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  آبآب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

توجه آزاداندیشانه به توجه آزاداندیشانه به / / های کلی مدیریت جامع آب در مجمع و تایید مقام معظم رهبریهای کلی مدیریت جامع آب در مجمع و تایید مقام معظم رهبری  تصویب سیاستتصویب سیاست

  ، از راه های مقابله با کم آبی، از راه های مقابله با کم آبیتراریختهتراریختهمحصوالت محصوالت 

های کلی مدیریت جامع آب در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و  نظام از تصویب سیاسترئیس مجمع تشخیص مصلحت 

 .ابالغ آن از سوی مقام معظم رهبری خبر داد

های کلی مدیریت جامع آب در مجمع تشخیص مصلحت نظام  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب سیاست

 . ادو تأیید و ابالغ آن از سوی مقام معظم رهبری خبر د

اهلل هاشمی رفسنجانی، در دیدار اعضای هیأت علمی وزارت  به گزارش ایانا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت

های  ها و پژوهشگاه آبخیزداری، تأمین نان و رزق مردم را کاری بسیار شریف و در راستای تقویت پایه جهاد کشاورزی، دانشگاه

لحاظ طبیعی هم مردم باید خیالشان از بابت نان در سفره خویش راحت باشد و این در گروی از : امنیتی کشور دانست و گفت

 .گسترش عالمانه تولیدات کشاورزی است

های کلی مدیریت جامع آب در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید و ابالغ آن از سوی مقام معظم رهبری را  وی تصویب سیاست

یکی از راه ها، آبخوانداری و آبخیزداری است که من از سال ها پیش حتی در : ست و گفتکاری در مسیر کشاورزی عالمانه دان

 .های جمعه درباره اهمیت آن توضیح دادم و از مشاهدات خویش در منطقه نرماشیر استان کرمان مثال زدم خطبه

افزایش فضای سبز، رونق کشاورزی و های آبخیزداری و آبخوانداری کشور، به  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح ویژگی

 .ویژگی ممتاز این دو شیوه، هزینه کم و دستاوردهای بسیار است: ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت

اجرای این طرح در این : های قبل و بعد از آبخوانداری، گفت اهلل هاشمی رفسنجانی، با یادآوری شرایط روستاهای فسا در سال آیت

معکوس ایجاد کرد و بسیاری از جوانان، وقتی از آبدار شدن چاهای کشاورزی خود خبردار شدند، برای  منطقه، اصالً مهاجرت

ها را برای مردم در منطقه، شیرین و  وی با توضیح درباره چگونگی ایجاد آبخیزداری و آبخوانداری، ایجاد جنگل.کشاورزی برگشتند

 .ای برای ایجاد آبخوانداری است ای بسیار کم، زمینه سراسر ایران داریم، با هزینههایی که در  بسیاری از درّه: تفریحگاه خواند و گفت

های پس از آن،  های دولت خویش در این زمینه و حتی پیگیری آن در سال رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح برنامه

فتار کم آبی است و ایران هم امروز و آینده با این بحران دنیا گر: های دانشگاه آزاد اسالمی در این رابطه اشاره کرد و گفت به برنامه

های مدرن کشاورزی، مثل آبیاری تحت فشار و کشت  اهلل هاشمی رفسنجانی، توجه به شیوه آیت.ریزی شود رو است و باید برنامه روبه

در کرمان و رفسنجان با آبیاری  به عنوان مثال: ای را یکی از راه های مؤثر برای مقابله با کم آبی دانست و گفت های گلخانه

 .ای، هم از مقدار آب مصرفی کم شده و هم دریافت محصول بیشتر شده است قطره

ها با این نوع  ها و موافقت وی توجه به محصوالت تراریخته را از دیگر راه ها برای مقابله با کم آبی دانست و با اشاره به مخالفت

کشور، موافقان و مخالفان این نوع کشت بحث کنند و فواید و خطرات آن را بگویند تا به  باید در فضای آزاداندیشانه: کشت، گفت

حیف است از آب و زمین ایران در جهت تأمین نیازهای ضروری : رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود.راهکار معین برسیم

 .انسان به ویژه در غذا استفاده نکنیم
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: مفاد بعضی از اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی که بر دانش محوری تأکید دارد، گفت اهلل هاشمی رفسنجانی، با بیان آیت

توانیم با این اسناد، نگاه علمی به مسایل و نیازهای جامعه داشته باشیم تا مانند برخی از کشورهای جهان، شاهد افزایش  می

 .گرسنگان نباشیم

/news/fa/ir.iana.www//:http08743D%/4%D%AA4%B5%D9 
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 آب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  چالش حکمرانی بر سر آبچالش حکمرانی بر سر آب

دات و شود که انتقا ها در حالی در سطح دولت پیگیری می الیحه واگذاری مدیریت توزیع آب از شرکت آب و فاضالب به شهرداری

ها با  کارشناسان معتقدند که مدیریت توزیع آب تخصصی است و شهرداری. اما و اگرهای بسیاری بر سر این طرح وجود دارد

 .آیند های متعدد از عهده این کار بر نمی مسئولیت

ود که انتقادات و ش ها در حالی در سطح دولت پیگیری می الیحه واگذاری مدیریت توزیع آب از شرکت آب و فاضالب به شهرداری

ها با  کارشناسان معتقدند که مدیریت توزیع آب تخصصی است و شهرداری. اما و اگرهای بسیاری بر سر این طرح وجود دارد

 .آیند های متعدد از عهده این کار بر نمی مسئولیت

شود تغییرات  سئوالن مطرح مییکی از راهکارهایی که برای حل مشکالت مهم و راهبردی در کشور ما از سوی م: صمت می نویسد 

شود که یا وظایف آن به سازمان  زیستی زیاد باشد به طور قطع پیشنهاد می به این معنی که اگر مشکالت محیط. سازمانی است

جایی  های تغییرات و جابه در زمینه مدیریت توزیع آب نیز مدتی است زمزمه. دیگری محول یا سازمان جدیدتری ایجاد شود

حاضر مسئولیت توزیع آب در سطح کشور برعهده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است که  درحال. شود یده میسازمانی شن

زنی  ها گمانه در دو بخش آب و فاضالب روستایی و شهری به ارائه خدمات تصفیه و توزیع آب مشغول است؛ به تازگی و پس از سال

های متفاوتی را در میان مدیران و  ها که واکنش الب شهری به شهرداریهای آب و فاض درباره احتمال واگذاری مسئولیت شرکت

 .ها در دولت در دست بررسی قرار دارد کارشناسان بخش آب به همراه داشت اکنون الیحه واگذاری توزیع آب شهری به شهرداری

درصد متعلق به  53 تا 03های آب و فاضالب شهری کشور، غیردولتی هستند که بخشی از سهام آنها در بازه  شرکت

ها خواهد  ای را تدوین کرده که براساس آن وظایف مدیریت یکپارچه شهری بر عهده شهرداری وزارت کشور الیحه. هاست شهرداری

با این . ها واگذار شود های آب و فاضالب شهری از وزارت نیرو منفک و به شهرداری در آنجا پیشنهاد شده که مدیریت شرکت. بود

تواند مشکالت توزیع آب را کمتر کند؛ ادغام سازمانی و  ست که با وجود بررسی این طرح در دولت کدام راهکار میحال مشخص نی

ایجاد وزارتخانه جدید یا محول کردن مدیریت توزیع آب به سازمان دیگر؛ هنوز اما و اگرهای بسیاری بر سر این موضوع وجود دارد 

تواند پاسخگوی نیازهای این بخش حیاتی باشد یا خیر؟ آیا تنها راهکار  ها می هرداریکه آیا محول کردن مدیریت توزیع آب به ش

های  حل هاست یا اینکه عواقب ناگوار این سوءمدیریت را راه پیشگیری از سوءمدیریت توزیع آب، مدیریت یکپارچه زیرنظر شهرداری

 .شود ای آن پاسخی گفته نمیتوانند پوشش دهند؟ اینها سواالتی است که به درستی بر دیگر نیز می

 تواند؟ چرا شهرداری نمی

ها پیرامون این موضوع است که اگر توزیع آب  نخستین فرضیه در واگذاری مدیریت توزیع آب از شرکت آب و فاضالب به شهرداری

توانند بحران آب را  درست میها که از امکانات زیادی هم برخوردارند واگذار شود آنها با مدیریت  مانند سایر نقاط جهان به شهرداری

کننده این فرضیه نیز آن است که باید برای خروج از بحران آب به دنبال راهکار جدی بود و در غیر این صورت  دلیل قانع. مهار کنند

یت البته الزمه مدیریت توزیع آب یا هر فعالیت محول بر شهرداری، تحقق طرح مدیر. ناپذیری باشیم باید منتظر عواقب جبران

شده از سوی وزارت کشور مبنی بر مدیریت یکپارچه شهری و  با الیحه ارائه. هاست مطرح شده است یکپارچه شهری است که سال

ها، پای این سازمان خودگردان به ماجرای مدیریت  پیشنهاد انتقال مدیریت توزیع آب از شرکت آب و فاضالب کشور به شهرداری
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رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور . ی است که وزارت نیرو از مخالفان جدی این طرح استآب در کشور باز شده و این در حال

پیوستگی دو مقوله توزیع و  هم با توجه به به: ها به ایسنا گفته است آب درباره احتمال انتقال مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری

ج از وزارت نیرو منتقل شود؛ چراکه مدیریت آب باید به صورت تامین آب، وزارت نیرو معتقد نیست که توزیع آب به خار

های آب شهری است که اکنون شرایط مناسبی ندارند و برخی از آنها عمر  نکته بعد وضعیت توزیع شبکه. پیوسته انجام شود هم به

رایط پایدار این اتفاق بیفتد تا اگر روزی قرار باشد که دستگاه متولی آبرسانی شهری تغییر کند باید در ش.سال دارند 53باالی 

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به اهمیت حفظ . ای نداشته باشد شوکی به مردم وارد نشود و تامین آب نیز مخاطره

اول در شرایط فعلی به نفع کشور نیست که شهرداری متولی توزیع آب شود؛ چراکه باید هدف : تامین امنیت آب تصریح کرده است

به گفته وی، وزارت . توان با اجرای این طرح به این هدف رسید و آخر ارائه بهترین خدمات به مردم باشد و در شرایط فعلی نمی

علیرضا دائمی، . تواند از عهده آن برآید ای انجام شود و شهرداری نمی نیرو معتقد است باید این کار به وسیله یک دستگاه حرفه

زیستی  از تامین و تصفیه آب گرفته تا توزیع آن نیازمند رعایت نکات فنی، بهداشتی و محیط: گفته استمعاون وزیر نیرو نیز 

توانند  ها مسئولیت دارند، نمی ها که ده ای را مدیریت کند، مشکلی نیست اما شهرداری اگر شهرداری بتواند این مسائل حرفه. هستیم

ای درست کنترل نشود که  خانه از مدار خارج شود یا خط لوله ساعت تصفیه ممکن است دو. دار چنین کار سنگینی باشند عهده

ریزی وزارت نیرو معتقد است  معاون برنامه. کند همین امر آلودگی در آب ایجاد و برخی مناطق شهری را با مشکل مواجه می

اگر قصد انجام چنین کاری را داریم . بدهیم ای را که بین تامین، تصفیه و توزیع آب وجود دارد از دست توانیم مدیریت یکپارچه نمی

 .ها گرفته شود باید بررسی بیشتری کرده و تعهدات الزم از شهرداری

  های الزم نبود زیرساخت

وگو با صمت ضمن  علی سیدزاده، مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضالب کشور در گفت

اکنون نیز در دفتر آموزش شرکت آب و  این طرح چند سالی است که پیشنهاد شده و هم: ه گفتتشریح ابعاد الیحه مطرح شد

هرچند وزارت نیرو مخالف جدی این طرح است چراکه امور آب و فاضالب تجربه و تخصص . فاضالب در دست بررسی است

سیدزاده با اشاره به نظریه مدیریت  .ها بر این بخش مشکالت بسیاری را در پی خواهد داشت خواهد و مدیریت شهرداری می

اجرای این طرح در کشور ما و در شرایط نبود : یافته رواج دارد افزود یکپارچه خدمات شهری که در کشورهای اروپایی و توسعه

 .پذیر نیست و بعید است که این الیحه تصویب شود های زیرساختی تخصصی امکان نیاز و ارگان ساختارهای پیش

 بین یر ذرهوزارت نیرو ز

پیشینه پیشنهاد طرح واگذاری مدیریت : نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز به صمت گفت اهلل شریعت شمس

کند و به درستی پاسخگو  زمانی که این وزارتخانه شفاف عمل نمی. گردد ها به عملکرد وزارت نیرو برمی توزیع آب به شهرداری

شهرداری نیز در چارچوب طرح تجمیع خدمات . شود ان دیگری برای مسئولیت توزیع آب پیشنهاد مینیست، معلوم است که سازم

البته در نگاه کلی مسئولیت شهرداری بر این بخش منطقی و معقول نیست؛ چراکه سازمانی که . شهری وارد این بحث شده است

  .شدتواند متولی مدیریت توزیع آب نیز با های متفاوت دارد نمی مسئولیت

های  شفاف عمل نکردن وزارت نیرو در زمینه اتمام پروژه: نژاد با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در امور توزیع آب گفت شریعت

تمام، باال بردن تعرفه آب، مصارف باال و اعالم مکرر تامین مالی نشدن از جانب این وزارتخانه موجب پیشنهاد گزینه دیگری  نیمه
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به عالوه اینکه چینش قیمت و تعرفه آب در مناطق مختلف کشور یکسان است در حالی . یع آب شده استبرای پذیرش بخش توز

ای بین این مناطق قائل  تر است و وزارت نیرو تفاوت تعرفه تر و در برخی مناطق سخت که در برخی مناطق امکان تامین آب راحت

توانند به تامین  تر می ی پذیرش این بخش وسوسه شوند؛ چراکه راحتها برا شود که شهرداری تمام این موارد موجب می. شود نمی

نماینده تنکابن و . های مناسب لحاظ کنند به عالوه اینکه خواهند توانست توزیع آب عادالنه را برای مردم و با تعرفه. آب بپردازند

یع آب و مدیریت وزارت نیرو بر آن باز هم این با وجود اما و اگرهای بسیار بر سر توز: رامسر در مجلس شورای اسالمی معتقد است

توانند از عهده آن برآیند بلکه بهترین راهکار این است که  ها می توان با قطعیت گفت که شهرداری بخش تخصصی است و نمی

اجرا کرد و  توان آن را برای کالنشهرهایی همچون تهران همچنین در صورت تصویب این طرح نمی. وزارت نیرو خود را توانمند کند

 .تنها در شهرهای کوچک قابل انجام است

 واگذاری با چه هدفی؟

رسد که اگر این طرح به درستی اجرا نشود به طور  ها این نکته نیز به ذهن می در بررسی طرح واگذاری امور توزیع آب به شهرداری

رو یک وزارتخانه تخصصی است که تجربه توزیع نکته دیگر اینکه وزارت نی. قطع تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت

کردن  کند و مانند این ناپایداری در منفک باید توجه داشت که ناپایداری در توزیع آب در کشور مشکل ایجاد می. آب را دارد

زیادی برد تا  مدیریت آب و فاضالب روستایی از وزارت نیرو دیده شده است؛ جدایی که آسیب جدی به وزارت نیرو وارد کرد و زمان

باره  سال اخیر تالش زیادی در این 0که در  شبکه توزیع آب بازسازی شود اما هنوز آثار آن در برخی روستاها باقی است و با وجودی

های  شده و تعرفه تفاوت قیمت تمام نکته دیگر اینکه دولت موظف است مابه. شده هنوز برخی مناطق به آب دسترسی ندارند

جدایی بخش توزیع آب از وزارت نیرو از این بعد برای وزارت نیرو مناسب . های آب و فاضالب بپردازد را به شرکت پرداختی از مردم

است اما باید توجه کرد که اگر شهرداری به این مسائل ورود کند به سبب اینکه نهادی خودگردان است به طور قطع این ارقام تغییر 

پذیر نیست اما روشن است که همواره شهرداری  بینی ها از سوی شهرداری پیش روی قیمت با اینکه تاثیر این جدایی. خواهد کرد

 .گیرد تر بهای خدمات خود را از مردم می راحت

/news/fa/ir.iana.www//:http08647DA%/%46%D4% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34627/%DA%86%D8%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

7 
 

 آب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  تقدیر از دکتر کوثر به عنوان پیشکسوت آبخیزداریتقدیر از دکتر کوثر به عنوان پیشکسوت آبخیزداری/ / بحران آببحران آب  بهبهتوجه ویژه توجه ویژه 

به گفته رئیس انجمن زراعت و اصالح نباتات، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جریان دیدار با فعاالن بخش کشاورزی 

 .بحران آب در کشور کندداری، آبخیزداری و  ای به آبخوان از دولت خواسته است که توجه ویژه

به گفته رئیس انجمن زراعت و اصالح نباتات، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در جریان دیدار با فعاالن 

 .داری، آبخیزداری و بحران آب در کشور کند ای به آبخوان بخش کشاورزی از دولت خواسته است که توجه ویژه

های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، رؤسای برخی  نگار ایانا از دیدار رؤسای مؤسسهوگو با خبر یاضی امروز در گفت بهزاد قره

های تحقیقاتی وزارت علوم، بخشی از پژوهشگران مؤسسه استاندارد، مدیران کل و مدیران اجرایی وزارت جهاد کشاورزی،  مؤسسه

و جمعی از فعاالن عرصه بیوتکنولوژی با رئیس مجمع های علمی کشور  کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه، روسای انجمن

 .تشخیص مصلحت نظام خبر داد

این جلسه برای تجدید دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی جامعه علمی و پژوهشی : وی خاطرنشان کرد

 .آوری کشور برگزار شد کشاورزی تحقیقاتی و زیست فن

های  در ابتدای جلسه گزارشی از وضعیت پیشرفت: عنوان نخستین سخنران این دیدار افزود رئیس انجمن زراعت و اصالح نباتات به

 .های دولت در حوزه کشاورزی ارائه دادم آوری در کشور و همچنین موفقیت حاصله در ابعاد مختلف زیست فن

وزارت جهاد کشاورزی و بخش در گزارش گفته شد، در حالی کشور را از دولت قبل تحویل گرفتیم که : یاضی ادامه داد قره

این وزارتخانه بدون ساختمان و . ای پخش بود اش در گوشه ای قرار گرفته، هر تیکه کشاورزی مانند شهری که مورد تهاجم هسته

 .سرپناه، با مدیران زخمی در گوشه و کنار کشور پراکنده بودند

میلیارد دالری  4.5یارد دالر رسید و همچنین واردات میل 66در دولت قبل حجم واردات بخش کشاورزی در حد : وی بیان کرد

 .عنوان باالترین رقم واردات این محصول، در کشور به ثبت رسید گندم به

این حجم از واردات توسط کسانی رقم زده شده که وعده کرده بودند کشور را طی دو سال در جو و سه سال : یاضی یادآور شد قره

ان وزارت جهاد کشاورزی را در حالی به دست گرفتند که واردات گندم متوقف شده بود و در شکر آنها سک. در برنج خودکفا کنند

 .تدبیری باالترین ارقام واردات محصوالت کشاورزی را برای کشور به ارمغان آورد بی: وی تأکید کرد.خودکفا بودیم

 کاهش چهار میلیارد دالری واردات محصوالت کشاورزی

دولت یازدهم با تدبیر خود موفق شد در کمتر از سه سال، واردات کشاورزی را بیش از چهار : ار داشترئیس انجمن زراعت اظه

 .ترین بخش از نظر توسعه اقتصادی کشور بود واردات گندم به سمت صفر میل کرد و موفق. میلیارد دالر کاهش دهد

متأسفانه صفر بود و در سال گذشته حتی  98سال  در حالی که رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن در: یاضی اضافه کرد قره

درصد رشد  5.7درصد رشد داشت و رشد گروه خدمات فقط چهار دهم درصد بود، بخش کشاورزی با  66.7بخش ساختمان منهای 

 .درصد رشد باالترین رشد قابل افتخار را برای کشور به ارمغان آورند 60.8و ماهیگیری با 
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حاصل تالش و مدیریت با تدبیر وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت کالن دولت بود که این آرامش را به این مسئله : وی عنوان کرد

 .جامعه کشاورزی بازگرداند و موفق عمل کرد

های دولت متأسفانه کسانی که آن وضعیت را به بار آوردند در این دولت  با وجود موفقیت: رئیس انجمن زراعت همچنین گفت

 .کنند پراکنی می ها، علناً علیه دولت جوسازی و شایعه ا در اختیار دارند و با حضور در یکی از خبرگزاریهای اقتصادی ر سکان

های اقتصادی  گالیه ما از دولت این است که چرا همچنان پس از گذشت سه سال، باید سکان بنگاه: یاضی خاطرنشان کرد قره

قسم خورده دولت باشد و تمام دستاوردهای دولت را واژگونه جلوه داده و با مؤثری نظیر سازمان اقتصادی کوثر در اختیار مخالفان 

 .های آن مقابله کند برنامه

آوری در طول  های فن ای به پیشرفت وی در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره

دهد، جایگاهمان در سال  المللی است نشان می ک شاخص معتبر بینشاخص جهانی نوآوری که ی: فعالیت دولت یازدهم کرد و افزود

 .ترقی پیدا کرده است 74به  636رتبه ارتقا از  46با  4366

های انجام شده تعداد  بر اساس فعالیت. آوری در کشور ما پیشرفت کرده است دهد که فن این نشان می: یاضی بیان کرد قره

 .شرکت در سال جاری رسیده است 733خورشیدی به بیش از دو هزار و  6094شرکت در  55بنیان از  های دانش شرکت

 تزریق اعتبار به بخش تحقیقات

در دولت قبلی به صندوق نوآوری و شکوفایی حتی یک ریال اعتبار نیز داده نشد، اما در دولت : رئیس انجمن علمی زراعت ادامه داد

میلیارد تومان اعتبار به این صندوق تزریق شد که معادل شش میلیارد دالر  433هزار و  فعلی با وجود تمام تنگناها، بیش از یک

 .گذاری عظیمی در تحقیقات است و نشانه عزم دولت یازدهم برای کمک به رشد علمی کشور است این مسئله سرمایه. است

اگرچه هنوز این . اص یافته استدرصد تولید ناخالص داخلی در بودجه به تحقیقات اختص 6.6بار  برای نخستین: وی اضافه کرد

درصدی در بخش تملک، تجهیز و تکمیل و تخصیص مناسب اعتبارات  633های  اعتبار تخصیص داده نشده، اما با تخصیص

که برای تحقق منویات مقام معظم رهبری بوده، باالترین  68ای، امید است در نیمه دوم سال جاری با عملیاتی کردن جدول  هزینه

ها و  یاضی اظهار امیدواری کرد که به تدریج در نیمه دوم سال جاری نتایج این اقدامات در دانشگاه قره.ی رقم بخوردتخصیص پژوهش

 .های پژوهشی نشان داده شود مؤسسه

درصدی  45با رشد  ISIآوری نیز که در دولت قبل به زنجیر کشیده شده بود، از نظر مقاالت نمایه شده  زیست فن: وی تأکید کرد

 .جه بوده و به تدریج در حال رشد دوباره است تا جایگاه از دست رفته خود را احیا کندموا

 تومان 071هزینه تولید هر مترمکعب آب با استفاده از آبخیزداری 

کامی رئیس پژوهشکده  به گفته رئیس انجمن علمی زراعت، سخنران بعدی دیدار با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داوود نیک

داری گله کرده و این شیوه را یکی از  یاضی در سخنان خود از صفر شدن اعتبارات مربوط به آبخوان قره.ی کشور بودآبخیزدار

 .ترین قیمت ممکن معرفی کرده است های استحصال آب به ارزان روش

نین هزینه استحصال آب همچ. کاهش تعداد بالیا و وقایع سیل کشور از اثرات مثبت آبخیزداری است: کامی گفت وی به نقل از نیک

 673تومان برآورد شده است که با احتساب تنظیم و رشد تورم، این رقم به  44در آبخیزداری پایین بوده و به ازای هر مترمکعب 
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آبخوان در دست  07رئیس پژوهشکده تحقیقات آبخیزداری در مراسم امروز اعالم کرد که : یاضی اظهار داشت قره.رسد تومان می

 .گذاری مرمت و توسعه در کشور هستند کشور وجود دارد که برخی از آنها نیازمند سرمایه مدیریت در

 تقدیر از دکتر کوثر به عنوان پیشکسوت آبخیزداری

اهلل  در ابتدا آیت: های خود از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیان کرد و افزود رئیس انجمن زراعت برداشت

اهلل توسط  ات گذشته پس از تبریک اعیاد گذشته و عید غدیر از مصیبت جامعه اسالمی در سد سبیلرفسنجانی طبق سنو هاشمی

سعود باعث ایجاد ناامنی در منطقه مسلمین و تفرقه بین  سعود ابراز تأسف و گالیه کرد و از اینکه این حرکات زشت از سوی آل آل

 .شود، ابراز نگرانی عیمق کرد جامعه اسالمی می

 .شاءاهلل این مسائل برطرف شود وی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرد، إنبه گفته 

های بخش کشاورزی ابزار خرسندی کرده و اقدامات این  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشرفت: یاضی عنوان کرد قره

حصوالت مهم و استراتژیک بخش کشاورزی معرفی بخش را منطبق بر منویات مقام معظم رهبری برای دستیابی به خودکفایی در م

رفسنجانی با بیانی ساده راه دستیابی به خودکفایی گندم را تشریح کرده و توجه به  اهلل هاشمی آیت: وی خاطرنشان کرد.کرده است

 .استهای تحقیقاتی و پرداخت به موقع پول گندمکاران را راه دستیابی به موفقیت در این حوزه اعالم کرده  یافته

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در این جلسه در سخنان خود با تسلطی که بر مباحث : یاضی ادامه داد قره

عنوان پیشکسوت پروژه گریبایگان فسا یاد کردند و اجرای عملیات در آبخوان بم را اقدامی  آبخیزداری داشت، از دکتر کوثر به

 .های زیرزمینی و احیای قنوات در این منطقه شده است شایسته توصیف کرد که نتیجه آن برگشت آب

داری، آبخیزداری و بحران آب  ای به آبخوان به گفته وی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دولت خواسته است که توجه ویژه

تر وی مخابره الزم به ذکر است، اخبار تکمیلی این نشست و اظهارات رسمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دف.کنند

 ./خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http08786D%/4%D%AA9% 
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 آب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

رای استفاده رای استفاده ها بها ب  آغاز تالشآغاز تالش/ / ترین نهادهای آب دنیاترین نهادهای آب دنیا  وسیله بزرگوسیله بزرگ  پساب خانگی بهپساب خانگی به  استاندارداستانداردتجدید نظر در تجدید نظر در 

  چندباره از پساب خانگی در کشاورزیچندباره از پساب خانگی در کشاورزی

با توجه به اینکه استانداردهای اروپا برای تصفیه پساب خانگی منطبق بر : گفت( ICID) رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی

در این کنیم  تالش می( IWA) المللی آب سبک زندگی مردم در این منطقه شده و سختگیرانه است، با همکاری انجمن بین

 .کنیم استانداردها تجدید نظر می

با توجه به اینکه استانداردهای اروپا برای تصفیه پساب : گفت( ICID)رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی 

( IWA)المللی آب  خانگی منطبق بر سبک زندگی مردم در این منطقه شده و سختگیرانه است، با همکاری انجمن بین

 .کنیم استانداردها تجدید نظر میکنیم در این  تالش می

با انجمن ( ICID)وگو با خبرنگار ایانا درباره تفاهمنامه همکاری کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی  ریزی امروز در گفت سعید نی

و منطقه ترین نهادهای آب دنیا هستند، در جهان  المللی که جزء بزرگ همکاری این دو نهاد بین: گفت( IWA)المللی آب ایران  بین

از آنجا که من رئیس کمیسیون جهانی آبیاری و زهکشی هستم که مقر آن در دهلی نو است، : وی خاطرنشان کرد.سابقه است بی

 .المللی آب به ایران آمد تا با همکاری شرکت آب و فاضالب ایران در استانداردهای پساب خانگی تجدید نظر کنیم رئیس انجمن بین

خانگی پس از تصفیه قابلیت استفاده چندباره در صنعت و کشاورزی را دارد، اما استانداردهای تدوین پساب : افزود ICIDرئیس 

 .سازی کنیم کنیم این استانداردها را ساده شده در اروپا بسیار سختگیرانه است؛ تالش می

رند، باید خیلی باال تعریف شود، اما اگر خوری دا استانداردهای به کار گرفته شده برای محصوالتی که مصرف تازه: ریزی ادامه داد نی

 .تر تعریف شود تواند ساده خواری نداشته نباشد، استانداردهای تصفیه می محصول کارکرد خام

شود، اما اگر احتمال تماس انسان  اگر مصرف پساب برای فضای سبز باشد، قطعاً استانداردهای تصفیه خیلی ساده می: وی بیان کرد

تری تدوین  شته باشد، کیفیت آب خروجی از تصفیه خانه فاضالب باید تغییر کرده و استانداردهای سختگیرانهبا این آب وجود دا

تر نوشته شود هزینه تصفیه آب افزایش یافته و باید برای بازچرخانی آن، پول  هرچه استانداردها سختگیرانه: ریزی یادآور شد نی.کرد

 .طبقات مختلف، دو تا سه برابر نسبت به طبقه قبلی متفاوت استگاهی هزینه تصفیه در . بیشتری هزینه کرد

المللی آبیاری و زهکشی را  عضو دارد؛ ایران سابقه عضویت هفتاد ساله در کمیسیون بین 43این مجموعه در دنیا به گفته وی، 

 .آبیاری در جهان است NGOترین  داشته و این مجموعه بزرگ

 نیستهای کشاورزی اقتصادی  آب تصفیه زه

. اند های سطحی تبدیل شده ها به عاملی برای آلودگی آب دلیل حمل سم، کود یا نمک به داخل رودخانه های کشاورزی به آب زه

. های کشاورزی خوزستان برای نجات کارون تأکید دارد آب ویژه درباره زه ها به سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم تصفیه این آب

دار  در صورتی که آب زیرزمینی باال باشد، با آبیاری مزرعه اراضی زه: ها تأکید کرد آب یجاد این زهدرباره دلیل ا ICIDرئیس 

 .شوند های دیگر و یا لوله از زمین خارج می ها یا شبکه شوند و آب اشباع با احداث کانال می
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و قابلیت استفاده مجدد در مزرعه را ندارد؛ آب در شمال کیفیت بهتری دارد، اما در جنوب شور بوده  این زه: اظهار داشتریزی  نی

 .ها مجددا برای آبیاری مزرعه استفاده کنیم آب توانیم از این زه در شمال می

هزینه هر . آب برای کشاورزان به صرفه نیست آب کشاورزی به حدی باال است که تصفیه زه زدایی از زه شوریهزینه : وی اضافه کرد

 ./هزار تومان است که پرداخت این رقم برای کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد ها بین دوهزار تا سه آب مترمکعب شوری زدایی از زه

/news/fa/ir.iana.www//:http08554D%/4%D%AA4%D%AC4% 
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 آب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  هاها  هزینه باالی حفر چاه آب روی گسلهزینه باالی حفر چاه آب روی گسل

ها بسیار زیاد بوده و  هزینه حفر چاه روی گسل: محیطی دانشگاه تهران گفت شناسی اقتصادی و ژئو شیمی زیست استادیار زمین

 .حتما قبل از انجام چنین اقدامی باید مطالعات عمیق و کافی درباره تبعات این اقدام انجام شود

ها بسیار  هزینه حفر چاه روی گسل: محیطی دانشگاه تهران گفت شناسی اقتصادی و ژئو شیمی زیست استادیار زمین

 .زیاد بوده و حتما قبل از انجام چنین اقدامی باید مطالعات عمیق و کافی درباره تبعات این اقدام انجام شود

برخی کارشناسان آب بر این باورند . ها است روی گسلهایی که تاکنون در وزارت نیرو مسکوت باقی مانده، حفر چاه به  یکی از طرح

. توانیم از آنها استفاده کرده و آب داخل زمین را استخراج کنیم های موجود در زمین حاوی جریانات آب هستند و می که تمام گسل

اقتصادی و ژئو شیمی شناسی  کنند؛ اما سروش مدبری، استادیار زمین ای را اقتصادی اعالم می آنها استفاده از چنین شیوه

تنها حفر چاه را اقتصادی ندانست، بلکه این مسئله را تا حدودی عجیب  وگو با خبرنگار ایانا نه محیطی دانشگاه تهران در گفت زیست

هایی در پوسته زمین هستند که  ها شکستگی گسل. ها قبل از حفر چاه باید شناسایی شوند گسل: وی خاطرنشان کرد.توصیف کرد

 .ای به نقطه دیگر ببرند یا آن را در داخل پوسته زمین گم کنند شاید آب را از نقطه. ممکن است انجام دهند هر کاری

. یابد دهند بنابراین هزینه حفر چاه افزایش می ها آب را به کدام نقطه انتقال می دانیم گسل از آنجایی که نمی: مدبری ادامه داد

برخی از آنها ممکن است عمقی در حد چند کیلومتر . الیی پوسته زمین قرار دارندهای ایران سطحی نبوده و در بخش با گسل

توان تا حدودی  های ژئوفیزیکی می با روش: ها گفت  وی درباره راهکارهایی برای کسب اطالع درباره وجود آب در گسل.داشته باشند

 .میلیارد تومان خواهد بودمتوجه شد که آیا این گسل آبی دارد یا نه اما هزینه مطالعات حدود چند 

توان مقایسه کرد  ای می این مسئله را با انتقال آب بین حوضه: ها افزود این استاد دانشگاه تهران درباره تبعات حفر چاه به روی گسل

 .ای نیست ها، به اندازه انتقال آب بین حوضه البته اثرات منفی حفر چاه روی گسل

شود، زیرا عملکرد  آفرین  ها در حد خودش مشکل با رودخانه مقایسه کرد اما استخراج آب گسلتوان  گسل را نمی: مدبری اضافه کرد

به این ترتیب منطقه مقصد، با معضل آب . گیرد های طبیعی پایین دست را می طبیعی گسل را مختل کرده و جلوی ورود آب سامانه

صورت  ماند و باالخره با سطح زمین تالقی پیدا کرده و به نمیها درون زمین باقی  آب داخل گسل: وی یادآور شد.شود رو می روبه

خاطر اصطکاک زیادی که بین دو صفحه آن وجود دارد روی هم لغزیده و گاهی  ها به گسل: مدبری تأکید کرد.شود چشمه ظاهر می

این پودر سنگ . دگیر شکل می "میزونیت"ها به قدری زیاد است که بین دو قسمت گسل پودر سنگی به نام  خردشدگی سنگ

 .کند بند عمل می صورت آب جلوی انتقال آب را گرفته و به

 .اندازند  گیرند و آن را به دام می ها جلوی انتقال نفت را می های نفتی هم گاهی گسل در الیه: وی اظهار داشت

نیاز  شکنی چاه حفرشده بی ار را از کفبرد به گفته این استاد دانشگاه، حفر چاه روی گسل مخاطره خاصی ندارد، اما این اقدام بهره

 .کند؛ زیرا حجم آب داخل گسل بستگی مستقیم به میزان تغذیه باالدست دارد نمی

صورت  این مسئله در سایر کشورها به: ها عنوان کرد مدبری درباره تجربیات سایر کشورهای جهان در زمینه حفر چاه به روی گسل

 .آمیز بوده است ی برای حفر چاه بسیار دقیق انجام شده و به همین دلیل موفقیتآزمایشی انجام شده، اما مطالعات قبل
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شک  بدون. صورت گسترده و بدون سنجش تبعات انجام دهیم اما در ایران همواره قصد داریم کارها را به: وی در پایان بیان کرد

 ./چنین رفتاری مضرات خاص خود را خواهد داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http08899D%/9%47%D4 
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 آب
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  های آبخیزداری، در انتظار تخصیص اعتبارهای آبخیزداری، در انتظار تخصیص اعتبار  اجرا و تکمیل پروژهاجرا و تکمیل پروژه

های  تبارات باعث به تعویق افتادن اجرای پروژهکمبود اع: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت

 .آید موقع تخصیص داده شود عملیات آبخیزداری با سرعت بیشتری به مرحله اجرا درمی آبخیزداری شده که چنانچه این اعتبارات به

ای کمبود اعتبارات باعث به تعویق افتادن اجر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت

موقع تخصیص داده شود عملیات آبخیزداری با سرعت بیشتری  های آبخیزداری شده که چنانچه این اعتبارات به پروژه

 .آید به مرحله اجرا درمی

های آبخیزداری را در حفظ منابع  به گزارش ایانا از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران جمشید جویباری اجرای پروژه

دارد ( آب و خاک)عملیات آبخیزداری نقش بسزائی در حفظ منابع پایه : مهم و حیاتی برشمرد و در همین ارتباط افزود آب و خاک

های آب زیرزمینی و  ای که این اقدامات انجام شده، تعدیل در سیالب، جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت سفره و در هر منطقه

توان گفت این اقدامات عالوه بر حفظ آب و خاک، از خسارات ناشی از سیل به  می. است افزایش پوشش گیاهی را به همراه داشته

ها در سایه این اقدامات در  اراضی کشاورزی، باغات، منازل مسکونی و تأسیسات زیر بنائی جلوگیری کرده و مهمتر اینکه جان انسان

: زیر حوضه آبخیز است، بیان کرد 64هزار هکتار و شامل  458های آبخیز این شهرستان  وی با اعالم اینکه حوضه.امان مانده است

هزار هکتار عملیات آبخیزداری به طور کامل اجرا شده و در  63تاکنون در پنج زیر حوضه آبخیز این شهرستان به مساحت حدود 

 .اده اجرا استهزار هکتار مطالعات تفضیلی اجرایی انجام شده و آم 86سه زیر حوزه آبخیز دیگر نیز به مساحت بیش از 

در سه زیر حوضه آبخیز این شهرستان در سطحی بیش از : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه عنوان کرد

دلیل کمبود اعتبارات این عملیات نیمه کاره مانده و به پایان نرسیده  هزار هکتار عملیات آبخیزداری در دست اقدام است که به 50

هزار هکتار در حال تهیه بوده و در چهار زیر 63کار مطالعه در سه زیر حوضه آبخیز دیگر این شهرستان به مساحت : وی افزود.است

 .هزار هکتار هیچ گونه اقدام مطالعاتی انجام نشده است 04حوضه آبخیز به مساحت بیش از 

ی عملیات آبخیزداری در این شهرستان امری های فصلی، اجرا با توجه به تغییرات اقلیمی و وجود بارش: جویباری تأکید کرد

ها نیاز به اعتبار است که امیدواریم  شود که برای تکمیل پروژه های آبخیزداری و همچنین مرمت و نگهداری سازه  ضروری تلقی می

 ./های الزم را با مجموعه منابع طبیعی داشته باشند مسئوالن در این خصوص همکاری و مساعدت

/news/fa/ir.iana.www//:http08654D%/4%A7%D4%D%AC 
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 آب
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  هزار هکتار از اراضی استان تهران به سیستم نوین آبیاریهزار هکتار از اراضی استان تهران به سیستم نوین آبیاری  0101تجهیز تجهیز 

از اراضی استان تهران تا پایان سال، به سیستم های نوین آبیاری مجهز هزار هکتار  63: رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

قتصادی اگروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار .می شوند

: هزار هکتار زمین کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین تا پایان سال خبر داد و گفت 63، از تجهیز باشگاه خبرنگاران جوان

برنامه توسعه سیستم نوین آبیاری در مزارع یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است که به سبب آن برخی مسائل و مشکالت 

 .آب های زیر زمینی و سطحی با هدف افزایش راندمان آب در مزارع حل می شوداز قبیل خشکسالی، کاهش 

هکتار از  533هزار و  8به سیستم نوین آبیاری مجهز شده، ضمن آنکه کار تجهیز   هزار هکتار از اراضی استان 4تاکنون : وی افزود

 .ی می رسدهزارهکتار آن ظرف هفته آتی به بهره بردار 4که  اراضی دیگر نیز آغاز شده 

هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز شد و امسال  033هزار و  6سال گذشته : منصوری بیان کرد

 .هزار هکتار اراضی کشاورزی تحقق یابد 63امیدواریم با همکاری وزارتخانه و کشاورزان تجهیز 

عه سیستم های نوین آبیاری در استان تهران آبیاری میکرو است، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه رویکرد توس

 .درصد ارتقا می دهد 63درصد روش های سنتی، به  03از   توسعه سیستم نوین آبیاری، راندمان آبیاری را: تصریح کرد

 .درصد هزینه ها به صورت بالعوض از سوی دولت تامین شود 45الی  43در قانون مصوب شده که : گفت  وی

/news/fa/ir.yjc.www//:http5743407D%/4%D%AA4%AC 
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 آب
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  کشاورزی، نیازمند مدیریت کالنکشاورزی، نیازمند مدیریت کالن  آبآببهینه سازی در مصرف بهینه سازی در مصرف 

 .کشاورزی نیازمند مدیریت کالن، منسجم و مدون است بهینه سازی در مصرف آب:یک نماینده مجلس گفت

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

بهینه سازی در مصرف آب کشاورزی، : داشت در خصوص جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاوری اظهار  ان جوانخبرنگار

درصد است، نزدیک  85نیازمند یک مدیریت کالن، منسجم و مدونی است تا به بهره وری استاندار های کشور های توسعه یافته که 

 .درصد است 05شویم،گفتنی است؛بهره وری آب در کشور ما حدود 

دردی را دوا نمی  برداشت آب از سفره های زیر زمینی  حفر چاه های عمیق در استان های کویری برای : وی در ادامه عنوان کرد

کند و این امر همچون مسکنی برای امنیت خاطر کشاورزانی است که بدین طریق امرار معاش می کنند،از این رو حل این معضل، 

این نماینده مجلس با بیان اینکه مدیریت کالن آب باید بر اساس یافته های علمی جدید و .را می طلبد برنامه ریزی بلند مدتی

در مبحث آب نباید به صورت سلیقه ای برخورد کرد، بارها : شناخت موقعیت های منطقه ای در داخل کشور شکل بگیرد، افزود

حصوالت کشاورزی، آن را در در صنایع و کارخانجات تولیدی استفاده شاهد بودیم که در مناطق کویری به جای استفاده بهینه در م

سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی در برخی از بخش ها آینده نگری ندارند و سوء : ساعدی در پایان بیان کرد.کرده اند

 .زمین شده استمدیریت در سال های اخیر، باعث به وجود آمدن بحران آب در بخش کشاورزی و پدیده فرو نشست 
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 آب
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  سامانه های آبیاری نوین، رونق بخش کشاورزی هرمزگان سامانه های آبیاری نوین، رونق بخش کشاورزی هرمزگان 

ساله این واقعیت را نشان می دهد که  17زگان از لحاظ کم آبی و تجربه خشکسالی شرایط اقلیمی و جغرافیایی هرم -ایرنا -بندرعباس 

 . این استان سال های سختی پیش رو دارد و برای کاهش مصرف آب و رونق کشاورزی باید به سامانه آبیاری نوین مجهز شود

ه با این تهدید ها باید از راهکارهایی کم آبی و خشکسالی از تهدیدهای جدی در بخش کشاورزی هرمزگان هستند که برای مقابل

 .همچون استفاده از سامانه آبیاری نوین، گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی و بهینه سازی منابع آب بهره گرفت

مشاهدات میدانی خبرنگار حوزه کشاورزی ایرنا هرمزگان حاکی است آنطور که باید بهره برداران با مهم ترین اهداف این طرح یعنی 

فه جویی در مصرف آب و حتی شیوه های استفاده از آن آشنا نیستند که این مهم نیاز به آموزش و راهکارهای بازدارنده دیگری صر

به گزارش ایرنا، بسیاری از کشاورزان این استان به خصوص در شهرستانهای میناب، رودان، حاجی آباد و .به ویژه نصب کنتور دارد

وزی از این سامانه برای آبیاری استفاده می کنند که چندان در صرفه جویی آب موثر نیست ؛ در حتی بندرعباس به طور شبانه ر

