کریم زاده در بازدید معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی جمهوری آذربایجان از مرکز اصالح نژاد گاو میش شمال و شمالغرب 

اسپرم منجمد تولید و توزیع  P.T - performance test کشور در ارومیه نیز گفت: انتخاب کلچه های ممتاز براساس برنامه

گاومیش، توسعه شبکه تلقیح مصنوعی از جمله اهم فعالیتهای مرکز اصالح نژاد گاومیش شمال و شمالغرب کشور در ایستگاه جبل 

وی بیان کرد: توسعه آموزش و ترویج و افزایش سطح مهارتهای علمی و عملی پرورش دهندگان، حفظ و حراست .به شمار می رود

تر گاومیش کشور، شناسایی پتانسیلهای ژنتیکی گاومیش اصالح نژاد، بهبود و افزایش تولید با استفاده از ژنتیکی از اکوتیپ های بر

تکنیک های تلقیح مصنوعی، بهبود روشهای پرورشی و نظام بهره برداری در جهت تولید دام اقتصادی و مقرون به صرفه از اهداف 

عبدالعلی اف از مراکز امور دام آذربایجان غربی با هدف توسعه همکاری های به گزارش ایرنا، دیدار قالب .فعالیت این مرکز است

مشترک بین دو کشور در زمینه صادرات دام زنده گاومیش و انتقال تکنولوژی های فنی و مهندسی جدید تحقیقاتی در زمینه تولید 

هزار هکتار اراضی  800سبک و سنگین و میلیون واحد دامی  3آذربایجان غربی با .اسپرم و اصالح نژاد گاو میش انجام شد

 .کشاورزی جزو استانهای مهم کشور در تولید مواد غذایی به شمار می رود

 .محصوالت تولیدی در این استان عالوه بر تامین نیاز مردم منطقه شمالغرب به سایر استانها و کشورها نیز صادر می شود
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 .غندر قند از مهمترین محصوالت زراعی این استان استسیب و انگور از مهمترین محصوالت باغی و گندم و چ

 .آذربایجان غربی دارای یکهزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای آذربایجان، عراق و ترکیه است

http://www.irna.ir/fa/News/84402000/ 
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