 .صورت آموزش می تواند با توجه به نیاز آبی گیاه از این سامانه استفاده کند

گان به هکتاز از زمین های کشاورزی هرمز 633سال گذشته هشت هزار و  4در : رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت

میلیون متر مکعب در مصرف  59درصد افزایش راندمان آبیاری؛ ساالنه حدود 45سامانه های آبیاری نوین مجهز شده که با توجه به 

 .آب بخش کشاورزی این استان صرفه جویی می شود

با تولید ( درصد باغی89درصد زراعی و 56)هزار هکتار 663ناصر حیدری پوری با اشاره به وسعت زمین های کشاورزی این استان 

اولویت اجرای سامانه های آبیاری نوین در این استان با : هزار تن محصول اعالم کرد و افزود 43میلیون و  4ساالنه افزون بر 

 .محصوالت استراتژیکی همچون گندم، کلزا، کنجد، گیاهان دارویی، جو و دانه های روغنی است

به منظور تامین امنیت غذایی پایدار نیازمند استفاده و ترویج دانش نوین کشاورزی در  دست یابی به چنین اهدافی: وی ادامه داد

،سرمایه گذاری در زیرساخت ها شامل مکانیزه کردن کشاورزی و (گلخانه ای و داربستی)بین بهره برداران است و کشت متراکم 

ایی نام برد که می تواند در میان مدت به رفع مشکل بکارگیری روش های نوین و مطلوب در تامین آب و آبیاری به عنوان طرح ه

: وی از آب به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های تولید در بخش کشاورزی نام برد و تصریح کرد.کم آبی در این استان کمک کند

و حتی آب منطقه ای باید در مصرف بهینه و افزایش راندمان آن، بهره برداران نهایت همکاری را با کارشناسان جهاد کشاورزی 

با وجود مجهز : حیدری پوری با تاکید بر استفاده صحیح از روش های نوین آبیاری توسط بهره برداران گفت.استان داشته باشند

هزار هکتار از زمین های کشاورزی هرمزگان به این شیوه، متاسفانه عدم آگاهی بهره برداران از میزان نیاز آبی  93بودن نزدیک به 

 .ه باعث شده تا تغییر مورد نظر در خصوص مصرف بهینه آب در بینش آنها ایجاد نشودهر گیا

میلیون  064میلیارد و  4این مقام مسئول میزان آب مورد نیاز برای تولید محصوالت زراعی و باغی در هرمزگان را ساالنه بیش از 

 .ی از جمله انبه و نارنگی در این استان شده استکمبود و تنش آبی باعث کاهش تولیدات باغ: متر مکعب ذکر کرد و افزود

درصد آنها از کیفیت آب مناسبی 50دشت وجود دارد که 78به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این استان 

 .دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارند 05برخوردار نیستند درحالی که 

 ی در هرمزگانخشکسالی و برداشت بی رویه از آب های زیر زمین**
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 حلقه چاه آب آشامیدنی 065سال خشکسالی و کم آبی در هرمزگان موجب خشک شدن  67

دشت موجود  78درصد شده و همچنین از  73تا  03حلقه چاه بین605حلقه چاه آب و کاهش آب  633دهنه چشمه و قنات، 64، 

ده و آب مابقی دشت های این استان نیز شور اعالم دشت ممنوعه بو 04در هرمزگان تمامی آنها دارای عملکرد منفی هستند و 

در : رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از آبهای استان شور هستند اظهار داشت.شده است

مه های آب گنبد آن در هرمزگان قرار دارد که بایستی با برنامه ریزی مناسب، سرچش70گنبد نمکی وجود دارد که  663کشور 

 .شیرین این استان را به جای عبور از چنین گنبدهایی به دشت های کشاورزی هدایت کرد

هزار سازه آبخیزداری در این استان ساخته شده ولی به دلیل  6سال گذشته تاکنون حدود  45طی : حیدری پوری اضافه کرد

نتوانسته اند آنطور که باید نقش مناسبی در تامین آب مورد نداشتن جانمایی مناسب و احداث آنها بر روی سنگ بستر رودخانه ها 

وی از برداشت بی رویه آّب و وجود چند هزار حلقه چاه غیر مجاز را از دیگر علل افت ذخایر آبی .نیاز بخش کشاورزی داشته باشند

رشته قنات  669نه چشمه و دها 609حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق،  486هزار و  46در هرمزگان : این استان ذکر کرد و گفت

 .وجود دارد که تعدادی از آنها به ویژه قناتها و چشمه ها به دلیل افت سفره های زیرزمینی آب خشک شده اند

درصد آب در دسترس هرمزگان به مصرف کشاورزی می رسد پرداختن به این بخش با محوریت  45از آنجا که : وی یاد آور شد

ش آبیاری پرمصرف و جایگزین کردن گیاهان با مصرف آب کمتر به جای گیاهان پرمصرف می تواند حذف و یا کاهش استفاده از رو

با : به گزارش ایرنا، مدیر آب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان داشت.کاری منطقی و سودآور باشد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان  93ن نزدیک به دهه گذشته تاکنو 4حمایت دولت، مشارکت و استقبال بهره برداران در 

با ایجاد سامانه های نوین آبیاری در قالب طرح های اقتصاد : علی باقرزاده اظهار کرد.به سیستم های آبیاری نوین مجهز شده است

مصرف بذر، سم و انواع  میلیون مترمکعب آب و افزایش تولید محصوالت، میزان 533مقاومتی ضمن صرفه جویی ساالنه بیش از 

وی از افزایش بهره وری و تولید پایدار محصوالت کشاورزی به .کاهش یافته است( درصد45)کودهای شیمیایی نیز تا حدودی 

عنوان مهم ترین اهداف برنامه اقتصاد مقاومتی در ارتباط با توسعه سامانه های نوین آبیاری نام برد که منجر به باال رفتن ضریب 

به گفته مدیرآب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تجهیز هر هکتار از مزارع .ذایی می شودامنیت غ

کشاورزی به سامانه آبیاری نوین باعث صرفه جویی در آب می شود که کمک بزرگی به تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی این 

هکتار از اراضی کشاورزی هرمزگان قابلیت اجرای این طرح را دارد پیش بینی هزار  666این مقام مسئول با بیان اینکه .استان است

 .هزار هکتار افزایش یابد 643تا پایان برنامه ششم وسعت زمینهای مجهز شده به سامانه آبیاری نوین در این استان به : کرد

در صورت تامین اعتبارات الزم، تا : برد و تاکید کرد باقرزاده از هرمزگان به عنوان یکی از سه استان پیشرو در اجرای این طرح ها نام

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان به سامانه آبیاری نوین مجهز می شود 63پایان امسال 

هکتار از زمینهای کشاورزی به سامانه 433درصدی پروژه ها و مجهزشدن چهار هزار و  633سال گذشته با اجرای : وی یادآورشد

 .ری نوین، رتبه اول کشو ربه این استان اختصاص داده شدآبیا

 محدودیت منابع آبی هرمزگان و تاکید استاندار بر اصالح مصرف** 

همان طوری که امروز تعدادی از کشورها از نفت به عنوان یک ابزار قدرت و قوت استفاده می کنند با توجه به محدودیت منابع آبی 

شکسالی های مستمر در آینده ای نه چندان دور این ماده حیاتی به عنوان ابزاری اثربخش و کم و همچنین تغییرات اقلیمی و خ
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یاب به نماد قدرت شماری از کشورهای جهان تبدیل خواهد شد و اهمیت آب زمانی مشخص تر می شود که به یادآوریم در آینده 

 .کل می دهدنه چندان دور، میزان آّبهای ذخیره شده هر کشور، توان ملی آنرا ش

تحقیقات انجام شده از سوی سازمانهای بین المللی نیز نشانگر این است که جهان در آینده ای نه چندان دور به صحنه رقابت 

کشورها برای به دست آوردن آب تبدیل می شود و وقتی بیشتر پی به اهمیت این موضوع می بریم که بدانیم سازمان ملل متحد 

بنا بر آمار منتشره این سازمان هم اکنون بیشترین استفاده از منابع .جنگ بر سر آب معرفی کرده است را قرن 46قرن حاضر یعنی 

آب شیرین دنیا به بخش کشاورزی اختصاص دارد در حالی که میزان مصرف آب در کشورهای درحال توسعه خیلی بیشتر از دیگر 

منابع آبی در وضعیت نامناسب اقلیمی قرار گرفته، هدر دادن آب به نقاط جهان است و از آنجایی که ایران از نظر آب و هوایی و 

 .عنوان سرمایه ای ملی و حیاتی می تواند لطمه جبران ناپذیری به بخش های مختلف به ویژه کشاورزی وارد آورد

 با دارا بودن فن آوری از همین رو در آینده، موضوع آب به عنوان ماده ای حیاتی و حتی مهم ترین کاالی اقتصادی با قابلیت باال

 .های جانبی مرتبط با آن در توسعه و نقش کشورمان در گفتمان های منطقه ای و جهانی در جایگاه ویژه ای قرار می گیرد

با وجود همه فعالیت هایی که در زمینه جمع : استاندار هرمزگان با اشاره به محدود بودن حجم ذخایر آب این استان اظهار داشت

آبها و انتقال آنها صورت گرفته اما تشنگی واقعیت همیشگی آنها است و باید بگویم؛ کم آبی همچنان واقعیتی تلخ و جدا آوری روان 

راههای مختلفی از سوی مدیران دولتی در وزارتخانه های نیرو و : جاسم جادری افزود.ناپذیر برای این خطه از میهن اسالمی است

و حتی تامین آب برخی از استانها (  آشامیدنی و مصارف کشاورزی و صنعت و خانگی)آبی جهاد کشاورزی برای رفع مشکالت کم 

ارائه شده که از جمله آنها می توان به نصب سیستم های آب شیرین کن در استانهای ساحلی و انتقال آب تولیدی آنها به مناطق 

ی، مجهز کردن واحدهای صنعتی به دستگاههای وی از نصب کنتورهای حجمی در تلمبه های آب کشاورز.نیازمند اشاره کرد

ایجاد شده و همچنین تغییر شیوه های آبیاری (پروژه های آبخیزداری)تصفیه آب، جمع آوری روان آبها و هدایت آنها به مخازن 

 .مزارع و باغها از سنتی به نوین به عنوان دیگر پیشنهادهای مطرح شده نام برد که درحال انجام است

ه بیشترین میزان آب در هرمزگان به مصرف بخش کشاورزی می رسد مدیریت بهره برداری و مصرف آن در این بخش از آنجایی ک

از اهمیت بیشتری برخوردار است و با وجود همه برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته برای توسعه منابع آبی و استفاده بهینه از 

سال گذشته تاکنون؛ بیم آن می رود که بدون اصالح مسیر 45ری مناسب طی این ماده حیاتی و همچنین اختصاص منابع اعتبا

 .نتوانیم مفاهیم توسعه پایدار را به مرحله اجرا درآوریم و در نتیجه ادامه روند کنونی نتواند پاسخگوی نیازها باشد

ین تهدید ها باید از راهکارهایی کم آبی و خشکسالی از تهدید های جدی در بخش کشاورزی هرمزگان هستند که برای مقابله با ا

 .همچون استفاده از سیستم آبیاری نوین، بهره گیری از گونه گیاهان سازگار با شرایط اقلیمی و بهینه سازی منابع آب بهره گرفت

میالدی است، کابوسی که در آن انسان ها  4353جهان بدون آب یا دست کم جهان با منابع آبی محدود، کابوس زمین در سال 

منابع آبی کمتری در دسترس خواهند داشت و مقدار آبی که در اختیار هر فرد قرار خواهد گرفت بر اساس پیش بینی ها تقریبا 

در کنار این موضوع رشد فزاینده جمعیت جهان به ویژه جمعیت شهری و افزایش مصرف آب .نصف میزان مصرف فعلی خواهد بود

میالدی مقدار آبی  4353از سوی دیگر بانک جهانی تخمین زده که تا سال .کرده استشرب کابوسی از آینده برای انسان ترسیم 

 . که در مناطق بایر در دسترس هر نفر قرار خواهد داشت به کمتر از نصف مقدار کنونی کاهش می یابد

مناطق مورد اشاره تغییرات جوی و رشد جمعیت، عوامل تازه کمبود آب معرفی شده و از تمامی دولت ها به ویژه دولت های 
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خواسته شده تا با مشکل هدر رفتن آب مبارزه کنند و با احداث شبکه های کارآمدتر، میزان استفاده از (خاورمیانه و شمال افریقا)

 .آب را در همه بخش ها از جمله کشاورزی، صنعت و خانگی کاهش دهند
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 آب
 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

  میلیارد مترمکعب است میلیارد مترمکعب است 5252ذخیره کنونی ذخیره کنونی / / آبی جدید با نصف ظرفیت سدهاآبی جدید با نصف ظرفیت سدها  سالسالآغاز آغاز 

ماندن نیمی از میلیارد مترمکعب ذخیره آب در مخزن سدهای کشور و خالی  25با  1۱۳4-۳5آخرین روز سال آبی  -ایرنا -تهران

 . حجم آنها به پایان رسید

درصدی بارش ها از آغاز مهرماه پارسال تا سی و یکم شهریور امسال، حجم آب  44به گزارش وزارت نیرو، با افزایش نزدیک به 

 .دمیلیون مترمکعب رسی 603میلیارد و  45درصد افزایش در همسنجی با پارسال به  00ذخیره شده در مخزن سدهای کشور با 

 .میلیون مترمکعب بود 493میلیارد و  64حجم مخزن سدهای کشور در سال آبی گذشته 

درصد مخازن سدهای کشور خالی  53در حالی آغاز می شود که همچنان  6095-96درصدی بارش، سال آبی  44با وجود افزایش 

میلیون مترمکعب بود که  893میلیارد و  44، 6090 -98بر پایه این گزارش، حجم ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی .است

 .میلیون مترمکعب رسید 943میلیارد و  88درصد افزایش به  54در سال آبی جاری با 

 44میلیون مترمکعب بود، در سال آبی جاری با  633میلیارد و  03همچنین خروجی آب از سدهای کشور که در سال آبی گذشته 

میلیون مترمکعب برآورد  433میلیارد و  89ظرفیت مخزن سدهای کشور .مترمکعب شد میلیون 843میلیارد و  04درصد افزایش 

میلی متر  486امروز با  6098-95به گزارش ایرنا بر پایه اعالم وزارت نیرو، سال آبی .شده که تا به امروز نیمی از آن پر شده است

درصدی  44ی را نسبت به متوسط بلندمدت و افزایشی بارندگی در حالی پایان یافت که میزان بارش های کشور کاهشی دو درصد

 483متوسط بارش ها در کشور از آغاز سال آبی جاری تا بیست و چهارم شهریورماه امسال، به .نسبت به پارسال تجربه کرد

 .میلیمتر رسید و حوضه آبریز مرزی شرق کمترین میزان بارش را به خود اختصاص داد

تا دهم ( 6098-95آغاز سال آبی )آب ایران، کل بارش های کشور از اول مهرماه گذشته چندی پیش شرکت مدیریت منابع 

میلیمتر بیشترین و یزد با  85میلیمتر گزارش کرده بود که استان گیالن با بیش از یک هزار و  044هزار و  66شهریورماه امسال را 

 .میلیمتر کمترین بارش های کشور را داشت 63.7

 483میلیارد و  47درصد افزایش نسبت به پارسال از  59روان آب های ورودی به مخازن سدهای کشور با در این مدت میزان 

 .میلیون مترمکعب رسید 443میلیارد و  88میلیون مترمکعب به 
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 آب

 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

  درصدی نسبت به بلندمدت درصدی نسبت به بلندمدت 55کاهش کاهش / / میلی متر بارش پایان یافتمیلی متر بارش پایان یافت540540آبی با آبی با   سالسال

میلی متر بارندگی در حالی پایان یافت که میزان بارش های کشور در  241با ( چهارشنبه)امروز  ۳5-۳4سال آبی  -ایرنا -تهران

 . درصدی را تجربه کرد 22افزایش درصدی و نسبت به پارسال  2همسنجی با متوسط بلندمدت کاهش 

، ارتفاع کلی بارش در سال آبی جاری 98-95به گزارش وزارت نیرو بر اساس آمارهای اعالم شده درباره وضع بارندگی در سال آبی 

 میلی متر 88میلی متر بود که در همسنجی با سال آبی پیش از آن  486( اول مهرماه پارسال تا سی و یکم شهریورماه امسال)

 .افزایش یافت( درصد 44معادل )

 .کاهش نشان داد( منفی دو درصد)البته میزان بارش سال آبی جاری در همسنجی با متوسط درازمدت کشور چهار میلی متر 

درصد رشد تعلق  60بیشترین درصد تغییر بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت به شهرستان شبستر در آذربایجان شرقی با 

 .درصد کاهش ثبت شد 43درصد تغییر برای شهرستان چابهار در استان سیستان و بلوچستان با نزدیک به  داشت و کمترین

میلی متر بارندگی و حوضه  560حوضه آبریز اصلی بیشترین و کمترین بارش ها به ترتیب مربوط به حوضه دریای خزر با  6در 

 .میلی متر بارندگی بود 95مرزی شرق با 

درصد افزایش  40شترین میزان تغییر مثبت بارندگی در همسنجی با درازمدت به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با در این حوضه ها بی

 .درصد مربوط می شد 64بارندگی بیشترین میزان تغییر منفی به حوضه آبریز فالت مرکزی با منفی 

در استان « مهران -کل»ل مربوط به حوضه گانه نیز بیشترین افزایش بارندگی در همسنجی با پارسا 03در حوضه های آبریز 

 9درصد افزایش و کمترین میزان بارش مربوط به حوضه رودخانه های بلوچ در استان سیستان و بلوچستان با  46خوزستان با 

 تا بیست و چهارم شهریورماه امسال، متوسط( مهرماه پارسال) 6098 – 95به گزارش ایرنا، از آغاز سال آبی .درصد کاهش بود

 .میلیمتر رسید و حوضه آبریز مرزی شرق کمترین میزان را به خود اختصاص داد 483بارش در کشور به 
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  کالنکالناقتصاد اقتصاد 
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  ها و مجریان آن هاها و مجریان آن ها  عناوین پروژهعناوین پروژه/ / قاومتی کشاورزی را پیش می برندقاومتی کشاورزی را پیش می برندپروژه اقتصاد مپروژه اقتصاد م  5252مجری مجری   0101

محصول  9پروژه که  40مجری و مسئول پروژه را برای  66وزارت جهاد کشاورزی تاکنون برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 

 .دهد، منصوب کرده است استراتژیک را پوشش می

محصول  9پروژه که  52مجری و مسئول پروژه را برای  01ومتی وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقا

 .دهد، منصوب کرده است استراتژیک را پوشش می

های کشور توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ  ها و وزارتخانه به گزارش خبرنگار ایانا، در سال اقتصاد مقاومتی، وظایف دستگاه

گوشت قرمز، )زمینی، حبوبات، محصوالت دام و طیور  ، سیب(پنبه)های روغنی  نهمحصول استراتژیک گندم، برنج، دا 9شد و برای 

 .ای، پروژه و مجری تعیین شد ، چغندرقند، جو و ذرت دانه(مرغ سفید، شیر و تخم

، زمینی، حبوبات، پنبه های برنج، تأمین بذر، خوداتکایی سیب ، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت پروژهعباس کشاورز

علیرضا  ، در بخش گندم؛ محصول چغندرقند و شکر بر عهدهپور اسماعیل اسفندیاریدار است و  ای را عهده جو و ذرت دانه

مرغ نیز  ، در پروژه گوشت مرغ و تخمحسن رکنیو پروژه گوشت قرمز و شیر به عهده  علیرضا مهاجرهای روغنی  ، دانهیزدانی

 .کند انجام وظیفه می حبیب امینی

که مدیرعامل سازمان  حسین صفاییهای فرعی آبیاری و زهکشی،  ، مجری پروژه احداث و تکمیل شبکهعباس زارع همچنین

هم  کامبیز عباسیبرداران آب و زمین است و  تشکل بهره 643مرکزی تعاون روستایی ایران است مسئول پروژه ایجاد و ساماندهی 

دار پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی  ورزی است، عهدهکه در حال حاضر رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشا

هایی چون تأمین  معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز مسئولیت پروژه محمدعلی طهماسبیالزم به ذکر است، .کشور است

 .دار است ای را عهده شده گلخانه ترلهای کن شده و افزایش تولید در محیط های اصالح های مورد نیاز بخش کشاورزی و نهال نهاده

های کشاورزی است و در  کش دار پروژه مبارزه غیرشیمیایی آفت ، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور هم عهدهمحمدعلی باغستانی

که در حال حاضر مدیرعاملی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است،  یزدان سیف (کود)پروژه تأمین نهادهای بخش کشاورزی 

 .کند میفعالیت 

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، پروژه کشت فراسرزمینی را هدایت  الملل و سازمان ، مدیرکل دفتر امور بینهومن فتحی

ها، مراتع و آبخیزداری کشور مسئولیت پروژه اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت  رئیس سازمان جنگلخداکرم جاللی کند و  می

 .های گردوغبار را دارد کمک به مهار کانونزایی و  خاک و مقابله با بیابان

 های شمال و جنوب منصوب شده و پروری و پرورش ماهی در قفس در آب عنوان مجری پروژه توسعه آبزی به اهلل حقیقی سیف

با  سازی محصوالت راهبردی گندم، برنج، شکر، گوشت و روغن های ذخیره مقام وزیر جهاد کشاورزی، پروژه قائم اکبر مهرفرد علی

تازگی  به. کند ها و کاهش ضایعات در تولید محصوالت کشاورزی را رهبری می محدودیت بخش خصوصی و پروژه افزایش فرآورده

 .عنوان مجری گیاهان دارویی منصوب شد ها، مراتع و آبخیزداری کشور به در سازمان جنگل آذر پیمان یوسفی نیز
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را مجری طرح ملی ایجاد، توسعه، بازسازی و  علیرضا پوربصیرامور بازرگانی، مقام وزیر جهاد کشاورزی در  در ماه جاری قائم

محسن . زمینی را مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری سیب محمدی حمیدرضا شاهها و انبارهای فنی کرد و  نوسازی سردخانه

 .استعنوان مجری طرح ملی فرآوری و نگهداری خرما با رویکرد صادرات منصوب شده  نیز به خاتم

 ./مجری و مسئول پروژه شده است 66پروژه و  40های اقتصاد مقاومتی مشتمل بر  با این حساب تاکنون پروژه

/news/fa/ir.iana.www//:http08844/66D%-9%45% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۱۳۱ور شهری 27: تاریخ

ترین تأمین مالی ترین تأمین مالی   موفقیت بزرگموفقیت بزرگ/ / هزار تن گندم در قالب اوراق سلف در روز جاریهزار تن گندم در قالب اوراق سلف در روز جاری  710710فروش یک میلیون و فروش یک میلیون و 

  بخش کشاورزی ایران از طریق بورس کاالبخش کشاورزی ایران از طریق بورس کاال

م شد تا ترین تأمین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس کاالی ایران، ظرف دو روز با موفقیت کامل انجا بزرگ

 .میلیارد تومانی برای گندمکاران تأمین مالی کند 653شرکت بازرگانی دولتی بتواند به میزان دوهزا رو 

ترین تأمین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس کاالی ایران، ظرف دو روز با موفقیت  بزرگ

میلیارد تومانی برای گندمکاران تأمین مالی  121ن دوهزا رو کامل انجام شد تا شرکت بازرگانی دولتی بتواند به میزا

انتشار اوراق سلف : به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران، مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم این مطلب گفت.کند

شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت  میلیارد تومانی4653موازی استاندارد گندم در بورس کاالی ایران که به منظور تامین مالی 

بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شد، امروز به طور کامل به فروش رفت تا بزرگترین تامین مالی بخش 

 .کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس کاالی ایران و ظرف دو روز با موفقیت کامل انجام شود

هزار تن  766امروز در دومین روز انتشار اوراق سلف موازی گندم در بورس کاالی ایران یک میلیون و : زودنژاد اف حامد سلطانی

میلیارد تومان به فروش رسید تا کل تأمین مالی پیش بینی شده به  857گندم در قالب اوراق سلف به ارزش بیش از یک هزار و 

 .ودمیلیارد تومان در دو روز محقق ش 653مبلغ دوهزار و 

با این تامین مالی صورت گرفته شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت بخش ویژه ای از طلب گندمکاران را : وی خاطرنشان کرد

 .زودی مرتفع شود پرداخت خواهد کرد تا مشکالت به وجود آمده برای گندمکاران در این زمینه به

اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از : م اشاره کرد و ادامه دادمدیرعامل بورس کاالی ایران به جزئیات اوراق سلف موازی گند

درصد ساالنه منتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز  43درصدی معادل سود  63ماهه و با نرخ بازده  6مالیات بود و با سررسید 

 .ذاران به فروش رسیدگ درصد در سررسید ساالنه تعیین شده بود که با استقبال سرمایه 69روز شمار معادل 

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان طی مدت عرضه تا سررسید، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک : نژاد تصریح کرد سلطانی

 .کشاورزی و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید دولت جمهوری اسالمی ایران، خزانه داری کل و بانک کشاورزی هستند

بر انتشار اوراق سلف و تامین مالی صورت گرفته، شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد کرده است که کلیه گندم  به گفته وی، عالوه

غیر مشمول فروش یارانه ای در اختیار این شرکت، به صورت منظم و مستمر تا زمان سررسید صرفا از طریق بورس کاالی ایران و 

 .رسد های جاری بازار به فروش می بر اساس قیمت

تن محصول در گروه جو دامی، روغن خام سویا،  573هزار و  666الزم به ذکر است تاالر محصوالت کشاورزی امروز شاهد عرضه 

 ./شکر سفید، کنجاله سویا، گندم دوروم، مرغ منجمد و دو کیلوگرم زعفران است
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  فن چینی تنظیم بازار مسکنفن چینی تنظیم بازار مسکن

دولت چین با اعمال . است« قابلیت مکمل»حاوی یک « کارکرد اصلی»بر  انداز مسکن در چین عالوه صندوق پس: دنیای اقتصاد

در جهت کنترل « گذاری الزم برای پرداخت وام خرید کف سپرده»انداز مسکن، از ابزار  پس سیاست منعطف و شناور در صندوق

رکود  4365سال . کند حجم تقاضا را کم و زیاد می« تعمیق رکود»یا « جهش قیمت»برد و به تناسب  های بازار ملک بهره می شوک

مهار شد و اکنون برای مهار رشد « د میزان تسهیالتدرص 43کاهش میزان سپرده موردنیاز در صندوق به »مسکن چین از طریق 

 .قیمت، کف سپرده افزایش یافته است

های درست  کارگیری طرح کند، در صورت به بازار تسهیالت رهنی به همان اندازه که نیاز مالی خریداران مسکن را مرتفع می

در چین که . ر ملک و دکمه کنترل قیمت مسکن تبدیل شودکننده بازا تواند به اهرم تنظیم گذار پولی، می اعتباری از جانب سیاست

های متصلب  را در اختیار دارد، بانک مرکزی بدون اعمال روش -وام خرید خانه–ترین بازارهای جهانی تسهیالت رهنی  یکی از بزرگ

انداز  کرد صندوق پسدر کار« متغیر و منعطف»دهی به متقاضیان خرید مسکن، به کمک یک مکانیزم  و غیر منعطف در تسهیالت

 .کند می« سخت»یا « سهل»های این صندوق را در مواقع رکود یا رونق،  مسکن، شرایط دسترسی تقاضا به وام

در شهرهای بزرگ و کوچک چین، متناسب با شدت رونق معامالت مسکن و : دهد در این باره نشان می« دنیای اقتصاد»های  بررسی

گذاری  ضعیت متالطم شود، امکان دریافت تسهیالت خرید، از طریق اعمال افزایش کف سپردهروند افزایش قیمت خانه، چنانچه و

تواند در زمان  بازی که می شود تا بازار معامالت ملک برای مدتی، از بخشی از تقاضای مصرفی و سفته انداز، دشوار می در صندوق پس

انداز، بخشی از تقاضای وام از بازار خارج  گذاری الزم در صندوق پس با افزایش میزان سپرده. ساز شود، در امان بماند رونق، تورم

اخیرا تحت تاثیر خروج کامل بازار مسکن چین . انداز مسکن در چین تنها به زمان رونق محدود نیست انعطاف صندوق پس. شود می

انداز مسکن را برای خانه  پس از رکود و شروع رشد قیمت خانه، دولت به کمک بانک مرکزی، حداقل سپرده الزم در صندوق

درصد 63به این معنا که برای دریافت وام خرید مسکن باید معادل . درصد رسانده است 63واحد درصد افزایش به  43ها با  دومی

درصد قیمت مسکن، تسهیالت داده 73طور متوسط تا  در چین به. گذاری شود دهنده، سپرده آن، برای مدتی در موسسات مالی وام

انداز،به طور اتوماتیک به کاهش تقاضا و  گذاری در صندوق پس ناتوانی متقاضیان به تامین این میزان نقدینگی برای سپرده.ودش می

تا  4368های  در فاصله سال. سازی زمینه جهش قیمت خواهد بود شود که محصول آن خنثی تعدیل حجم معامالت خرید منجر می

ها بار کرده بود، دولت به کمک  ن، انبوهی از واحدهای فروش نرفته را روی دست سازندهکه رکود عمیق در بازار مسکن چی 4365

ها و هم برای سایر  اولی انداز مسکن برای اعطای وام خرید را هم برای خانه گذاری در صندوق پس بانک مرکزی شرط حداقل سپرده

درصد و  43به  45ها از  اولی ورود به این صندوق را برای خانهمتقاضیان دارای سابقه مالکیت، تعدیل کرد و آورده نقدی الزم برای 

 .درصد کاهش داد 03به  83ها نیز از  برای خانه دومی

اکنون اگر چه وام خرید مسکن در چین سهم بسزایی در رکودزدایی و رشد حجمی معامالت داشته، اما از آنجا که این تغییر فاز 

مت ملک در برخی شهرها شده، دولت هزینه دریافت وام مسکن در همان شهرها را مجددا بازار مسکن اخیرا باعث رشد دو رقمی قی

درصد قیمت را  73تسهیالت خرید مسکن در چین . گذاری را افزایش داده است به حالت قبل از رونق برگردانده و کف سپرده

حد انعطاف شرایط پرداخت در . شود ت میساله به متقاضیان پرداخ 03تا  45های بازپرداخت  صورت دوره دهد و به پوشش می
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کند تا از این  گذاری بعضا تا سه مرتبه تغییر می ای است که طی یکسال، کف سپرده انداز مسکن در چین به اندازه صندوق پس

اران مالی گذ سیاست. مدت نیز قابل تنظیم باشد های احتمالی، در کوتاه طریق، بازار مسکن نه تنها در بلندمدت که متناسب با شوک

کنند  دهند و از فرمول ثابت برای آن استفاده نمی مسکن همچنین نرخ سود تسهیالت مسکن را نیز در صورت لزوم تغییر می

در زمان رونق شدید و افزایش قیمت . طوری که میزان کاهش یا افزایش آن رابطه مستقیمی با حجم معامالت خرید مسکن دارد به

البته اولویت اول دولت چین در .کاهد مال نرخ سود باال برای وام خرید مسکن، از شدت تقاضا میمسکن، بانک مرکزی چین با اع

است و در نهایت، تغییر نرخ سود تسهیالت در دستور کار قرار   دهی با اوضاع بازار مسکن، تغییر کف سپرده تطبیق دادن شرایط وام

بار کاهش پیدا کرد در  0، نرخ سود این تسهیالت «یکم»انداز مسکن  در ایران طی کمتر از دو سال فعالیت صندوق پس.گیرد می

وجود  ها به اولی ، به رغم مانع بزرگی که برای خانه«گذاری معادل نیمی از مبلغ تسهیالت یکسال سپرده»حالی که شرط مربوط به 

میلیون تومان برای مدت  43باید میلیون تومان تسهیالت  663در این صندوق برای دریافت . آورده، هیچ تغییری نکرده است

شان  انداز آنها بابت رهن و اجاره آپارتمان فعلی ها که عمده پس اولی گذاری انجام شود که چنین آورده نقدی برای خانه یکسال سپرده

 65تا  63کاهش نرخ سود وام خرید مسکن، از آنجا که مبلغ قسط را حدود . مصرف شده است، سخت و تقریبا غیرممکن است

تواند موج تقاضای  گذاری می کند، تاثیر چندانی در تسهیل شرایط استفاده از وام ندارد اما تعدیل کف سپرده درصد سبک می

ترفند دولت چین در تنظیم بازار . نام برای دریافت تسهیالت خرید، ایجاد کند انداز برای ثبت مصرفی و موثر را به سمت صندوق پس

شرط الزم برای استفاده درست از این اهرم، اعمال سیاست متغیر برای : دهد انداز نشان می دوق پسمسکن با استفاده از اهرم صن

کننده وام خرید مسکن است و در عین حال، اکتفا به دستکاری نرخ سود تسهیالت، کفایت  گذاری در موسسات پرداخت مبلغ سپرده

نرخ سود تسهیالت یکم از اوایل شهریور امسال، حجم ثبت نام در این رقمی شدن  با این حال با توجه به اینکه در پی تک. کند نمی

نفر در روزهای اخیر رسیده است، مسووالن بانکی بخش مسکن  703نفر در سال گذشته به  669برابر شده و از روزانه  8صندوق 

طریق تنظیم مجدد نرخ سود تسهیالت، توانند با الگوگیری از تجربه چین، برای تعادل بخشی به منابع و مصارف این صندوق، از  می

ساز کند،  ها را مشکل گیرنده تواند پاسخگویی به وام درصدی تقاضای قطعی در این صندوق، در میان مدت می 033رشد .اقدام کنند

هد هزار فقره وام در سال بوده است که با وضع موجود، حجم تع 93چرا که ظرفیت اولیه تعریف شده برای این صندوق کمتر از 

 .هزار فقره تسهیالت در سال تجاوز خواهد کرد 433صندوق به باالی 

 حل چینی برای تعدیل قیمت مسکن راه

رو است و رشد اقتصادی سریع آن  ها در بخش مسکن روبه ترین اقتصادهای جهان با پدیده تب قیمت عنوان یکی از بزرگ چین به

به گزارش بلومبرگ، برای مقابله با این مشکل، دولت چین .ده استتبعاتی همچون تورم بخش مسکن را برایش به همراه آور

در شهر شیامن که بیشترین افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته را داشت، همچون تعدادی . راهکارهایی را در پیش گرفته است

ب سایت زمین، امالک و در و. دیگر از شهرها، برخی خریداران مسکن از خرید خانه بازداشته شدند تا قیمت مسکن تعدیل شود

هایی که دو خانه  ای منتشر شده که در آن خرید خانه برای محلی مستغالت این شهر بندری در شرق استان فوجیان به تازگی بیانیه

این . اند کنند از خرید خانه دوم منع شده دارند به حال تعلیق درآمده است و همچنین کسانی که در آن شهر زندگی نمی

در این بیانیه جدید اما، آنچه تازگی دارد این است . ادامه خواهد داشت 4367سپتامبر اعمال شده و تا پایان سال  5ز ها ا محدودیت

سپتامبر اعمال شده  5بر اساس قانونی که از . متر مربع نیز ممنوع شده است 688تر از  های کوچک که خرید ملک برای مالکان خانه
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درصد  8/ 6در ماه ژوئیه قیمت ملک در شیامن . شدند متر مربع مشمول این منع قانونی نمی 688تر از  های کوچک بود مالکان خانه

شهری بود که قیمت  73افزایش یافت که بیشترین رشد قیمت در بین  -باز هم ماهانه–درصد 8/ 7ماهانه و در ماه پیش از آن 

. است درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته  04هر درواقع قیمت ملک در این ش. شد مسکن در آنها توسط دولت پیگیری می

 4کار جنوب شنزن نیز  و درصد افزایش یافت، همچنین قیمت مسکن در مرکز کسب  6/ 8در ماه ژوئیه قیمت ملک در شانگهای 

لیل شوکی که به د. این رشد بعد از شوکی بود که در ماه مارس به شهرهای چین وارد شده است. است  درصد رشد داشته

تری پیش آمد  اما درشهر شیامن شرایط سخت. های خرید مسکن به بازار مسکن شهرهای چین وارد شد برداری از محدودیت پرده

اوایل این ماه در نانجینگ . درصد افزایش داد63درصد به 83ها از  پرداخت اولیه وام مسکن را برای خانه دومی زیرا دولت محلی پیش

به . ها نیز افزایش یافت سوژو که شهر صنعتی است، میزان پیش پرداخت اولیه مورد نیاز برای خانه دومیمرکز استان جیانگسو و در 

های بیشتری در حوزه مسکن در راه  هایی است دال بر این که سختگیری اعتقاد یکی از محققان حوزه مسکن، اینها همه نشانه

کنند، بلکه در  های معمول را اعمال می رهای ساحلی، نه تنها محدودیتها یا شه شهرهای رده دوم در چین یعنی مراکز استان. است

 .های خرید مسکن هستند  های اولیه و معرفی ممنوعیت آستانه افزایش پیش پرداخت

/news/fa/ir.iana.www//:http08600D%/9%46%D9%46- 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

    در اقتصاد ایراندر اقتصاد ایران« « میلیارد دالریمیلیارد دالری  01110111فرصت فرصت »»  / / « «   51225122ایران ایران »»انداز انداز   چشمچشم

های اصالحی تا سال  ها و تاکید بر انجام سیاست های ایران پس از لغو تحریم یک گزارش تحلیلی، با بررسی ظرفیت: دنیای اقتصاد

. میلیون نفری را دارد 9زایی  هزار میلیارد دالری در تولید ناخالص داخلی و اشتغال ن پتانسیل افزایش یک، معتقد است ایرا4305

نقطه قوت ذکر کرده  6تدوین شده، برای اقتصاد ایران « کینزی مک»این گزارش که از سوی نویسندگان موسسه مطالعاتی معتبر 

فرهنگ « »جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال»، «ننده در حال رشدک طبقه مصرف»، «آموزش علمی»، «تنوع اقتصادی». است

مزیت، باید چهار موتور  6برای فعال شدن این . نقطه هستند 6این « مرزی های بین موقعیت راهبردی برای جریان»و « کارآفرینی

های فیزیکی و  نوسازی و گسترش، زیرساخت»، «رقابتی شدن صنایع بزرگ»، «بهینه شدن بازدهی منابع طبیعی»محرکه 

از نظر . به کار بیفتد« هایی نظیر فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مالی تقویت نقاط قوت برای رشد بخش»در کنار « دیجیتالی

میلیون فرصت شغلی برای ایران،  9تحقق پتانسیل رشد اقتصادی یک هزار میلیارد دالری و حصول  نویسندگان این گزارش، 

تضمین ثبات »، «گذاران خارجی افزایش جذابیت برای سرمایه»وامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای مستلزم بسترسازی ع

 .است... و« المللی آن تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین»، «اقتصاد کالن

سابرجام پرداخته و با اشاره های اقتصادی ایران در دوره پ کینزی در گزارشی مفصل، به بررسی ظرفیت  موسسه مطالعاتی معتبر مک

بینی کرده است که ایران با انجام اقدامات اصالحی تا دو دهه آینده، به رشد یک تریلیون  نقطه قوت خاص اقتصاد ایران، پیش 6به 

، «تنوع اقتصادی»بر اساس تحلیل این موسسه، . میلیون نفری دست پیدا کند 9دالری در تولید ناخالص داخلی خود و اشتغالزایی 

موقعیت راهبردی »و « فرهنگ کارآفرینی« »جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال»، «کننده در حال رشد طبقه مصرف»، «آموزش علمی»

مزیت اقتصاد ایران هستند که دستیابی به یک جهش اقتصادی در عصر بازگشت به اقتصاد جهانی را  6« مرزی های بین برای جریان

اس گزارش مطالعاتی منتشر شده، برای این منظور باید در کنار اصالح اقتصاد کالن، چهار موتور بر اس . کنند برای کشور ممکن می

دوم؛ صنایع بزرگ تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و . نخست؛ بازدهی منابع طبیعی بهینه شود. محرکه نیز فعال شود

بنیان حرکت  سوم؛ ایران به سمت اقتصاد دانش. للی تبدیل شودالم های قابل رقابت در سطح بین کاالهای مصرفی روزانه، به بخش

نهایتا؛ . هایی همچون فناوری اطالعات و ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد کرده و تقویت نقاط قوت برای رشد بخش

 .های فیزیکی و دیجیتالی نوسازی و گسترش یابند زیرساخت

 کینزی از اقتصاد ایران  گزارش مک

شود،  المللی محسوب می های خصوصی در سطح بین ای و اندیشکده ترین موسسات مشاوره کینزی که از برجسته  انی مکموسسه جه

های بالقوه  به ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران و ظرفیت« فرصت رشد یک تریلیون دالری: ایران»ای تحلیلی با عنوان  در مطالعه

ریچارد »را در خود دارد، اسامی ( 6095شهریور ) 4366گزارش که تاریخ ژوئن  در شناسنامه این. اقتصادی کشور پرداخته است

عنوان نویسندگان درج شده و ترجمه آن نیز، از سوی  به« ارسالن مهتافر»و « صبا عرب»، «ترا االس»، «همایون حاتمی»، «دابز

انداز اقتصاد ایران بعد از  تار خود به چشمگف این گزارش در پیش. صورت گرفته است« جواد عرب یارمحمدی»و « حنظله سلیمانی»

ها، ایران در حال حاضر فرصت ارتباط مجدد با جامعه جهانی  با لغو برخی از تحریم»ای اشاره کرد و با بیان اینکه  اجرای توافق هسته

بر . طرح کرده است هایی را درخصوص ابعاد فرصت اقتصادی ایران پسابرجام و چگونگی استفاده از این فرصت، ، پرسش«را دارد
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وری و جهانی  ها باعث رشد نامتوازن ایران و عقب ماندن کشور از موج ارتقای بهره اساس این متن، انزوای اقتصادی در نتیجه تحریم

 .نصف ترکیه بوده است 4368معادل ترکیه بود، در سال  6949ای تولیدناخالص داخلی ایران که در سال  شدن شد؛ به گونه

بخش اقتصادی ایران، به این نتیجه رسیده است  64کند که بعد از چند ماه تحقیقات عمیق و بررسی مفصل  اضافه میاین مطالعه، 

. میلیون شغل جدید را دارد 9به تولید ناخالص داخلی و ایجاد ( یک هزار میلیارد دالر)که ایران ظرفیت افزودن یک تریلیون دالر 

های داخلی بیشترین تاثیر را در رشد آتی دارند، اما  شرکت»ای تحقق این پتانسیل، کینزی، بر  طبق تحلیل موسسه سرشناس مک

گذاری، تکنولوژی و دانش مدیریت را نیز وارد  آنها عالوه بر سرمایه. المللی هم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد های بین شرکت

تحقق پتانسیل رشد یک تریلیون دالری اقتصاد  ن متن، بر اساس ای. «وری شود تواند باعث بهبود چشمگیر در بهره کنند که می می

گذاران خارجی،  ایران؛ مستلزم بسترسازی عوامل کلیدی رشد سریع، شامل اقداماتی برای افزایش جذابیت کشور برای سرمایه

های صنعتی  یرساختوری و ارتقای ز المللی آن، افزایش بهره تضمین ثبات اقتصاد کالن، تقویت و تعمیق نظام مالی و ارتباط بین

با وجود اهمیت و تاثیر »کند که  کینزی اضافه می  ای مک درخصوص این بحث، مطالعه انجام شده از سوی موسسه مشاوره. است

 .«کنیم شرایط سیاسی بر پیامدهای اقتصادی، ما در این گزارش از اظهارنظر در مورد مسائل سیاسی خودداری می

 قوت اقتصاد ایران نقطه 6

س گزارش منتشر شده، ایران برای تحقق اهداف خود در زمینه ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، شتاب دادن به رشد تولید بر اسا

نقطه قوت اصلی کمک بگیرد  6تواند از  رشد خود می های جمعیت جوان، شهری و روبه ناخالص داخلی و اشتغال، برآوردن خواسته

 :شوند که در ادامه معرفی می

این گزارش پس از اشاره به ذخایر عظیم گازی و نفتی ایران و . «اقتصاد ایران، بسیار فراتر از نفت و گاز است»: صادیتنوع اقت -6

دهد که اقتصاد ایران دارای تنوع باالیی است و وابستگی شدیدی به  توضیح می  های فسیلی، هزینه نسبی پایین استخراج سوخت

ای اشاره کرده که سهم بیشتری  حرفه  فروشی، امالک، مستغالت و خدمات ای تجارت خردهه نفت و گاز ندارد و در ادامه، به بخش

های  اتکای شدید آن به تولیدکننده»این گزارش، یک ویژگی نامتعارف اقتصادی با حجم اقتصاد ایران را . وگاز دارند نسبت به نفت

 .خوانده است« و تجهیزات الکترونیک داخلی کاالها و خدمات، از لوازم آرایشی گرفته تا محصوالت دارویی

کینزی، نقطه قوت دوم ایران را سطح باالی  گزارش مک. «کند ایران به اندازه ایاالت متحده، مهندس تربیت می»: آموزش علمی -4

مهندسی های  مشارکت در آموزش عالی خوانده که باالتر از انگلستان، فرانسه و آلمان است و بیش از یک سوم آنها هم، در رشته

بر اساس این متن، دانش . دهد اند که ایران را در بین پنج کشور اول دنیا و تقریبا همتراز با ایاالت متحده قرار می التحصیل شده فارغ

 .وری و اشتغال باشد تواند محرک بهره فنی یک عامل قدرتمند است که می

این تحقیق . «هزار دالر دارند 43ای باالتر از  رانی درآمد ساالنهبیش از نیمی از خانوارهای ای»: کننده در حال رشد طبقه مصرف -0

دهد  کننده مهم در رشد اقتصادهای نوظهور است؛ توضیح می بینی کننده، یک عامل پیش با بیان اینکه اندازه و پویایی طبقه مصرف

هستند و بنابراین ( اساس برابری قدرت خرید بر)هزار دالر در سال  43درصد از خانوارهای ایرانی دارای درآمد ساالنه  56که حدود 

های مربوط به چین و هند است و در  این نسبت، بیش از دو برابر نسبت. تعریف کرد« کننده خانوارهای مصرف»توان آنها را  می

 .، تنها روسیه در این سطح قرار داردBRIC کشورهای
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این گزارش، نقش شهرهای پویا برای . «ان بیشتر از ریودوژانیرو استتولید ناخالص داخلی تهر»: جمعیتی با نرخ شهرنشینی باال -8

سال آینده، حداقل نیمی از رشد جهانی مربوط به شهرهای درون اقتصادهای  45گوید در  رشد اقتصادی را مهم شمرده و می

تولید بیشتری در مقایسه با شهر دارای جمعیت میلیونی مانند تهران که جمعیت و  4با توجه به اینکه با داشتن . نوظهور است

دهد که درجه شهرنشینی ایران از رتبه این کشور در تولید ناخالص داخلی باالتر است و  ریودوژانیرو دارد، این گزارش توضیح می

کار با قدمت چند قرن که هنوز زنده  و یک فرهنگ کسب»: فرهنگ کارآفرینی -5.پتانسیل رشد باالیی هم از این ناحیه وجود دارد

در »این گزارش، در این بخش با رویکردی مثبت به مقوله کارآفرینی در ایران پرداخته و نوآوری در کارآفرینان ایرانی را « .است

المللی برای کار در ایران نیز به کارآفرینان  های بین بر اساس این گزارش، محدودیت شرکت. خوانده است« ابعاد متنوعی نمایان

 .وکارهای خود را راه بیندازند نظور پر کردن خأل، کسبایرانی کمک کرده که به م

ششمین نکته . «ای تبدیل شود تواند مجددا به کانون تجارت منطقه ایران می«  :مرزی های بین موقعیت راهبردی برای جریان -6

صورت  شد کشور به باعث میبوده که ( اندازه و موقعیت)کینزی به آن پرداخته شده، جغرافیای ایران  مثبت ایران که در گزارش مک

کشور با  7بر اساس این متن، ایران با . کرد جنوب تبدیل می-غرب و شمال-تاریخی، توقفگاهی مهم در مسیرهای تجاری شرق

تواند به  میلیون نفری مرز مشترک دارد و خصوصیات ویژه جغرافیایی آن، می 83میلیون نفر و تعداد خانوارهای  803جمعیت 

 .ای مهمی برای تجارت را بدهد ل شدن به کانون منطقهکشور فرصت تبدی

 فرصت رشد یک تریلیون دالری

میلیون  9زایی  این گزارش در توضیح چگونگی سازوکار ممکن برای افزایش یک تریلیون دالری به تولید ناخالص داخلی و اشتغال

بر اساس این . وکار تاکید کرده است حیط کسبنفری بر چهار عامل محرک رشد و همچنین اصالحات اقتصاد کالن برای بهبود م

دومین عامل، تبدیل صنایع بزرگ . وگاز، اولین موتور محرک است متن، بهینه کردن بازده منابع طبیعی ایران به خصوص نفت

سومین . المللی است های قابل رقابت در سطح بین تولیدی داخلی همچون خودرو، مصالح اصلی و کاالهای مصرفی روزانه، به بخش

هایی همچون فناوری اطالعات و  بنیان، تقویت نقاط قوت برای رشد بخش کند که گذر به سمت اقتصاد دانش عامل، ایران را ملزم می

های فیزیکی و دیجیتالی نیاز به نوسازی و گسترش  ریزی رشد، زیرساخت نهایتا، برای پی. ارتباطات و خدمات مالی را سرعت ببخشد

تواند تا  گوید با فعال کردن این چهار موتور محرک و اجرای اصالحات اقتصاد کالن، ایران می کینزی می  مکتحلیل موسسه .دارند

های مختلف  درصدی را تجربه کند و این رشد، به شکل یکنواخت در بخش 6/ 0بیست سال آینده رشد اقتصادی متوسط ساالنه 

وری نیروی کار  با این رشد، بهره. های خارجی را هم تقویت خواهد کرد شوکآوری اقتصاد ایران در برابر  اقتصادی خواهد بود و تاب

این گزارش . خواهد بود 4364تا  6943درصد باال خواهد رفت که مشابه تجربه ترکیه از  0/ 8طور متوسط به میزان  نیز ساالنه به

که احتماال یک تریلیون دالر آن، باید از خارج از  گذاری دارد تریلیون دالر سرمایه 0/ 5گوید تحقق چنین رشدی، نیاز به حدود  می

 .کشور تامین شود

/news/fa/ir.iana.www//:http08604DA%/%46%D4%B 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  ی دولتی از بورس کاالی ایرانی دولتی از بورس کاالی ایرانهزار میلیارد ریالی بازرگانهزار میلیارد ریالی بازرگان  0505تأمین مالی تأمین مالی 

منظور تأمین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای  شهریورماه نخستین عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندم به 48روز چهارشنبه 

 883پرداخت مطالبات گندمکاران از دولت، در بورس کاال انجام شد که با توجه به سود مناسب و جذاب این اوراق، یک میلیون و 

 .هزار میلیارد ریال به فروش رسید 64به ارزش حدود ( هزار قرارداد 833میلیون و  68معادل )هزار تن اوراق گندم 

منظور تأمین مالی شرکت بازرگانی  شهریورماه نخستین عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندم به 54روز چهارشنبه 

ورس کاال انجام شد که با توجه به سود مناسب و جذاب این دولتی برای پرداخت مطالبات گندمکاران از دولت، در ب

هزار میلیارد  05به ارزش حدود ( هزار قرارداد 411میلیون و  04معادل )هزار تن اوراق گندم  441اوراق، یک میلیون و 

 .ریال به فروش رسید

حجم گسترده عرضه این اوراق، انتشار اوراق سلف الملل بورس کاالی ایران، با توجه به  به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین

های دارای  نویسی این اوراق به کارگزاری توانند برای پذیره شهریورماه ادامه دارد و عموم مردم می 44شنبه  موازی گندم تا روز یک

 .مجوز فعالیت سلف موازی در بورس کاالی ایران مراجعه کنند

 43م با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه و با نرخ بازده حداقل ساالنه الزم به ذکر است، اوراق سلف موازی گند

 .درصد در سررسید ساالنه تعیین شده است 69نرخ بازخرید بازارگردان نیز روزشمار معادل . شود درصد منتشر می

دار بازارگردانی طی مدت  وه بر این عهدهگذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که عال نویسی، صندوق سرمایه متعهد پذیره

 .عرضه تا سررسید نیز خواهد بود

ناشر این اوراق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید دولت جمهوری اسالمی ایران، 

 .داری کل و بانک کشاورزی هستند خزانه

 ای در تاالر فیزیکی عرضه گندم غیریارانه

ای در اختیار این  ر راستای انتشار این اوراق طبق تعهدات شرکت بازرگانی دولتی ایران، کلیه گندم غیرمشمول فروش یارانهد

های جاری بازار به فروش  صورت منظم و مستمر تا زمان سررسید صرفاً از طریق بورس کاالی ایران و براساس قیمت شرکت، به

به این ترتیب با عرضه گندم . ای، خارج از بورس انجام نخواهد شد دم غیرمشمول فروش یارانهگونه عرضه و معامله گن رسد و هیچ می

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خریداران آزاد گندم و شرکت  67ای در بورس کاالی ایران و بر اساس ماده  غیریارانه

 .شوند یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف میبازرگانی دولتی با ورود به بورس کاال از برگزاری مناقصه 

هزار تن گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به 63در همین راستا، عالوه بر عرضه اوراق سلف گندم، روز چهارشنبه بیش از 

 ./میلیارد تومان در تاالر فیزیکی بورس کاالی ایران عرضه و به فروش رسید 9ارزش بیش از 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  خودرو، قند، شکر و محصوالت فلزی در صدر خودرو، قند، شکر و محصوالت فلزی در صدر / / واحد کم شدواحد کم شد221221  تهرانتهرانشاخص بورس شاخص بورس 

 . واحد قرار گرفت 114هزار و 76واحد پایین آمد و در عدد  ۱51ه شاخص کل بورس تهران در نخستین روز هفت -ایرنا -تهران

، در داد و ستدهای امروز بورس تهران، نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، (سنا)به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 

اثیر منفی بر شاخص سبب شدند این متغیر تاپیکو، سرمایه گذاری غدیر، ایران خودرو، پاالیش نفت بندرعباس و سایپا با بیشترین ت

 .نماد گروه بهمن بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کرد. واحد پایین بیاید 053

هزار نوبت معامالتی  87میلیارد ریال در  774میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و  845امروز سهامداران بیش از 

میلیون سهم و بیشترین  03ین داد و ستدها، بیشترین حجم معامالت در نماد سایپا با معامله در نتیجه ا.دست به دست کردند

 .میلیارد ریال ثبت شد 533ارزش معامالت در نماد اوراق مشارکت شهرداری مشهد به ارزش 

واحد افت را  545 و 446امروز دو نماد شاخص کل هم وزن و شاخص قیمت مثبت شد اما شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 

 .به ثبت رساند

 خودرو، قند، شکر و محصوالت فلزی در صدر برترین صنایع بورس تهران** 

صنایع خودرو، قند و شکر و محصوالت فلزی در داد و ستدهای نخستین روز هفته با بیشترین حجم و ارزش معامالت صدر بازار 

 .سرمایه را از آن خود کرد

با بیشترین رشد قیمت ها متعلق به نمادهای پارس شهاب، آبسال، قند نقش جهان، قند هگمتان، معادن صدرنشینی بازار امروز نیز 

 .منگنز ایران، قند اصفهان و شکر شاهرود بود

نمادهای هلدینگ نفت و گاز پارسیان، کاشی پارس، بیمه پارسیان، تکنوتار، داده پردازی ایران، سیمان کارون و ریخته گری 

 .یران با بیشترین کاهش قیمت در ایین جدول معامالت نشستتراکتورسازی ا

در این روز قند قزوین، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، قند نقش جهان، اوراق مشارکت شهرداری اصفهان، زغال سنگ نگین 

 .طبس، اوراق مشارکت شهرداری شیراز و اوراق صکوک فوالد کاوه کیش با بیشترین تقاضای خرید روبرو شد

طوالنی ترین صف های فروش برای نمادهای صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر، صندوق پاداش سهامداری توسعه، اوراق 

 .مشارکت ملی نفت ایران، اوراق مشارکت شهرداری مشهد، حق تقدم کابل البرز، داده پردازی ایران و خوراک دام پارس تشکیل شد
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 اقتصاد کالن
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  هشتمین عرضه اولیه فرابورس فردا انجام می شود هشتمین عرضه اولیه فرابورس فردا انجام می شود //کل بورسکل بورس  شاخصشاخصواحدی واحدی   1010افزایش افزایش 

 . واحد رسید 166زار و ه 76واحد رشد نسبت به دیروز به  61با ( یکشنبه)شاخص کل بورس امروز  -ایرنا -تهران

 464هزار و  88میلیارد ریال در  094میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از سه هزار و  666به گزارش ایرنا، در معامالت امروز 

 .نوبت خرید و فروش شد

واحد،  77( هم وزن)واحد، شاخص کل 44( ارزشی -وزنی)بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 

 .واحد رشد کرد 609واحد و شاخص بازار دوم  55واحد، شاخص آزاد شناور  64( هم وزن)شاخص قیمت 

 .واحد کاهش یافت 84تنها شاخص منفی بازار امروز، شاخص بازار اول بود که 

توسعه معاون و )عادن و وم( پاالیش نفت بندرعباس)، شبندر (ماشین سازی اراک)، فاراک (داروسازی دکتر عبیدی)نمادهای دعبید

صنایع ملی )و فملی ( فوالد مبارکه)، فوالد (نفت و گاز پارسیان)بر شاخص کل تاثیر مثبت گذاشتند اما نمادهای پارسان ( فلزات

 .تاثیر منفی داشتند و مانع رشد بیشتر شاخص شدند( مس

و نقل توکا، حق تقدم گروه صنایع بهشهر ایران و  باالترین رشد قیمت در معامالت امروز به داروسازی دکتر عبیدی، حق تقدم حمل

بیشترین کاهش قیمت نیز به حق تقدم توسعه معادن و فلزات، حق تقدم ملی صنایع مس ایران، تولید مواد .مارگارین تعلق داشت

 .اولیه داروپخش و کاشی پارس مربوط می شد

 عرضه سهام جدید در فرابورس**

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در بازار دوم فرابورس ایران عرضه اولیه می شود تا به این درصد سهام شرکت 63( دوشنبه)فردا 

 . ترتیب معامالت سهام این شرکت به طور رسمی آغاز شود

میلیارد ریالی پذیرش و نماد آن سی ام تیرماه امسال  433شانزدهم آذرماه پارسال بود که شرکت گلدشت نمونه اصفهان با سرمایه 

این شرکت که در گروه زراعت و خدمات وابسته به فعالیت مشغول است، بیست و نهم شهریورماه .زار دوم فرابورس درج شددر با

میلیون سهم را برای نخستین بار عرضه می کند که نیمی از آن به فرایند کشف قیمت اختصاص یافته و بقیه به معامله گران  43

عاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران، صندوق های سرمایه گذاری اعم از مشترک و بر اساس اطالعیه م.آنالین ارایه می شود

قابل معامله هیچ گونه سهمیه ای برای خرید سهام این شرکت ندارند؛ سهمیه معامله گران آنالین نیز تا حداکثر میزان اعالمی پس 

 .از فرایند کشف قیمت به آنها تخصیص می یابد
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 اقتصاد کالن
 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

  میلیارد دالر فاینانس آماده امضاست میلیارد دالر فاینانس آماده امضاست   5.25.2: : مدیرعامل بانک کشاورزیمدیرعامل بانک کشاورزی

نک های خارجی در پسابرجام و مذاکره رابطه کارگزاری با با 71مدیرعامل بانک کشاورزی از برقراری بیش از  -ایرنا -تهران

 . میلیون دالر با بانک های اروپایی خبر داد 511میلیارد و  2برای فاینانس 

به دلیل وجود شرایط حاکم بر بانکداری بین الملل، رابطه : گفت« مرتضی شهیدزاده»به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران، 

ه شماری از کشورها مانند ترکیه، هند و چین محدود بود اما با توجه به گشایش های کارگزاری بانک کشاورزی پیش از برجام ب

 . کارگزاری خارجی ارتباط داریم 73ایجاد شده در دوران پسابرجام، اکنون با بیش از 

تعهدات هسته ای  با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام 6098به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه 

یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب ( 5+6گروه )، اجرای تعهدات طرف مقابل (برجام)ایران در برنامه جامع اقدام مشترک 

اینک باالترین میزان ارتباط کارگزاری خارجی در بانک کشاورزی برقرار است : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت. علیه تهران آغاز شد

نزد بانک های خارجی، پیگیر گشایش فاینانس نیز ( اعتبار اسنادی)سی .برجام افزون بر استفاده از امکان افتتاح الو در افق پسا

میلیون دالری آماده  533میلیارد و 4اکنون با نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و بودجه : شهیدزاده اضافه کرد. هستیم

 . ایتالیا، سوییس، اسپانیا، ترکیه، اتریش، آفریقا و هند هستیم انعقاد فاینانس با کشورهایی مانند

در این زمینه مذاکره هایی نیز صورت گرفته است که نتایج آن به طور یقین در رونق اقتصادی کشور بویژه بخش : وی اعالم کرد

 . کشاورزی نقش بسزایی خواهد داشت

فق هسته ای ایران با غرب، گشایش های جدیدی در روابط کارگزاری و بر پایه این گزارش، در ماه های گذشته و با اجرای توا

همچنین تعامالت بانکی با طرف های خارجی حاصل شده و بسیاری از بانک های داخلی همکاری های جدیدی را با دیگر کشورها 

انتقال مستقیم پول، تامین مالی و  مذاکره با بانک های خارجی، برقراری روابط کارگزاری، فعالیت سوییفت و امکان. آغاز کرده اند

از دستاوردهای پسابرجام در زمینه بانکداری ... فاینانس طرح های داخلی، افتتاح شعبه بانک های خارجی در ایران و برعکس و

و  البته هنوز برخی موانع و سوء تفاهم ها در زمینه گسترش همکاری های بانکی بین المللی وجود دارد و مسئوالن بانکی. است

 . سیاسی ایران درصدد حل این موارد و هموارسازی مسیر مناسبات بانکی ایران در عرصه های بین المللی برآمده اند

بانک شامل بانک مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه،  64به گزارش ایرنا، با لغو تحریم ها افزون بر اتصال دوباره 

اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی،  پست بانک، صنعت و معدن، ایران و

 . حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک های ایرانی و خارجی گسترش یافت

ادی و صدور ضمانتنامه بانکی برای امور تجاری همچنین در سایه برجام، فعالیت های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسن

کاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن کاهش هزینه کاالهای وارداتی، افتتاح شعبه های بانکی، شرکت های تابع یا . امکانپذیر شد

اطق آزاد ایران از دفترهای نمایندگی بانک های ایرانی در خارج از کشور و امکان تاسیس بانک های خارجی در منطقه اصلی و من

همچنین امکان ارایه خدمات پیام رسانی مالی مانند سوئیفت به اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام همه خدمات . دیگر موارد است

 . برای نظام بانکی مهیا شد... مالی و بانکی شامل کمک های فنی، آموزشی، بیمه ای، بیمه اتکایی، حمل ونقل، واسطه گری و
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  اقتصاد محصوالتاقتصاد محصوالت
 فارس - ۳۱61۲62۲:  تاریخ

  درصد از کل اوراق در دقایق اولیهدرصد از کل اوراق در دقایق اولیه  0505فروش فروش / / میلیارد تومانی اوراق سلف گندممیلیارد تومانی اوراق سلف گندم  121121هزار و هزار و   55آغاز عرضه اولیه آغاز عرضه اولیه 
قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد گندم در روز جاری خبر  966هزار و  06ن و میلیو 04عرضه خزلی خرازی از آغاز عرضه اولیه  

 . درصد از حجم این اوراق در حالی به فروش رسیده که احتمال تکرار این عرضه وجود دارد 64در دقایق اولیه عرضه، : داد و گفت

بزرگترین تامین : گفت خبرگزاری فارسنگار بورس مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت و گو با خبر حسین خزلی خرازی،

مالی بخش کشاورزی ایران برای جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم، از امروز چهارشنبه در بورس کاالی ایران 

 .د های قابل عرضه به فروش رسیده استدرصد از حجم کل قرادا 64توسط کارگزاری بانک کشاورزی آغاز و تا کنون 

ناشر : قرارداد اورق سلف موازی استاندارد گندم است ، عنوان کرد 966هزار و  06میلیون و  04وی با بیان اینکه این عرضه شامل 

 .این اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مشاور عرضه اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک کشاورزی است

در سررسید اوراق ( درصد ساالنه 43معادل )درصد شش ماهه  63ماهه این اوراق از نرخ بازده  6خزلی خرازی با اشاره به سررسید 

ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید به ترتیب شامل دولت جمهوری اسالمی : سلف موازی استاندارد گندم سخن گفت و افزود

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری   متعهد پذیره نویس در انتهای دوره کشاورزی است و  ایران و خزانه داری کل و سپس بانک

 .یکم کارگزاری بانک کشاورزی است

 .درصد است 69نرخ بازخرید بازارگردان این اوراق نیز روزشمار معادل 

انتظار می رود : ق در روز جاری گفتمدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به حجم تقاضاهای متعدد برای خرید این اورا

 .امروز با توجه به حجم تقاضا یک بار دیگر عرضه اوراق سلف موازی گندم تکرار شود
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 التاقتصاد محصو
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  میلیارد تومان اوراق سلف گندم در بورس کاالی ایرانمیلیارد تومان اوراق سلف گندم در بورس کاالی ایران  51215121انتشار انتشار 

 653اوراق سلف گندم با پشت سر گذاشتن مراحل اداری در هیأت پذیرش بورس کاال، آماده انتشار است تا تأمین مالی دوهزار و 

 .ترین تأمین مالی بخش کشاورزی ایران از دریچه بازار سرمایه صورت گیرد عنوان بزرگ میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی به

اوراق سلف گندم با پشت سر گذاشتن مراحل اداری در هیأت پذیرش بورس کاال، آماده انتشار است تا تأمین مالی 

ی ایران از دریچه ترین تأمین مالی بخش کشاورز عنوان بزرگ میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی به 121دوهزار و 

 .بازار سرمایه صورت گیرد

الملل بورس کاالی ایران، در جهشی بزرگ و در راستای تأمین مالی واحدهای صنعتی از  به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین

 .ومان منتشر خواهد شدمیلیارد ت 653طریق بازار سرمایه، ظرف روزهای آینده اوراق سلف موازی استاندارد گندم با ارزش دوهزار و 

 43درصدی معادل سود  63اوراق سلف موازی استاندارد گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه و با نرخ بازده 

 .درصد در سررسید ساالنه تعیین شده است69نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل . شود درصد ساالنه منتشر می

گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که عالوه بر این  نویسی هم صندوق سرمایه نویسی در انتهای دوره پذیره متعهد پذیره

 .دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا سررسید نیز است عهده

اوراق در  ناشر این اوراق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشاور عرضه کارگزاری بانک کشاورزی، ضامن اصل و بازده

 .سررسید نیز دولت جمهوری اسالمی ایران، خزانه داری کل و سپس بانک کشاورزی هستند

 عرضه سه میلیون تن گندم در بورس کاال

رساند را از  ای در کشور به فروش می صورت غیریارانه همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد کرده است که تمام گندمی که به

ل انتشار اوراق سلف و کشف قیمت مناسب، از طریق بورس کاالی ایران عرضه و به فروش برساند که این گندم دلی این به بعد به

 67ای در بورس کاالی ایران و بر اساس ماده  به این ترتیب با عرضه گندم غیریارانه. حجمی معادل ساالنه سه میلیون تن خواهد بود

خریداران آزاد گندم و شرکت بازرگانی دولتی با ورود به بورس کاال از برگزاری مناقصه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، 

 .شوند یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف می
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  طبیعیطبیعی  نابعنابعمماقلیم و اقلیم و 
 فارس - ۳۱61۲6۱1:  تاریخ

کاهش دما در کاهش دما در / / ای دما در سواحل خزرای دما در سواحل خزر  درجهدرجه  77تا تا   44دهد افزایش دهد افزایش   فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می

  روز آینده روز آینده   55غرب کشور از غرب کشور از     شمالشمال
درجه خواهد بود  7تا  8یابد، افزایش دما در سواحل خرز بین  فشار افزایش می دمای هوا در نوار شمالی کشور امروز با نفوذ زبانه کم

 . که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و استان اردبیل با وزش باد گرم جنوبی همراه است و تا روز چهارشنبه ماندگار خواهد بود

روز آینده در ساعات  0واشناسی در یابی ه های پیش ها و نقشه ، براساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بعدازظهر در برخی نقاط شرق و جنوب شرق، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر، 

 .شود؛ این وضعیت امروز در استان خراسان جنوبی نیز حاکم خواهد بود بینی می وزش باد، بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق پیش

درجه  7تا  8یابد که این افزایش دما در سواحل خزر بین  فشار دمای هوا در نوار شمالی کشور افزایش می ا نفوذ زبانه کمامروز ب

خواهد بود که در برخی مناطق سواحل غربی خزر و استان اردبیل با وزش باد گرم جنوبی همراه است و تا روز چهارشنبه ماندگار 

 .شود بینی می یج فارس و تنگه هرمز مواج پیشهای غربی خل امروز بخش.خواهد بود

شنبه با گذر موجی در شهرهای شمالی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و سواحل غربی خزر بارش پراکنده باران  روز پنج

 .شود و از دمای هوا در این مناطق کاسته خواهد شد بینی می پیش

 46و  08شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  بینی می مراه با وزش باد پیشروز آینده صاف، گاهی ه 4آسمان تهران طی 

درجه باالی صفر  8ترین شهر کشور و شهرکرد با دمای  درجه باالی صفر گرم 86روز آینده اهواز با دمای .درجه خواهد بود

متر بود که نسبت به  میلی 408هفته گذشته  میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا.سردترین شهر کشور خواهد بود

از اینجا  خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی راتوانند  کاربران همچنین می.همین مدت زمان در سال گذشته افزایش داشته است

 .مشاهده کنند
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

  های شمال های شمال   گلگلرویه از جنگل در دستور کار مافیای جنرویه از جنگل در دستور کار مافیای جن  برداری بیبرداری بی  بهرهبهره
رویه از  های بی های شمال، استفاده مافیای جنگل: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 . ها محافظت شود جنگل را در دستور کار خود دارد که باید با مدیریت خردمندانه از این جنگل

های شرق  محمد شاعری ظهر امروز در جلسه بررسی امور منابع طبیعی و جنگل از شهرستان نکا، علی زاری فارسخبرگبه گزارش 

ها در حفظ منابع آب و خاک، گردشگری و اکوتوریسم بسیار مؤثر هستند و نقش  جنگل: مازندران در فرمانداری نکا اظهار کرد

های مهم در دستور کار منابع  داری از طرح های آبخیزداری و آبخوان طرح اجرای: وی افزود.ها نباید فراموش شود حفاظتی جنگل

ریزی مدونی برای این حوزه داریم تا استفاده از چوب به صورت غیرطبیعی در دستور  شود و برنامه طبیعی است که با قوت دنبال می

م بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی نماینده مرد.های جنگلی و طبیعی حذف شود برداری از چوب کار قرار گیرد و بهره

چوب مورد نیاز مصرفی افراد باید : باید در دستور کار قرار گیرد، یادآور شد الرشد های سریع با بیان اینکه زراعت چوب و کشت گونه

 .برداری طبیعی از جنگل حاصل شود هایی غیر از بهره از راه

رویه از جنگل را در دستور کار خود دارد که باید با مدیریت خردمندانه  های بی استفادههای شمال،  مافیای جنگل: این مسؤول گفت

در شمال کشور، محافظت .. های قرق، هراز، زارع و های شرق مازندران هم همچون جنگل ها، جنگل در این حوزه و حفاظت از جنگل

های شمال نیازمند  جنگل: آنها دانست و خاطرنشان کرد های شمالی را تنفس طوالنی مدت شاعری در ادامه راه نجات جنگل.شوند

بانی و احیای  های شمال، قرق تجدید حیات دوباره، زندگی و حیات هستند که باید قرق و احیاء شود و به نوعی تنها راه نجات جنگل

هزار  433میلیون و  0های شمال از  مساحت جنگل: های شمال کشور، گفت وی با اشاره به کاهش مساحت جنگل.مجدد آنها است

سال آینده جنگلی در شمال کشور وجود ندارد و ما  43هزار هکتار رسیده است که با ادامه این روند در  933میلیون و  هکتار به یک

 .شویم رو می ای در این زمینه روبه با مشکالت عدیده

عظیم کشور دانست که باید در حفظ و نگهداری آن های  نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی جنگل را از سرمایه

های شیبدار در بسیاری از کشورهای دنیا همچون ژاپن و چین  برداری از جنگل این مسؤول با اعالم اینکه اکنون بهره.تالش شود

آسا، از  های سیل انآبها و بار داشت روان ها عاملی مهم در نگهداشت آب و خاک هستند که با نگه جنگل: قطع شده است، یادآور شد

های شمال از مسائل مهم و اساسی است  حفظ جنگل: شاعری ادامه داد.کنند جاری شدن سیالب در مناطق مختلف جلوگیری می

های موجود و کاهش  های مخروبه، حفاظت از جنگل که باید در دستور کار باشد و برای اجرای این مسأله باید احیای جنگل

: هزار هکتار جنگل مخروبه در شمال کشور، افزود 633وی همچنین با اشاره به وجود .دستور کار قرار گیردبرداری از جنگل در  بهره

های شمال با قرق  ها نیست و باید این مسائل مورد دقت و ارزیابی قرار گیرد تا جنگل های شمال زیستگاه سوزنی برگ جنگل

یسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در پایان رئیس کم.چندساله، تنفس و تجدید حیات دوباره پیدا کنند

کم  براساس برنامه پنج ساله مقرر شد تا ساالنه دست: های شمال حذف شود، گفت برداری صنعتی از جنگل با بیان اینکه باید بهره

عتی از شمال به صفر برسد که برای این برداری صن های شمال کم شود تا در پایان برنامه ششم بهره برداری جنگل درصد از بهره 43

 .ها توسعه یابد و گردشگری در جنگل های اکوتوریسم منظور باید طرح

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953644333488 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۱۳۱ور شهری 27: تاریخ

  ::وگو با ایانا مطرح کردوگو با ایانا مطرح کرد  محقق و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور در گفتمحقق و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور در گفت

 درصدی راندمان کشاورزی با احداث بادشکن 73افزایش / رود درصد آب گیاه، با تعرق از دست می 93تا  43

های  سازی استفاده از آبیاری ی جهت فرهنگریز های قبل و عدم برنامه ها و مزارع آبی در کشور در دهه توسعه بعضاً غیراصولی باغ

های زیرزمینی کشور آسیب  نوین یا روشی جهت کاهش میزان تبخیر و حفظ بیشتر رطوبت در خاک، بیش از پیش به منابع آب

 .شدت بر اکوسیستم مناطق مختلف تأثیر منفی گذاشت ها نیز به ها و کاهش بارش از طرفی خشکسالی. وارد کرد

 فخر وحید زندی -( ایانا)زی ایران خبرگزاری کشاور

های  سازی استفاده از آبیاری ریزی جهت فرهنگ های قبل و عدم برنامه ها و مزارع آبی در کشور در دهه توسعه بعضاً غیراصولی باغ

 های زیرزمینی کشور آسیب نوین یا روشی جهت کاهش میزان تبخیر و حفظ بیشتر رطوبت در خاک، بیش از پیش به منابع آب

در پاسخ به این . شدت بر اکوسیستم مناطق مختلف تأثیر منفی گذاشت ها نیز به ها و کاهش بارش از طرفی خشکسالی. وارد کرد

پرسش که آیا راهکاری اجرایی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ با وحیدرضا شادفر، محقق و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور، 

 .آید ر ادامه میایم که د وگویی ترتیب داده گفت

 رفت از این بحران وجود دارد یا خیر؟ ها آیا راهکار اجرایی برون با توجه به کاهش منابع آبی کشور و خشکسالی

تاالبها و دریاچهها از بین رفتهاند و ایران در شرایط تنش آبی ها،  رودخانهیعنی ، تقریباً تمام آبهای سطحی ایرانبا وجود اینکه 

 .توان بحران را از بین برد ریزی در یک دوره حداکثر هفت ساله می برنامه، اما با قرار دارد

درصد  93اینکه . وکار مطرح است های نیرو و جهاد کشاورزی بحث درصد استفاده از آب برای کشت اکنون بین مسئوالن وزارتخانه

وری  ست، مهم این است که بازده و بهرهشود مهم نی درصد از حجم آب مورد استفاده در کشور صرف تولیدات کشاورزی می 63یا 

گیریم بیشترین حجم تلفات آب کشور، مربوط به  آب در بخش کشاورزی، در مقایسه با میانگین جهانی ناچیز است، پس نتیجه می

ب درصد حجم آ 65تا  63رسد، بیشتر از  نظر می البته بعید به. بخش کشاورزی است و باید کاری کرد که تلفات آب کاهش یابد

 .کشور در بخش کشاورزی استفاده شود

ها در تولید محصوالت کشاورزی محسوب  ترین چالش در شرایط کنونی کشور که خشکی و کمبود آب یکی از مهم

 ای دارید؟ شود و منبع جدید آب و قابل استحصال جایگزینی هم وجود ندارد، چه توصیه می

دنبال راهکاری دیگر جهت تهیه محصوالت کشاورزی باشیم، یا در زمینه  به پوشی کنیم و در این شرایط یا باید از کشاورزی چشم

خشک، جهت افزایش کارآیی همین مقدار آب کم موجود، راهکاری  ویژه در مناطق خشک و نیمه توسعه کشاورزی و تولید، به

اوالً ترویج . آن اشاره خواهم کرداند که در ادامه به  البته کشورهای پیشرفته دو قرن پیش این معضل را حل کرده. بیاندیشیم

خود  درصد از سطح زیر کشت جهان را به 43دانید، کشاورزی دیم  طور که می کشاورزی دیم یکی از این راهکارهاست، همان

تواند باعث افزایش  مدیریت صحیح استفاده آب در کشاورزی دیم، می. درصد از غذای اصلی مردم است 64اختصاص داده که شامل 

استفاده علمی از آب در بخش . دی تولید مواد غذایی شود و این گامی اساسی و اصولی جهت جلوگیری از گرسنگی استدرص 75
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های نوین مدیریت، مثالً استحصال و استفاده  گذاری صحیح داشته و در این راستا روش ریزی و سرمایه کشاورزی، نیاز به برنامه

 .ت باالیی برخورداراستمنظور کشت دیم از اهمی بهینه آب باران به

های گرم و  متر درسال است، طبیعتاً در اقلیم میلی 211اینکه سطح تبخیر در ایران باال و حدود دوهزار و   با توجه به

رود، آیا راه و  شکل تبخیر از دست می  و مقدار معتنابه نیز به( تعرق)خشک، درختان و گیاهان آب زیادی از دست داده 

 زان تبخیر را کاهش دهد، وجود دارد؟روشی که بتواند می

ویژه کشت دیم استفاده  ها به های حفظ رطوبت خاک در انواع کشت بله، ابتدا در گام اول الزم و ضروری است تا از برخی شیوه

نظیر روش شخم و تخته که شکل خاصی از شخم است که در آن پس از انجام شخم با حرکت دادن تخته روی سطح خاک، . کنیم

هایی مانند  همچنین به کمک روش. آید عمل می ذ موجود در این قسمت بسته شده و از تبخیر رطوبت خاک جلوگیری بهمناف

 63توان نفوذ آب در خاک را افزایش داده و عالوه بر کاهش فرسایش خاک، عملکرد را نیز  شکافتن عمیق و شخم زیرخاکی، می

که ...  والت زراعی، برگ گیاهان، کودهای حیوانی، چوب و پوست درختان ودوم استفاده از کاه و کلش محص.درصد افزایش داد

های هرز،  درصد و جلوگیری از رشد علف 43این امر سبب کاهش تبخیر از سطح تا . عنوان مالچ استفاده کرد توان آنها را به می

 .ها ث بادشکنشود و نهایتاً احدا محافظت از خاک در برابر سرما و گرمای شدید و کاهش فرسایش می

 دهید؟ ها می های فوق، بیشترین اثرگذاری و اولویت کاری را به کدامیک از طرح در بین روش

ها، مزارع، دیمزارها و حتی مراتع  های نواری پیرامون باغ و تجربه شخصی، بادشکن FAOطبق تجارب جهانی و بر اساس گزارشات 

معضل  43بیشتر آب به خاک و افزایش رطوبت خاک، عالوه بر کاهش های سطحی، نفوذ هرچه  آب عالوه بر کاهش سرعت روان

عنوان مثال  به. شود خشک، باعث افزایش راندمان محصول نیز می المللی نواحی نیمه زیست محیطی، طبق نظر مؤسسه تحقیقات بین

. افزایش محصول داشته است درصد 633درصد و در فصل پاییز  645فرنگی در فصل آبیاری  ها تولید گوجه در اثر وجود بادشکن

...  جات تا پنج برابر و چغندرقند دو برابر و صیفی. درصد گرم افزایش داشته است 78هزار دانه تا  محصول گندم میانگین وزن یک

 .افزایش محصول داشته که بسیار حائز اهمیت خواهد بود

 کنند؟ ها چگونه نقش خود را ایفا می بادشکن

تنهایی کافی نیست، باید کاری  شوند، به ت آسمانی، سبب ذخیره رطوبت در ناحیه گسترش ریشه گیاه میها و نزوال اینکه بارندگی

کرد که این رطوبت حاصل از نزوالت، ماندگاری بیشتری داشته باشد و تدبیری اندیشید که همین اندک بارندگی باپراکنش محدود، 

جهت دستیابی به این مهم، هیچ راهی نداریم جز . ر گیاه قرار گیردویژه در کشت دیم، حفظ شود و زمان بیشتری در اختیا به

های دیم و مراتع، به روش موزاییک و مشبک،  با احداث بادشکن پیرامون دیمزارها، زراعت دیم، باغ. احداث کمربند سبز یا بادشکن

پوشش گیاهی و افزایش راندمان  توان به احیای خاک، نفوذ هرچه بیشتر آب در خاک، کاهش فرسایش و در نهایت افزایش می

 .تولید کمک کرد

دلیل حساسیت و شکنندگی   اند، به خشک واقع شده سطح وسیعی از مراتع کشور در مناطق خشک و نیمه

 بینید؟ های مرتعی، مدیریت مراتع کشور را چگونه می اکوسیستم

چراکه مراتع، . ش از هر منطقه دیگری الزم و ضروری استریزی مراتع، بی دلیل نامناسب بودن پراکنش بارندگی، مدیریت و برنامه به

تنها . یکی از ابزارهای مهم تولید ثروت، از نظر اهداف اقتصاد مقاومتی، اهمیت اقتصادی و ارزش زیست محیطی قابل توجهی دارند
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احداث بادشکن پیرامون های حاصل از نزوالت آسمانی و  ها و سیالب راهکار پیشنهادی برای این مشکل، کنترل و مهار هرزآب

 .سازی رطوبت بیشتر در خاک مراتع است مراتع، با هدف ذخیره

حلی برای افزایش  بنابراین از آنجا که وجود رطوبت بیشتر، از جمله عوامل مؤثر بر افزایش راندمان تولید مراتع است، باید به فکر راه

نیمه خشک که باران تنها راه تأمین آب مراتع است، ماندگاری ویژه در مناطق خشک و  به. ماندگاری رطوبت در سطح مراتع بود

تری است که با احداث بادشکن موزاییک و مشبک پیرامون مراتع، جهت رسیدن به هدف نهایی یعنی  بیشتر رطوبت بحث مهم

 .االجرا است علوفه بیشتر الزم

 ست؟رود، درست ا اینکه قسمت عمده تلفات آب، به صورت تعرق گیاهی از دست می

های هوایی برگ با  شود، بسته به مناطق اقلیمی مختلف از طریق روزنه درصد آبی که توسط ریشه گیاه جذب می 95تا  43. بله

عنوان راهکاری عملی به منظور کاهش تبخیر و تعرق، نیاز آبی گیاه، به  ها، به بنابراین با احداث بادشکن. رود تعرق از دست می

 .یابد و دوره آبیاری نیز کمتر خواهد داشت زیادی مرتفع و کاهش میخصوص در مناطق خشک تا حد 

ها برای  بادشکن. شود باید توجه داشت که افزایش جزیی رطوبت خاک، موجب افزایش چشمگیری در عملکرد محصول می

 .نظوره و درآمدزا نیز باشدتواند عالوه بر کاهش تبخیر و تعرق، چندم کشاورزان، باغداران و مرتعداران با کمترین هزینه اجرا، می

 شوند؟ می( معیشت جایگزین)ها از چند طریق باعث ارتقای سطح درآمد روستاییان  بادشکن

درصدی راندمان محصول در واحد سطح، کاهش مصرف سموم  73گانه زیست محیطی، افزایش  43عالوه بر کاهش معضالت 

الرشد  های مثمره و سریع احداث بادشکن، با گونه( هزینه تولید است که همه موارد به نوعی، باعث کاهش)کشاورزی و تولید چوب 

 .و با فروش میوه، بهترین درآمد جایگزین برای روستاییان خواهد بود

 شوند، لطفاً توضیح دهید؟ طور غیرمستقیم نیز باعث افزایش درآمد کشاورزان می ها به گفتید، بادشکن

ها، باعث تنوع در جانوران شکاری  شوند، چرا که ایجاد آنها در اطراف مزارع و باغ میها باعث کاهش مصرف سموم کشاورزی  بادشکن

صورت مانع یا  ها به بادشکن. یابد ها، غلظت فسفات کاهش می آب از بادشکن از سویی دیگر هنگام گذر زمین. شود ها می و پارازیت

. دهند های غیرآلی را تحت کنترل قرار می ها و یون ز آالیندهکنند و توزیع مکانی بسیاری ا زمین شیمیایی عمل می -یک سد زیست 

طور غیرمستقیم افزایش  تنها به های مربوطه و البته تولید محصوالتی ارگانیک، نه پاشی و هزینه ها، با حذف سم بر اثر وجود بادشکن

ریزی، فرهنگ سازی و  توان با برنامه میپس . تر نیز خواهیم داشت درآمد کشاورزان را به همراه دارند، بلکه محیط زیستی سالم

 ./ترویج و آموزش استفاده صحیح از آب، بحران را از بین برد

/news/fa/ir.iana.www//:http08656/43D%-4%D%AA4%A7-93 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/34651/80-%D8%AA%D8%A7-90


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

4۱ 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  نجات دادنجات داد    های زاگرس را از آفتهای زاگرس را از آفت  بارندگی، جنگلبارندگی، جنگل

هزار هکتار از اراضی زاگرس به خاطر قارچ زغالی و  603یک میلیون و : ها گفت مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل

 .نداشته باشیم های سال گذشته کمک کرد که امروز این آفات را سوسک چوبخوار دچار خسارت شدند که خوشبختانه بارندگی

 .کند باید شناسایی و وزن آنها مشخص شود عواملی که منابع طبیعی را تهدید می: اظهار کرد بهمن افراسیابی  

ای در  ها از جمله عوامل تهدید هستند و برای بحث دام سیاست ویژه وی با بیان اینکه چرای بیش از حد دام و آفات و بیماری

ها تشدید شده و باعث ایجاد خسارات زیادی به منابع  به دلیل تغییرات اقلیمی آفات و بیماری: دادسازمان اتخاذ شده است، ادامه 

 .طبیعی کشور شده که وظیفه ما کنترل این آفات است

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه با شناخت عوامل تهدید کننده  مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل

رویکرد سازمان این : نشینان نیز توجه ویژه شود، افزود نابع طبیعی را مدیریت کرد البته در کنار آن باید به نیاز جنگلتوان م می

است که یک نقش اساسی و کلیدی برای مردم تعریف شود و در انجام امورات باید بخش اساسی را به مردم واگذار و مشارکت آنان 

رد آفات در کل کشور دستورالعمل نوشته شده که باید در کمیته تخصصی سازمان مصوب برای شش مو: وی گفت.را جدی بگیریم

های مرتعداری تهیه شود، بیان  هزار هکتار در لرستان مرتع وجود دارد که باید برای آن طرح 443افراسیابی با اشاره به اینکه  .شود

تواند سیستم پایدار ایجاد کند تا حفاظت  پروژه و سیاست پایدار می ای انجام شود چرا که یک ها نباید جزیره هیچ کدام از پروژه: کرد

 .های منابع طبیعی ایجاد شود در درون طرح

جلوگیری از انجام کارهای عمرانی که مربوط به توسعه کشور و : های جنگلی گفت های عمرانی در عرصه وی درباره اجرای پروژه

ای را  هایی که قصد انجام یک پروژه یری و اجرای قانون تعیین شده و باید دستگاهلرستان است عاقالنه نیست بلکه روشی برای پیگ

دارند نقشه را به منابع طبیعی ارائه دهند تا این سازمان نیز خسارات زیست محیطی را تعیین کند تا در صورت ندادن خسارت 

 .جلوی انجام کار گرفته شود

/news/fa/ir.iana.www//:http08704D%/4%A4%D4%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  خاک در راه استخاک در راه است/ / خوزستانی ها مراقب باشندخوزستانی ها مراقب باشند

ر روزهای آینده ای، نسبت به وقوع پدیده گرد و خاک در استان د اداره کل مدیریت بحران خوزستان با صدور اطالعیه

 .هشدار داد

با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی : به گزارش ایسنا، در این اطالعیه خطاب به فرمانداران شهرستان های خوزستان آمده است

خوزستان، وزش بادهای قابل مالحظه تا نسبتا شدید روی استان خوزستان و جنوب کشور عراق پیش بینی می شود و در پی آن، 

ید ناشی از برخاستن گرد و خاک و انتشار آن در نیمه غربی و جنوبی استان در ساعاتی از روزهای یکشنبه تا سه شنبه، کاهش د

اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نسبت به اتخاذ تمهیدات الزم، اطالع رسانی به شهروندان به ویژه .انتظار می رود

یادان، کشاورزان، مسافران، دامداران، عشایر، ساکنان مناطق در معرض خطر و مناطق با بیماران تنفسی، کودکان، سالمندان، ص

احتمال وقوع تندباد جهت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مانند عدم خروج غیرضروری از منزل و محل کار و تقلیل فعالیت بدنی در 

ر فضای باز، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مقابله با گرد و روزهای گرد و غبار، استفاده از ماسک مناسب در مواقع قرار گرفتن د

غبار و سایر تدابیر الزم جهت پیشگیری یا کاهش آثار حوادث احتمالی اقدام الزم معمول و گزارش اقدامات انجام شده را به این 

 .اداره کل ارسال کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http08733D%/4%D%AE9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34700/%D8%AE%D9%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

45 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  درصدی سطح آتش سوزی های مراتع و جنگل های کشور درصدی سطح آتش سوزی های مراتع و جنگل های کشور   0202کاهش کاهش 

ا پایان مرداد سطح آتش سوزی مراتع و جنگل ها از فروردین ت: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشورگفت-ایرنا-کرج

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت 15امسال 

خداکرم جاللی روز یکشنبه درحاشیه بازدید از تعداد دیگری از طرح های عمرانی استان البرز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار 

رت گرفت که این رقم در مقایسه با یکهزار فقره آتش سوزی در مراتع و جنگل های کشور صو 605در این مدت یک هزار و : داشت

 . درصد کاهش داشته است 4موردی سال گذشته  060و 

هکتار آن مرتع، یک  445هزار و  6ماه دچار آتش سوزی شده است  5هکتار جنگلی که در این  846هزار و  66از : وی بیان داشت

 . اراضی مشجر بوده است 640هزار و  0هکتار جنگل دست کاشت و  495هکتار جنگل،  740هزار و 

درصد علل آتش سوزی ها ناشی از بی  95: وی یکی از عوامل آسیب رسان به جنگل ها و مراتع را آتش سوزی دانست و افزود

 . احتیاطی و عوامل انسانی است

وان کرد و اظهار جاللی، پنج درصد علت آتش سوزی در مراتع و جنگل ها را عوامل طبیعی همچون رعد و برق و گرمایش زمین عن

 .  گرمایش زمین در سال های اخیر یکی از عوامل آتش سوزی درمراتع بوده است: داشت

درجه در طول سال  4سال گذشته حداقل  53این امر نشان می دهد که دمای هوای کشور تقریبا نسبت به : وی ادامه داد

این تمهیدات برای رسیدن : یده آتش سوزی اشاره کرد و گفتجاللی به تمهیدات اندیشیده شده برایمقابله با پد. گرمترشده است

 . هرچه سریعتر به محل وقوع آتش و مهار آن است که به همین منظور ضمن آموزش از کمک های مردمی استفاده می کنیم

ایمان باشیم به رغم با تجهیز ناوگان زمینی برای اطفای حریق توانستیم از نظر امکانات تا حدودی پاسخگوی نیازه: وی اظهار داشت

 . اینکه هنوز کمبودهایی وجود دارد

استفاده از ناوگان هوایی در مناطق : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به استفاده از امداد هوایی برای مهار آتش سوزی ها، گفت

ان مدیریت بحران کشور توانستیم با براین اساس با کمک سازم: وی افزود.  صعب العبور و کوهستانی ازاهمیت باالیی برخوردار است

 . استان پرحادثه بالگرد مستقر شد 68وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح قراردادی منعقد کنیم و امسال در 

 . استقرار این بالگردها موجب شد تا در کوتاه ترین زمان برای مهار آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اقدام شود: جاللی گفت

است که به صورت رایگان در سراسر  6538یکی از بهترین راه ها برای اطالع از آتش سوزی ها استفاده از سامانه :دوی ادامه دا

 . را اطالع دهند... کشور راه اندازی شده و مردم می توانند مسایل مربوط به حریق، آتش سوزی و

د گزارش های مربوط به تخریب منابع طبیعی، تصرف، مردم می توانن: رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت

با توجه به عنایات مقام معظم رهبری ، دولت و مجلس : وی گفت. را از طریق این سامانه اطالع رسانی کنند... قاچاق چوب، ذغال و

عی و کاهش به موضوع منابع طبیعی و فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی در مجموع وضعیت حفاظت از عرصه های طبی

آتش سوزی های صورت گرفته در جنگل های کشور بیشتر به : جاللی اظهار داشت. آسیب ها در این بخش رو به بهبودی است

 . خاطر بی احتیاطی چوپانان، گردشگران و افرادی که نیاز به روشن کردن آتش دارند ایجاد می شود

/News/fa/ir.irna.www//:tpht44408667/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  تخریب جنگل ها، علت اصلی بروز سیل در شمال کشور است تخریب جنگل ها، علت اصلی بروز سیل در شمال کشور است 

بهره برداری بی رویه و تخریب جنگل : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت -ایرنا -ساری

 . ، علت اصلی جاری شدن سیل در این مناطق استهای شمال کشور

براساس برنامه مقرر : به گزارش ایرنا، علی محمد شاعری روز یکشنبه در حاشیه بازدید از جنگل های نکا در جمع خبرنگاران افزود

 . درصد از بهره برداری از جنگل های شمال کم شود 43ساله ساالنه حداقل  5شد تا در یک دوره 

همچنین مقرر شد تا پایان برنامه ششم بهره برداری صنعتی از جنگل های شمال به صفر رسیده و چوب مورد نیاز از : وی افزود

 .طریق گونه های سریع الرشد و زراعت چوب ، واردات چوب و جنگل کاری های دست کاشت تامین شود

ا احیا شود، تجدید حیات و حفاظت شود چون هدف از تنفس جنگل این است که به جنگل ها فرصت دهیم ت: شاعری اظهار داشت

 .جنگل های شمال در حال نابودی است و سیل های متعدد در شمال کشور از پارک ملی گلستان تا آستارا را شاهد هستیم

مساحت جنگل های شمال از : هزار هکتار از جنگل های شمال مخروبه است، یادآور شد 633این نماینده مجلس با بیان اینکه 

سال آینده جنگلی  43هزار هکتار رسیده است که اگر این مساله ادامه یابد در  933هزار هکتار به یک میلیون و  433لیون و می0

شاعری، جنگل را از سرمایه های عظیم کشور است که باید حفظ شود و در کنار آن از بهره برداری بی رویه که .نخواهیم داشت

 .ده است، جلوگیری شودباعث کاهش مساحت و کیفیت جنگل ها ش

تاکید بر این است که درجنگل های شمال طرح های آبخیزداری با : نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی گفت

 .دقت و گسترده در دستور کار قرار گیرد و به مرحله اجرا در آید که خود جنگل، در مناطق شیب دار خاصیت آبخیزداری دارد

برداری از جنگل های شیبدار در بسیاری از کشورهای دنیا مثل ژاپن و چین قطع شده است چون عمق خاک این بهره : وی افزود

 .جنگل ها کم است و این جنگل ها نمی توانند روان آبها و باران های سیل آسا را نگه داشته و از جاری شدن آن جلوگیری کنند

احیای جنگل های مخروبه، حفاظت جنگل های موجود و کاهش بهره  باید جنگل های شمال حفظ شود و راهی جز: شاعری گفت

 . برداری وجود ندارد و باید با ایجاد پارک های جنگلی و احیای جنگل ها در این راستا تالش شود

/News/fa/ir.irna.www//:http44408606/ 
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  کشمشکشمش/ / انگورانگور
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  بازار و قیمت هابازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱61۲62۳:  تاریخ

صادرات دام به کشورهای صادرات دام به کشورهای / / هزار تومانهزار تومان  2020گوشت گوسفندی کیلویی گوشت گوسفندی کیلویی / / تومانتومان  75117511قیمت هر کیلوگرم مرغ قیمت هر کیلوگرم مرغ   

  عربی ادامه داردعربی ادامه دارد
با توجه به وفور مرغ گرم و گوشت در بازار، متوسط قیمت متوسط هر کیلو مرغ در : معاون وزیر کشاورزی در امور دام گفت 

 . هزار تومان است 06تا  03تومان و الشه گوشت گوسفندی کیلویی  7433ها  فروشی خرده

در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با  ، حسن رکنی پیش از ظهر امروزخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

یمسکو وزیر کشاورزی رومانی در تهران در مورد تنظیم بازار مرغ و گوشت به ویژه با نزدیک شدن ایام محرم و افزایش مصرف برای 

تومان بوده که برای  833هزار و  6بار  فروشی مرغ در میادین میوه و تره صبح امروز قیمت عمده: های عزاداری و نذورات گفت هیئت

 .درصد باالتر از این قیمت به مردم عرضه شود 63فروشی باید  خرده

 7هزار تومان رسیده، درست نیست و قیمت آن به طور میانگین به  4گویند مرغ در بازار به کیلویی  اینکه برخی می: وی تأکید کرد

 .طی دو هفته گذشته، افزایشی نبوده استتومان کاهش یافته است، چرا که شرایط قیمت مرغ  433هزار و 

ریزی انجام شده، مشکلی برای  با توجه به جوجه: رکنی با اشاره به افزایش مصرف گوشت مرغ برای ماه محرم نیز خاطرنشان کرد

 .شود تأمین مرغ مصرفی در ماه محرم وجود ندارد و مرغ هر روز به بازار عرضه می

در صورت : ز وجود ذخایر کافی و در دسترس مرغ از محل تولید داخلی اطمینان داد و گفتمعاون وزیر کشاورزی در امور دام ا

 .لزوم، مرغ سرد هم توسط شرکت پشتیبانی امور دام به فروش خواهد رسید

د هزار تن دام از ارمنستان وار 663شود  میلیون رأس دام سبک در کشور شنیده می 63رکنی در پاسخ به اینکه با توجه با وجود 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید  443در سطح کالن : کشور شده، به صورت تلویحی این موضوع را رد یا تأیید نکرد و گفت

 .درصد میزان تولید هر سال داریم 63هزار تن نیاز به واردات یعنی  43کنیم که  می

هر : شود، تصریح کرد کشورهای مختلف وارد میوی با اشاره به اینکه معموالً بخش عمده گوشت وارداتی به صورت منجمد از 

تواند گوشت را به ایران وارد کند و این مسئله منحصر به گوشت گاو  کشوری که با ضوابط بهداشتی ما تطبیق داشته باشد، می

 .های سبک هم باشد نیست و ممکن است در دام

به نزدیکی برخی کشورهای همسایه امکان تأمین گوشت  وی در مورد واردات گوشت از ارمنستان اینگونه توضیح داد که با توجه

 .شود گرم هم از این کشورها وجود دارد که اکنون نیز بخش اندکی از گوشت گرم توسط واردکنندگان تأمین می

بق برنامه ها، ط رکنی به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به جمعیت انبوه دامی در کشور و نیاز به تأمین خوراک و چرای این دام

 .هزار رأس دام، صادر نماییم 943بینی کردیم که  میلیون رأس دام را کم کنیم و امسال پیش 0باید ساالنه 

صادرات روال عادی خود را به : معاون وزیر امور کشاورزی در امور دام در مورد توقف صادرات دام به کشورهای همسایه هم گفت

 .کند تری دام سبک و کوچک ما هستند، طی میویژه به کشورهای حوزه خلیج فارس که مش

مشکلی در مورد قیمت گوشت صادراتی نیست و فضاسازی : او در مورد قیمت باالی گوشت صادراتی در بازارهای خارجی هم گفت

 .دارددهند، تأثیری بر صادرات ما ندارد و چه گوشت گوسفند و گوشت گوساله به اندازه کافی در کشور وجود  منفی که انجام می

http://www.farsnews.com/
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رکنی همچنین در مورد قیمت باالی فروش دام زنده نیز این گونه توضیح داد که تولیدکنندگان ما طی دو سه سال اخیر در خط 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 63هزار تومان ثابت بوده است که امسال  66اند و قیمت هر کیلوگرم دام زنده  ضرر پیش رفته

رسد، که او  هزار تومان به فروش می 68هزار تومان،  64راض کرده و گفتند، اما دام زنده به جای خبرنگاران به معاون حجتی اعت

های واسط بدشان  شود که ممکن است برخی حلقه فروشی و در میادین انجام می هزار تومان به صورت عمده 64این قیمت : گفت

 .اند هزار تومان را درنظر گرفته 68های جانبی تا رقم  به هزینه نیاید به افزایش قیمت دامن بزنند، قاعدتاً فروشندگان با توجه

قیمت عرضه الشه در : معاون وزیر جهاد کشاورزی و امور دام همچنین در مورد قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار هم گفت

دارد و همچنین هر کیلو  هزار تومان است که در قطعات خاص، قیمت خاص خود را 06تا  03مراکز عمده دام سبک هر کیلو 

 .شود هزار تومان عرضه می 05تا  03گوشت گوساله بین 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953649333574 
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 بازار و قمیت ها 
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  تومان رسیدتومان رسید  71117111قیمت به قیمت به / / ثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازار

 .باتوجه به مازاد تولید و کاهش صادرات احتمال کاهش قیمت مرغ در بازار وجود دارد: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری بدون تغییر در : ، نرخ جدید مرغ در مراکز خرده فروشی را اعالم کرد و گفتجوان

 .تومان است 633هزار و  7هزارتومان ومرغ آماده به طبخ درب واحد های صنفی  5مقایسه با هفته گذشته 

تومان به  633هزار و  7تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  633هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

فرارسیدن عید غدیر نمی تواند تاثیری در : یز افزودیوسف خانی درباره شرایط بازار مرغ در آستانه عید سعید غدیر ن.فروش می رسد

 .مازاد تولید و کاهش صادرات احتمال کاهش نرخ مرغ وجود دارد شرایط بازار داشته باشد چرا که به 

ه به بهبود با توج: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه تا اواخر مهر ماه امکان افزایش قیمت مرغ در بازار وجود ندارد، ادامه داد

 63روابط ترکیه و روسیه میزان صادرات به سبب کیفیت باال و قیمت پایین سایر رقبا کاهش یافته از این رو احتمال کاهش قیمت 

 .درصدی قیمت به سبب مازاد تولید وجود دارد 65الی 

شود که  بینی می غییری نداشته اما پیشنرخ انواع ماهی در مقایسه با هفته های گذشته ت: وی درباره شرایط بازار ماهی تصریح کرد

 .از اواسط مهر ماه با صید جدید برخی انواع ماهی قیمت ها افزایش یابد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5746865D%/4%D%AB4%A4%D4% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  نرخ مرغ به ثبات رسیدنرخ مرغ به ثبات رسید/ / تحوالت بازار مرغ و ماهیتحوالت بازار مرغ و ماهی

 .رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات قیمت مرغ و کاهش برخی انواع ماهی در بازار خبر داد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با

آماده به طبخ، تحویل درب واحد  امروز نرخ هر کیلو مرغ : از یک ماه اخیر در بازار خبر داد و گفت مرغ  از ثبات قیمت  جوان

 .تومان است 433هزار و  5تومان و مرغ زنده درب مرغداری  733هزار و  7خرده فروشی تومان، درب  53هزار و  7صنفی 

تومان  733هزار و  7تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ 733هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلوگرم ران مرغ با کمر 

در اوایل و اواخر هفته به سبب افزایش تقاضا با : ی یابد، افزودیوسف خانی با بیان اینکه در اوایل و اواخر هفته تقاضا افزایش م.است

 .تومانی قیمت مواجه هستیم که این روند در اواسط هفته به روال عادی خود باز می گردد 433الی  633تلورانس افزایش 

 68هزار تومان،کپور  49در حال حاضر نرخ شیر جنوب : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص تحوالت بازار ماهی بیان کرد

هزارتومان،  4هزار تومان، آزاد دزفول  68تومان، سفید پرورشی  533هزار و  68هزارتومان،قزل آال  69هزارتومان،تیالپیا وارداتی 

 .هزار تومان است 66هزار تومان و سرخو  04هزار تومان، راش  44هزار تومان، شوریده  43هزارتومان، حلوای سیاه  67هامور 

ته وی نرخ برخی انواع ماهی اعم از آزاد دزفول، هامور، حلوای سیاه،شوریده و سرخو در مقایسه با ماه گذشته کاهش و قزل آال به گف

 .کاهش قیمت را تجربه کرده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5779909D%/4%D%AA4%D%AD9 
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  هاها  سیاستسیاستبرنامه و برنامه و 
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  شودشود  ای روسیه عرضه میای روسیه عرضه می  فروشگاه زنجیرهفروشگاه زنجیره  01110111محصوالت کشاورزی ایران در محصوالت کشاورزی ایران در 

رئیس شرکت فروشگاه های زنجیره ای ایکس فایو روسیه در مذاکره با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی برای انعقاد 

 .ای بلندمدت با هدف عرضه تولیدات ایرانی به ویژه میوه و سبزی تازه در شعبه های این فروشگاه اعالم آمادگی کردقرارداده

رئیس شرکت فروشگاه های زنجیره ای ایکس فایو روسیه در مذاکره با قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی 

لیدات ایرانی به ویژه میوه و سبزی تازه در شعبه های این فروشگاه برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با هدف عرضه تو

 . اعالم آمادگی کرد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی در 

فایو به سرپرستی نائوف رئیس این شرکت، ضمن تاکید بر کیفیت خوب مذاکره با هیاتی از مدیران فروشگاه های زنجیره ای ایکس 

تولیدات ایرانی در عرصه های مختلف از جمله غذایی و باغی که به بازار های کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه صادر می 

 .شود، زمینه همکاری ها در این حوزه را گسترده خواند

برگزار شد، با اشاره به اینکه تشکیل یک کنسرسیوم مشترک می تواند زمینه ساز همکاری مهرفرد در این نشست که روز چهارشنبه 

 .باید برنامه های مرحله ای با ایکس فایو تدوین شود تا بتوان گام های اصلی را در این زمینه برداشت: های بازرگانی باشد، افزود

نداردها و همچنین برنامه بیشتر شدن تولیداتی که نیاز به آب افزایش محصول با حفظ کیفیت مطابق استا: وی همچنین اظهار کرد

 .کمتری دارند در دستور کار ایران قرار دارد

کیلوگرم جهانی است، جایگاه برتر جمهوری  75کیلوگرم در برابر شاخص  433مهرفرد با اشاره به اینکه مصرف سرانه میوه در ایران 

ه محصوالت دیگر را نقطه قوت پایدار ماندن همکاری های مطمئن بازرگانی خارجی اسالمی در این حوزه و همچنین تولیدات انبو

در ادامه نشست، نائوف مدیر ارشد ایکس فایو و رئیس هیات روسی با تاکید بر اینکه این شرکت با .ایران در این عرصه برشمرد

های مختلف روسیه فعالیت رو به توسعه ای دارد، یکهزار فروشگاه زنجیره ای متکی به شبکه گسترده ای از واردات و فروش در شهر

شرکت برتر روسیه قرار دارد و با شرکت های بزرگ  63سال سابقه کار از نظر حجم در آمد در جمع  43ایکس فایو با وجود : گفت

 43ای تصاحب وی همچنین با اشاره به هدف گذاری این شرکت بر.و پرسابقه از جمله گاز پروم در حوزه در آمدی رقابت می کند

با توجه به اینکه تحریم های متقابلی بین روسیه و غرب وجود : درصد بازار مصرف روسیه و گشایش شعبه های بیشتر، اظهار کرد

کرانه )دارد، واردات از آمریکا و کشورهای اروپایی را قطع کرده و در صدد جایگزین هستیم که می توانیم بندر آستراخان روسیه 

همکاری های سیاسی : نائوف تاکید کرد.را برای واردات محصوالت و تولیدات ایرانی به فهرست خود بیافزائیم( شمال غربی خزر

خوب ایران و روسیه و همچنین روابط رو به رشد اقتصادی دو کشور می تواند زمینه ساز افزایش همکاری ها در حوزه بازرگانی 

وی در پایان ضمن ابراز عالقه .ین حوزه صادرات از ایران به روسیه وجود داردمحصوالت باغی و سبزی ها شود که هم اکنون نیز در ا

برای دریافت برنامه زمانی کشت، برداشت و عرضه محصوالت در ایران گفت که با تنظیم قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی تقویم 

در ادامه همچنین .زار گانه ایکس فایو فراهم می شودواردات هفتگی و تولیدات تازه، امکان فروش میوه های ایرانی در شعبه های ه

، برنامه های (پائیزه)در باره اولویت های دریافت محموله های جالیزی به ویژه خیار و گوجه فرنگی برای ایکس فایو از ماه نوامبر 
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و افزایش همکاری ( اکتبر)ه میالدی ادامه مذاکرات برای انعقاد قراردادهای بلندمدت، سفر هیاتی از این شرکت به ایران در ماه آیند

هیات جهاد کشاورزی ایران با هدف انجام مذاکرات گسترده در این حوزه با طرف های روسی از جمله برای افزایش .ها بررسی شد

 .همکاری های بازرگانی به مسکو سفر کرده است

های خصوصی بویژه در حوزه بازرگانی از جمله  قراردادها و توافق های دو سال گذشته مسکو و تهران برای گسترش همکاری بخش

صادرات سبزیجات تازه و محصوالت باغی به عنوان نیاز اول روسیه، مسیر صادرات انبوه میوه های ایرانی را به این کشور باز کرده 

دراتی ایران به روسیه به اکنون کیوی، سبزیجات تازه، انواع فلفل دلمه، هندوانه، کلم و کلم بروکلی از پر حجم ترین اقالم صا.است

که در بسیاری از « اوشان»شمار می رود که افزون بر توزیع در بازارهای محلی، توسط فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مانند 

 .شهرهای این کشور و دیگر کشورهای جهان نمایندگی دارد، عرضه می شود

میلیون نفری خود را  687خش اصلی نیازهای جمعیت حدود روسیه به علت موقعیت جغرافیایی و سردسیری بسیاری از مناطق، ب

در این بخش از خارج و حتی کشورهای بسیار دور دست تامین می کند که این مساله سبب افزایش قیمت ها می شود، اما با توجه 

ایرانی با بهای کمتری به نزدیکی با ایران و وجود مسیرهای کوتاه ترکیبی آبی زمینی از خزر و همچنین هوایی، اقالم صادراتی 

از سوی دیگر، ایران و روسیه چندی پیش در تهران قرارداد گذرگاه سبز گمرکی را امضا کردند که بر اساس آن برای .عرضه می شود

تامین نیازهای روزانه میوه و سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و آبزیان این کشور، ساده سازی مقررات گمرکی برای صادر کنندگان 

 .ی اجرا خواهد شدایران

/news/fa/ir.iana.www//:http08568D%/9%45%D4%D%AD4%B5%D9%4 
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

نقش جهاد سازندگی در دوران نقش جهاد سازندگی در دوران / / ر عمل به اقتصاد مقاومتیر عمل به اقتصاد مقاومتیجهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه اجرایی دجهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه اجرایی د

  جنگ، از برگ های زرین دفاع مقدسجنگ، از برگ های زرین دفاع مقدس

یکی از برگ های زرین دفاع مقدس، نقش جهاد سازندگی در مهندسی رزمی دوران جنگ بود و این که تا چه حد توانستیم این 

 .روی این موضوع متمرکز شویمنقش را به نسل فعلی منتقل کنیم، جای تردید وجود دارد و ضروری است که 

جهاد در حوزه های مختلف نقش مهمی ایفا کرد و کار بزرگی در روستاها و آبادانی  :معاون اول رییس جمهوری گفت

 .انجام داد

به گزارش ایانا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در بیست وهشتمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد که در 

: ایش های صدا و سیما برگزار شد، با بیان این که نقش جهاد در عمران و آبادانی کشور بر کسی پوشیده نیست، تأکید کردمرکز هم

 .جهاد در حوزه های مختلف نقش مهمی ایفا کرد و کار بزرگی در روستاها و آبادانی انجام داد

زندگی در مهندسی رزمی دوران جنگ بود و این که تا چه یکی از برگ های زرین دفاع مقدس، نقش جهاد سا: جهانگیری ادامه داد

 .حد توانستیم این نقش را به نسل فعلی منتقل کنیم، جای تردید وجود دارد و ضروری است که روی این موضوع متمرکز شویم

عنوان سنگرسازان  از آنها به( ره)به نقش جهاد در جنگ بسیار پرداخته شده است و امام ( ره)در سخنان امام : وی همچنین گفت

 .بی سنگر تعبیر کرده اند و حتی گفتند که نقش جهاد کمتر از نقش نیروهای نظامی نبود

دستاوردهای جهادسازندگی در آبادانی یا مهندسی جنگ و جبهه تنها به دلیل انقالبی بودن : معاون اول رییس جمهوری یادآور شد

 .در جهاد و جهادگران بود این نهاد نبود، بلکه ناشی از تفکر و اعتقاد حاکم

فرهنگ، مدیریت، تفکر و بینش جهادی بود که می توانست بسیاری از ناممکن ها را ممکن و راه های دشوار را به : جهانگیری افزود

مدیریت : وی مدیریت جهادی را مدیریتی سالم، ایثارگر، سخت کوش، سریع العمل،خالق و نوآور دانست و گفت. خوبی طی کند

 .ما می توانیم است( ره)قط یک کار معمولی نیست، مدیریت جهادی در کالم امام جهادی ف

 از واردات گندم بی نیاز شدیم/ کاهش سطح زیر کشت با افزایش بهره وری

باید به وزارت جهاد : میلیون تن بوده است، اظهار داشت 6.7، واردات گندم به کشور حدود 94جهانگیری با بیان اینکه در سال 

 .میلیون تن رسیده است 66.5زی تبریک گفت که در سال جاری میزان خرید گندم از کشاورزان داخلی به کشاور

می توانیم مازاد آن را میلیون بوده که نه تنها ما را از واردات بی نیاز کرد، بلکه  68.5به گفته وی، میزان تولید گندم در سال جاری 

گاهی اظهارنظرهای نادرستی انجام می شود مبنی بر اینکه سطح زیر کشت : دمعاون اول رئیس جمهوری ادامه دا.صادر کنیم

هزار هکتار سطح زیر  433، 94افزایش یافته که منجر به افزایش تولید گندم شده است؛ اما باید بگویم که امسال نسبت به سال 

 بهره وری زمین استتقای کشت را کاهش دادیم تا در مصرف آب صرفه جویی شود؛ افزایش تولید گندم ناشی از ار

در سفر رهبر معظم انقالب به خوزستان این قول : هزار هکتار کشاورزی در دشت خوزستان گفت 553جهانگیری با اشاره به طرح 

داده شده است که ایشان موافقت کردند تا در راستای اجرای این طرح، یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی در اختیار 
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ظرفیت اشتغال در ایران بسیار باال است و باید کشور را توسعه دهیم، قدرت اقتصادی و رفاه مردم را باال : وی افزود.ر گیرددولت قرا

 .ببریم و این کار با سرمایه گذاری و تولید ممکن است

 92طرح مهم و کلیدی به عنوان اولویت های اقتصادی مقاومتی سال  051

تهیه شده  95طرح مهم و کلیدی به عنوان اولویت های اقتصادی مقاومتی سال  643ش از بی: معاون اول رییس جمهوری گفت

 .است که بر همین اساس دستگاه ها برنامه های مهمی در دستور کار خود دارند

ه گانه به حرکت واداشتن تولید در بخش های کشاورزی و صنعتی کشور و توسع 643یکی از مهم ترین اهداف طرح های : وی افزود

امروز همه برای توسعه و رشد تولید در کشور به صحنه آمده اند و شاخص ها نشان دهنده : وی همچنین اظهار داشت.صادرات است

 .رشد و حرکت در زمینه تولید است

: معاون اول رییس جمهوری با بیان این که بیشتر طرح های اقتصاد مقاومتی متعلق به جهاد کشاورزی است، یادآور شد

 .ورزی بهترین عملکرد را بین سایر دستگاه ها داشته استجهادکشا

باید بپذیریم که همچون گذشته به مدیریت جهادی نیاز داریم؛ چرا که ایران با چالش های جدی در زمینه : جهانگیری تصریح کرد

ا همان ماهیت انجام های مختلف رو به رو است، ممکن است شکل مدیریت جهادی نسبت به دوران جنگ متفاوت باشد اما باید ب

جمع بندی رسیدند،  دشمنان نظام اسالمی بعد از تجربه هشت سال دفاع مقدس ملت بزرگ ایران به این: وی خاطرنشان کرد. شود

ملتی که قادر است در آغاز پیروزی انقالب با جنگ ناخواسته ظالمان رو به رو شود و پس از هشت سال مقاومت از جنگ سرافراز 

 .این ملت جنگ آزموده دیگر نمی توان وارد عملیات نظامی به آن معنا شد بیرون آید، با

می زنند که بدون امروز گروه های تکفیری در کشورهای اسالمی دست به کشتار : وی به شرایط پیچیده منطقه اشاره کرد و گفت

که به عنوان راهی نو برای آزادی انسان ها  نخست این که اسالم رحمانی: تردید راه اندازی این گروه ها با دو هدف انجام شده است

 توسط ملت ایران به دنیا ارائه می شود، چهره خشن از آن نشان دهند و همزمان، با ایران هراسی، امنیت ایران را به مخاطره اندازند

ر منطقه است و سردار معاون اول رییس جمهوری در ادامه این نکته را یادآور شد که به فضل خداوند امروز ایران امن ترین کشو

 .سلیمانی عزیز فرد شاخصی است که تمام ملت ایران و مسلمانان دنیا به او افتخار می کنند

آنها : رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین به سابقه تحریم های اقتصادی دشمنان علیه ایران اشاره کرد و گفت

با یک برنامه تنظیم شده اجازه صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت را به ایران . را نشانه رفته اند( نفت)درآمدهای اصلی ایران 

  .حمل و نقل را تحریم کردند و محاصره دریایی برای ایران پیش بینی کرده بودند. ندادند و می خواستند آن را به صفر برسانند

شت که نتیجه این شد ایران در شرایط سخت اقتصادی در این هنگام برخی سوء مدیریت های داخلی وجود دا: جهانگیری ادامه داد

  .قرار گرفت؛ اما در جبهه دیپلماسی کشور این توطئه ها خنثی شد

این سیاست ها تنها : وی به ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب در این شرایط اشاره کرد و اظهارداشت

  .است که اقتصاد کشور در مقابل تکان های بیرونی مقاومت کندبرای زمان تحریم نبود، بلکه هدف این 

بر این اساس باید اقتصاد کشور به ظرفیت های داخلی متبلور باشد که در همین راستا : معاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد

ما باید قادر باشیم . رآفرین باشدساله بویژه در دوران دفاع مقدس و نیروی انسانی جوان و پرنشاط می تواند کا 04تجربه مدیریت 

 .نیازهای داخلی کشور را تأمین کنیم و حداقل کاالهای اساسی در کشور تولید شود



   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

57 
 

کشور اطراف ایران است که برخی راه دریایی نداشته و  65: جهانگیری با تأکید بر توجه به ظرفیت های جغرافیایی کشور افزود

 .توان از این فرصت استفاده کرد چاره ای جز عبور از ایران ندارند که می

ما باید تولیدات خود را صادر و به بازارهای : وی یکی دیگر از اهداف سیاست های اقتصادی مقامتی را برونگرایی اعالم و تصریح کرد

 . بین المللی ارائه کنیم، فناوری های روز دنیا را جذب و اگر نیازی به منابع خارجی داریم از آن استفاده کنیم

اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی اقتصادی مردمی است، مردم باید : عاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کردم

 .در اقتصاد حرف آخر را بزنند، نقش ایفا کنند و کارها به آن ها واگذار شود تا استعدادشان را به کار بگیرند و تولید انجام شود

باید دولت و همه بخش های اقتصادی کشور به . مقاومتی یک اقتصاد دانش بنیان و عدالت بنیان است اقتصاد: جهانگیری ادامه داد

 . صحنه بیاییند تا اقتصاد مقاومتی متبلور شود

ایشان فرمودند برنامه ششم و بودجه ساالنه باید متکی بر اقتصاد : وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقالب در این زمینه گفت

 .ی باشدمقاومت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  ها برای ورودی های جدیدها برای ورودی های جدید  جدول رشتهجدول رشته/ / رشته ارشد دانشگاه آزاد مجاز شدرشته ارشد دانشگاه آزاد مجاز شد  4۸14۸1

 -96منحصرا برای ورودی های سال تحصیلی  -وزارت علوم فهرست رشته های مصوب جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

 .و پس از آن را اعالم کرد 95

منحصرا برای ورودی های سال  -وزارت علوم فهرست رشته های مصوب جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

 . را اعالم کردو پس از آن  92 -91تحصیلی 

منحصرا برای ورودی های سال تحصیلی  -به گزارش ایانا، فهرست رشته های مصوب جدید مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 

 .و پس از آن توسط وزات علوم اعالم شد 95 -96

ی، علوم پایه، هنرو رشته گرایش در مطقع کارشناسی ارشد در گروه های علوم انسانی، فنی و مهندس 843دراین فهرست حدود 

 .معماری اعالم شده است که بیشترین تعداد رشته گرایش ها به گروه علوم انسانی اختصاص دارد

رشته گرایش در  69رشته گرایش در گروه فنی و مهندسی، حدود  639رشته گرایش در گروه علوم انسانی، حدود  088حدود 

 .و معماری قرار داردرشته گرایش در گروه هنر  5گروه علوم پایه و حدود 

 .به تصویب رسیده است  95شهریور  46تمام این رشته گزاریش های مذکور در تاریخ 

/news/fa/ir.iana.www//:http08707B%DB%/8%B%DB4%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱ شهریور 2۲: تاریخ

از کشاورزان کم سواد، نمی شد انتظار مدیریت از کشاورزان کم سواد، نمی شد انتظار مدیریت / / ماندگی کشاورزی ایران شدماندگی کشاورزی ایران شد  اصالحات ارضی باعث عقباصالحات ارضی باعث عقب

  هیچ قانونی در آمریکا بدون نماینده کشاورزان تصویب نمی شودهیچ قانونی در آمریکا بدون نماینده کشاورزان تصویب نمی شود/ / داشتداشت

رین بخش اقتصاد آمریکا ت قوی. دلیل وابسته نبودن آن در زمینه محصوالت کشاورزی است اگر اقتصاد آمریکا قدرتمند است، به

هیچ قانونی در مجلس آمریکا . قانون آمریکا است که باید چهار سال غذای مردم آمریکا همیشه آماده باشد. همان کشاورزی است

یک از صنایع دیگر آمریکا در مجلس  هیچ. شود، مگر نماینده کشاورزان در آن حضور داشته و اظهار نظر تخصصی کند تصویب نمی

 .دارد، اما صنعت کشاورزی یک نماینده مستقل و قدرتمند در مجلس آمریکا داردنماینده ن

 فهیمه اکبری

مردی که . کند زده بر عصایی که زیر چانه دارد، لبخند بر لب، همچنان ایستاده و مقاوم جلوه می در اتاقک خانه زیبای خود تکیه

شود به  همان لبخند همراه با غرور وقتی صحبت از ورشکستگی صنایع می .توان از او به عنوان تاریخ تکنوکراسی در ایران نام برد می

گذار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مردی که  نشیند؛ رضا نیازمند، بنیان اش می شود و بر چهره سرعت تبدیل به غمی می

به کشور تنها بخشی از کارهای ... دن و سازی، مع آوردن صنعت فوالد، ماشین. بخشی از تاریخ صنعتی شدن کشور را رقم زده است

مردی است که هنوز دوست دارد با جان و دل برای احیای صنایع دست به کار شود، مردی که وقتی صحبت از ورشکستگی ارج 

ر در عصر یک روز تابستانی، میهمان مردی از تاریخ اقتصاد کشو "همشهری اقتصاد".کند اش را پاک می شود، آرام چشمان ترشده می

 .آن بخش از این مصاحبه خواندنی و مفصل را که به اظهارات نیازمند درباره بخش کشاورزی است را منتشر می کند "ایانا"اما . بود

****** 

ترین دلیل آغاز تحول  نظر شما مهم به. توان تاریخ شفاهی تکنوکراسی ایران نام گذاشت کتاب خاطرات شما را می

ترین دغدغه شما برای  رمان در روند توسعه صنعتی آنچنان که باید، موفق نشد؟ مهمصنعتی ایران چه بود و چرا کشو

 چاپ این کتاب چه بود؟

اصغر سعیدی به نام کتاب  هایی به قلم علی ها قبل مجموعه مصاحبه سال. من دغدغه خاصی برای چاپ کتاب خاطراتم نداشتم

. بیر انجمن مدیریت از من خواستند مجموعه خاطراتم را منتشر کنممهندس بیات، د. منتشر شده است "تاریخ تکنوکراسی ایران"

های من در دوران  ایشان معتقد بودند که تجارب و آموخته. ای بین من و مهندس بیات، منتشر شد این کتاب هم طی مصاحبه

این کتاب بیشتر حالت . رفته شودعنوان یک چراغ راه برای آنها در نظر گ تواند به گذشته نیاز روز مدیران صنعتی امروز است و می

درست است . دهم شود و من به آنها پاسخ می هایی است که از سوی مهندس بیات مطرح می مصاحبه دارد و مجموعه پرسش

 .ای برای چاپ کتابم نداشتم، اما دوست دارم نسل جدید با تاریخچه مدیریت صنعتی آشنا شوند دغدغه

 چرا؟

شوند به  دوست داشتم کسانی که وارد حوزه صنعت می. وند، نیاز دارند مدیریت صنعتی بدانندش کسانی که وارد حوزه صنعت می

ام، اما متأسفانه فرد دیگری در  این رشته یک رشته مخصوص است و من آن را خوانده. های مدیریت صنعتی آشنا شوند کاری ریزه

نعت کشورمان تغییر کرد، اما مدیران صنعتی نرفتند در این کنم از اینکه این همه ص این رشته تحصیل نکرده است و من تعجب می
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تنها خودشان نرفتند، بلکه کسی را هم نفرستادند در این رشته  ها نه کنم چرا مدیران کارخانه تعجب می. رشته تحصیل کنند

فیت باال تولید شود و کند که محصول با کی شناخت رشته مدیریت صنعتی کمک می. تحصیل کند تا علم و تجربه با هم تلفیق شود

های مختلفی را ارائه  اندازی شده است که تخصص های مختلفی در این دوره راه البته رشته. یک صنعت با رشد و توسعه همراه شود

ها  ام که آنچه مدیر صنعتی باید بداند به این کدام را ندیده کنند، اما من هیچ ها تحصیل می افراد بسیاری در این رشته. کند می

مثل اینکه صنعتگران به جای اینکه بهتر و . کنند ها بیشتر راجع به بازاریابی و تبلیغات صحبت می در این رشته. موخته باشندآ

 .تر تولید کنند، فقط به فکر فروش هستند، آن هم به هر قیمتی ارزان

 نظر شما به چه دلیل در صنعت کشورمان کیفیت جای خود را به فروش داده است؟ به

شود، صنعتتگر  عنوان صنعتگر در کشورمان از آنها یاد می بیشتر کسانی که به. رین دلیل آن نبود یک صنعتگر واقعی استت مهم

کنند، اما در مقابل، یک  ها بیشتر تمایل به تجارت دارند تا تولید، صنعتگر واقعی همیسشه به تولید و کیفیت فکر می این. نیستند

 .کند فکر میشک به سودآوری فروش  تاجر بدون

های اصلی، صنعتگر شدن تجار و بازرگانان بود، چگونه این  ای شما به وزارت اقتصاد رفتید، یکی از شاخصه در دوره

 مهم را رقم زدید؟

صورت رسمی از بازرگانان دعوت شد که اقدام به تولید کاالهایی  در آن دوره به. پیش آمد 83های اولیه دهه  بله، این اتفاق سال

 .کردند که آن را وارد میبکنند 

 چگونه؟

اف کندی، رئیس جمهوری وقت  وزیر ایران شد، به پیشنهاد جان در زمانی که امینی نخست. تر برگردم اجازه بدهید کمی به عقب

 برنامه اصالحات ارضی به روش آقای امینی مانند بالیی بود که زمینه. آمریکا و به تلقین شخص او اقدام به تقسیم اراضی کرد

 .عنوان یک اشتباه تاریخی یاد کرد توان از آن به می. وابستگی کشور به واردات گندم را مهیا کرد

 چرا؟

ها را از مالکان گرفت و در اختیار کشاورزان قرار داد، اما روی دیگر این ماجرا،  آقای امینی در ظاهر برای حمایت از کشاورزان، زمین

ها تقریباً  ها از مالکان گرفته شد، صاحبان سرمایه وقتی که زمین. الل کشاورزان بودهای استق نبود تخصص و مهیا نشدن زمینه

هیچ . از سوی دیگر، کشاورزان تسلط خاصی به کشت و فرایندهای تخصصی آن نداشتند. های خود را از دست دادند تمامی دارایی

بسیاری از . ره انبوه برای تأمین بذر سال آینده نیاز بوددر نتیجه به یک ذخی. عنوان بذر سال آینده نداشت ای به کشاورزی، ذخیره

کردیم نظام فئودالیته به پایان عمر خود  جوانان پرشور آن دوران مانند من از تقسیم اراضی بسیار خوشحال بودیم، زیرا تصور می

کردیم که آقای امینی به  میشدند، ما تصور  ترین ظالمان دوران شناخته می عنوان بزرگ در آن زمان مالکان به. رسیده است

اند؛ اما آقای امینی این ایده را از کِنِدی خریده بود و  دادخواهی از مظلومان که همان کشاورزان هستند، اقدام به تقسیم اراضی کرده

شور نمایان پس از تقسیم اراضی، مشکل نبود بذر در ک. آنچنان که باید در روند توسعه و بهبود شرایط کشاورزی کشور تأثیر نداشت

همچنین مشکالتی مانند . هایی که وظیفه رسیدگی آن بر عهده مالکان بود، نداشتند کشاورزان شناختی از نوع سموم و آفت. شد

ای اندیشیده نشد و یکی پس از  دنبال هم پدید آمد که برای آنها هیچ چاره به... وسایل و ابزارآالت کشت، داشت و برداشت، انبار و

پس از رفتن امینی کشور دچار رکود اقتصادی شدید شد و بعدها مشخص شد این رکود اقتصادی هم دستاورد . کرد دیگری بروز می
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. ها برای مالکان بود و اداره آن را بر عهده داشتند از زمان کوروش زمین. ای بود که امینی، آن را از کِنِدی خریده بود برنامه

در این روش . داند گرفتند و اقدامات مربوط به داشت و برداشت را نیز انجام می ذر میکشاورزان افرادی بودند که باید از مالک ب

کسانی که در شهر . شد تقسیم می... های مختلفی مانند بذر سال آینده، سهم کشاورز، سهم مالک و شده به سهم محصول برداشت

وجو و نیز بدون شناخت اقدام به  چ تحقیق و جستدر نتیجه بدون هی. کردند شناخت و اطالعی از این روش نداشتند زندگی می

وجود آمد؛ تقریباً  پس از اصالحات ارضی و ایجاد رکود اقتصادی عمیق در کشور، اوضاع اسفناکی به. اجرای یک ایده خارجی کردند

ض گرفت تا از میلیون دالر قر 73هیچ بذری برای کاشت وجود نداشت و در نتیجه، وزارت اقتصاد از بانک صادرات وقت مبلغ 

 .صورت رسمی وابستگی ایران به واردات گندم کلید خورد از آن زمان به. آمریکا برای تهیه بذر و مایحتاج مردم گندم وارد کند

 یعنی این برنامه آقای کِنِدی، برای وابسته کردن ایران به واردات گندم بود؟

ها و شرایط موقعیت اقتصادی کشور اجرا شد و به  ر نظر گرفتن تواناییها و د برنامه بدون تهیه زیرساخت. توان این را گفت نمی. نه

دار این جریان باشد و این ایده را به نام خود  خواست پرچم آقای امینی می. رو بود همین دلیل هم با شکست و نواقص جدی روبه

اگر اقتصاد . اد یک کشور بسیار مهم استکشاورزی در اقتص. صورت عجوالنه اقدام به اجرای این طرح کرد ثبت کند، در نتیجه به

ترین بخش اقتصاد آمریکا همان کشاورزی  قوی. دلیل وابسته نبودن آن در زمینه محصوالت کشاورزی است آمریکا قدرتمند است، به

شود،  نمی هیچ قانونی در مجلس آمریکا تصویب. قانون آمریکا است که باید چهار سال غذای مردم آمریکا همیشه آماده باشد. است

یک از صنایع دیگر آمریکا در مجلس نماینده ندارد، اما  هیچ. مگر نماینده کشاورزان در آن حضور داشته و اظهار نظر تخصصی کند

این موضوع نشان از اهمیت جایگاه کشاورزی در آمریکا . صنعت کشاورزی یک نماینده مستقل و قدرتمند در مجلس آمریکا دارد

بار هم  شده، باید در کشور آمریکا به اندازه چهار سال گندم ذخیره شود، هر چهار سال یک اساس برنامه تدوینحال ببینید بر . دارد

بدبختی ما این بود که در زمان تقسیم اراضی وقتی از . شود شده چهار ساله از رده خارج شده و به دریا ریخته می گندم ذخیره

صورت کلی  عنوان بذر استفاده شد و به متأسفانه از آن به. ده به ما فروخته شدآمریکا گندم خریدیم، همان گندم چهار سال مان

بنیان بذر در کشور را تضعیف کرد؛ اما ما با غفلت از اهمیت و جایگاه بذر در کشاورزی، هیچ تدارکی برای بذر کشاورزان نداشتیم و 

زمان تقسیم اراضی، نه صنعتی وجود داشت و نه  در. ها به کشاورزان داده شد، بذری برای کاشت وجود نداشت وقتی زمین

یافته، کشاورزی و صنعت توأمان با  زیرساختی برای صنعتی شدن کشاورزی در نظر گرفته شده بود؛ اما در تمامی کشورهای توسعه

 .هم هستند

 نظر شما کشاورزی در کشورمان فدای صنعت شده است؟ به

. ایم طور کل کشاورزی را فراموش کرده شاورزی رسیدگی کردیم و نه به صنعت؛ اما بهکدام صنعت؟ ما در ایران نه به ک.( خندد می)

طور کل ارجحیت دادن واردات به  زمانی کشور روند صنعتی شدن را در پیش گرفته بود و در صنعت صاحب سبک شده بود، اما به

یزی و تفکری در کشور رقم خورد، کشاورزان ر از روزی که تقسیم اراضی بدون هیچ برنامه. تولید، صنعت را دچار آسیب کرد

گرد  تنها به پیش نبرد، بلکه باعث عقب این کار، کشاورزان را نه. نخستین گروهی بودند که بار سنگین این خطا را به دوش کشیدند

 .صورت عام تحت تأثیر خود قرار داد البته این طرح کل اقتصاد کشور را به. کشاورزی در کشور هم شد

 سیم اراضی اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار داد؟چگونه تق
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شبه دیگری  باره تقسیم اراضی، ترسی را تجربه کردند که مبادا تصمیمات یک بسیاری از فعاالن اقتصادی در آن زمان با اعالم یک

به دولت از دست داد و با نظام اطمینان خود را نسبت  بازار که مرکز تجارت در آن زمان بود،. فعالیت آنها را تحت تأثیر قرار دهد

. کرد در مقابل کشاورزی، بازاری داشتیم که نیاز مردم را برآورده می. دولتی و بانکی قطع ارتباط کرد؛ زیرا مالکان از متموالن بودند

الیت اقتصادی ایران بعد از کشاورزی، بازار مرکز فع. ای هم کارمند دولت بودند پول در بازار بود و مابقی هم کاسب کار بودند و عده

شبه از دست دادند، تشکیل جلسه دادند و در یک اقدام فوری تصمیم  های خود را یک ها وقتی دیدند که مالکان دارایی بازاری. بود

ز ها ا پول. رود کردند که دولت بعد از مالکان به سراغ آنها می ها خارج کنند؛ زیرا تصور می های خود را از بانک گرفتند تمامی پول

صورت جدی وجود نداشت، اما آن بخش کوچکی که  صنعت بانکداری به. ها منتقل شد های زیرزمینی در حجره ها به چاله بانک

 .کرد، از این ناحیه آسیب جدی دید عنوان صنعت بانکداری در کشور فعالیت می به

ترین تاجران پارچه کشور بود و از  از بزرگ گفت آقای مقدم که یکی کرد، می یکی از دوستانم که در آن زمان در بازار کار می

رئیس بانک گفت . رفت و گفت پول من را بدهید "ایران و انگلیس"رفت، یک روز به بانک  شمار می پولدارترین بازاریان کشور به

رئیس بانک  ".خواهم جا می اندازم را یک تمامی پس"مقدم در جواب رئیس بانک گفت  "خواهید ما به شما بدهیم؟ چقدر پول می"

اگر پول من را "اما مقدم در پاسخ رئیس بانک گفت  ".تمامی پول شما موجود نیست، برای تهیه آن سه روز زمان نیاز است"گفت 

پس از مذاکره بین بانک و آقای  ".های من را باال کشیده است کشم که این بانک تمام دارایی روم فریاد می ندهید به خیابان می

ها در بانک به طول انجامید، مقدم به کمک چندین  به جای پول از بانک سکه بگیرد که نیم روز وزن کردن سکه مقدم، قرار شد وی

باقی بازاریان . ها در حجره دفن شد ها را به حجره خود منتقل کرد و در زیر حجره چاله بزرگی کنده شد و تمام سکه چی سکه گاری

هایشان را بردند و زیر سر  از بانک خارج کردند و ظرف مدت چند روز همه تجار پولهای خود را  هم به پیروی از آقای مقدم پول

دلیل نبود امکانات کافی، توانایی  از سوی دیگر کشاورزان به. خودشان گذاشتند؛ در نتیجه اقتصاد به خواب عمیق رکود فرو رفت

ها را رها کردند و به شهرها هجوم  د، در نتیجه زمینمند شون آمده بهره ها را نداشتند و نتوانستند از موقعیت پیش کشت زمین

 .کرد روز بدتر می و نبود هیچ تحرکی در اقتصاد و بازار کشور، شرایط را روزبه رباال رفتن میزان تقاضا برای کا. آوردند

 رفت از این رکود داشت؟ یا اینکه وزارت اقتصاد باید دست به کار شود؟ ای برای برون آیا دولت برنامه

شاه پس از مدتی . بل از اینکه عالیخانی به وزارت اقتصاد بیاید، دربار اقداماتی را انجام داده بود، اما نتیجه درستی حاصل نشده بودق

درصد از سهام کارفرما را از  53به شاه پیشنهاد شد کارگرانی که اندوخته مالی دارند بتوانند . صنایع را در کشور هدف قرار داد

این اقدام در ذات خود مشکلی نداشت، اما زمانی که مقرر شد سهام کارخانه، بدون حضور در بورس . اری کنندطریق بورس خرید

سواد و بدون دانش فنی و  رو شد، چرا که قطعاً یک کارگر بی این اتاق با مخالفت شدید از سوی ما روبه. واگذار شود، فساد آغاز شد

حتی پیشنهاد شد که در صورت تمایل کارگران، پنج درصد . صنعت داشته باشد توانست تأثیری در توسعه و رشد صنعتی، نمی

اعتقاد ما در آن دوره بر این بود که یک مهندس یا رئیس یک کارخانه . حقوق آنان گرفته و در پایان سال به آنها سهم داده شود

کارخانه برای کارگر، به منزله یک سرمایه  سوزد، در حالی که واگذاری بخشی از سهام یک شده، دلش برای صنعت و تولیدات می

های چپ، کمی در ایران قوی  دلیل اینکه گروه در آن زمان به. اساس بود در واقع این اقدام یک کار بدون مطالعه و بی. بادآورده است

د، اما برای این کار هیچ های چپ اثرگذار نباش خواستند کاری کنند که تبلیغات گروه شده بودند، از این طریق شاه و اطرافیانش می

داد که برای مثال سهمی از کارخانه به کارگر داده شود تا کارگر رضایت  هر کسی که به شاه پیشنهاد می. الگویی در اختیار نداشتند
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جام خواهم بگویم آنها برای خنثی کردن تبلیغات چپگرا هر کاری را چه منطقی و چه غیرمنطقی ان می. پذیرفت داشته باشد، شاه می

از سوی دیگر ایران در همسایگی شوروی سابق قرار داشت؛ کشوری که تبلیغات بسیار قوی کمونیستی و سوسیالیستی . دادند می

برای مبارزه با این شرایط، شاه . ها بودند نیز بسیار قوی بود های حزب توده که به نوعی نوکر کمونیست از طرف دیگر فعالیت. داشت

 .بهره بود اشت، در حالی که از داشتن چنین افرادی در انجام امور بینیاز به افراد کاردان د

شک از این میزان بیشتر بودند،  قشر کشاورز که بی. درصد از مردم ایران حتی سواد نوشتن نام خود را هم نداشتند 95در آن زمان 

توان از یک کشاورز انتظار مدیریت منابع و  میدر چنین شرایطی چطور . زد بنابراین پای سواد که الزمه اصلی مدیریت بود، لنگ می

 ./شد رو می های شاه برای ایجاد رونق اقتصادی با شکست روبه شک، برنامه ایجاد رونق در اقتصاد کشور را داشت و همچنین بدون

/news/fa/ir.iana.www//:http08587D%/4%A7%D4%B5% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۱۳۱مهر  11: تاریخ

  کاهش قیمت ها ، افزایش هزینه هاکاهش قیمت ها ، افزایش هزینه ها: : گزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج محصوالت کشاورزیگزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج محصوالت کشاورزی

ی هر کیلوگرم بوده است تومان برا 443حدود  6095در بهار « جو»بر اساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران متوسط قیمت 

 48با کاهشی حدود  6095قیمت هر کیلوگرم هندوانه در بهار . کند را تجربه می 6098درصد نسبت به بهار  6.6که کاهشی معادل 

درپی روستانشینان ایرانی به شهرها در نیم قرن اخیر جمعیت روستانشین ایران را کاهش  مهاجرت پی  تدرصد گزارش شده اس

شغل اصلی . کنند درصد جمعیت کل کشور است در روستاها زندگی می 47میلیون ایرانی که حدود  46.5ا هنوز داده است، ام

اکثریت روستانشینان ایرانی کشاورزی است و درآمد اصلی آنها از تولید و فروش انواع محصوالت زراعی جالیزی و باغی به دست 

های تولید برای روستانشینان اهمیت دارد تا از  روش محصوالت جالیزی با هزینهبنابراین موازنه و تعادل نسبی میان قیمت ف. آید می

از سوی دیگر مدیران تراز نخست سیاسی نظام جمهوری اسالمی ایران تمایل و تعصب خود را به .های آتی اجتناب کنند مهاجرت

ونه اختالل در افزایش تولید این محصوالت را اند و هر گ منزل خوداتکایی در تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی نشان داده

به دلیل کاهش قیمت فروش محصوالت آنها و  6095کم در بهار  با این همه اما روزگار کشاورزان ایرانی دست. دانند مخدوش می

 های فروش محصوالت کشاورزی کاهش قیمت.رشد هزینه ها ، خوب نبوده است

تومان برای هر کیلوگرم بوده است  443حدود  6095در بهار « جو»ر ایران متوسط قیمت بر اساس آمار ارایه شده از سوی مرکز آما

 48با کاهشی حدود  6095قیمت هر کیلوگرم هندوانه در بهار . کند را تجربه می 6098درصد نسبت به بهار  6.6که کاهشی معادل 

درصد  5زمینی با  درصد کاهش، سیب 43ار امسال به گزارش مرکز آمار ایران قیمت فروش خربزه در به. درصد گزارش شده است

 66درصد کاهش، گیالس با  44درصد کاهش، هلو  54درصد کاهش، پیار  63درصد کهش، بادمجان  06فرنگی  کاهش، گوجه

ل نسبت به هار پارسا 6095قیمت هر کیلوگرم آلبالو به طور متوسط در بهار .اند را تجربه کرده 6098درصد کاهش نسبت به بهار 

کاهشی  6098قیمت کاه، یونجه و شیر گاو نیز در بهار امسال نسبت به بهار . است  درصد کاهش داشته 07درصد و زردآلو  43

در حالی که قیمت متوسط اکثر محصوالت کشاورزی در بهار امسال .اند درصد را تجربه کرده 7درصد و  43درصد،  48معادل 

درصد، کلزا  64درصد، سیب درختی  09درصد، عدس  87درصد، نخود  7قیمت گندم  اند اما کاهش داشته 6098نسبت بها بهار 

افزایش هزینه تولیدبنا بر این گزارش ، .اند رشد داشته 6098نسبت به بهار  6095درصد در بهار  67درصد، و شیر گوسفند نیز  60

ه است اما گزارش مرکز آمار ایران نشان با کاهش مواجه شد 6095در حالی که قیمت فروش محصوالت کشاورزی در بهار سال 

 9درصد، شخم زمین زراعی دیم با تراکتور  43دهد هزینه شخم زمین زراعی با تراکتور در بهار امسال نسبت به بهار پارسال  می

د، درص 7چین مرد  درصد، دستمزد کارگر میوه 83درصد، دیسک زمین دیم با تراکتور  76درصد، دیسک زمین آبی با تراکتور 

درصد و  4کارتنک مرد  دستمزد کارگر وجین درصد،  6درصد، دستمزد کارگر درو غالت مرد  69چین زن  دستمزد کارگر میوه

توانند به اندازه کافی  کاهش قدرت خرید مردم که نمی.درصد افزایش مواجه شده است 09کارتنک زن به  دستمزد کارگر وجین

ها از دالیل اصلی رکود در قیمت فروش محصوالت کشاورزی  کاهش سطح عمومی قیمتمیوه، شیر و گوشت خریداری کند و البته 

 .است

/news/fa/ir.iana.www//:http08438D%AF%DA%/4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  خش کشاورزیخش کشاورزیهای بهای ب  ضرورت تأمین مالی پروژهضرورت تأمین مالی پروژه

در ادبیات توسعه همواره بر این موضوع تأکید شده که در بخش کشاورزی، مانع اصلی بر سر راه توسعه و پیشرفت / شرق 

اما گذر زمان و مشاهده تجربیات کشورهای مختلف حاکی از آن است . توسعه، کمبود سرمایه است نیافته و درحال کشورهای توسعه

ای که منابع طبیعی و سرمایه  توسعه رای توسعه است، اما شرطی کافی نیست؛ زیرا کشورهای درحالکه وجود سرمایه، شرط الزم ب

اند به توسعه و پیشرفت نائل شوند؛ زیرا  توانسته( داخلی و خارجی)اندکی داشتند، ثابت کردند با مدیریت و تخصیص بهینه سرمایه 

این نکته پذیرفتنی است که در کنار مدیریت و . کشاورزی مؤثر است عوامل گوناگونی عالوه بر سرمایه، بر توسعه پایدار بخش

ها و  بینی و مدیریت بهینه عوامل اقلیمی و طبیعی و آفات و بیماری ها و عوامل تولید و کنترل و پیش استفاده بهینه سایر نهاده

وری سایر عوامل تولید،  جب افزایش بهرهکار، تزریق سرمایه به ساختار تولید بخش کشاورزی مو و فضای اقتصاد کالن مناسب کسب

به همین خاطر کشورهای مختلف برای توسعه پایدار بخش کشاورزی در راستای دستیابی . شود ها می یعنی زمین و کار و سایر نهاده

ر توسعه پایدار اند و برای همه عوامل مؤثر ب ای توجه کرده به اهداف اقتصاد سبز به همه عوامل به صورت یکجا و سیستمی و زنجیره

ها و اقدامات هماهنگ و منسجم و در  برنامه( های آتی حفظ رفاه، امنیت غذایی، غذای سالم و منافع نسل فعلی و نسل)کشاورزی 

راستای رسیدن به هدفی مشخص طراحی و اجرا کرده که هر برنامه و اقدام گامی برای رسیدن به هدف غایی است و رویکرد 

رو یکی از رویکردها و اقدامات در نظر گرفته شده برای توسعه پایدار بخش  ره عرضه محصول است؛ ازاینسیستمی آنان همان زنجی

کردن امکان دسترسی  توسعه، از طریق فراهم کشاورزی و توسعه زنجیره سبز کشاورزی، توسعه بازارهای مالی در کشورهای درحال

گذاری برای کشاورزان خرد و کوچک و متوسط  های مناسب سرمایه د فرصتکشاورزان به نهادها، ابزارها و خدمات مالی، برای ایجا

 ...بوده که

از طرف دیگر کشاورزی نوین دوستدار . ترشدن توزیع درآمد و حفظ و پایداری سبز بخش کشاورزی شود در بلندمدت موجب عادالنه

فعالیتی ( و عملکرد و حفظ منابع طبیعی، آب و خاک وری با فناوری و تکنولوژی باال به منظور افزایش بهره)طبیعت و اقتصاد سبز 

تواند تأمین مالی مورد نیاز فعالیت خود را انجام دهد  انداز اندک خود نمی تنهایی با تکیه بر پس بر است و کشاورز به شدت سرمایه به

میلیون مزرعه خانوادگی در جهان   573بیش از  4368براساس اطالعات فائو در سال . و نیاز به منابع دیگری برای تأمین مالی دارد

کنند؛ یعنی این گروه نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه پایدار  درصد از مواد غذایی جهان را تولید می 43وجود دارد که حدود 

ت بانک که اطالعا طوری گذاری نوین بخش کشاورزی برخوردارند؛ به بخش کشاورزی دارند؛ اما از سطح درآمد پایینی برای سرمایه

کنند، در مناطق روستایی ساکن  درصد از فقرای جهان که در سطح فقر یک دالر در روز زندگی می 75دهد  جهانی نشان می

باالتر از ( 49به طور میانگین )نرخ فقر در مناطق روستایی . پا و متوسط سکونت دارند هستند؛ یعنی همان جایی که کشاورزان خرده

سیاری از فقرای روستایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در بخش کشاورزی برای امرار معاش ب. است( درصد 60)نرخ شهری 

درآمد و فقیر،  این قشر کم. است( میلیارد نفر  4،5)درصد از مردم روستایی  46کشاورزی منبع معیشت برای حدود . فعالیت دارند

دهد کشاورزان  از سوی دیگر بیشتر مطالعات نشان می. زی را ندارندهای نوین بخش کشاور گذاری در پروژه توانایی مالی برای سرمایه

های تامین مالی با  ها و بخش غیر رسمی مراجعه کرده که هر دو این روش کوچک و متوسط، برای تأمین مالی خود به بانک

شده بود و در بخش  الت مطرحترین مشک ها و فرایندها مهم در بخش دولتی، بوروکراسی اداری و ضمانت. اند مشکالتی همراه بوده
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المللی  از سوی دیگر مطالعات صندوق بین. ها با توجه به سودآوری تولید، به صرفه کشاورز نبوده است غیررسمی نرخ سود باالی وام

. روست گذاری در بخش کشاورزی با چهار چالش مهم روبه دهد سرمایه نشان می 4339در سال ( IFADایفاد، )توسعه کشاورزی 

وجو  گذاری در بخش کشاورزی الزم است ابتدا اقدامات الزم برای حل این چالش جست افزایش و توسعه کمی و کیفی سرمایه برای

فزونی هزینه معامالتی در مناطق روستایی نسبت به شهری به دلیل پراکندگی جمعیت ( 6: اند از ها عبارت ترین چالش مهم. شود

سالی، آفات، ضعف در ارائه  مانند خشک)وجود خطر طبیعی و ذاتی ( 4. ها در زیرساختروستا در مناطق مختلف و کمبود و ضعف 

و مدیریت نداشته که بر تولید و   در بخش کشاورزی که امکان کنترل( وثیقه از طرف کشاورز و قیمت پایین محصوالت کشاورزی

ه پرداخت وام به بخش کشاورزی با توجه به رو اغلب مؤسسات مالی تمایل کمتری ب درآمد این بخش، اثر منفی دارد؛ ازاین

شود این است که نوآوری در ابزارهای  توسعه دیده می سومین عامل که در بسیاری از کشورهای درحال( 0. پذیری آن دارند ریسک

خت وام و بندی پردا اگرچه خدمات مالی در دسترس است، اما متناسب با نیازهای متنوع کشاورزان، زمان. مالی بسیار ضعیف است

آخرین چالش مهم ( 8. شود گرفتن مخاطرات هر فعالیت کشاورزی در تعیین دوره بازپرداخت و نرخ سود بانکی دیده نمی درنظر

دهندگان خدمات مالی با  توسعه است که ارزیابی اعتباری کشاورزان را برای ارائه نشدن آمار کشاورزی در کشورهای درحال ثبت

 .انند با اطمینان نسبی به ارائه وام و اعتبار به کشاورزان بپردازنددشواری همراه کرده تا نتو
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  لیت در محصوالت تراریخته استلیت در محصوالت تراریخته استدولت مدافع فعادولت مدافع فعا: : نوبختنوبخت

اگر برخی افراد مالحظات . های بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته است دولت مدافع فعالیت: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

 .زیست محیطی دارند، مباحث خود را مطرح کنند تا موضوع با مذاکره و مفاصحه حل شود

اگر برخی افراد . های بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته است دافع فعالیتدولت م: رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت

 .مالحظات زیست محیطی دارند، مباحث خود را مطرح کنند تا موضوع با مذاکره و مفاصحه حل شود

زی منطقه در حاشیه بازدید از ساختمان جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاور -شنبه  -به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت امروز 

کردند، امروزه نیز برخی   زمانی بود که برخی افراد به ابزارهابی مانند بلندگو، به عنوان ابزار شیطان نگاه می: شمال کشور، اظهار کرد

 .کنند افراد به محصوالت تراریخته که دارای فواید علمی هستند با چنین دیدی نگاه می

تا : به راه خود ادامه دهند تا پیشرفت کشور را همچنان به ارمغان آورند، گفتوی از فعاالن این عرصه خواست که با سعه صدر 

 .هایی با آن وجود خواهد داشت زمانی که تولید محصوالت تراریخته در کشور پا بگیرد، همچنان مخالفت

گفتمان علمی مطرح و از آن نوبخت از متخصصین این عرصه خواست که با صبر و بردباری به راه خود ادامه داده و مطالب خود را با 

 .دفاع کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http08675D%/9%46%D9%44% 
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 و سیاست ها برنامه
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  کمتر از یک درصد هدف برنامه پنجم محقق شدکمتر از یک درصد هدف برنامه پنجم محقق شد/ / مزارعمزارع  هزار هکتار ازهزار هکتار از  211211اجرای کنترل بیولوژیک آفات در اجرای کنترل بیولوژیک آفات در 

درصد سطوح  45بر اساس برنامه پنجم باید : مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران گفت رئیس هیأت

گرفت، اما در  شد، تحت پوشش عملیات کنترل بیولوژیک آفات قرار می زراعی و باغی کشور که حدود دو تا سه میلیون هکتار می

 .در نتیجه کمتر از یک درصد اهداف برنامه محقق شد. هزار هکتار زمین زیر پوشش قرار گرفت 033طول این برنامه 

 52بر اساس برنامه پنجم باید : مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران گفت رئیس هیأت

شد، تحت پوشش عملیات کنترل بیولوژیک  ا سه میلیون هکتار میدرصد سطوح زراعی و باغی کشور که حدود دو ت

در نتیجه کمتر از یک درصد . هزار هکتار زمین زیر پوشش قرار گرفت 211گرفت، اما در طول این برنامه  آفات قرار می

 .اهداف برنامه محقق شد

انسکتاریوم داریم که عواملی نظیر  683در حال حاضر  :وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود آبادی امروز در گفت احمد همت

کنند تا این عوامل جایگزین سموم شیمیایی در  ها و نماتدها را تولید می توری و یا عوامل ماکرویی مثل قارچ کفشدوزک، زنبور بال

  عامل به مرحله تولید رسیده 63شود، اما در ایران فعالً  عامل بیولوژیک تولید می 463در دنیا : وی خاطرنشان کرد.مزارع شوند

آبادی با اشاره به اینکه هر عامل بیولوژیک روی چند آفت تأثیرگذار است، زنبور تریکوگراما را عاملی برای مبارزه با کرم  همت.است

 .خوار ذرت و کرم پنبه معرفی کرد خوار برنج، ساقه فرنگی، کرم سیب، ساقه گوجه

 .آوری شده و جزء فون منطقه هستند شوند از طبیعت ایران جمع ها تولید می مبه گفته وی عواملی که در انسکتاریو

 ها شناسایی بیش از پنج عامل بیولوژیک برای گلخانه

مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران با اشاره به اینکه تاکنون پنج تا شش عامل کنترل  رئیس هیأت

های دولتی را عاملی برای عدم توسعه  پزشکی شناسایی شده، نبود مشوق فات در مؤسسه تحقیقات گیاهبیولوژیک برای مبارزه با آ

 .ها در ایران معرفی کرد انسکتاریوم

همچنین از اعضای کمیسیون کشاورزی خواهش . است  های مجلس برگزار شده جلساتی در مرکز پژوهش: آبادی ادامه داد همت

 .تر دیده و دولت را مکلف کنند که به کاهش مصرف سم بیشتر توجه کند زینی سموم را پررنگکردیم که در برنامه ششم جایگ

 .دهد گیرند و حتی اروپا هم به این مسئله یارانه اختصاص می در سراسر جهان عوامل بیولوژیک یارانه دولتی می: وی بیان کرد

 صدور عوامل بیولوژیک به ترکیه

دکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران از تفاهم اخیر انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل مدیره انجمن صنفی تولی رئیس هیأت

 .بیولوژیک با کمیسیون کشاورزی ترکیه برای ارائه خدمات به این کشور و سایر کشورهای همجوار خبر داد

 .لید کرده و آن را صادر کنندتوانند مانند اروپا برای کل جهان حشره تو های ایران می آبادی، انسکتاریوم به گفته همت

 .هایی کمتر از اروپا برای ترکیه تولید کنیم توانیم عوامل بیولوژیک را با قیمت حتی می: وی یادآور شد
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همچنین ایران قادر است میزبان واسط را برای ترکیه تولید کرده و در اختیار آنها قرار دهد یا اقدام به تکثیر : آبادی تأکید کرد همت

تواند این میزبان واسط  ایران می. عنوان مثال برای زنبور تریکوگراما نیاز به تخم بید غالت داریم به. بومی این کشور کندهای  سوش

 .را به میزان زیاد تولید کرده و به ترکیه بدهد تا این کشور زنبور را تکثیر کند

 .ده، اما حمایت خوبی از سوی دولت نداریماگرچه مقدمات صادرات عوامل بیولوژیک به ترکیه انجام ش: وی اظهار داشت

تا  63از محل حذف یارانه سموم ساالنه : مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران اضافه کرد رئیس هیأت

اشت، بسیار یابد که در مقایسه با اعتبارات صرف شده برای وزارت بهد میلیارد تومان به توسعه عوامل بیولوژیک اختصاص می 64

هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سالمت به وزارت بهداشت  45در ایران ساالنه حدود : آبادی همچنین گفت همت.ناچیز است

میلیارد تومان افزایش  43میلیارد تومان بودجه جایگزینی سموم با عوامل بیولوژیک به  63در حالی که اگر . شود اختصاص داده می

 .که اقدام ما یک رفتار پیشگیرانه است، بسیاری از مشکالت بخش سالمت حل خواهد شدیابد، به دلیل این

اختالف قیمت مبارزه بیولوژیک با شیمایی یکسان بوده و میزان خسارات وارده به محصوالت در هر دو روش نیز : وی در ادامه افزود

سه دهه گذشته با توزیع رایگان این نهاده،  متأسفانه دولت برای مصرف سم در: آبادی خاطرنشان کرد همت.مشابه است

سازی داریم و باید این عوامل را رایگان در  به همین دلیل برای توسعه عوامل بیولوژیک نیز نیاز به فرهنگ. سازی کرده است فرهنگ

توسعه کنترل : مه دادمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان عوامل کنترل بیولوژیک ایران ادا رئیس هیأت.اختیار کشاورزان قرار دهیم

 .های دولت است بیولوژیک آفات نیازمند حمایت

در ایران یک . اثر است دلیل مصرف سموم، مقاوم شده و سم روی آنها بی آفت در دنیا هست که به 64در حال حاضر : وی بیان کرد

توان با  با این وجود می. است  ز مقاوم شدهشد، اما این آفت در مقابل سم آمیترا پاشی کنترل می بار سم دهه پیش، پسیل پسته با یک

 .استفاده از عوامل بیولوژیکی نظیر پسیال فاگوس و بال توری سبز این آفت را کنترل کرد

 ./گر آن را نداشته باشد هیچ آفتی در دنیا وجود ندارد که طبیعت کنترل: آبادی در پایان عنوان کرد همت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

با اظهارات غیرکارشناسی درباره تراریخته، با اظهارات غیرکارشناسی درباره تراریخته، / / شودشود  میلیارد تومان صرف تحقیقات کشاورزی میمیلیارد تومان صرف تحقیقات کشاورزی می  521521ساالنه ساالنه 

  نزنیدنزنیدآرامش جامعه را بر هم آرامش جامعه را بر هم 

زمینی و سیب را عملیاتی کرده که طبق  مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور، تاکنون دو پروژه مهم در بذر سیب

 .هایی است که دولت در سال گذشته برای تحقیقات در نظر گرفته بود درصد کل هزینه 53برآوردها عایدات اقتصادی آن به اندازه 

صورت ساالنه خبر  میلیارد تومانی در بخش تحقیقات کشاورزی کشور به 521کرد  هزینه معاون وزیر جهاد کشاورزی از

 .داد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به رشت، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه مراسم گشایش ساختمان 

درصد بودجه سازمانی، صرف امور تحقیقاتی در  83: تجدید مؤسسه بیوتکنولوژی منطقه شمال که در استان گیالن واقع است، گف

میلیارد تومان به صورت ساالنه  453به عبارتی . درصد آن برای حقوق پرسنل است 63شود و  مؤسسه پژوهشی کشاورزی می 43

 .شود های مختلف کشاورزی هزینه می برای تحقیقات زیرمجموعه

مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی : های اقتصاد مقاومتی است، افزود ان، پیگیری پروژهاسکندر زند با اشاره به اینکه امسال اولویت سازم

زمینی و سیب را عملیاتی کرده که طبق برآوردها عایدات اقتصادی آن به  منطقه شمال کشور، تاکنون دو پروژه مهم در بذر سیب

 .نظر گرفته بود هایی است که دولت در سال گذشته برای تحقیقات در درصد کل هزینه 53اندازه 

های جدیدی است که ظرفیت بسیار باالیی دارد، اما متأسفانه کشور ما در این ارتباط به  بیوتکنولوژی از رشته: وی خاطرنشان کرد

این در حالی است که کشوری مانند کوبا که در . های آن مغفول مانده است گذاری نکرده و بسیاری از پتانسیل اندازه کافی سرمایه

ترین  های گوناگونی را شروع کرده و اکنون یکی از موفق های قبل پروژه شود، سال ت بیوتکنولوژی پیشرو محسوب میتحقیقا

درصد سودآوری داشته باشد؛ بنابراین  53تا  03تواند بین  گذاری در تحقیقات بیوتکنولوژی، می به گفته زند، سرمایه.کشورها است

 .ها باید آن را پیش برد است که با فراهم شدن زیرساخت یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی

بخش . این مقوله سه بخش دارد؛ تحقیقات، تولید داخلی و واردات: وی درباره سرنوشت محصوالت تراریخته در ایران ادامه داد

لوم و فنون بیوتکنولوژی توان یکی از اجزای الینفک پیشرفت کشور دانست؛ بنابراین محققان ما باید به جدیدترین ع نخست را می

کنیم، زیرا قانون هم به هیچ عنوان پژوهش در این زمینه را محدود نکرده  آگاهی کامل داشته و ما نیز آن را به شدت دنبال می

به گفته رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در تولید داخلی نیز قانون ایمنی زیستی به واسطه کمیته ویژه .است

ترین بخش مربوط  تمام جوانب یک محصول تراریخته را سنجیده و پس از تأیید، اجازه رهاسازی به آن را خواهد داد، اما مهمخود، 

کنند، باید بیشتر در این بخش  رسد آنهایی که نسبت به مبحث تراریخته احساس نگرانی می نظر می به بحث واردات است و به

ویژه طیور کشور و همچنین روغن مصرفی، تراریخته هستند که  ای از تغذیه دام به عمده اکنون بخش: زند تصریح کرد.تمرکز کنند

های غیرتراریخته این محصوالت  در صورت قطع واردات، قطعا امنیت غذایی کشور به خطر خواهد افتاد، این در حالی است که نمونه

گیری در این زمینه باید حساب شده و  داشت؛ بنابراین تصمیمیا در دنیا وجود ندارد یا اگر هم باشد، قیمت بسیار باالیی خواهد 

ها بیشتر علیه تحقیقات است و این موضوع به صالح منافع ملی  ها و مخالفت گیری اکنون جهت: وی معتقد است.دقیق صورت گیرد
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اشد، زیرا کمیته ایمنی چرا که محققان داخلی باید به آخرین اطالعات دنیا مجهز شده و هیچ شخصی نگران رهاسازی نب. نیست

زیستی، بر تمام جوانب، احاطه کامل دارد؛ بنابراین غیرمتخصصان نباید با اظهارات غیرکارشناسی، آرامش جامعه را به هم زده و 

 ./ذهن مردم را نسبت به موضوع تراریخته مغشوش کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http08664D%/4%B0%D4%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  های اجرایی طرح تنفس به مجلس ارسال شدهای اجرایی طرح تنفس به مجلس ارسال شد  برنامهبرنامه

بر اساس . به تصویب رساندرا  "های کشور برداری و مدیریت جنگل سازی پایش، حفظ، بهره برنامه بهینه" 94دولت در آذرماه سال 

ها اعالم کرده  تازگی رئیس سازمان جنگل به. های شمال باید حذف شود های مدیریتی جنگل برداری چوب از طرح این برنامه، بهره

عنوان پایلوت طرح تنفس انتخاب شده و داوود زارع، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان نیز از ارسال  است که گیالن به

 .دهد منظور اجرای مصوبه دولت خبر می های این اداره برای تصویب در مجلس و تخصیص بودجه به برنامه

 :لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر اساس . را به تصویب رساند "های کشور برداری و مدیریت جنگل سازی پایش، حفظ، بهره برنامه بهینه" 94دولت در آذرماه سال 

ها اعالم کرده  تازگی رئیس سازمان جنگل به. های شمال باید حذف شود های مدیریتی جنگل برداری چوب از طرح رنامه، بهرهاین ب

عنوان پایلوت طرح تنفس انتخاب شده و داوود زارع، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان نیز از ارسال  است که گیالن به

 .دهد منظور اجرای مصوبه دولت خبر می یب در مجلس و تخصیص بودجه بههای این اداره برای تصو برنامه

بیش از دو سال است که با  "طرح تنفس"های کشور موسوم به  برداری و مدیریت جنگل سازی پایش، حفظ، بهره اجرای برنامه بهینه

ی این برنامه با گذشت بیش از دو سال های کارشناسی بر سر اجرا در واقع بحث. وجود تصویب هیأت وزیران، روی زمین مانده است

عنوان  های جنگلی، به تعیین استان گیالن به عنوان متولی مدیریت عرصه ها به هنوز به اتمام نرسیده و تنها اقدام سازمان جنگل

گو با خبرنگار و داوود زارع مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن در گفت. شود پایلوتی برای اجرای این ایده خالصه می

های الزم تدوین و به مجلس ارسال شده تا در صورت تصویب  برنامه: گوید ایانا درباره اقدامات انجام شده برای اجرای طرح تنفس می

 .ها به مرحله اجرا درآید نهایی و تأمین بودجه این برنامه

ها، طرح تهیه شده  هزار هکتار از این جنگل 853رای ب: دهد هزار هکتار اعالم کرده و ادامه می 568های گیالن را  وی سطح جنگل

 .دار فعال بوده و مجری طرح در آن حضور دارد های طرح هزار هکتار از عرصه 653است، اما فقط 

 .های گیالن به مرحله اجرا برسد هزار هکتار از جنگل 853به گفته زارع، قرار است طرح تنفس در سطح 

های کشور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نیاز برای اجرای  ی مدیریت جنگلساز مصوبه بهینه 9بر اساس ماده 

هزینه و سایر منابع در اختیار، تأمین کند، اما از آنجا که  -های درآمد  نامه هیأت وزیران را از محل بودجه عمومی، ردیف تصویب

ن امنیت غذایی هم کافی نیست، همچنین درصد تخصیص اعتبارات وظایف این وزارتخانه بسیار گسترده بوده و بودجه آن برای تأمی

های جنگلداری این اطمینان  هایی که نفت ارزان شده وضعیت مطلوبی ندارد، برای بدنه کارشناسی و مجریان طرح دولتی در سال

 .ا خیرشود ی موقع و به اندازه تأمین می های جنگلداری به وجود ندارد که اعتبارات مورد نیاز توقف طرح

در بحث : کند های تدوین شده در راستای اجرای مصوبه دولت بیان می مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن درباره اهداف طرح

جلوگیری از تجاوز، تخریب و قاچاق چوب و احیای مناطقی که نیاز به بازسازی دارند، . تنفس، حفاظت در درجه نخست است

 .است  های تدوین شده های بعدی طرح ن ذخایر جنگلی است، اولویتهایی که تحت عنوا  همچنین حفظ گونه

ریزی مدونی دارد که هرکدام  همه اینها نیاز به برنامه. شوند عنوان حفاظتی تعریف می ها، مناطقی که به در برنامه: کند وی اضافه می

 .یک طرح جنگلداری مجزا است
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 قاچاق سازماندهی شده نداریم

های دوران گذار برای اجرای استراحت جنگل مطرح  ری از قاچاق چوب را یکی از اهداف اصلی طرحدر حالی که زارع جلوگی

متر مکعب چوب از این  433تا  733ای نداشته و ساالنه  کننده کند، اما بر این باور است که قاچاق چوب در گیالن وضعیت نگران می

 .است  شده ها انجام می این برداشت صورت سنتی آن هم در مناطقی که به. شود ها قاچاق می جنگل

شده و چند منطقه دیگر هم هستند که قطع درخت در  صورت سنتی برداشت می ای به نام چوبر، چوب به به گفته وی در منطقه

های جنگلداری نیز از این قاعده کلی  طرح. ورود بخش خصوصی به هر طرحی باید با صرفه اقتصادی همراه باشد.آنها سابقه دارد

کند، اما تعهداتی را نیز  بردار حاصل می های بهره های جنگلداری، برداشت درختان درآمدی برای شرکت در طرح. ستثنی نیستندم

بردار قرار  های بهره در اختیار شرکت "طرح جنگلداری"این تعهدات در قالب طرحی مدون به نام . برای آنها در پی خواهد داشت

شود، از این اکوسیستم در برابر  ت درخت به اندازه رویش جنگل که با محاسبات کارشناسی تعیین میگیرد تا آنها در ازای برداش می

های جنگلی نیز جزء وظایف مجریان  ساخت جاده. کاری، احیا و توسعه جنگل کنند قاچاقچیان محافظت کرده و یا اقدام به جنگل

ها برای بخش  اشت چوب از جنگل، ادامه فعالیت در این طرحبا حذف برد. بردار است های بهره های جنگلداری یا شرکت طرح

تا قبل از تصویب : گوید البته مدیرکل منابع طبیعی گیالن می. ها را تأمین کند خصوصی اقتصادی نیست و دولت باید این هزینه

های  مصوبه دولت طرح( 6)های جنگلداری بر اساس بند  شده به مجلس، برای جلوگیری از تعطیل شدن طرح های ارائه نهایی طرح

اند و از درختان شکسته و بادافتاده برداشت چوب انجام خواهند داد تا اعتبارات مورد نیاز  ای را فعال کرده جنگلداری مناطق جلگه

 .های جنگلداری فراهم شود برای بقای طرح

برداری از جنگل زمینه  بهره: دهد و ادامه می های گیالن را نیز متعادل و به اندازه رویش اعالم کرده وی همچنین برداشت از جنگل

 .است  کاهش تراکم در این اکوسیستم طبیعی را فراهم نکرده

 برداشت از جنگل تا شش برابر رویش

ها غیراصولی انجام شود، تراکم جنگل با مشکل  برداری اگر در محاسبه حجم برداشت برداشت درختان اشتباهی صورت گیرد یا بهره

های انجام  در حالی که مدیرکل منابع طبیعی گیالن برداشت. شود زمینه فروپاشی این اکوسیستم پیچیده فراهم می رو شده و روبه

داند، هادی کیادلیری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم  شده از درختان این استان را مطابق با استانداردها می

در برخی نقاط گیالن میزان برداشت از درختان بین چهار تا شش برابر رویش بوده : کند میوگو با ایانا بیان  و تحقیقات در گفت

 .اند کشی کرده اند از این اکوسیستم بهره این مسئله سبب شده تمام جنگل تهی شود و تا توانسته: دهد وی ادامه می.است

اطق پایلوت گیالن، این اقدام را دیر هنگام توصیف کیادلیری در واکنش به اظهارات مدیرکل گیالن درباره تدوین طرح برای من

های شمال متوقف شود و مدیرکل منابع طبیعی  برداری تجاری از جنگل تصویب کرد که بهره 94دولت در سال : گوید کرده و می

 .است  کند که اقدام به تهیه طرح کرده گیالن به تازگی اعالم می

ها  دهد که بخشی از اعتبارات طرح دولت دارای اشکاالتی است، اما به افراد فرصت میمصوبه ( 6)ماده : کند وی همچنین تأکید می

 .را از محل درختان باد افتاده تأمین کنند

مصوبه دولت به این مفهوم نیست که ( 6)بند : دهد رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه می

در حال حاضر در برخی مناطق بیش از حد . ده از جنگل خارج شود و بیش از ظرفیت برداشت کنندتمام درختان شکسته و بادافتا
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شود یا مجریان طرح به جای برداشت در سطح پارسل، درختان شکسته سطح کل  ظرفیت از درختان شکسته برداشت انجام می

معموال هر سری به چند . ریت جنگل کاربرد دارندهایی هستند که در مدی بندی پارسل و سری، تقسیم. اند سری را برداشت کرده

 .شود های مدیریتی در سطح یک یا چند پارسل در هر سال پیگیری می شود و برنامه پارسل تقسیم می

های جنگلداری دیده  های کاشت، احیا و توسعه در طرح برنامه. های دوران گذار مشخصات خاصی دارند طرح: گوید کیادلیری می

در دوران گذار، . کنند شوند و مجریان به تعهدات خود عمل نمی های جنگلداری اجرایی نمی توسط مجریان طرح شده و معموالً

 .مدیریت محدود و مدیریت جامع و وسیع داریم

 البته همه بار اجرای طرح تنفس را نباید به دوش: دهد وی با تأکید بر اینکه دو سال در اجرای طرح تنفس کارشکنی شده، ادامه می

هایی که جنگل آموزشی دارند نیز باید پاسخی برای این پرسش داشته باشند که اگر چوب جنگل  دانشگاه. ها بگذاریم سازمان جنگل

ها و مراتع هم باید برای این دوره، مدل  مؤسسه تحقیقات جنگل. توان جنگل را مدیریت کرد پاسخگوی نیازها نبود، با کدام مدل می

طور مستقیم به  نفر به 733یس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی علوم تحقیقات، در ایران درآمد پنج هزار و به اعتقاد رئ.ارائه کند

های احیایی طرح،  توان برای این گروه در قالب برنامه ها توسط دولت می برداری از جنگل گره خورده که با تأمین اعتبارات طرح بهره

 .ز صنایع چوب هم از طریق واردات قابل تأمین استماده اولیه مورد نیا. اشتغال ایجاد کرد

باید آمایش کلی . های مدیریتی جدید با اهداف نوین داریم برای اجرای طرح تنفس و دوران گذار، نیاز به طرح: کند وی اضافه می

شده روی پای خود  های تدوین ها مشخص شود و بعد در دوره گذار تزریق مالی هم انجام شود تا طرح بندی انجام شود، اولویت

ها شکل گرفت و حتی یک سال نیز روی  های مختلفی در سازمان جنگل برای این مسئله کمیته: کند کیادلیری اضافه می.بایستند

 ./این مسائل بحث و بررسی انجام شد، اما در نهایت نفهمیدیم نتیجه چه شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  وزارت دفاع تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان را بر عهده گرفتوزارت دفاع تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان را بر عهده گرفت

نیروهای مسلح و سازمان بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت دفاع و پشتیبانی 

مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شده وزارت دفاع نسبت به تامین فهرست تجهیزات مورد نیاز محیط بانان کشور برای دوره ای پنج 

 .ساله، اقدام نماید

بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و 

ن مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شده وزارت دفاع نسبت به تامین فهرست تجهیزات مورد نیاز محیط بانان کشور سازما

 .برای دوره ای پنج ساله، اقدام نماید

در  محیط زیست، نظر به اینکه دفاع از محیط زیست و طبیعت کشور، دفاع از خاک و مرز و بوم این کشور است،  به گزارش ایانا از

هفته دفاع مقدس، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نمایشگاه دستاوردهای  آستانه

 .وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل سازمان حفاظت محیط زیست بازدید کرد

ت داخلی منطبق با استانداردها و شاخص ابتکار ضمن استقبال از اقدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در تولید محصوال 

ضروری است پیش از توزیع این اقالم، آموزش های الزم برای محیط بانان در خصوص نجوه به کارگیری این : های روز دنیا، گفت

بر اساس مذاکرات صورت گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت دفاع و پشتیبانی .تجیهزات در نظر گرفته شود

نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقرر شده وزارت دفاع نسبت به تامین فهرست تجهیزات مورد نیاز محیط بانان 

 .کشور برای دوره ای پنج ساله، اقدام نماید

مکانات حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت استانداردسازی و یکپارچه سازی تجهیزات و ا

در همین راستا و به منظور توانمندسازی، سازماندهی، استانداردسازی و هماهنگ نمودن : یگان حفاظت محیط زیست، گفت

تجهیزات فردی و گروهی و تجهیزات حفاظتی و دفاع شخصی محیط بانان، در تعامل و همکاری میان دو دستگاه محیط زیست و 

 .یزاتی یگان حفاظت محیط زیست از طریق وزارت دفاع تامین شودوزارت دفاع، مقرر شد، کلیه نیازهای تجه

این تجهیزات : خیلدار با بیان اینکه این تجهیزات به تدریج و طی دوره ای پنج ساله در اختیار محیط بانان قرار می گیرد، اظهار کرد

 .های مسلح استتولید داخل و بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو

تامین یکپارچه، هماهنگ و استاندارد شده تجهیزات یگان حفاظت محیط زیست برای یک دوره میان مدت و : وی خاطرنشان کرد

در آستانه هفته دفاع مقدس با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نقطه عطفی در توانمندسازی محیط بانان کشور 

محیط زیست با تاکید بر اینکه این اقدام منجر به تقویت و کارآمدی ساختار محیط بانی در کشور می  فرمانده یگان حفاظت.است

این اقدام، همچنین فرصتی مغتنم برای مدیران کل حفاظت محیط زیست استان ها است تا از اعتبارات استانی : شود، تصریح کرد

 . یرندبه منظور تقویت پرداخت های پرسنلی به محیط بانان بهره گ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  صدور مجوزها دست ما نیستصدور مجوزها دست ما نیست/ / شودشود  زودی عملیاتی میزودی عملیاتی می  راهروی سبز بهراهروی سبز به

ویژه مبادالت بازرگانی  ع وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تجارت محصوالت کشاورزی ایران بهمقام امور بازرگانی و صنای قائم

 .ایران و روسیه با ایانا سخن گفت

 .مقام امور بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تجارت محصوالت کشاورزی با ایانا سخن گفت قائم

باید : زارت جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر آمار صادرات به روسیه گفتمقام امور بازرگانی و صنایع و قائم

 .وضعیت آمار صادرات یا واردات را از گمرک پرسید

 .سازی زیربناهای صادرات را بر عهده دارد حتی صدور مجوزها هم دست ما نیست و وزارتخانه تنها آماده: اکبر مهرفرد افزود علی

های بزرگ لبنی مانند کاله یا پگاه، توانایی صادرات به روسیه را دارند و مورد تأیید  عنوان مثال، شرکت به: رنشان کردوی خاط

شده، تعداد بیشتری  های کارشناسی اند، اما در سفری که ما به این کشور داشتیم، سعی کردیم با رایزنی کارشناسان روس قرار گرفته

طور درباره صادرات میگو و محصوالت دیگر نیز فراهم کردن چنین زیرساختی از  همین. درات کنیمها را مشمول صا از این شرکت

ها، ایجاد راهروی  ترین زیرساخت مقام امور بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، یکی از مهم به گفته قائم.وظایف وزارتخانه است

ها به امضا رسیده، اما هنوز عملیاتی نشده و با اقدامات  ون پروتکلالبته اکن. سبز برای تجارت آسان محصوالت کشاوری است

ها مبادله اطالعات گمرکی از قبل از ارسال محموله است  یکی از پروتکل: مهرفرد ادامه داد.زودی این اتفاق خواهد افتاد شده، به انجام

 .کمتر از دو ساعت به مقصد مورد نظر ارسال شودتا محصوالت فسادپذیر مانند سبزی و میوه، در گمرک معطلی نداشته و در عرض 

شود، برای صرف مقابل، قابل قبول  ارزش گمرکی که از سوی هرکدام از طرفین تعیین می: وی درباره دومین پروتکل تصریح کرد

 ./کند، منبع عوارض گمرکی کشور مقصد خواهد شد به عبارتی، ارزش گمرکی که ایران تعیین می. خواهد بود
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  طرح نظام نوین ترویج کشاورزی فرصتی برای بهره بردارانطرح نظام نوین ترویج کشاورزی فرصتی برای بهره برداران

ترویج کشاورزی پلی است که با توسعه آن جدیدترین یافته های : دسی کشاورزی و منابع طبیعی گفترئیس سازمان نظام مهن

 .علمی در مرحله تولید به اجرا در می آید

گروه  رت و کشاورزیصنعت، تجااحمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

طرح نظام نوین کشاورزی به منظور : با اشاره به طرح نظام نوین ترویج کشاورزی اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .شده است توسعه انتقال یافته های کشاورزی در مزرعه از سوی وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابالغ

در این طرح فرصت های متعدد برای استفاده از :کبیری به ابالغ پایلوت طرح نظام نوین کشاورزی در استان ها اشاره کرد و گفت

حداکثر بهره گیری به عمل آید، شاهد تحول جدی در عرصه ترویج  مجموعه های غیر دولتی دیده شده که اگر از توان این بخش 

امری مهم تلقی  ن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه شاخص های علمی در این طرح رئیس سازما.خواهیم بود

برای تحقق این موضوع ،سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی درنظر دارد تا از وزارت جهاد : می شود، بیان کرد

ست که جدیدترین یافته های علمی در مرحله تولید به اجرا در می کبیری با بیان اینکه ترویج کشاورزی پلی ا.کشاورزی یاری نماید

این نظام، در تمامی زیر بخش های کشاورزی از قبیل باغبانی،مرغداری،آبزی پروری و دامداری قابل اجرا است که : آید، بیان کرد

 .اگر به درستی انجام شود، شاهد افزایش کمی و کیفی محصوالت خواهیم بود

نوین کشاورزی به مجموعه فعالیت و دستاورد های موسسه تحقیقاتی گفته می شود که سعی دارند تجربیات  گفتنی است نظام

 .خود را در عرصه تولید انتقال تا بهره بردار در جریان اطالعات روز قرار گیرد
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  ساالنه چند درصد محصوالت کشاورزی به هدر می رود؟ساالنه چند درصد محصوالت کشاورزی به هدر می رود؟

میلیارد دالر در نظر بگیریم، میزان ضایعات محصوالت  83اگر تولید ناخالص داخلی کشاورزی را : دبیر کل خانه کشاورزی گفت

 .میلیارد دالر کاهش می یابد 65ه کشاورزی،ساالنه ب

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعیسی کالنتری دبیر کل خانه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

از   درصد 63ضایعات محصوالت کشاورزی در کشورهای پیشرفته حداقل :کشاورزی اظهار داشتدرخصوص ضایعات محصوالت 

 .مزرعه تا مصرف است اما در ایران آمارپژوهشی و قابل استناد از میزان ضایعات در دسترس نیست

در کشورهای پیشرفته به : درصد است، گفت 03الی  63وی با بیان اینکه ضایعات محصوالت کشاورزی از مزرعه تا مصرف درایران 

سبب حمل و نقل مناسب، شرایط مساعد نگه داری محصوالت کشاورزی و نیز وجود ماشین آالت پیشرفته ،ضایعات این بخش قابل 

با سرمایه گذاری های مناسب می توان میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور را کاهش داد : کالنتری ادامه داد.توجه نیست

 .ایعات این بخش از مزرعه تا مصرف اجتناب ناپذیر استدرصد ض 63اما 

 83اگر تولید ناخالص داخلی کشاورزی را : دبیر کل خانه کشاورزی در خصوص ارزش ریالی ضایعات این محصوالت نیز بیان کرد

گذاری های مناسب در  میلیارد دالر است که با سرمایه 65میلیارد دالر در نظر بگیریم، میزان ساالنه ضایعات محصوالت کشاورزی 

 .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی کرد 63میلیارد دالر در درآمد نا خالص داخلی و  6بخش های مختلف کشاورزی می توان 
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 رنامه و سیاست هاب
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزیکاهش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی

کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تغییر کاربری های غیر مجاز به صفر رسیده اما به :مدیر امور اراضی استان تهران گفت

 .ییر کاربری های غیر مجاز به نسبت سال گذشته کاهش یافته استدنبال تالش ها و پیگیری های مجددانه تغ

اران اقتصادی باشگاه خبرنگ گروه صنعت،تجارت و کشاورزی قاسم عنایتی مدیر امور اراضی استان تهران در گفتگو با خبرنگار

در راستای تحقق شعار امسال بنا به تاکید مقام معظم رهبری، امور  : خبر داد و گفت ،از کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز جوان

اراضی استان تهران در راستای کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز با تجهیز ناوگان های حفاظتی در سطح شهرستان ها اقدام به 

 .قانون نموده استاجرا و عملیاتی کردن 

در راستای تجهیز ناوگان حفاظتی، امور اراضی استان تهران با یگان حفاظتی ناجا قراردادی منعقد نموده به طوریکه در : وی افزود

 .اکیپ های حفاظتی یک افسر برای کمک به تیم های حفاظتی برای جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز حضور داشته باشند

: بیان اینکه آمارها بیانگر آن است که در اغلب شهرستان ها تغییر کاربری غیر مجاز به حداقل ممکن رسیده، بیان کردعنایتی با 

البته کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تغییر کاربری های غیر مجاز به صفر رسیده اما همه تالش ها و پیگیری ها مبنی 

 .را با تقویت اکیپ های حفاظتی و شناسایی نقاط پرخطر کاهش دهیم باقی مانده  بر آن است تا تغییر کاربری مقدار

و گزارشات مردمی و پیگیری مجددانه اکیپ های حفاظتی در  606راه اندازی سامانه : مدیر امور اراضی استان تهران ادامه داد

ی غیر مجاز در سال گذشته و امسال قابل توجه بیانگر آن است که کاهش تغییر کاربری ها شهرستان ها بنا به آمارهای موجود 

برخی : وی با بیان اینکه فرهنگ سازی امری مهم در جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز به شمار می رود، بیان کرد.است

مواقع به سبب وجود افراد به سبب عدم آشنایی با قوانین اقدام به تغییر کاربری های غیر مجاز می نمایند از این رو در بسیاری از 

ضرورت ها و قوانین حفاظتی و اراضی، بنا به ضرورتهای شهروندان در قانون وکمیسیون های مختلف موارد مطرح می شود و از این 

رو مجوزهای الزم صادر خواهد شد تا با این وجود مردم به جای دخل و تصرفات غیر مجاز در چارچوب قانون اقدام به تغییر اراضی 

 .نمایند
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  در دستور کار ایران و اندونزی قرار گرفت در دستور کار ایران و اندونزی قرار گرفت   روستاهاروستاهاهمکاری در بخش توسعه همکاری در بخش توسعه 

وزیر امور ' اکو پوترو سانجویو'سفیر جمهوری اسالمی ایران در اندونزی در دیدار با ' ولی هللا محمدی' –ایرنا  –کواالالمپور 

روستاها، سازندگی مناطق کمتر توسعه یافته و تمرکززدایی اندونزی در زمینه همکاری های دو جانبه در بخش توسعه روستاها 

 . رایزنی کرد

رین دیپلمات ایران در جاکارتا و وزیر اندونزیایی که روز جمعه انجام شد، همکاری در بخش به گزارش ایرنا، با رایزنی بلندپایه ت

 .توسعه روستاها در دستور کار ایران و اندونزی قرار گرفت

سفیر کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط نزدیک و دوستانه میان دو کشور در حوزه های مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 

 .خواستار توسعه مناسبات میان دو کشور در امور روستاها و سازندگی در منطقه کمتر توسعه یافته شد. ..و 

خوشبختانه عزم راسخ میان دولتمردان به ویژه رؤسای جمهوری دو کشور جهت توسعه هرچه بیشتر روابط دو : وی تصریح کرد

 . مشترک را می دهدجانبه وجود دارد که نوید آینده هرچه بهتر در عرصه مناسبات 

روابط اقتصادی میان ایران و اندونزی متناسب با ظرفیت ها و همگام با : محمدی با اشاره به ظرفیت های موجود در دو کشور، گفت

روابط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور پیش نرفته است، به همین دلیل خواهان افزایش تعامالت میان مقامات عالیرتبه دو 

 .ف شناسایی فرصت ها و بهره برداری از ظرفیت ها هستیمکشور با هد

وی با تشریح دستاوردها و تجربیات ایران در زمینه توسعه روستایی از آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای به اشتراک گذاشتن 

 .تجربیات کشورمان با کشور دوست و برادر اندونزی خبر داد

جالس آتی کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور پیشنهاد داد موضوع همکاری سفیر کشورمان با اشاره به در پیش بودن ا

ایران و اندونزی در امور توسعه روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته نیز به عنوان بخشی از همکاری های دو کشور در نشست آتی 

 .مواجه شد این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد که این پیشنهاد با استقبال طرف اندونزیای

وزیر امور روستاها، سازندگی مناطق کمتر توسعه یافته و تمرکززدایی اندونزی نیز با اشاره به مشکالت ناشی از  'اکو پوترو سانجویو'

یکی از سیاست های اصلی خود را  'جوکو ویدودو'به همین دلیل دولت : توسعه نیافتگی روستاها و مناطق دورافتاده کشورش، گفت

 .وی گفت در این خصوص ما خواهان همکاری و استفاده از تجربیات ایران هستیم.مناطق قرار داده استتوسعه این 

من از پیشرفت های ایران در حوزه صنایع مختلف برق، انرژی های تجدیدپذیر، علوم مختلف و : این مقام عالیرتبه اندونزی ادامه داد

کشور در این زمینه ها به ویژه حوزه انرژی های تجدیدپذیر همکاری جدی همچنین فناوری های نوین آگاه هستم و عالقمندم دو 

 .داشته باشند
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  مهر تمدید شد مهر تمدید شد   0202تحقیقات به ایثارگران تا تحقیقات به ایثارگران تا واگذاری سهام موسسه های جهادنصر، توسعه و واگذاری سهام موسسه های جهادنصر، توسعه و 

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری سهام موسسه های جهاد توسعه، تحقیقات و  -ایرنا -تهران

تا پانزدهم مهرماه مهلت این واگذاری ها : ماه در جبهه خبر داد و گفت6نصر به رزمندگان و ایثارگران دارای سابقه حضور بیش از 

 . تمدید شده است

در بیست و هشتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در مرکز همایش ( یکشنبه)امروز « محمدعلی جوادی»

جهادگران شاکله اصلی مهندسی رزمی جنگ در هشت : های صدا و سیما با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود

نفر شهید، یک هزار و  857هزار نفر نیروهای جهادی که به جبهه ها اعزام شده اند، سه هزار و  583دس بودند و از سال دفاع مق

 .نفر جانباز شده اند 576هزار و  46نفر آزاده و  433

ست های فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد در مقاطع زمانی و نقاط مختلف کشور اقدام های موثری برای اجرای سیا: وی گفت

 .اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش کشاورزی و آب و خاک انجام داده اند

 88یکی از این اقدام های مهم، واگذاری سهام شرکت های وابسته وزارت جهاد کشاورزی با هدف اجرای اصل : جوادی اضافه کرد

هام موسسه جهادنصر و سهام موسسه های درصد س65قانون اساسی و توصیه های دولت یازدهم و افزایش بازده است؛ برای نمونه 

 .ماه سابقه حضور در جبهه داشته اند، واگذار می شود6جهاد توسعه و تحقیقات به ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی که بیش از 

ر سه قرار شد در این سبد، سهام شرکت های جهادنصر، تحقیقات و توسعه باشد تا هر فردی ثبت نام می کند در ه: وی اضافه کرد

 .شرکت سهام داشته باشد

 .برای ادامه کار مجوزها و مقررات الزم از دولت گرفته شد: جوادی ادامه داد

 .هزار نفر را شامل می شود 53به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری ها نزدیک به 

ال دفاع مقدس خواست برای اخذ سهام به وزارت جهاد کشاورزی و وی از رزمندگان و ایثارگران جهاد کشاورری در هشت س

 .ایثارگران مراجعه کنند

 .وی اقدام دیگر این معاونت را همترازی فرماندهان و برگزاری گردهمایی های مختلف خانواده شهیدان برشمرد

 تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با مدیریت جهادی ** 

اد کشاورزی در این گردهمایی رعایت تقوی و دوری از دنیاگرایی را از ویژگی های شاخص نماینده ولی فقیه در وزارت جه

 . سیاست های اقتصاد مقاومتی ففط با مدیریت جهادی محقق می شود: جهادگران عنوان کرد و گفت

: تاکید کرد و افزود درباره لزوم رعایت تقوی و دوری از دنیاگرایی در جامعه( ع)آیت اهلل حسن عالمی بر سخنان حضرت علی 

 . جهادگران باید نسبت به تقویت این دو خصلت در خود و جامعه اهتمام ورزند

وی به دستاوردهای مدیریت جهادی در هشت سال دفاع مقدس و آبادانی کشور اشاره کرد و تالش مسئوالن ذیربط برای حاکمیت 

 . و ترویج روحیه جهادی در جامعه را خواستار شد

نا، بیست و هشتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار به گزارش ایر

 .وزیر جهاد کشاورزی به دلیل کسالت نتوانست در این آیین شرکت کند. شد
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ش پشتیبانی سنگرسازان درباره نق« روایات ایثار، جهاد تا شهادت، جهاد بهار انقالب و گردان هفتم»در این گردهمایی کتاب های 

 . جهاد و زندگینامه شهدا رونمایی شد

درباره کوچک سازی فعالیت های دولت، بخشی از سهام خود را به بخش خصوصی  6076موسسه جهادنصر برای اجرای قانون سال 

 .بقیه سهام های خود را واگذار کند 6095واگذار کرده است و تالش دارد تا پایان سال 

 .مل موسسه جهادنصر، منافع مالی این شرکت از محل واگذاری سهام ها به خانواده ایثارگران می رسدبه گفته مدیرعا
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

  و ایران در زمینه کشاورزی و ایران در زمینه کشاورزی   صربستانصربستانمکاری مکاری توسعه هتوسعه ه

وزیر کشاورزی و محیط زیست صربستان و سفیر جمهوری اسالمی ایران در بلگراد در نشستی ضمن مرور همکاری  -ایرنا-بلگراد

 ، روند این همکاری ها را بین دو کشور رو2115های دو کشور در زمینه های کشاورزی در سال های گذشته به خصوص در سال 

 . به توسعه توصیف کردند

از روند همکاری های دو کشور در حوزه های  'مجید فهیم پور'روز چهارشنبه در نشستی با  'برانیسالو ندیموویچ'به گزارش ایرنا، 

 .مختلف از جمله کشاورزی استقبال و این همکاری ها را در زمره منافع صربستان و ایران بر شمرد

وزیر جهاد کشاورزی کشورمان مطرح که  'محمود حجتی'وت وزیر کشاورزی صربستان از سوی در این نشست همچنین موضوع دع

 .مورد استقبال قرار گرفت

طبق موافقت های انجام شده قرار است که در اولین فرصت پیش نویس همکاری های دو کشور در زمینه قرنطینه گیاهی و 

زی ایران به بلگراد در سال گذشته میان طرفین مبادله و نهایی شد در حفاظت درمقابل آفات نباتی که در سفر هیات جهاد کشاور

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک تجاری صربستان و ایران که در اواخر امسال در بلگراد برگزار می شود و یا اینکه در سفر وزیر 

 .کشاورزی صربستان به ایران به امضا برسد

در این دیدار با اشاره به برگزاری چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی صربستان و  سفیر ایران در صربستان 'مجید فهیم پور'

در سفر هیات ایرانی : ایران در تهران در سال گذشته که چندین تفاهم نامه همکاری از جمله در زمینه گردشکری امضا شد، گفت

ون امور زراعت وزارت کشاورزی جمهوری اسالمی معا 'عباس کشاورز'به صربستان در اواخر سال گذشته میالدی که در صدر آن 

ایران قرار داشت در دیدار با وزیر کشاورزی و محیط صربستان وقت صربستان بر گسترش و توسعه همکاری های کشاورزی به ویژه 

 . در عرصه حفاظت از گیاهان، تولید دانه و محصوالت کشاورزی تاکید شد

مراکز تحقیقاتی وتجاری در حوزه کشاورزی و همکاری در کشت فرا سرزمینی  وی همچنین برگزاری همایش های مشترک بین

برای افزایش امنیت غذایی را جهت توسعه همکاری بین ایران وصربستان درحوزه کشاورزی بسیار مهم دانست و گفت اکنون 

 .کشاورزان ایرانی دراین خصوص فعالیت خود را در چندین هکتار درصربستان آغاز کرده اند

یر ایران دربلگراد با اشاره به اینکه همکاری های صربستان و ایران در شاخه کشاورزی درگذشته درسطح باالیی به خصوص در سف

دو کشورهمکاری های خود را در حوزه کشاورزی در زمینه : زمینه های تولیدات و محصوالت مختلف کشاورزی بوده است، افزود 

دان و سایر محصوالت زراعی و سبزیجات و صیفی جات شروع کرده و در حال گسترش این های دانه های گندم، جو، ذرت، آفتابگر

رقم بذر جدید تولید صربستان در ایران به ثبت  44وی همچنین اشاره کرد که طی سال گذشته مجموعا .همکاری ها هستند

در مورد زمان افتتاح مرکز تجاری ایران در  سفیر ایران در بلگراد همچنین در رابطه با سئوال وزیر کشاورزی صربستان.رسیده است

بالکان مستقر در بلگراد گفت که تمامی مراحل گشایش این مرکز انجام شده و امید است که در آینده نزدیک این امر با صدور 

 .مجوز از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تحقق یابد
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

درصدی تا پایان درصدی تا پایان 77تحقق رشد تحقق رشد / / درباره ارزش افزوده کشاورزی و صنعت بدبینانه استدرباره ارزش افزوده کشاورزی و صنعت بدبینانه است  مجلسمجلسپیش بینی پیش بینی : : لیالزلیالز

  سال سال 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی درصدی  6.6استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره پیش بینی رشد اقتصادی  -ایرنا -تهران

به نظر می رسد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی در این گزارش دست کم گرفته شده است و با لحاظ : برای امسال گفت

 . این امر، تا پایان سال به رشد بیش از هفت درصدی دست می یابیم

با توجه به رشد صنایع خودروسازی در پنج ماه : قتصادی ایرنا افزوددر گفت وگو با خبرنگار ا( چهارشنبه)امروز « سعید لیالز»

نخست امسال و استقبال خوب مردم از بازار خودروهای داخلی، در صورتی که دولت بتواند سیاست های خود در این بخش را تداوم 

 .بخشد، تحرک این بخش تا پایان سال می تواند قابل توجه باشد

شواهد و قراین نشان : درصدی بخش صنعت گفت 6.8ی درباره پیش بینی مرکز پژوهش ها برای رشد این کارشناس مسائل اقتصاد

 .درصد نخواهد بود 4.5می دهد این رشد کمتر از 

درصد پیش بینی کرده است که به نظر می رسد بیشتر از این  0.5این گزارش همچنین رشد بخش کشاورزی را : وی ادامه داد

 .درصدی پیش بینی شده برای بخش ساختمان نیز کمی بدبینانه است 63رشد منفی . مقدار باشد

را مبنای تحلیل مرکز پژوهش های مجلس در نظر بگیریم، ( درصد 09به میزان )اگر سهم بخش نفت در اقتصاد : لیالز اضافه کرد

عت، کشاورزی و ساختمان تا پایان آنگاه با توجه به روند بخش های دیگر اقتصادی تا پایان مردادماه، می توان در بخش های صن

 .سال عملکرد بهتری را متصور بود و رشد بیش از هفت درصدی را برای اقتصاد کشور پیش بینی کرد

درصدی خودروسازی در ارزش افزوده بخش صنعت، اگر افزایش تولید خودروسازها  63به گفته این استاد دانشگاه، با توجه به سهم 

و درصد ارزش افزوده برای این بخش ایجاد کند که بیش از پیش بینی مرکز پژوهش ها خواهد بود؛ درصد باشد، می تواند د 43

 .ماه دوم امسال، رشد ارزش افزوده بخش صنعت بیش از نیمه نخست امسال باشد 6هرچند به نظر می رسد در 

درصد باشد؛ در حالی که مرکز پژوهش  8.5شواهد و قراین حاکی است ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند چهار تا : وی گفت

 .درصد لحاظ کرده است 0.5های مجلس رشد این بخش را 

میلیون و  68امسال دو برابر پارسال خرید تضمینی گندم در کشور انجام شد و تولید گندم با : این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد

 .از هشت درصد به ثبت رسیده استهزار تن رکورد زد؛ همچنین رشد تولید برنج شالیکاران بیش  533

درصدی ارزش افزوده بخش نفت نشان  09رشد : وی تاکید کرد بدون تردید این رشد یکی از دستاوردهای برجام بوده است و افزود

 .داد این بخش پارسال و امسال قلب تپنده اقتصاد ایران بوده و به تنهایی چهار درصد رشد اقتصادی را تامین کرده است

میلیون دالر بیش از پارسال بود که رقم بسیار باالیی است و پیش بینی  53ه لیالز، درآمد نفتی امسال به طور متوسط روزانه به گفت

 .میلیارد دالر باشد 83می شود درآمد ارزی کشور از محل نفت و میعانات گازی تا 

 مردم رشد اقتصادی را احساس کرده اند** 

کرد به طور قطع رشد به دست آمده از سوی آحاد مردم جامعه لمس و احساس شده است و  استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید

 .درصدی سال های گذشته ادامه می یافت، اقتصاد کشور رو به اضمحالل می رفت 83اگر تورم بیش از : گفت
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ش از یک میلیون و یکصد هزار پیش بینی می شود تا پایان امسال، تقاضای داخلی خودرو سواری در کشور به بی: وی یادآوری کرد

برسد و از آنجا که قشرهای متوسط و ضعیف جامعه خودرو داخلی می ( 6094هزار دستگاه بیش از تقاضای سال  633)دستگاه 

 .خرند، می توان گفت رشد اقتصادی تاثیر خود را بر درآمدهای افراد بر جای گذاشته است

بیش از چهار برابر شد و گندمکاران سال پر رونق و  6094در همسنجی با سال  امسال ورودی پول به جیب کشاورزان: لیالز گفت

 .پر پولی را پشت سر می گذارند و همه اینها دال بر رونق و رشد اقتصادی قابل لمس در جامعه است

اس، پیش بینی می رشد اقتصادی برای محسوس شدن، باید در نرخ باالتر از هشت درصد به ثبات برسد و بر این اس: وی اضافه کرد

 .ماه دوم امسال یا سال آینده دیده شود 6شود آثار محسوس تر این رشد در 

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بتازگی در گزارشی به بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از 

 .میالدی تا سه ماهه نخست امسال پرداخته است 4368سال 

درصد از این رقم مربوط به رشد بخش نفت  0.9خبر داده است که  6095درصدی اقتصاد در سال  6.6از احتمال رشد این گزارش 

رییس جمهوری بیست و چهارم مردادماه در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد هدف دولت را .خواهد بود

در سیاست های کالن نظام و چشم انداز بیست ساله : اعالم کرد و گفت 6095ایجاد اشتغال و تحقق رشد پنج درصدی در سال 

بود که البته با چنین  4.7سال گذشته، این رشد برابر با  63تصریح شده است رشد اقتصادی باید هشت درصد باشد اما در مجموع 

ست ساله به رشد هشت درصدی رسید و وی تاکید کرد باید در دهساله دوم چشم انداز بی.نرخی رونق و اشتغال ایجاد نخواهد شد

: نهم شهریورماه نیز معاون اجرایی رییس جمهوری در سفر به شهرکرد گفت.اقتصاد مقاومتی را در کشور، پیاده و عملیاتی کرد

درصد است که براساس هدفگذاری دولت برای برنامه ششم توسعه، برای رونق در وضعیت اشتغال  8.5اکنون رشد اقتصادی کشور 

 .قتصادی و جبران عقب ماندگی ها باید به رشد هشت درصد برسیمو ا

/News/fa/ir.irna.www//:http44404356/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  27شنبه 

  اسناداسناد+ + ردات گندم دپو شده در گمرک صادر شد ردات گندم دپو شده در گمرک صادر شد مجوز وامجوز وا//کارگروه تنظیم بازار دستور حجتی را نقض کردکارگروه تنظیم بازار دستور حجتی را نقض کرد

شهریور سال جاری با وجود ممنوعیت  65کارگروه تظیم بازار با واردات گندم های رسیده به مبادی گمرکی تا تاریخ  <مواد غذایی

 .موافقت کرد( برای حمایت از تولید داخلی و قانون انتزاع)واردات این محصول به خواست وزارت جهاد کشاورزی

های رسیده به مبادی ورودی کشور بعد  گندم"به گزارش خبرنگار بخش کشاورزی خبرگزاری تسنیم، کارگروه تنظیم بازار، وضعیت 

 .تعیین تکلیف کرد "95شهریور  65از ممنوعیت واردات را تا تاریخ 

ارز دریافتی با سپردن تعهد به  در سقف( شهریور سال جاری 65)های قبض انبار شده تا تاریخ یاد شده بر این اساس کلیه گندم

به بانک مرکزی با رعایت سایر مقررات قابل  "ارز متقاضی"به قیمت  "التفاوت نرخ ارز مابه"سازمان حمایت و منوط به پرداخت 

 .تمدید خواهد بود و چنانچه ثبت سفارش آنها منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده است از درجه اعتبار ساقط است

به  "شهریور سال جاری 6 های وارداتی رسیده به مبادی ورودی گمرکی مورخ  تعیین تکلیف گندم"جلسه  راین گزارش صورتبناب

 :شرح زیر است

 .های قبلی تا تاریخ منجر به گشایش اعتبار و دریافت ارز نشده از درجه اعتبار ساقط است کلیه ثبت سفارش-6

به ) از تمدید ثبت سفارش  شهریور سالی جاری در صورت لزوم پس  65تا تاریخ های موجود در مبادی ورودی  کلیه گندم -4

 .و کنترل مربوط در سقف ارز دریافتی و با فوریت و با رعایت مفاد این ابالغیه ترخیص گردد( لحاظ آماری

 .معرفی نمایدکنندگان و تولیدکنندگان  مصرف گمرک ایران واردکنندگان را برای سپردن تعهد به سازمان حمایت  -0

گمرک ایران با توجه به اظهارنامه گندم وارداتی در صورت ضرورت نسبت به پیگیری پیش اظهاری واردای کنندگان قانون اقدام -8

 .الزم را به عمل آورد

مورد  بانک مرکزی نسبت به تعقیب قضایی کلیه دریافت کنندگان ارز مرجع و مبادالتی تا این تاریخ مبادرت به واردات کاالی-5

 . تعهد ننموده اند، اقدام کنند

شهریور سال حجاری منوط به پرداخت ماله تفاوت نرخ ارز   65های گندم موجود در مبادی گمرکی تا تاریخ  ترخیص محموله -6

 .ایران خواهد بود به قیمت ارز متقاضی به بانک مرکزی 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http8a63390b5883878cab0ff9c8446c 
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  برنجبرنج
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

ممانعت گمرک از ترخیص برنج در فصل ممانعت گمرک از ترخیص برنج در فصل / / لنجی، مرزنشینان و مناطق آزادلنجی، مرزنشینان و مناطق آزاد  انتقاد از واردات برنج از طریق تهانتقاد از واردات برنج از طریق ته

  برداشت برداشت 
لنجی، مرزنشینان و مناطق آزاد در فصل ممنوعیت واردات  واردات برنج از طریق ته: صریح کردرئیس انجمن واردکنندگان برنج ت

 . کنند ها اقدام به این کار می دهد که این ممنوعیت فقط برای واردات قانونی است و با توجه به تبصره نشان می

ماه پیش در گمرکات  4هزار تن برنج وارداتی از  03تا  43: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سیداحمد بحق در گفت

  .کشور مانده و اجازه ورود به کشور ندارد

اعالم کرده بود که واردات برنج در فصل برداشت  98وزارت جهاد کشاورزی از آذرماه سال : کنندگان برنج افزود رئیس انجمن وارد

شود و تمامی واردکنندگان موظفند، قبل از این تاریخ و یا پس از پایان ممنوعیت  ممنوع می 95.8.06از تاریخ  ماه 8برنج به مدت 

های وارداتی برخی از واردکنندگان به دالیل مختلف با تأخیر و بعد  وی با اشاره به اینکه برنج .های خود را به کشور وارد کنند برنج

ها در گمرکات کشور مانده و اجازه ورود به کشور  به همین دلیل این برنج: ارد شد، اظهار داشتاز ممنوعیت واردات برنج به کشور و

قانون مقررات  00ماده های خود از گمرک، امید دارند تا از  البته این واردکنندگان برای عبور برنج: بحق بیان داشت .را ندارد

تواند از همان قوانین قبلی  و میهای آنی مصونیت دارد  ی گیر که مطابق آن وارکننده در مقابل تصمیم  واردات و صادرات

البته باید گفت این موضوع شامل تصمیمات عادی : رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد.تبعیت کند، استفاده کنند

  .شود، زیرا ممنوعیت واردات برنج از چند ماه قبل توسط وزارت جهاد کشاورزی اعالم شده بود نمی

ها در مورد واردات محصوالت کشاورزی در وزارت جهاد  گیری با انتقاد از اینکه بعد از قانون انتزاع اگر چه باید تمام تصمیموی 

شود که بخشی از تصمیمات در مورد واردات محصوالت  اما با این وجود مشاهده می: شد، اظهار داشت کشاورزی تجمیع می

واردات برنج از طریق : رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد .ا مناطق آزاد استکشاورزی بر عهده گمرک، وزارت صنعت و ی

دهد که ممنوعیت واردات برنج فقط برای  لنجی، مرزنشینان و مناطق آزاد در فصل ممنوعیت واردات این محصول نشان می ته

توانند حتی در زمان ممنوعیت واردات هم  قانونی میهای مختلف  ها با توجه به تبصره های قانونی است و سایر وارکننده واردکننده

واردکنندگان برنج به بهانه انجام کارهایی : بحق با اشاره به واردات برنج از مناطق آزاد کشور بیان داشت .اقدام به این کار کنند

کنند و سپس بخشی از آن  زاد وارد میبندی برنج با کمک نیروی کار ایرانی و ایجاد ارزش افزوده، این کاال را به مناطق آ مانند بسته

واردات برنج از این مناطق به داخل : وی تصریح کرد .کنند را از طریق عبور از گمرک منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می

 بحق .شود سرزمین اصلی و ورود آن از گمرک با مجوز نهادهای رسمی و تصمیمات نماینده گمرک و نماینده مناطق آزاد داده می

ای صادر کرده است که در  البته وزارت جهاد کشاورزی به تازگی برای واردات برنج از طریق مناطق آزاد مجوز قرنطینه: بیان داشت

وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج را در شود که چرا در حالی که  اینجا این سؤال مطرح می

 کند؟ ای آفات نباتی برنج را برای واردات از مناطق آزاد صادر می ت، مجوز قرنطینهفصل برداشت ممنوع اعالم کرده اس

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953644333544 
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 برنج
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

برگزاری کارگاه آموزشی برای برگزاری کارگاه آموزشی برای / / رسدرسد  به صفر میبه صفر می  9999های غیرشمالی تا سال های غیرشمالی تا سال   انانسطح کشت برنج در استسطح کشت برنج در است

  های جایگزین در پاییز امسالهای جایگزین در پاییز امسال  کشتکشت

 .های جایگزین کارگاه آموزشی برگزار می شود های غیرشمالی به کشت برداران استان برای آموزش بهره

خورشیدی به  0299یرشمالی تا سال های غ ریزی وزارت جهاد کشاورزی سطح کشت برنج در استان بر اساس برنامه

 .رسد صفر می

برداشت برنج تا : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .ماه ادامه دارد و واردکنندگان باید تا آن زمان صبر کنند اواخر آبان

رسد این مقدار به تولید  نظر نمی هزار تن برنج به کشور وارد شده که به 633ار گمرک تاکنون تنها بر اساس آم: کاوه خاکسار افزود

کردهای  های شمالی جوابگوی هزینه وضعیت تولید مناسب است و قیمت نیز در استان: وی خاطرنشان کرد.داخل لطمه وارد کند

هزار هکتار قابل  53شت مجدد و راتون، هریک در سطح پس از برداشت کشت اصلی، ک: خاکسار ادامه داد.شالیکاران هست

 .بینی است پیش

رشد برنج در شرایط خنک، باعث : وی دلیل کیفی بودن برنج کشت راتون و مجدد را تولید در هوای خنک برشمرد و تصریح کرد

 .شود افزایش کیفیت، اما پایین آمدن عملکرد می

 .هزار تن نباشد 433رنج سفید در سال جاری کمتر از دو میلیون و شود تولید ب بینی می پیش: خاکسار یادآور شد

هزار تنی در سال  853هزار هکتار به همراه راتون و مجدد، باعث افزایش تولید حداقل  573کشت برنج در سطح : وی تأکید کرد

 .جاری خواهد شد

 هکتار 4111کاهش سطح کشت برنج در اصفهان به 

اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه در برخی مناطق غیرشمالی، سطح زیر کشت رو به مدیرکل دفتر غالت و محصوالت 

 08هزار به  73هزار هکتار رسید و در استان فارس از  55هزار به  663سطح کشت برنج در خوزستان از  :کاهش است، اظهار داشت

 .هزار به چهارهزار هکتار کاهش یافته است 64فارس از هزار هکتار تقلیل یافته است، در حالی که سطح کشت برنج در استان 

آبی  در حاشیه سدها به غیر از برنج، محصول دیگری قابل کاشت نیست؛ بنابراین مشکلی از لحاظ کم: خاکسار همچنین گفت

شمالی تا سال های غیر وی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای به صفر رساندن سطح کشت برنج در استان.وجود نخواهد آمد به

های غیرشمالی به صفر مطلق نرسد، اما برنامه کاهش در دستور کار  ممکن است سطح کشت برنج در استان: خبر داد و افزود 6099

های اقتصاد مقاومتی برای افزایش عملکرد و اشتغال در صورت تخصیص اعتبار از سال آینده  برنامه: خاکسار خاطرنشان کرد.است

های آینده به مرور افزایش یابد تا به اهداف طرح دست  افزایش عملکرد در واحد سطح باید طی سال: ادامه دادوی .آغاز خواهد شد

 .یابیم

 های جایگزین برگزاری کارگاه آموزشی برای کشت
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های  برداران استان مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری کارگاه آموزشی برای آموزش بهره

این کارگاه در آذرماه سال جاری در تهران برپا شده و محصوالت جایگزین : های جایگزین خبر داد و تصریح کرد غیرشمالی به کشت

شود تا  بحث و تبادل نظر برای معرفی محصوالت جایگزین برنج در این کارگاه عنوان می: خاکسار یادآور شد.شود برنج معرفی می

 .خاب را داشته باشندبرداران بهترین انت بهره

های غیرشمالی جایگزین  در حال حاضر ماش، آفتابگردان و ارزن از محصوالتی است که در برخی استان: وی در پایان تأکید کرد

 ./برنج شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http08769D%/4%B0%D4%B7% 
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 برنج

 ایرنا 2661661۱۳5 :تاریخ خبر

  امسال نیازی به واردات برنج نداریم امسال نیازی به واردات برنج نداریم : : کشاورزی مجلسکشاورزی مجلس  کمیسیونکمیسیونرئیس رئیس 

امسال به اندازه کافی برنج در کشور : رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت -ایرنا  -ساری 

 .  واردات برنج نداریم تولید شده است و نیازی به

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی محمد شاعری جمعه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه شرق مازندران در منطقه گردشگری 

و نیم میلیون تن برنج در کشور تولید شد که نیاز کشور را  4بر اساس برآوردهای کارشناسی ، امسال : عباس آباد بهشهر افزود

کیلوگرم در سال  03اگر سرانه مصرف برنج را : ماینده مردم بهشهر ، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی گفتن. پوشش می دهد

هزار کیلوگرم برنج است که بر اساس  833میلیون و  4میلیون نفر ، نیاز ما ساالنه  43در نظر بگیریم و جمعیت کشور را هم 

 . برآوردها بیشتر از این میزان تولید داریم

در سال اقتصاد مقاومتی : با اعالم این که واردات برنج به تولید داخلی ضربه می زند و کشاورزان را بی انگیزه می کند ، افزود  وی

 .که اساس آن حمایت از تولید داخلی و خود اتکایی است ، وارد کردن توجیه ندارد

د ، ایستادگی و از واردات این محصول راهبردی با هدف باید روی این موضوع که کشور نیازی به واردات برنج ندار: شاعری گفت

 .حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی جلوگیری کرد

 تحقق اقتصاد مقاومتی در تولید گندم ** 

خوشبختانه وزارت جهاد :  رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از سیاست های کشاورزی دولت تدبیر و امید ابراز رضایت کرد و گفت

اورزی تاکنون در زمینه تقویت تولید داخلی خوب عمل کرد و سیاست این وزراتخانه همسو با اقتصاد مقاومتی است و مجلس کش

 . شورای اسالمی هم به صورت جدی از آن حمایت می کند

د و تاکنون پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی امسال سبب شده است تا در تولید گندم کشور به خود کفایی برس: وی افزود 

 .و نیم میلیون تن گندم تحویل مراجع خرید داده اند 66کشاورزان حدود 

بر اساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد : هفته آینده پرداخت می شود ، افزود  4شاعری با اعالم این که مطالبات گندم کاران تا 

درصد بقیه را  83شده است و دولت قول داده بود  درصد از گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت 63کشاورزی تاکنون بهای 

هفته  4هم تا پایان شهریور پرداخت کند که در آخرین صحبتی که با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی داشتم ، اعالم شد که تا 

 .دیگر پرداخت خواهند کرد

ید در حال آغاز است و کشاورزان باید نهاده فصل زراعی جد: وی بر ضرورت تحقق وعده داده شده به گندمکاران تاکید کرد و گفت 

، بذر و کود مورد نیاز را خریداری و زمین را برای کشت آماده کنند و به نوعی تصمیم بگیرند که چقدر بکارند تا این افزایش تولید 

 .در سال جاری در سال آینده تکرار شود

 وعده پیگیری جدی کوه خواری در شرق مازندران ** 

شهرستان های شرق مازندران همچنین به پدیده کوه خواری در این منطقه اشاره کرد و گفت که این موضوع از  نماینده مردم

 .مطالبات جدی ماست که با قوت دنبال می شود

اعتقاد داریم که کوه هم جان دارد و همان طور که به محیط زیست ضربه وارد می شود ، باید در احیای آن هم : شاعری افزود 
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 .ود و در مساله کوه خواری با جدیت دنبال خواهد شدتالش ش

 هزار هکتار جنگل مخروبه در شمال  633** 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به طرح تنفس جنگل ، راه نجات جنگل های شمال کشور را تنفس طوالنی 

 . مدت آن دانست

 .ای این کار باید قرق شودجنگل های شمال نیازمند تجدید حیات است و بر: وی گفت 

هزار هکتار جنگل مخروبه در شمال کشور وجود دارد که باید توجه جدی به این وضعیت داشته  633در مجموع : شاعری افزود 

 .باشیم و بدانیم جنگل های شمال زیستگاه سوزنی برگ ها نیست

ان به عنوان گردشگرگاه استفاده می کنند ، این استان میلیون نفری که از مازندر 03با توجه به جمعیت : این نماینده مجلس گفت

 . ظرفیت بزرگ ایران اسالمی است که باید از استان های اول باشد و رتبه پانزدهم برازنده آن نیست

/News/fa/ir.irna.www//:http44404566/ 
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 برنج
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  ۱1چهار شنبه 

  اختالف میان حجتی و قنبری خبرسازی استاختالف میان حجتی و قنبری خبرسازی است/ / فروش رفته استفروش رفته است  9292برنج های ترهینی در سال برنج های ترهینی در سال 

پاسخ تند و  "شهریور ماه جاری با عناوین44و 47در پی انتشار اخباری در خبرگزاری تسنیم در تاریخ های < مواد غذایی

در شرکت بازرگانی دولتی ایران  "و  "ی اگر نمی تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیمآقای قنبر: تیزحجتی به معاونش

شرکت بازرگانی دولتی توضیحاتی به منظور روشن شدن هر چه  "حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن/ چه خبر است؟

 .بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم ارائه کرد

 :زیر است  متن کامل توضیحات شرکت بازرگانی دولتی به شرح «فود پرس»پایگاه خبری اقتصاد غذا  به گزارش

: پاسخ تند و تیزحجتی به معاونش "اقدام به انتشار مطالبی با عناوین شهریور ماه جاری 44و 47خبرگزاری تسنیم در تاریخ های 

حیف / در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟ "و  "دیگری بکنیمآقای قنبری اگر نمی تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر 

افترائات و اتهامات بی اساس به این شرکت،  انتساب مهمالت،  کرده است، که با توجه به  "و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن

ش دروغ رسانه ای دارد که خوشبختانه تاکنون تکرار چندین باره این اکاذیب، نشان از اغراض سیاسی نهفته در پشت پرده این پرداز

حاصل دیگری در پی  نویسندگان و هدایت کنندگان این جریان سازی باطل رسانه ای،  جز تشویش و آلوده نشان دادن ذهن 

 نداشته است و در آینده نیز نخواهد داشت؛ لیکن به منظور روشن شدن هر چه بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم،

 :منتشر شده به استحضار می رسانیم مواردی را درپاسخ به مطالب  

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تامین و تنظیم بازار کاالهای اساسی، عملیات خرید، نگهداری و -6 

ی بازرگانی کشور و در عرصه بین  گندم، برنج، روغن و شکر را به عنوان فعالیتی تخصصی در حوزه: توزیع کاالهای اساسی شامل

این شرکت در حوزه تأمین، ذخیره سازی و توزیع کاالهای اساسی  و مهمترین رویکرد و شاخصه فعالیتهای  المللی انجام می دهد 

مورد نیازکشور، رعایت حداکثری صرفه و صالح اقتصادی کشور و حفاظت و حراست از اموال و سرمایه های ملی و بیت المال 

ت، در کنار ایجاد آرامش و امنیت غذایی مردم شریف می باشد و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نکرده و نخواهد کرد و دول

 .همواره به ویژه طی سالهای اخیر، این ماموریت خطیر را به بهترین شکل های قانونی و اصولی انجام داده است

اداری این شرکت با عنوان وزیر محترم جهاد  –بل، اقدام به انتشار نامه عادی خبرگزاری تسنیم، این بار نیز همچون دفعات ق-4

کشاورزی کرده است، در حالی که این نامه نیز مربوط به بیش از یک ماه قبل بوده و متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و اشراف 

در صورتیکه ! این شرکت قلمداد شده است نویسنده گزارش کذایی تسنیم، به غلط درخواست غیر قانونی واردات برنچ از ناحیه

زیرا نامه مذکور در واقع در خواست صدور مجوز ترخیص برای برنج . صدور این نامه نیز در راستای صیانت از اموال دولتی می باشد

ست، لیکن به به گمرکات کشور وارد و تخلیه شده ا برای تأمین ذخایر استراتژیک خریداری و  هایی است که ماه ها قبل از آن، 

و تامین دیر هنگام و با وقفه زیاد منابع الزم، موفق به ترخیص از گمرکات در موعد  LC گشایش: دلیل بروز برخی مشکالت از قبیل

و تأسیسات ذخیره ای موجود در گمرکات، شرایط و ویژگی های الزم برای نگهداری  از آنجا که امکانات  لذا . مقرر نشده بود

نی مدت کاالیی همچون برنج را، با توجه به شرایط آب و هوایی بنادر جنوبی کشور، نداشته و امکان فساد پذیری و استاندارد و طوال
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آلوده شدن برنجها نیز باال بود، لذا این شرکت درخواست صدور مجوز ترخیص کاال جهت حمل و نگهداری برنجها در دیگر استان ها 

 . می دهد ارائه را  و مراکز استاندارد ذخیره ای 

متأسفانه خبرگزاری تسنیم با استناد به برخی مکاتبات و نامه های مرسوم و متداول اداری، که توسط برخی سودجویان، رانت -0

خواهان و فرصت طلبان از داخل شرکت در اختیارش قرار می گیرد، بارها اقدام به القای اختالف فی ما بین وزیر محترم جهاد 

ن از یک سو و زیر سئوال بردن اقدامات و فعالیت های حاکمیتی و کامال قانونی این شرکت از سوی ایشا کشاورزی و معاون 

دیگرکرده است، در حالی که اینگونه القائات و خبرسازی های دروغین اگرچه دلخواه مخالفان است، اما واقعیت بیرونی نداشته و 

آقایان مهندس حجتی و دکتر قنبری مبتنی بر یک رابطه کاری  رابطه زیرا . بافته ذهن مشوش و مریض اینگونه رسانه ها می باشد

سال در مقام معاونت وزیر و  4برادری دیرینه است و شاهد این مدعا نیز صدور حکم ابقای دکتر قنبری برای مدت  و تخصصی و 

رح اینگونه موضوعات واهی نمی و ط. مدیر عاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران از سوی مهندس حجتی در اواخر تیرماه می باشد

لذا پی نوشت مهندس حجتی . تواند به اتحاد و همدلی موجود میان دولتمردان و عملکرد مطلوب دولت تدبیر وامید خدشه وارد کند

ی بر نامه دکتر قنبری نیز تنها بیانگر تأکید موکد ایشان بر احترام و رعایت صد درصدی قوانین و چهارچوب ها است نه اختالف ف

 .مابین آنها

، به گردانندگان خبرگزاری تسنیم "حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن "در خصوص گزارش غرض ورزانه با عنوان-8 

آیا فروش کاالهای دولتی و صیانت از  روشن کنند که؛  توصیه میکنیم ، ابتدا تکلیف خودشان را با خود و مخاطبان محترمشان 

از حیف و میل و فساد برنج هایی که در زمان دولت مورد حمایت و مقبول این خبرگزاری وارد شده بود،  اموال عمومی و جلوگیری

 کار درست و صحیح می باشد ، یا خیر؟

این شرکت در پاسخهای قبلی به گزارش های مجعولی که این خبرگزاری منتشر کرده بود، مستندات قانونی و معتبر موجود در -5

و فروش آنها را به استحضار مردم شریف و مخاطبان محترم رسانده است و حتی به اذعان گزارش منتشره، خصوص سالمت کاالها 

با دعوت از خبرگزاری و در جلسه ای با حضور مدیران این شرکت و معاون خبر و خبرنگار تسنیم، کلیه مستندات مورد نظر ارائه 

ن از آنجا که خبرگزاری تسنیم برای چندمین بار ادعاها و اتهامات واهی لیک. گردید که مورد قبول دوستان خبرگزاری هم واقع شد

 :کرده است، مجددا یاد آور می شویم که خود را تکرار 

قانون بودجه کل کشور و آیین نامه مربوطه، مبادرت  69تبصره  "ز"براساس بند  6090شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ( الف

درصد ارزش کارشناسی شده ملک متقاضیان کرده است، لذا با توجه به عدم  73، به میزان (ینیتره) به فروش برنج مدت دار 

ایفای تعهدات از طرف خریدار، دفتر حقوقی شرکت بازرگانی دولتی ایران با سرعت و دقت و بدون درنگ، اقدامات قانونی را جهت 

 .صیانتاز حقوق بیت المال انجام داده است

هیچ برنجی از طرف شرکت به صورت  6098بوده و در سال  6090ده به صورت ترهینی مربوط به سال برنج های فروخته ش( ب

برابر با بخشی از امالک ترهینی بوده نه دقیقا  90ترهینی به فروش نرفته است و ارزش برنج های فروخته شده ترهینی در سال 

 .احتمالی خریداران انجام شده و به نفع شرکت تحقق یافته استارزش کل امالک، که این امر نیز برای جلوگیری از بروز تخلفات 
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الزم به ذکر است که کلیه ی امالک ترهینی، توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و پس ارزیابی فوق نیز 

محلی قرار گرفته و پس از  توسط واحدهای حراست و فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدداً بررسی و مورد تحقیق

 .طی مراحل ثبتی و قانونی نسبت به ترهین آنها اقدام شده است

وصول مطالبات شرکت از طریق اجرای اسنادرهنی مطابق قوانین و مقررات، مخصوصا قانون ثبت و آیین نامه های ( ج

شده و عدم تمکین مدیون به پرداخت دین مربوطه،دارای مراحل و مواعد قانونی است که با گذشت مدت قانونی و مهلت تعیین 

و جبران زیان وارده اقدام خواهد شد؛ البته اقدامات اخیر با جدیتو قاطییت تمام توسط دفتر حقوقی  خود، نسبت به فروش ملک 

ده عمومی این شرکت تحقق یافته و در مورد برخی از آنها تا مرحله کارشناسی ملک و ابالغ به مدیون و آگهی فروش از طریق مزای

 .پیش رفته است

در خصوص ادعا و اتهام توزیع برنج تاریخ گذشته در کشور توسط این شرکت نیز تاکید می کنیم که این شرکت تا کنون هیچ -6 

محموله برنجی که مورد تایید دستگاه های نظارتی و بهداشتی نبوده و از سالمت و بهداشت و تاریخ مصرف مورد تایید برخوردار 

وزیع نکرده و نخواهد کرد و شاهد این مدعا نیز تاییدات مدیران و مسئولین دستگاه های نظارتی بر بهداشت و سالمت برنج نباشد، ت

 .ها در گفتگوها و مصاحبه های مکرر با رسانه های خبری می باشد

ایید و تاکید تمامی دستگاه های آیا اگر برنج های موصوف که به ت: اما سئوالی که خبرگزاری تسنیم باید پاسخ دهد این است که-7

و مصرف نمی شد و روی دست دولت می ماند و فاسد می شد،  نظارتی قابلیت مصرف انسانی داشتند، با تدبیر این شرکت فروخته 

منافع ملی حفظ شده و از حقوق مردم صیانت شده بود؟ ضمن اینکه اگر به هر دلیلی این شرکت ، مطابق خواست و نظرخبرگزاری 

م و سایر مخالفان دولت، اقدام به فروش برنج ها نمی کرد و برنجها فاسد می شدند، آنگاه همین خبرگزاری، سینه چاک تسنی

حراست از منابع و سرمایه های ملی نمی شد و فریاد وا اسالما سر نمی داد که ؛ آی مردم، شرکت بازرگانی دولتی ایران سرمایه 

 های شما را به باد داده است؟

اوهام وخیاالت واهی خود رشته  ختانه هر آنچه تاکنون گردانندگان و خبرسازان تسنیم و برخی هم طیفانش بر اساس خوشب -4

اند، به مدد اقدامات و فعالیت های صادقانه وشفاف مجموعه مدیران و کارشناسان این شرکت، درطول سه سال سپری شده از عمر 

ا هدف مسئولین و مدیران این شرکت تامین منافع و مصالح ملی و صیانت از بیت المال زیرا تنه. دولت تدبیر و امید، پنبه شده است

که این مهم از چشمان تیزبین مردم شریف و مسئولین ارشد کشور . و حفظ و حراست از اموال دو لتی و سرمایه های ملی می باشد

اسخ این هجمه های باطل را با رویگردانی و قطع اعتماد سره از ناسره ، پ پنهان نمانده، و مردم و مخاطبان آگاه باتشخیص صحیح 

 .از اینگونه رسانه ها تا کنون داده اند

برای یک بار : در پایان مجددا به دوستان خبرگزاری تسنیم که منتسب به یک نهاد مقدس می باشند، تاکید و توصیه می کنیم-9

شور را برای خود باز تعریف نموده، تا از تناقضات آشکاری که هم که شده، منافع ملی و حراست ازحقوق مردم و سرمایه های ک

اغلب در قالب و ژست حمایت و حفاظت از منافع ملی از خود بروز می دهند، کاسته شود و انتظار می رود فاصله منطقی و خط 

اسی کاری و مخالفت با حفظ کنند، تا درسی VOA قرمز خود را با گزارشگر و مجری ضد نظام برنامه صفحه آخر شبکه آمریکایی

 .دولت تدبیر و امید، همراستا و همزبان با رسانه های خارجی معاند نظام قلمداد نشوند

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http49b8f409595984a6 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=29b4f839595942a6
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  پستهپسته
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  میلیون دالر انواع پسته صادر شد میلیون دالر انواع پسته صادر شد   521521پارسال بیش از پارسال بیش از 

خبر داد و  1۱۳4میلیون دالر انواع پسته در سال  251معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از صادرات بیش از  -ایرنا -تهران

 . اتاق های بازرگانی در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی ورود کنند: گفت

بهره برداران فعال بخش کشاورزی را بیش از چهار میلیون نفر دانست « محمدعلی طهماسبی»تاق تهران، به گزارش پایگاه خبری ا

پسته ایران از جایگاه ویژه ای در جهان برخودار است اما این روزها مشکالت و مسائل مختلفی پیش پای صادرکننده این : و افزود

 .محصول وجود دارد که یکی از آنها کمبود نقدینگی است

 . هزار تن پسته تولید شود 033وی پیش بینی کرد امسال نزدیک به 

میلیارد دالر است اما برای اینکه پسته  4میلیون تا  633درآمد ارزی پسته نزدیک به یک میلیارد و : معاون وزیر کشاورزی گفت

 . جمع آوری بشود و قیمت افت نکند باید کمک هایی صورت بگیرد

در این زمان باید اتاق . عرضه و تقاضا به کاهش قیمت منجر می شود که به ضرر خرده پسته کاران استبه گفته وی، اختالف بین 

 . های بازرگانی به میدان بیایند

 6098تن زعفران در سال  063هزار تن کشمش و  433پیش بینی تولید ** 

ار تن کشمش در کشور تولید می شود که مشابه هز 433برآورد ما این است که امسال نزدیک به : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

به گفته وی، تولیدات کشاورزی فصلی اند و در یک مدت زمان محدود جمع آوری می شوند و باید به فروش . پسته، مشکالتی دارد

 .تن زعفران در کشور تولید شود 063وی برآورد کرد امسال نزدیک به .برسند یا در انبار ذخیره شوند

 433تاکنون میانگین تولید پسته در کشور به کمتر از  6044نا، بتازگی رییس انجمن پسته ایران اعالم کرد از سال به گزارش ایر

ممکن است : هزار تن پیش بینی کرد و گفت 443میزان تولید پسته امسال را تا « محسن جالل پور.هزار تن کاهش یافته است

 .یل شرایط جوی و کمبود آب کاهش یابدتغییری در این آمار روی دهد و این میزان به دل

هزار تن تولیدات بخش کشاورزی  060یک میلیون و : هجدهم مردادماه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .میلیون دالر در سه ماهه نخست امسال به کشورهای دیگر صادر شده است 488ایران به ارزش یک میلیارد و 

 50)، رب گوجه فرنگی (میلیون دالر 607)های صادراتی بخش کشاورزی را از لحاظ ارزشی پسته با پوست وی مهمترین کاال

 . اعالم کرد( میلیون دالر 85)و ماست ( میلیون دالر 86)، مغز پسته (میلیون دالر 89)، سیب تازه (میلیون دالر

/News/fa/ir.rnai.www//:http44408948/ 
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 پسته
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  رعایت بهداشت نقش مهمی در فتح مجدد بازار پسته اتحادیه اروپا دارد رعایت بهداشت نقش مهمی در فتح مجدد بازار پسته اتحادیه اروپا دارد : : کشاورزیکشاورزی  جهادجهادمعاون وزیر معاون وزیر 

بر مصرف داخلی است معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با تاکید بر این که کل پسته تولیدی در کشور مازاد  -ایرنا  -قم 

رعایت مسائل بهداشتی و مقابله با آفت ها و بیماری ها نقش مهمی در فتح دوباره بازار : و باید به خارج از کشور صادر شود، گفت

 . پسته اتحادیه اروپا دارد

توابع بخش به گزارش ایرنا، محمد علی طهماسبی روز یکشنبه در نخستین جشن برداشت پسته قم در منطقه شمس آباد از 

هزار تن پسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر می کرد،  93در حالی که در گذشته ایران ساالنه : مرکزی این استان اظهار کرد

 .تا هفت هزار تن کاهش پیدا کرده است 6این میزان در سال های اخیر به 

درصدی و باال رفتن قیمت ها کار دشوار و سختی است، اذعان  033وی با بیان این که ورود به بازار آمریکا به دلیل تعیین تعرفه 

ورود گسترده و همه جانبه به بازار اتحادیه اروپا در بحث کاالی پسته باید یکی از دغدغه های جدی تجار، شرکت های : داشت

 .تعاونی و تولید کنندگان این محصول در کشور باشد

ند توجه جدی نسبت به تولید پسته با کیفیت و عاری از هر گونه انواع آفت و بیماری تحقق این امر بیش از هر چیز نیازم: وی افزود

 .قارچی است، چراکه این موضوع برای خریداران این محصول در کشورهای یاد شده از حساسیت ویژه ای برخوردار است

نی آبادانی و هر نقطه ای که آب آب یع: طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آب تصریح کرد

نباشد، آبادانی نیز وجود ندارد، چراکه این ماده حیاتی و ارزشمند برای انسان منشاء شکل گیری تجمع های اجتماعی به شمار می 

است،  آید و بافت روستاها در مناطق حاشیه کویر و یا شمال کشور با توجه به وجود چشمه، قنات و یا رودخانه ای که در آن جاری

از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی آمار و اطالعات دقیقی در : وی به بحران کم آبی اشاره کرد و افزود.با یکدیگر تفاوت دارد

 .دسترس نیست و اظهار نظرهای متفاوتی در مورد آن وجود دارد

ر حوزه کشاورزی دانست و وی کشت محصول در محیط های کنترل شده را یکی از راهکارهای احصاء دقیق آب مصرف شده د

باید بر اساس دشت و هکتار زمینی که به کشاورزی تحویل داده می شود، حجم آب مورد نیاز برای کشت محصول نیز به : افزود

 .طریق های مختلف از جمله نصب کنتور بر سر هر چاه مدیریت و کنترل شود

را به اسراف و مصرف بی رویه آب متهم کرد، چراکه طی قرن های  وی با بیان این که به نظر و عقیده کارشناسان نباید کشاورزان

با توجه به علمی شدن شیوه های کشاورزی، باید از : متمادی با همین خاک و آب بهره برداری های خوبی صورت گرفته است، افزود

شاورزی و تامین آب مورد نیاز این فرصت بوجود آمده به بهترین نحو ممکن در راستای شناسایی و به کارگیری روش های نوین ک

 .آن حداکثر استفاده را داشته باشیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی تغییر رژیم بارش ها در ایران و تبخیر بیش از پیش آب را نیز یکی از عمده ترین دالیل بروز کم آبی 

 .ر نیز انجام می شودمیلی مت 033هزار و  4در برخی مناطق کشور میزان تبخیر آب تا سقف : ذکر کرد و افزود

به : وی اتخاذ نگرش حوزه ای و انتقال حوزه به حوزه آب را یکی از راهکارهای مفید مبارزه با پدیده خشکسالی توصیف کرد و گفت

طور حتم حفر بیش از اندازه چاه های غیر مجاز در زمین های باال دست مزارع کشاورزی، معضل فقدان آب مورد نیاز آنها را تشدید 

طهماسبی با تاکید بر سپردن امر مدیریت آب به دست تشکل های مردم نهاد، این امر را در پایداری و تثبیت سفره های .کندمی 
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ایجاد تغییر در تکنیک ها و الگوی کشت می تواند نقش بسزایی در صرفه جویی در مصرف آب ایفا : زیر زمینی موثر دانست و افزود

ه اقلیم خشک و خاک شور موجود در قم کاشت گیاهان دارویی و انواع مختلف پسته می تواند وی با بیان این که با توجه ب.کند

توسعه گلخانه و تولید محصول هایی مانند گوجه فرنگی و : جایگزین مناسبی برای محصول های با مصرف آب باال باشد، اضافه کرد

ت که انجام آن می تواند تا حد زیادی از مصرف بیش از اندازه خیار در این محیط ها به جای فضای باز نیز از دیگر اقدام هایی اس

تن در هکتار خیار در فضای  43تن در هکتار گوجه فرنگی و  83طهماسبی با بیان این که بهره برداری .آب ممانعت به عمل آورد

طبق : اهش پیدا می کند، افزودلیتر ک 83لیتر آب نیاز دارد ولی آب مصرفی برای همین مقدار تولید در گلخانه به  833باز به 

 .تا هفت لیتر آب برای تولید یک کیلو گوجه فرنگی در محیط گلخانه کافی است 8.5تجربه بدست آمده در کشور هلند 

تن بوده و قم  633هزار هکتار است، تعداد بهره بردارن پسته استان در سال جاری  63سطح زیر کشت پسته در استان قم بالغ بر 

 .ور از نظر سطح زیر کشت این محصول را دارا می باشدرتبه هشت کش

 .بخش مرکزی یکی از بخش های استان قم شامل شهرستان قم، شهر قنوات و دهستان قمرود است

/News/fa/ir.irna.www//:http44408468/ 
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  مالیمالیتامین منابع تامین منابع 
 فارس - ۳۱61۲62۲:  تاریخ

  درصد از کل اوراق در دقایق اولیهدرصد از کل اوراق در دقایق اولیه  0505فروش فروش / / میلیارد تومانی اوراق سلف گندممیلیارد تومانی اوراق سلف گندم  121121هزار و هزار و   55آغاز عرضه اولیه آغاز عرضه اولیه 
قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد گندم در روز جاری خبر  966و  هزار 06میلیون و  04عرضه خزلی خرازی از آغاز عرضه اولیه  

 . درصد از حجم این اوراق در حالی به فروش رسیده که احتمال تکرار این عرضه وجود دارد 64در دقایق اولیه عرضه، : داد و گفت

بزرگترین تامین : گفت خبرگزاری فارسمدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار بورس  حسین خزلی خرازی،

مالی بخش کشاورزی ایران برای جبران نیاز مالی دولت جهت خرید تضمینی گندم، از امروز چهارشنبه در بورس کاالی ایران 

 .عرضه به فروش رسیده استدرصد از حجم کل قراداد های قابل  64توسط کارگزاری بانک کشاورزی آغاز و تا کنون 

ناشر : قرارداد اورق سلف موازی استاندارد گندم است ، عنوان کرد 966هزار و  06میلیون و  04وی با بیان اینکه این عرضه شامل 

 .این اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و مشاور عرضه اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک کشاورزی است

در سررسید اوراق ( درصد ساالنه 43معادل )درصد شش ماهه  63ماهه این اوراق از نرخ بازده  6با اشاره به سررسید  خزلی خرازی

ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید به ترتیب شامل دولت جمهوری اسالمی : سلف موازی استاندارد گندم سخن گفت و افزود

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری   متعهد پذیره نویس در انتهای دوره ت و ایران و خزانه داری کل و سپس بانک کشاورزی اس

 .یکم کارگزاری بانک کشاورزی است

 .درصد است 69نرخ بازخرید بازارگردان این اوراق نیز روزشمار معادل 

انتظار می رود : ری گفتمدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی با اشاره به حجم تقاضاهای متعدد برای خرید این اوراق در روز جا

 .امروز با توجه به حجم تقاضا یک بار دیگر عرضه اوراق سلف موازی گندم تکرار شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953648333040 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

  تسویه مطالبات کشاورزان تا دو هفته آینده تسویه مطالبات کشاورزان تا دو هفته آینده / / شودشود  کاران پرداخت میکاران پرداخت می  میلیارد تومان به گندممیلیارد تومان به گندم  04110411فردا فردا 
کاران بابت خرید تضمینی از طریق عرضه  میلیارد تومان از مطالبات گندم 6863فردا : معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 . شود ، تامین و پرداخت میاوراق سلف موازی بورس کاال

کاران با  ، در مورد آخرین وضعیت تسویه مطالبات گندمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  حسن عباسی معروفان در گفت

هزار تن گندم به صورت خرید  533میلیون و  66تا امروز بیش از : توجه به فرا رسیدن فصل جدید کاشت گندم، اظهار داشت

 .شود میلیارد تومان می 533هزار و  68تضمینی از کشاورزان خریداری شده که رقم آن معادل 

هزار و  7میلیارد تومان از این رقم تا به امروز پرداخت شده که  833هزار و  7: وی در توضیح پرداخت مطالبات کشاورزان، گفت

میلیارد تومان آن از محل فروش اوراق سلف موازی در بورس و فردا هم  433که امروز هزار و  میلیارد تومان آن باقی مانده 633

 .میلیارد تومان از همین طریق تامین و پرداخت خواهد شد 863یک هزار و 

هم تا دو هفته  هزار میلیارد تومان باقیمانده طلب گندم کاران را 8.5: کاران نیز گفت عباسی معروفان در مورد باقیمانده طلب گندم

 .آینده از طریق منابعی که دولت مشخص کرده، پرداخت و تسویه خواهیم کرد

اند، بابت طلب خود از دولت و  های خود را به سیلوها تحویل داده کاران طی سه ماه اخیر که گندم به گزارش فارس، بسیاری از گندم

اند، انتقادات  مطالبات بانک و دستمزد کارگران خود مواجه بودهفشارهایی که برای تهیه بذر و کود سال زراعی جدید، پرداخت 

  .اند زیادی به نحوه پرداخت مطالبات کشاورزان از محل خرید تضمینی به دولت داشته

کاران نیز به فارس گفته بود که دولت بهتر است به جای آنکه پس از تحویل گندم از  ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندم

ه فکر تأمین منابع باشد، هر سال در بودجه سنواتی ردیفی برای خرید تضمینی گندم به عنوان یک کاالی استراتژیک در کشاورز ب

 .نظر بگیرد، تا کشاورزان دچار سردرگمی نشوند
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

های تصفیه شکر متناسب با نیاز های تصفیه شکر متناسب با نیاز   ظرفیت کارخانهظرفیت کارخانه//میلیارد تومانی با اوراق سلف موازی گندممیلیارد تومانی با اوراق سلف موازی گندم  51215121تامین مالی تامین مالی 

  مخالف لغو عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال هستیم مخالف لغو عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال هستیم / / بازار نیستبازار نیست
باید عرضه شکر در بورس کاال نقدی و : یران با بیان اینکه دو پیشنهاد برای تنظیم بازار شکر داریم، گفتمدیرعامل بورس کاالی ا

 . همچنین عرضه تمام محصول شکر در بورس کاال انجام شود

یه نشست نقش بورس کاال بر عرضه و تقاضای نژاد امروز در حاش ، حامد سلطانیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 069از ابتدای امسال تاکنون : محصوالت صنعتی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد نحوه عرضه شکر در بورس کاال اظهار داشت

 .هزار تن شکر در بورس کاالی ایران عرضه شده، اما مصرف ساالنه بیش از یک میلیون تن است

درصد شکر عرضه شده در بورس کاال از طریق معامالت سلف انجام شده است،  73ایران با بیان اینکه حدود مدیرعامل بورس کاالی 

 .ما معتقدیم برای مدیریت بازار بهتر است شکر به صورت نقد معامله شود: اظهار داشت

ما دو راهکار : یل دهند، اظهار داشتدهنده شکر هم باید هر چه زودتر شکر را به مشتریان تحو  های تحویل وی با بیان اینکه شرکت

 .دهیم یکی عرضه کل شکر در بورس کاال و عرضه نقدی شکر را برای مدیریت بازار این محصول پیشنهاد می

ها آمادگی دارد، تا در مقدار کم و در حد یک تریلی و یک  همچنین بورس کاال با فراهم آوردن زیرساخت: نژاد تصریح کرد سطانی

 .شکر عرضه کند و این اقدام در راستای تنظیم بازار صورت گرفته است تن به متقاضیان

شود و با توجه به اینکه در حال حاضر بازار به  هزار تن شکر در بورس کاال عرضه می 4روزانه : مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود

 .شدت متقاضی این کاال است، نباید عرضه به صورت سلف انجام شود

های تصفیه  ظرفیت کارخانه: های تصفیه شکر عنوان کرد و ادامه داد ی از دالیل مشکل بازار شکر را ظرفیت کارخانهنژاد یک سلطانی

 .توانند شکر مورد نیاز بازار را به ترتیبی که بازار مدیریت شود، تأمین کنند شکر پایین است و نمی

بطه با لغو عرضه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال اظهار وی در ادامه در پاسخ به سؤالی راجع به تصمیم وزارت صنعت در را

کاالی پتروشیمی از کاالهای خاص است و قیمت و توزیع آن بر روی زندگی همه تأثیر دارد و در صورت عرضه کاالی  :داشت

نهاد خروج عرضه قطعاً ما با پیش: مدیرعامل بورس کاالی ایران تصریح کرد.آید پتروشیمی در بورس کاال شفافیت به وجود می

گذار برای شفافیت در معامله  زیرا قانون. دانیم محصوالت پتروشیمی از بورس کاال مخالفیم و این موضوع را یک قدم به عقب می

 .خواسته است تا عرضه محصوالت پتروشیمی در یک نظام عرضه و تقاضا که همان بورس کاال باشد، صورت گیرد

جهاد کشاورزی در زمینه عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال همکاری خوبی با ما داشته  نژاد با بیان اینکه وزارت سلطانی

هزار تن جو  453شود، به طوری که از ابتدای امسال تاکنون  در حال حاضر گندم، جو و ذرت در بورس عرضه می: است، بیان داشت

هزار  42اند  جو را در بورس کاال عرضه کرده هزار کشاورزی که 12تاکنون از  :وی گفت.در بورس کاال عرضه شده است

 .اند کشاورز پول خود را دریافت کرده

همچنین پس از اجرای طرح آزمایشی عرضه ذرت در بورس کاال در سال گذشته، امسال در تالش هستیم، تا در   :وی تصریح کرد

 .ان به قیمت تضمینی در بورس کاال عرضه شودوری در کشاورزی تمام ذرت تولیدی کشاورز افزایش بهره 00راستای اجرای ماده 
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نقش بورس کاال بر عرضه و »نژاد امروز همچنین در نشست خبری  ، حامد سلطانیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بازرگانی 

اده از ظرفیت نهادهای مالی جهت توسعه کسب و کار استف: که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت« تقاضای محصوالت صنعتی

های  شرکت بورس کاالی ایران و ایجاد و به کارگیری ابزار تأمین مالی و معامالتی متنوع متناسب با نیاز مشتریان از جمله استراتژی

دهد که  نشان می 98ر سال آمار معامالت بورس کاالی ایران د: مدیرعامل بورس کاالی ایران تصریح کرد.بورس کاالی ایران است

 .تن محصوالت صنعتی و معدنی در بورس کاال مورد معامله قرار گرفته است 9433بازار فیزیکی بالغ بر   در حوزه

تن محصوالت کشاورزی عرضه شده  768تن محصوالت پتروشیمی و  4433همچنین در این زمان حدود : نژاد تصریح کرد سلطانی

کیلوگرم در حوزه بازار فیزیکی بورس کاال مورد  638تن و طال  9433های نفتی نزدیک  ه فرآوردهدر زمین: وی ادامه داد.است

در بورس کاالی ایران  98هزار تن کاال در سال  40در مجموع : مدیرعامل بورس کاالی ایران بیان داشت.معامله قرار گرفته است

کاال در  98در سال ( قراردادهای مشتقه)ومان در حوزه بازار مالی هزار میلیارد ت 66حدود   :نژاد گفت سلطانی.معامله شده است

در سال جاری با همکاری تولیدکنندگان در توسعه بازار فیزیکی و مالی در مجموع تاکنون : وی بیان داشت.بورس عرضه شده است

در بازار مشتقه در این مدت رقم  هزار میلیارد تومان داد و ستد در بورس کاالی ایران صورت گرفته است، به طوری که 03حدود 

 .بوده است 53به  53معامالت فیزیکی و مشتقه 

توانند با  ها می ها را با هم تقابل دهیم و در این بازار واسطه  توانیم واسطه ما در بازار مالی می: مدیرعامل بورس کاالی ایران افزود

های بورس کاالی ایران ظرفیت مرجعیت  یکی از ظرفیت: ن داشتنژاد بیا سلطانی.تقابل عرضه و تقاضا قیمت کاال را کشف کنند

اوراق بهادارسازی و توسعه ابزارهای مشتقه و همچنین : وی افزود.تواند محقق شود کشف قیمت شدن است که با ابزار مالی می

ی بورس کاالی ایران در کشف ها ایجاد و به کارگیری ابزارهای تأمین مالی و معامالتی متنوع متناسب با نیاز مشتریان از ظرفیت

ایجاد امکان تأمین مالی خریداران کاال از طریق معامالت قراردادهای نسیه و : مدیرعامل بورس کاالی ایران بیان داشت.قیمت است

د اوراق خرید دین و همچنین ایجاد امکان تأمین مالی فروشندگان کاال از طریق معامالت قراردادهای سلف و سلف موازی استاندار

میلیارد تومان از نوع اوراق سلف موازی برای دولت از بورس  653هزار و  4از جمله امکانات بورس کاال است که مطابق آن امروز 

فروش کرده و هر  دولت گندم خود را شروع به پیشبه عبارتی : نژاد تصریح کرد سلطانی.کاالی ایران تأمین مالی صورت گرفت

تواند گندم  ماه آینده می 1قه بهادار است و هر کس این ورقه بهادار را داشته باشد در کیلوگرم گندم معادل یک ور 011

درصد محصوالت مورد معامله در بورس کاال در رینگ صادراتی  65تا  63: وی بیان داشت.یا پول آن را از دولت تحویل بگیرد

های قانونی و عملی  امل بورس کاالی ایران با اشاره به ظرفیتمدیرع.شود گیرد و به بازارهای صادراتی ارسال می مورد معامله قرار می

وری محصوالت کشاورزی که در اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی  افزایش بهره 00بورس کاال در ماده 

ولید استان هزار تن ذرت ت 693براین اساس نزدیک : محصوالت کشاورزی مشمول حمایت دولت در بورس کاال اشاره کرد و گفت

از ابتدای امسال براساس این قانون : نژاد تصریح کرد سلطانی.به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شد 98خوزستان در سال 

هزار کشاورز  12هزار تن جو دامی در سراسر کشور به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده و از  ۸21تاکنون 

به زودی آغاز معامالت تمام ذرت تولیدی داخل کشور در : وی گفت.اند ریافت کردههزار کشاورز پول خود را د 42جوکار 

 .شود بورس کاال آغاز می
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

  درصدی خرید گندم درصدی خرید گندم   4545افزایش افزایش / / میلیارد تومان از مطالبات گندمکارانمیلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  211211هزار و هزار و   0101پرداخت پرداخت 
با احتساب پرداخت سه هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران ظرف امروز و فردا، مجموع : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . رسد د تومان میمیلیار 533هزار و  63پرداختی برای خرید گندم کشاورزان به 

و   ، محمود حجتی با اشاره به پیگیریپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ظرف امروز و فردا، سه هزار میلیارد : های به عمل آمده برای تسریع در پرداخت باقی مطالبات گندمکاران، اظهار داشت هماهنگی

 .شود ریق فروش اوراق مشارکت در بورس کاال تامین و به حساب کشاورزان واریز میتومان دیگر از طلب گندمکاران از ط

با احتساب پرداخت این سه هزار میلیارد تومان، مجموع پرداختی ها برای خرید گندم کشاورزان به : وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

ای ویژه و گسترده توسط سازمان برنامه بودجه، بانک ه وی با اشاره به این که پیگیری.رسد میلیارد تومان می 533هزار و  63

مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای ذی ربط اقتصادی دولت برای پرداخت باقیمانده مطالبات گندمکاران همچنان ادامه 

مین و به حساب آنان واریز میلیارد تومان از باقیمانده مطالبات گندمکاران به زودی تا حدود چهار هزار: دارد، خاطر نشان کرد

میلیون و  66تاکنون حدود : میلیون تن اعالم کرد و افزود 68شود،وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در سال جاری را  می

 .هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است 533

خرید گندم کشاورزان در : یون تن عنوان و تصریح کردمیل 4.6حجتی، کل خرید گندم کشاورزان در سال زراعی گذشته را حدود 

 .افزایش یافته است( میلیون تن 0.8حدود )درصد  84سال جاری در مقایسه با پارسال 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری، اقدامات فنی،تامین و تجهیز به هنگام 

های دولت در اعالم  و همچنین حمایت( ه بذور،کود و مبارزه به موقع با آفات،توسعه مکانیزاسیوناز جمل)های با کیفیت  نهاده

های خرید تضمینی گندم و همچنین همت و تالش کشاورزان را از عوامل مهم در افزایش تولید گندم کشور عنوان  منصفانه قیمت

 .کرد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  درصدی خرید گندمدرصدی خرید گندم  4545افزایش افزایش //میلیارد تومان از مطالبات گندمکارانمیلیارد تومان از مطالبات گندمکاران  211211هزار و هزار و   0101پرداخت پرداخت 

ار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران طی امروز و فردا، مجموع با احتساب پرداخت سه هز: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .میلیارد تومان می رسد 533هزار و  63پرداختی ها برای خرید گندم کشاورزان به 

با احتساب پرداخت سه هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران طی امروز و :وزیر جهاد کشاورزی گفت

به گزارش ایانا از وزارت .میلیارد تومان می رسد 211هزار و  01ها برای خرید گندم کشاورزان به  فردا،مجموع پرداختی

جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به پیگیری ها و هماهنگی های به عمل آمده برای تسریع در پرداخت باقی مطالبات 

دیگر از طلب گندمکاران از طریق فروش اوراق مشارکت در بورس  ظرف امروز و فردا،سه هزار میلیارد تومان:گندمکاران،اظهار داشت

 .کاال تامین و به حساب کشاورزان واریز می شود

با احتساب پرداخت این سه هزار میلیارد تومان، مجموع پرداختی ها برای خرید گندم کشاورزان به :وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

ا اشاره به این که پیگیری های ویژه و گسترده توسط سازمان برنامه بودجه،بانک وی ب.میلیارد تومان می رسد 533هزار و  63

مرکزی،وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای ذی ربط اقتصادی دولت برای پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران همچنان 

مطالبات گندمکاران بزودی تامین و به حساب آنان  میلیارد تومان از باقیمانده 533حدود چهار هزار و : ادامه دارد، خاطرنشانکرد

میلیون  66تاکنون حدود :میلیون تن اعالم کرد و افزود 68واریز می شود،وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید گندم در سال جاری را 

اعی گذشته را حدود حجتی، کل خرید گندم کشاورزان در سال زر.هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است 533و 

( میلیون تن 0.8حدود )درصد  84خرید گندم کشاورزان در سال جاری در مقایسه با پارسال : میلیون تن عنوان و تصریح کرد 4.6

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری، اقدامات فنی، تامین و .افزایش یافته است

و همچنین حمایت های دولت (از جمله بذور،کود و مبارزه به موقع با آفات،توسعه مکانیزاسیون)ده های با کیفیتتجهیز بهنگام نها

در اعالم منصفانه قیمت های خرید تضمینی گندم و همچنین همت و تالش کشاورزان را از عوامل مهم در افزایش تولید گندم 

 .در پرداخت ها، عذرخواهی کرد کشور عنوان و بار دیگر از کشاورزان به خاطر تاخیر
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شدهزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد  22

 .ومان دیگر از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شدسه هزار میلیارد ت

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، پیرو اعالم قبلی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین و پرداخت سه هزار  

طلب کشاورزان گندمکار  ته،ساعت گذش 84میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندم کاران کشور از محل فروش اوراق مشارکت، ظرف 

که محصول تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل داده اند، از طریق بانک کشاورزی به حساب آنان واریز شده 

وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه نهاد های ذی ربط اقتصادی دولت به طور ویژه در حال پیگیری و : این گزارش می افزاید.است

 .تا باقی مطالبات گندمکاران در کوتاه ترین زمان تامین و پرداخت شود تالش هستند

میلیارد تومان از  533هزار و  68هزارتن گندم به ارزش  533میلیون و  66براساس این گزارش، از ابتدای فصل برداشت تاکنون 

 میلیارد تومان بابت آن پرداخت شده است 533هزار و  63کشاورزان خریداری و 

/news/fa/ir.iana.www//:http08750/0D%-9%47%D4% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  بیمهبیمهاختصاص سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای سهم دولت و تقویت صندوق اختصاص سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای سهم دولت و تقویت صندوق 

با ابالغ مصوبه هیئت دولت از سوی جهانگیری مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت سهم 

 .دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص یافت

به وزارت جهاد کشاورزی  سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال با ابالغ مصوبه هیئت دولت از سوی دکتر جهانگیری مبلغ

 .پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی اختصاص یافت برای

به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل  67/5/6095به گزارش ایانا، هیئت وزیران در جلسه 

 :ران تصویب کردیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ای

کل کشور، مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد  6095قانون بودجه سال ( 60)تبصره ( هـ)در اجرای بند  -6

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ( 63)ای از محل منابع ماده  ریال به صورت هزینه( 60ر533ر333ر333ر333)

 کشورقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ( 64)

 –( 4)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 44)ماده ( م)، موضوع بند (به نسبت مساوی)  

، به منظور پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی -6090مصوب 

 قرار( صندوق بیمه محصوالت کشاورزی)

 .د تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شودمی گیر

 وزارت جهادکشاورزی موظف است گزارش عملکرد اعتبارات یادشده را در مقاطع زمانی -4

 .سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید

 . ابالغ کرده است 6095/5/46معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را در تاریخ  اسحاق جهانگیری
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

/ / ن رسیدن رسیدهزار تهزار ت  411411میلیون و میلیون و   0000خرید گندم به خرید گندم به / / میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکارانمیلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران  02110211پرداخت پرداخت 

  گندمکاران صبوری کنند، مطالبات در حال پرداخت استگندمکاران صبوری کنند، مطالبات در حال پرداخت است

 .برداران خواهد بود میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تا پایان وقت اداری در حساب بهره 533هزار و  امروز حدود یک

برداران خواهد  رهمیلیارد تومان از مطالبات گندمکاران تا پایان وقت اداری در حساب به 211هزار و  امروز حدود یک

 .بود

وگو با خبرنگار ایانا از پرداخت بخش دیگری از مطالبات گندمکاران خبر داد و  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

 .صورت تضمینی توسط شرکت خریداری شده است هزار تن از گندم کشاورزان به 863میلیون و  66تا به امروز : گفت

میلیارد تومان است که از محل فروش اوراق سلف  533هزار و  68شده بیش از  ارزش این مقدار گندم خریداری: دعلی قنبری افزو

 533هزار و  میلیارد تومان تأمین شده است و امروز در حساب گندمکاران خواهد بود، اما یک 533هزار و  موازی در بورس مبلغ یک

 .شود می میلیارد تومان دیگر طی دو روز آینده پرداخت

 .شود هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران واریز می ترتیب تا دو روز آینده سه بدین: وی خاطرنشان کرد

میلیارد تومان  533هزار و  63میلیارد تومان گندمکاران تا پایان هفته مبلغ  533هزار و  68از کل مطالبات : قنبری ادامه داد

 .شود طور قطع تأمین و واریز می یارد تومان دیگر نیز تا پایان مهرماه بهپرداخت خواهد شد و چهارهزار میل

 .وی در پایان از گندمکاران خواست تا صبوری کنند، زیرا تالش شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت مطالبات در حال انجام است

هنگام مطالبات همراه بود، اما با وجود آنکه های گذشته نیز با پرداخت دیر گفتنی است، گندم محصول استراتژیک است که در سال

شده که این امر نشان از توجه دولت به محصول  تخصیص نیافته، بخش اعظمی از مطالبات پرداخت 6095های سال  هنوز بودجه

 ./فوق است

/news/fa/ir.iana.www//:http80873D%/9%D%BE4%B6%D4%AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34704/%D9%BE%D8%B1%D8%AF


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

11۳ 
 

 تامین منابع مالی
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  میلیارد ریالی گندمکاران میلیارد ریالی گندمکاران   211211هزار و هزار و   5151  مالیمالیتامین تامین 

بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از طریق بورس : مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت -ایرنا  -تهران 

 511هزار و  26، ظرف دو روز با موفقیت کامل انجام شد تا شرکت بازرگانی دولتی بتواند | 822۱۱421 :خبر کد کاالی ایران

 . میلیارد لایر برای گندمکاران تامین مالی کند

ه انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کاالی ایران که ب: به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران گفت

 . منظور تامین مالی بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شد، امروز به طور کامل به فروش رفت

هزار تن  766امروز در دومین روز انتشار اوراق سلف موازی گندم در بورس کاالی ایران یک میلیون و : افزود« حامد سلطانی نژاد » 

میلیارد ریال به فروش رسید تا کل تامین مالی پیش بینی شده به مبلغ  573هزار و  68ش از گندم در قالب اوراق سلف به ارزش بی

 .میلیارد ریال در مدت دو روز محقق شود 533هزار و  46

براساس تامین مالی صورت گرفته، شرکت بازرگانی دولتی در کوتاه ترین زمان بخش : مدیرعامل بورس کاالی ایران اظهار داشت

 .طلب گندمکاران را پرداخت خواهد کرد تا مشکالت به وجود آمده برای گندمکاران برطرف شودویژه ای از 

 6اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید : سلطانی نژاد پیرامون جزییات اوراق سلف موازی گندم گفت

درصد  69نتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار معادل درصد سالیانه م 43درصدی معادل سود  63ماهه و با نرخ بازده 

 .در سررسید سالیانه تعیین شده بود که با استقبال سرمایه گذاران به فروش رسید

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان در مدت عرضه تا سررسید، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک : وی تصریح کرد

 .ل و بازده اوراق در سررسید دولت جمهوری اسالمی ایران، خزانه داری کل و بانک کشاورزی هستندکشاورزی و ضامن اص

به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، عالوه بر انتشار اوراق سلف و تامین مالی صورت گرفته، شرکت بازرگانی دولتی ایران متعهد 

ن شرکت، به صورت منظم و مستمر تا زمان سررسید صرفا از طریق بورس شد تا گندم غیرمشمول فروش یارانه ای را در اختیار ای

 .کاالی ایران و براساس قیمت های جاری بازار به فروش برساند

به گزارش ایرنا، سالیانه برای تامین اعتبار خرید گندم و سایر محصوالت کشاورزی مشکالتی پدید می آید که بر این اساس قرار 

 .ر جدید تامین مالی، بخشی از کمبود نقدینگی در این بخش برطرف شوداست با استفاده از ابزا

شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد کرده است از این به پس همه گندمی را که به صورت غیریارانه ای در کشور به فروش می رساند 

فروش رساند که میزان آن سالیانه به سه به دلیل انتشار اوراق سلف و کشف قیمت مناسب، از طریق بورس کاالی ایران عرضه و به 

 .میلیون تن خواهد رسید

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، خریداران آزاد گندم  67عرضه گندم غیریارانه ای در بورس کاالی ایران و براساس ماده 

 .فات مربوط به آنها معاف می شوندو شرکت بازرگانی دولتی با ورود به بورس کاال از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشری

 حسین عضدی فسا: دبیر -فریبا بابائی: خبرنگار 

/News/fa/ir.irna.www//:http44400843/ 
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  و نوآوری هاو نوآوری ها  تحقیقاتتحقیقات
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  گشایی پرندگان موسسه رازی انجام می شودگشایی پرندگان موسسه رازی انجام می شودتحقیقات تشخیصی پیشرفته در آزمایشگاه کالبدتحقیقات تشخیصی پیشرفته در آزمایشگاه کالبد

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، توان آزمایشگاهی باال و انجام تحقیقات 

 تشخیصی پیشرفته را امتیاز مرکز پرندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه کالبدگشایی این موسسه دانست

ماری های طیور موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، توان آزمایشگاهی باال و انجام مدیر تحقیق و تشخیص بی

 .تحقیقات تشخیصی پیشرفته را امتیاز مرکز پرندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه کالبدگشایی این موسسه دانست

رندگان تحت آزمایش و آزمایشگاه به گزارش ایانا از روابط عمومی موسسه رازی، حسین گودرزی با اشاره به فعالیت مرکز پ

این مرکز با هدف نگهداری پرندگان تحت آزمایش برای تولید محصوالت، انجام تحقیقات : کالبدگشایی موسسه رازی گفت

 .تشخیصی پیشرفته و رصد واکسن های طیور موسسه رازی راه اندازی شده است

های موسسه رازی استفاده می کنند، می توانند با ارسال نمونه پرورش دهندگان بزرگ طیور سطح کشور که از واکسن : وی افزود

 .های کلینیکی خود، عالوه بر تشخیص بیماری ها از مشاوره های این مرکز نیز استفاده کنند

در این کلینیک : گودرزی با اشاره به حساسیت موسسه رازی نسبت به کیفیت تولیداتش برای تامین سالمت مردم تاکید کرد

حقیقاتی، مواردی که با بررسی های معمول یا مراجعه به دامپزشکی ها شناسایی نشده و نیاز به آزمایش های تخصصی پیشرفته ت

 .دارد، مورد بررسی قرار می گیرد

مدیر تحقیق و تشخیص بیماری های طیور موسسه رازی، توان آزمایشگاهی باال را امتیاز این مرکز دانست و در عین حال یادآور 

رکز تنها مجاز به آزمایش و ارائه مشاوره های تخصصی به شرکت های بزرگ پرورش دهنده طیور در کشور است و سایر این م: شد

 .پرورش دهندگان طیور باید به مراکز و کلینیک های زیر نظر سازمان دامپزشکی مراجعه کنند

برای حفظ امنیت زیستی نمونه های تحت با توجه به عملکرد و نوع فعالیت این کلینیک، تمهیداتی : گودرزی همچنین گفت

 .آزمایش پیش بینی شده و این مجموعه در فضایی به دور از فضای تولید واکسن مستقر است

به گفته وی، نمونه های ارسالی به این آزمایشگاه برای دوری از آلودگی محیطی، با بسته بندی های خاص به محل کلینیک حمل و 

: تشخیص بیماری های طیور موسسه رازی با اشاره به وجود متخصصان مجرب در این موسسه گفتمدیر تحقیق و .ارسال می شوند

 .این مرکز می تواند در جهت کنترل بیماری های طیور تاثیرگذار باشد

درصد واکسن های طیور مورد نیاز کشور در موسسه رازی تولید می شود که با توجه به  83گفتنی است؛ هم اکنون بیش از 

 درصد نیاز کشور است 73ت های مناسب، این موسسه قادر به تولید بیش از زیرساخ

/news/fa/ir.iana.www//:http08573D%/4%D%AA4%D%AD9%44% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  تصاویرتصاویر++در هلنددر هلند  ""خوارخوار  سه زبالهسه زبالهکوکو""از از   استفادهاستفاده

ها در سراسر جهان شناورند، به همین دلیل کارآفرین افریقایی ریچارد هاردمین ربات آبزی  های زیادی بر روی آب پالستیک

 .کند آوری می ها را قبل از رسیدن به دریاها جمع خودکاری طراحی کرده است که در بنادر جستجو و زباله

. آن را تولید کرده است RanMarine از گیزمگ، این پهپاد توسط هاردمین طراحی شده و شرکت هلندی به گزارش ایسنا به نقل

. پهپاد مذکور نوعی قایق الکتریکی کوچک با چیزی شبیه مالقه و یا به اصطالح دهان بوده که بین دو قسمت ربات قرار گرفته است

 این ربات. گیرند ای که متحرک است جای می ه و درون محفظهآوری شد ها توسط دهان این دستگاه از سطح آب جمع زباله

WasteShark(خوار کوسه زباله )نام دارد. 

WasteShark آوری شده را برای مسئولین ارسال  وهوایی را دارد که اطالعات جمع قابلیت کنترل کیفیت آّب، عمق و شرایط آب

زیست را به کاربر داده و در نتیجه موجب تنظیم مسیریابی بر  د محیطافزاری آن نیز اجازه آموزش در مور پردازنده نرم. کند می

 .اساس هوا و امواج خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http08785D%/4%A7%D4%B0% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  های رشدهای رشد  کاهش طول مدت پرورش با وارد کردن ژنکاهش طول مدت پرورش با وارد کردن ژن/ / انتقال تحقیقات بیوتکنولوژی جانوری به شمال کشورانتقال تحقیقات بیوتکنولوژی جانوری به شمال کشور

اندرکاران این فناوری در استان گیالن، دست  با افتتاح ساختمان جدید بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال در حضور دست

 .بیشتر در عرصه کشاورزی بازتر شدپژوهشگران و محققان بومی آن منطقه برای تحقیقات 

ای از مراکز در  دهد، به همین دلیل مجموعه ها در یک واحد را نمی وسعت دانش بیوتکنولوژی، اجازه تمرکز تمام بخش

 .های مختلف الزم است تا این امر را مدیریت کند استان

شود؛ موضوعی که  کشاورزی به مقوله ژنتیک مربوط میبه گزارش خبرنگار اعزامی ایانا به رشت، بخشی از تحقیقات کشور در زمینه 

 .تواند سهم قابل توجهی در تأمین غذای مردم جهان داشته باشد هایی است که می به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از فناوری

در استان گیالن  اندرکاران این فناوری اواخر هفته گذشته ساختمان جدید بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال با حضور دست

 .افتتاح و دست پژوهشگران و محققان بومی آن منطقه برای تحقیقات بیشتر در عرصه کشاورزی بازتر شد

هدف پژوهشکده شمال، بیش از همه تحقیقات در زمینه بیوتکنولوژی : رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج، در این باره به ایانا گفت

ها در منطقه شمال کشور مربوط به علوم جانوری  درصد پژوهش 73ا اشاره به اینکه حداقل سیما ب خلق نیراعظم خوش.جانوری است

درصد تحقیقات نیز به انواع گیاهانی تعلق دارد که بومی خود منطقه است؛ مانند  03تا  45با این حال، حدود : و دامی است، افزود

های ثانویه توسط آن دنبال  ن قرار دارد که بیوتکنولوژی متابولیتبه گفته وی، ساختمان مرکز کشور، در اصفها.برنج، فندق و زیتون

اندازی شده، در زمینه کشت بافت و ریزازدیادی گیاهان مهم زراعی و ژنومیکس گیاهان و  راه 40این مرکز که از سال . شود می

 .کند هزار مترمربع فعالیت می 53همچنین بیوتکنولوژی گیاهان دارویی در زمینی به وسعت 

 40مرکز بیوتکنولوژی غرب و شمال غرب نیز با اولویت صنایع غذایی از سال : ئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج خاطرنشان کردر

 .شروع به فعالیت کرد که عالوه بر آن در بخش تحقیقات ژنومیکس و کشت و بافت هم تحقیقات مشخصی را در دستور کار دارد

حقیقاتی در یک مرکز صورت گرفت، دیگر تمام جوانب و زوایای پژوهشی مربوط به آن وقتی تمرکز ت: سیما تصریح کرد خلق خوش

عنوان مثال، در مورد برنج تراریخته تنها باید اطالعات آن را در مدیریت منطقه شمال،  به. در همان واحد انجام خواهد شد

اندازی شده که بیوتکنولوژی منابع  واحدی راه 93نیز از سال ( مشهد)در منطقه شرق و شمال شرق : وی یادآور شد.وجو کرد جست

 .طبیعی و گیاهان خاص منطقه را در اولویت کارهای خود قرار داده است

 تولید ماهی تراریخته در شمال کشور

های  اصالح مولکولی دام با استفاده از تکنیک: مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور نیز در این باره به ایانا گفت

 .دید در دستور کار این مرکز قرار گرفته استج

کار گیرد که هم کاهش هزینه و هم افزایش  های تازه، ابزاری را به تواند با استفاده از فناوری اهلل افراز، بیوتکنولوژی می به گفته فضل

ور، دام و آبزیان را در دست اجرا های پروبیوتیکی طی در همین راستا منطقه شمال، طرح جامع مکمل. تولید را به همراه داشته باشد

 .شود دارد که با جدیت توسط محققان مرکز دنبال می
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بار در کشور  تولید ماهیان تراریخته نیز یکی از اهدافی است که این مرکز، آن را به عهده گرفته و برای نخستین: وی تأکید کرد

 .سردآبی، کاهش طول مدت پرورش را به همراه دارد های رشد به ماهیان این فناوری، با وارد کردن ژن. بومی خواهد شد

 ./آن کشور نیز واقع شده است FDAها در آمریکا مرسوم شده و مورد تأیید  اکنون تولید این ماهی هم: افراز اظهار داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http08693D%/4%A7%D9%46%D4%%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34690/%D8%A7%D9%86%D8%AA%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

114 
 

 
 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  بخش یک ایدهبخش یک ایده  ؛ الهام؛ الهامTTEEDD  های جذابهای جذاب  سخنرانیسخنرانی/ / ایرانی سبز با استفاده از تکنیک درختکاری ژاپنیایرانی سبز با استفاده از تکنیک درختکاری ژاپنی

رساند،  ای ایجاد فضای سبز را به حداقل مییک کارشناس ارشد مطالعات مدیریت با استفاده از تکنیکی ژاپنی که مصرف آب بر

 .توان سبز کرد زهرا کرده و معتقد است با این شیوه تمام ایران را می کاری در نزدیکی منطقه بویین اقدام به جنگل

ک کارشناس ارشد مطالعات مدیریت با استفاده از تکنیکی ژاپنی که مصرف آب برای ایجاد فضای سبز را به حداقل 

توان  زهرا کرده و معتقد است با این شیوه تمام ایران را می کاری در نزدیکی منطقه بویین اقدام به جنگلرساند،  می

 .سبز کرد

گرفته  TEDهای  این روش از یکسری برنامه: وگو با خبرنگار ایانا درباره نحوه آشنایی با این روش گفت بهرام ترکمن امروز در گفت

 .های بسیار جذاب و جالبی هستند که از طریق آنها با یک هندی آشنا شدم سخنرانی TEDهای  برنامه. شده است

 .شرما، مردی هندی است که سیستم درختکاری خاص میاواکی ژاپنی را به من آموزش داده است: وی بیان کرد

ها در اثر  یب جنگلاین مرد ژاپنی معتقد است که تمام تخر: این کارشناس ارشد مطالعات مدیریت درباره فلسفه میاواکی افزود

 .شود خود جنگل می ای داخل نشود، آنجا خودبه یعنی اگر بشر به منطقه. دخالت بشری رخ داده است

های بشری سبب شده که درختان غیربومی و متعلق به آفریقا در ایران کشت شوند یا اینکه درختان  دخالت: ترکمن اضافه کرد

 .رویه قطع شده و صرف ساخت کاغذ شوند بی

های بومی هر منطقه، اقدام به کشت درخت کنیم تا این  بر اساس تکنیک میاواکی باید با استفاده از گونه: خاطرنشان کرد وی

 .شود های ساالنه محاسبه می درختان دوام بیاورند؛ در ضمن فرمول آبیاری بر اساس بارش

زهرا انجام داده، میزان بارش این منطقه را ساالنه  یینترکمن با اشاره به اینکه کاشت درخت را در منطقه سگزآباد در نزدیکی بو

های کاشته  های هر منطقه را باید ضرب در دو کنیم تا آب مورد نیاز برای نهال میزان بارش: وی ادامه داد.میلیمتر اعالم کرد 403

ریبا معادل یک نوشابه خانواده برای لیتر تق 6.45بر اساس محاسبات، ما برای یک روز باید . دست آید شده در یک متر مربع زمین به

 .سه درخت کشت شده در هر مترمربع زمین آب مصرف کنیم

. شود در روزهای دارای بارندگی و یا برخوردار از پوشش برفی، آبیاری قطع می: این کارشناس ارشد مطالعات مدیریت اضافه کرد

 .انتخاب خواهد شدهمچنین ساعت آبیاری یک بار در روز، نزدیک طلوع یا غروب آفتاب 

شود، استفاده از تکنولوژی برای آبیاری  ترکمن با اشاره به اینکه به این ترتیب روزانه به هر درخت کمتر از نیم لیتر آب داده می

 .پاش، به درختان آب داده شود یعنی با آب. آبیاری باید مشابه باران باشد: وی یادآور شد.درختان را دخالت در طبیعت توصیف کرد

های   اصله نهال بلوط، زالزالک و غیره که بر اساس فهرست گونه 433هزار و  گونه شامل یک 06در حال حاضر : رکمن تأکید کردت

ها به  ای است که کاشت این نهال ایم و حدود دو هفته بومی منطقه در مطالعات اولیه استخراج شده، در روستای سگزآباد کاشته

توان درخت  در خاک بد هم می. این روش در بد آب و هواترین شرایط اقلیمی هم قابل اجراست: وی اظهار داشت.پایان رسیده است
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صحرایی در مغولستان به نام صحرای گبی هست که در آنجا، میاواکی با این شیوه درخت کاشته و در کویر راجستان هند . کاشت

 .در اروپا نیز از این روش استفاده شده است. ت شده استهم که شرایطی شبیه به کویر لوت دارد، با این شیوه پوشیده از درخ

ترکمن در پایان با تأکید بر اینکه این شیوه از مناطق پرآب تا کشورهای خشک کاربرد دارد، از برگزاری سمیناری در آبان یا آذرماه 

 ./سال جاری برای معرفی روش میاواکی به ایرانیان خبر داد

/news/fa/ir.iana.www//:http08644D%/4%A7%DB%4D%C4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  تولید جیره های غذایی سفارشی ویژه حیوانات آزمایشگاهی در رازیتولید جیره های غذایی سفارشی ویژه حیوانات آزمایشگاهی در رازی

این موسسه تنها مرکز کشور است که غذای : وانات آزمایشگاهی موسسه رازی گفترئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حی

 .استاندارد برای حیوانات آزمایشگاهی تولید می کند

این موسسه تنها مرکز کشور است که : رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی گفت

 .لید می کندغذای استاندارد برای حیوانات آزمایشگاهی تو

به گزارش ایانا از موسسه رازی، روزبه فالحی با اشاره به اینکه موسسه رازی بزرگترین تولید کننده حیوانات آزمایشگاهی در کشور 

سال گذشته تاکنون غذای استاندارد  53در این موسسه عالوه بر پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی، از حدود : است، اظهار کرد

 .یوانات تولید می شودبرای این ح

مراکز دیگری هم در زمینه تولید غذای این حیوانات فعالیت دارند اما موسسه رازی تنها مرکزی است که جیره های : وی گفت

غذایی استاندارد تولید می کند و عالوه بر تامین نیاز این موسسه، مراکز تولیدی، تحقیقاتی، دانشگاهی و آزمایشگاهی فراوانی در 

  .کشور متقاضی این تولیدات برای حیوانات مورد استفاده در فعالیت های تحقیقاتی خود هستندسراسر 

این دستگاه با ظرفیت تولید : فالحی با اشاره به خرید دستگاه پِلِت ساز نسل جدید در موسسه رازی طی سال گذشته یادآور شد

 .را هم ارتقا بخشیده است( غذای حیوانات آزمایشگاهی)لت پنج تن در ساعت عالوه بر جلوگیری از هدر رفتِ غذایی، کیفیت پ

 .برابر حجم کنونی، غذای مخصوص حیوانات آزمایشگاهی تهیه کرد 53به گفته وی به کمک دستگاه جدید می توان تا 

نام برد و  رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی تولید پلت پرچرب را از دیگر اقدامات این بخش

تولید این محصول که بیشتر مورد مصرف در تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی است به شرایط و دستگاه های خاصی نیاز : گفت

 .داردکه ما در موسسه رازی با تغییر فرموالسیون و ایجاد تغییراتی در دستگاه های غذا ساز توانستیم آن را تولید کنیم

 ل به عنوان فرآورده ای جدید تولید و کُد گذاری شده استاین محصو: وی یادآور شد

 سفارشی ویژه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تولید جیره های غذایی

این جیره ها مطابق با : فالحی همچنین از تهیه و تولید جیره های سفارشی ویژه مراکز تحقیقاتی در این موسسه خبر داد و گفت

 .هی و دانشگاه ها و بر اساس نیاز این مراکز تولید می شودسفارش مراکز تحقیقاتی، آزمایشگا

هم اکنون بسیاری از موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی کشورمان، جیره های غذایی مناسب حیوانات آزمایشگاهی مورد : وی افزود

 .استفاده در آزمایش های خود را از طریق موسسه رازی تامین می کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http08779D%/4%D%AA9%44%D9%48%DB 
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  تخم مرغتخم مرغ
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  ((سایر سایر ))تولیدات باغی تولیدات باغی 
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  ((سایر سایر ))تولیدات دام و طیور تولیدات دام و طیور 
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  استقبال روس ها از خرید لبنیات ایران استقبال روس ها از خرید لبنیات ایران //دامداریدامداری  بخشبخشمکاری دو شرکت ایرانی و آمریکایی در مکاری دو شرکت ایرانی و آمریکایی در هه

روس ها از صادرات محصوالت لبنی به این کشور استقبال کرده و بر این : مدیرعامل یک شرکت کشت و دام گفت -ایرنا -تهران

 . اقدام شوداساس قرار است، پس از فراهم شده شرایط ، نسبت به صادرات محصوالت 

تا هشت میلیون تن  7.5ایران با تولید روزانه : به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سعید صالحی روز شنبه در نشست خبری، افزود

 .شیر در سال در جایگاه بیست و دوم جهان قرار دارد

ه خود اختصاص داده ایم، سرانه مصرف شیر وی با بیان اینکه در منطقه نیز پس از پاکستان و ترکیه جایگاه سوم را در تولید شیر ب

 .کیلوگرم رسیده است 603میانگین جهانی مصرف به مرز : کیلوگرم اعالم کرد و گفت 93تا  45در کشور را نزدیک به 

به شمار می ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)مدیرعامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان که زیرمجموعه شستا

سه درصد تولید شیر کشور در اختیار شرکت های : ان اینکه سه شرکت تولید شیر در زیرمجموعه شستا قرار دارد، گفترود، با بی

دولت پارسال با تامین داده های دامی، : وی به حمایت های دولتی از بخش دامداری نیز اشاره کرد و ادامه داد.تابعه شستاست

 .یمت پایینی به دست دامدار برسدشرایطی را فراهم کرد تا این نهاده ها با ق

پارسال کارخانه های تولیدکننده محصوالت لبنی بدون : صالحی به افزایش قیمت محصوالت لبنی در بازار نیز اشاره کرد و گفت

 .اینکه دامداران نفعی ببرند، سه بار نرخ محصوالت خود را باال بردند

ان اینکه خرید تضمینی شیر از دامداران، یک اقدام حمایتی مناسب مدیرعامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان با بی

با توجه به تصمیم دولت برای توزیع شیر در مدارس و بیمارستان ها و همچنین امکان افزایش : توسط دولت به شمار می رود، گفت

 .شور باشیمصادرات شیر به کشورهای همسایه، امیدواریم امسال شاهد جهشی در تولید و صادرات شیر در ک

با برخی شرکت های عراقی : وی در ادامه به عرضه سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در فرابورس اشاره کرد و گفت

 .در بخش آموزش همکاری می شود و بر این اساس قرار است کارشناسان عراقی در داخل ایران تحت آموزش قرار گیرند

همکاری ( گاو)با یک شرکت آمریکایی برای استفاده از تازه ترین روش های باروری دام ها سال گذشته  65در : صالحی ادامه داد

 .شده که نقش زیادی در بهبود نسل این دام ها داشته است

روس ها از صادرات محصوالت : مدیرعامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به بازدید یک هیات روسی اشاره کرد و گفت

 .ر استقبال کرده و بر این اساس قرار است، پس از فراهم شدن شرایط نسبت به صادرات محصوالت اقدام شودلبنی به این کشو

 433با اجرای طرح های توسعه ای میزان تولید به : تن رسیده است، افزود 633صالحی با بیان اینکه میزان تولید روزانه شیر به مرز 

ا، مجموع دارایی های این شرکت که قرار است به زودی در فرابورس عرضه شود، به گزارش ایرن.تن در روز افزایش خواهد یافت

درصد افزایش یافته است و سود هر  45بر اساس گزارش، امسال درآمد این شرکت حدود .میلیارد ریال بوده است 846پارسال 

 .درآمدی این شرکت تحقق یافته بود درصد از پیش بینی های 69ریال خواهد رسید؛ تا پایان خرداماه امسال  464سهم نیز به 

 .درصد دیگر در فرابورس عرضه شود 63درصد از سهام این شرکت و سال آینده نیز  63قرار است امسال 

/News/fa/ir.irna.www//:http44400080/ 
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  ((سایر سایر ))تولیدات زراعی تولیدات زراعی 
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

گذاری در گذاری در   حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایهحمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه/ / هکتارهکتار  21112111زودی در سطح زودی در سطح   آغاز کشت ذرت در غنا بهآغاز کشت ذرت در غنا به

  غناغنا

برگزار شد، سفیر غنا  6090های مورد توافق در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سال  در راستای بررسی پیشرفت فعالیت

 .کشاورزی مالقات کرد الملل وزارت جهاد در تهران با مدیرکل دفتر بین

برگزار  0292های مورد توافق در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سال  در راستای بررسی پیشرفت فعالیت

 .الملل وزارت جهاد کشاورزی مالقات کرد شد، سفیر غنا در تهران با مدیرکل دفتر بین

شده در میزان پیشرفت  های انجام مینان از حسن هماهنگیبه گزارش خبرنگار ایانا، در راستای بررسی پیشرفت کار و اصول اط

در تهران برگزار شد، سفیر غنا در تهران  6090های مورد توافق در جریان پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سال  فعالیت

 .های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی مالقات کرد الملل و سازمان ای مشترک با مدیرکل دفتر بین در جلسه

زم به ذکر است، وزیر کشاورزی از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور ایران و غنا و ال

مورد بررسی ... های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، انرژی، بهداشت، آموزش، کشاورزی و  ها در کلیه بخش در این جلسه روند همکاری

عنوان مسئول کمیسیون  های وزیر جهاد کشاورزی به در تهران در ابتدای این جلسه از پیگیری سفیر غنا.و تبادل نظر قرار گرفت

های دو دولت چندین هیأت از بخش خصوصی  ظرف چند ماه گذشته با همکاری: مشترک اقتصادی دو کشور تشکر کرد و گفت

نعت از ایران به کشور غنا وارد شده است که های ساختمانی بخش کشاورزی و ص های مختلفی ازجمله اجرای پروژه برای فعالیت

 .کند شود، حمایت و پشتیبانی می گذاری می های ایرانی پایه هایی که توسط شرکت دولت غنا از این هیأت و پروژه

دواریم از سوی وزیر غذا و کشاورزی غنا، درخواست مالقات با محمود حجتی در ایران مطرح شده که امی: باواه آیمبیاله افزود الحاجی

 .هایی که به امضا رسیده تأکید کرد وی بر برگزاری جلسات مشترک برای پیگیری تفاهم.تر انجام شود هرچه سریع

 های مشترک ایران و غنا تا قبل از پایان سال اعزام کمیته پیگیری تفاهم

های ایرانی در زمینه  عدادی از شرکتت: های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اظهار داشت الملل و سازمان مدیرکل دفتر بین

 .دهد اند که وزارت جهاد کشاورزی آنها را مورد حمایت قرار می های ساختمانی در کشور غنا اعالم آمادگی کرده اجرای پروژه

هکتار از اراضی کشور غنا که قرار است محصول ذرت کشت شود، مدیر پروژه  633هزار و  در پنج: هومن فتحی خاطرنشان کرد

ها برای تولید  ریزی بازدیدهای میدانی انجام شده و امیدواریم که سایر برنامه: وی ادامه داد.عیین و در محل مستقر شده استت

آمادگی از سوی وزیر جهاد : های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد الملل و سازمان مدیرکل دفتر بین.خوبی پیش رود به

 .یا هر زمان دیگری وجود دارد( اواخر آذرماه)ا در اواسط سپتامبر کشاورزی برای مالقات با سفیر غن

های اقتصادی بین دو کشور به امضا  های همکاری نفتی، ریلی، حمل و نقل، دریایی، اسناد همکاری نامه تفاهم: فتحی یادآور شد

های  های مربوطه در زمینه نامه ا موافقترسیده و برای تسریع در معامالت بانکی، مقامات بانکی بین دو کشور دیدار خواهند کرد ت

 .های جلوگیری از مالیات مضاعف و فرار مالیاتی شکل بگیرد نامه های بانکی، انرژی و نفت، موافقت همکاری

 .اند کشاورزان ایرانی در کشور غنا تمامی اقدامات الزم را برای آغاز کشت فراسرزمینی ذرت به انجام رسانده: وی تأکید کرد
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شود که مقدمات سفر وزیر کشاورزی غنا به تهران ظرف دو ماه آینده محقق شود و همچنین  بینی می پیش: پایان گفت فتحی در

 ./پیش از پایان شمسی جاری در دستور کار است( پایتخت غنا)های مشترک به آکرا  کمیته پیگیری تفاهم

/news/fa/ir.iana.www//:http08760D%/4%A4%D4%D%BA 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  هاها  کرفس ایرانی سر سفره روسکرفس ایرانی سر سفره روس

 .تن کرفس از کشور صادر شده است 04، بیش از 95ماه منتهی به مرداد سال  5طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مرداد  5طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارخب به گزارش

 .از کشور صادر شده است کرفس  تن   04، بیش از 95سال 

 .بوده است 080،860،049 و ارزش ریالی آن 66،047ه ارزش دالری این میزان صادرات گفتنی است ک

 .این صادرات به کشورهای آذربایجان،عراق،کویت ، عمان و روسیه بوده است الزم به ذکر است که 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 211 01،۸97،011 5،100 آذربایجان 0

 0،۸21 21،11۸،721 2،111 نستانافغا 0

 400 05،447،022 5،5۸۸ عمان 0

 27۸ 00،420،۸۸۸ ۸12 آذربایجان 5

 2،751 005،791،251 2،011 عراق 5

 515 7،941،704 0،424 عمان 5

 4۸0 04،404،0۸4 0،212 آذربایجان 2

 0،۸21 22،9۸0،111 2،111 افغانستان 2

 0,111 21،099،۸14 2،211 فدراسیون روسیه 2

 552 1،۸19،521 0،059 کویت 4

 791 54،411،954 4،4۸9 کویت 2

  

/news/fa/ir.yjc.www//:http5744390A%DA%/9%D4 
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  خاکخاک
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

مدیریت بدون نقشه خاک به مانند خیاطی کت و شلوار بدون مدیریت بدون نقشه خاک به مانند خیاطی کت و شلوار بدون / / پذیر در نقطه صفرپذیر در نقطه صفر  های مدیریتهای مدیریت  تهیه نقشهتهیه نقشه

  گیریگیری  اندازهاندازه

پذیر،  های مدیریت نقشه: بندی و شناسایی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت رئیس بخش تحقیقات تشکیل، طبقه

ها در کشور تهیه  کند، اما هنوز این نقشه ریزی برای کوددهی زمین کشاورزی را تسهیل می داده و برنامه نشانکمبود عناصر خاک را 

 .نشده و در واقع در نقطه صفر قرار داریم

های  نقشه: بندی و شناسایی خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور گفت رئیس بخش تحقیقات تشکیل، طبقه

کند، اما هنوز  ریزی برای کوددهی زمین کشاورزی را تسهیل می داده و برنامه ک را نشانپذیر، کمبود عناصر خا مدیریت

 .ها در کشور تهیه نشده و در واقع در نقطه صفر قرار داریم این نقشه

 .آغاز شده است 6004های خاک ایران از سال  کار تهیه نقشه: وگو با خبرنگار ایانا افزود کامران افتخاری در گفت

اگر فاکتورهای اصلی تولید را آب، خاک و اقلیم در . عوامل تولید کشاورزی در همه جای ایران فراهم نیست: شان کردوی خاطرن

عنوان متولی خاک ایران،  نظر بگیریم، با توجه به اینکه در همه جای این کشور تقریباً همه فاکتورها برای کشاورزی وجود ندارد، به

 .های کشور متمرکز شدیم در دشتبر تعیین محدوده اراضی کشاورزی 

آالت  هرجا فاکتورها و عوامل تولید شامل زارع، ماشین: رئیس بخش تحقیقات تشکیل خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب ادامه داد

ها حضور داشتند تا حد امکان حضور یافته و نقشه خاک تهیه کردیم، اما ممکن است هنوز جاهایی باشد که  کشاورزی و نهاده

 .ی داشته و زیر کشت نرفته باشدکشاورز

ها فقط در   های کشور تهیه کردیم که این نقشه میلیونیوم برای خاک 4.5های اجمالی یک به  ابتدا نقشه: افتخاری اضافه کرد

 ها های یک به یک میلیونیوم به صورت جامع برای کشور تهیه شد که این نقشه نیز نقشه 6043در سال . سیاستگذاری کاربرد دارد

 .یابی برای اجرای پروژه کاربرد دارند ها و مکان سازی  نیز در تصمیم

 66.5برای . تر تهیه کردیم هایی با مقیاس مناسب های کشور نقشه میلیون هکتار از عرصه 44.5به تدریج برای : وی یادآور شد

. هزار تهیه شد 633ر هکتار با مقیاس یک به هزا 603هزارم و برای  پنجاه های با مقیاس یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نقشه

 .تفصیلی هستند های نیمه ها در حقیقت نقشه این نقشه

هزار هکتار از  003برای حدود . هزارم است وپنج بیست های یک بهترین مقیاس نقشه برای مدیریت خاک نقشه: افتخاری تأکید کرد

های  هزارم تهیه شده و در واقع در تهیه نقشه بیست با مقیاس یک هایی های اراضی آبی و دیم با سفارش متقاضیان، نقشه خاک

 .مدیریت شده خاک کشور، در نقطه صفر هستیم

 میلیارد تومانی مدیریت کوددهی 011نیاز 

های مدیریت شده خاک، فاکتورها و  بدون نقشه: رئیس بخش تحقیقات تشکیل خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت

و شیمیایی خاک را در اختیار نداریم، در نتیجه در مناطقی که نیازی به فسفر ندارند، کود فسفره تجویز خصوصیات فیزیکی 

 .کنیم که این مسئله به نوعی اتالف منابع است شود و برای مناطق نیازمند هم این کود را تجویز می می
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کند که شاید  ندازه اقدام به دوخت کت و شلوار میوی مدیریت خاک بدون داشتن نقشه را به خیاطی تشبیه کرد که بدون داشتن ا

های مدیریت شده خاک در قالب برنامه  افتخاری از تالش مؤسسه متبوعش برای تهیه نقشه.کننده در نیاید قواره آن مناسب مصرف

 .ها به سرانجامی نرسیده است هنوز این تالش: جامع کشاورزی از طریق معاونت آب و خاک، خبر داد و بیان کرد

 633سال زمان نیاز داشته و برای تهیه این نقشه باید  65تا  63های مدیریت شده خاک حدود  تهیه نقشه: وی همچنین گفت

برای . های زیادی داشته و کار دشواری است تهیه نقشه مدیریت شده خاک هزینه: افتخاری در ادامه افزود.میلیارد تومان هزینه شود

متأسفانه بخش . دانی انجام داد و در تراکم مشخص و معینی باید مشاهدات زمینی داشته باشیمها باید کار می تهیه این نقشه

 .های کلی خاک را تهیه کرده است تحقیقات به دلیل نداشتن نیروی کافی فقط نقشه

ای آنها تهیه کرده اگر افراد متقاضی تهیه نقشه خاک باشند، مؤسسه خاک و آب قادر خواهد بود این نقشه را بر: وی خاطرنشان کرد

المللی که  ای منطبق بر استانداردهای بین های خصوصی تابعه خود پروژه را واگذار کند تا با نظارت این مؤسسه، نقشه و یا به شرکت

 .قابلیت استفاده برای افراد را داشته باشد، تهیه شود

 جدایی کشاورزی و دامپروری، هوموس خاک را کاهش داد

هزار هکتار اراضی با  033قیقات تشکیل خاک مؤسسه تحقیقات خاک و آب، در حال حاضر یک میلیون و به گفته رئیس بخش تح

 433هزار هکتار اراضی کالس سه، حدود دو میلیون و  033خاک کالس یک، پنج میلیون هکتار اراضی کالس دو، پنج میلیون و 

هزار هکتار هم اراضی کالس شش در کشور  453دو میلیون و هزار هکتار اراضی کالس چهار حدود سه میلیون هکتار کالس پنج و 

افتخاری با اشاره به اینکه بهترین اراضی برای زراعت، اراضی کالس یک، دو و سه هستند، به نقش پررنگ اراضی کالس .وجود دارد

 .اند  و چهار متمرکز شده ها در اراضی کالس سه بسیاری از باغ: وی ادامه داد.چهار برای تولید محصوالت کشاورزی تأکید کرد

میزان هوموس . های ایران در حال کاهش است میزان هوموس در خاک: های کشور بیان کرد افتخاری درباره میزان هوموس خاک

شخم زدن و اجرای عملیات کشاورزی هوموس را . خاک فرآیندی دینامیک و پویا بوده و به شرایط حاکم بر زمین بستگی دارد

قبل از متمرکز شدن کشاورزی در ایران، : وی اضافه کرد.های مختلف این کمبود جبران شود اینکه به شیوه دهد مگر کاهش می

های   ها از کنار زمین دامداری و کشاورزی در کنار یکدیگر بود، اما با ورود کودهای شیمایی به چرخه تولید و حذف دامداری

رئیس بخش تحقیقات تشکیل خاک مؤسسه تحقیقات خاک و .چار مشکل شدکشاورزی، استفاده از کود دامی در مزارع به تدریج د

ای است که کشاورزی و دامپروری از هم جدا شده و این مسئله لطمه بزرگی به  های کالن کشور به گونه سیاست: آب عنوان کرد

 .زند و باید حتما برای آن فکری بشود های کشور می مواد آلی خاک

 .های خود از کودهای آلی استفاده کنند کرد در زمینافتخاری به کشاورزان توصیه 

های کشاورزی در فضاهای  های تزریق شده به کودهای آلی در زمین های ناشی از باکتری برخی مسایل درباره تجمع توکسین

در نتیجه به جرأت . شود کود آلی مستقیم وارد زمین نمی: ها افتاده که وی این ادعاها را رد کرد و یادآور شد مجازی بر سر زبان

ها عبور کرده و اگر اثر مضری  این کود از دستگاه گوارش موجودات زنده و دام. توان گفت برای سالمت انسان مضر نخواهد بود می

 .داشته باشد، در درجه اول باید به آن حیوان آسیب برساند

 تالش برای تجمیع اطالعات خاک کشور
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یقات خاک و آب از تالش مؤسسه متبوعش برای تشکیل بانک جامع اطالعات رئیس بخش تحقیقات تشکیل خاک مؤسسه تحق

 .خاک ایران طی یک دهه گذشته خبر داد

های مختلف با  ریزی کشور تمام مطالعاتی که توسط دستگاه کنیم با کمک سازمان مدیریت و برنامه تالش می: افتخاری تأکید کرد

پایگاه علمی منابع "خورد را در یک بانک اطالعاتی به نام  در کشوی میزها خاک می های گزاف در ایران انجام شده و به نحوی هزینه

ها برای مؤسسه خاک و آب ارسال شده  مکاتبات زیادی انجام شده و اطالعاتی از استان: وی اظهار داشت.گرد هم آوریم "خاک

 .سازی کنیم ها را یکسان کنیم این نقشه تالش می. است

گیرد و در  صورت رقومی و دیجیتال در پایگاه اطالعات منابع خاک کشور قرار می قطعاً این اطالعات به: فه کردافتخاری در پایان اضا

امیدواریم این کار را به . صورت آنالین تحت تارنمای شبکه جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت کنندگان به اختیار مراجعه

 ./سرانجام برسانیم

/news/fa/ir.iana.www//:http08650D%/4%D%AA9% 
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 خاک
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  فنی و مکانیک خاک کشور، نیاز به سرمایه گذاری دارد فنی و مکانیک خاک کشور، نیاز به سرمایه گذاری دارد   آزمایشگاهآزمایشگاهشرکت شرکت 

ک خاک کشور با اشاره به اینکه این شرکت سهمی از بودجه جاری کشور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانی -ایرنا -سمنان

 . این شرکت یک مجموعه دانش بنیان و درآمدمحور است که مانند دانشگاه ها به سرمایه گذاری نیازمند است: ندارد، گفت

ان سمنان، با بیان این که به گزارش ایرنا، سید رضا حسینی روز یکشنبه در آیین معرفی مدیرکل آزمایشگاه مکانیک خاک است

با جستجوی فناوری های روز دنیا و بومی کردن : آزمایشگاه های فنی و خاک کشور باید از حالت روزمرگی خارج شود، تاکید کرد

 . آن و سرمایه گذاری به روی آنها، می توان نتیجه مطلوب و خدمات بهتری ارایه دهیم

نفر از کارشناسان از بهترین دانشگاه ها و خرید بیش از یکصد میلیارد ریال  65در یک سال اخیر با جذب : وی خاطرنشان کرد

تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا، برای هم افزایی بیشتر با جامعه دانشگاهی و به منظور بهره گیری علمی بیشتر با دانشگاه صنعتی 

 . شریف تهران تفاهم نامه ای منعقد شده است

سال قبل بازمی گردد و می توان به مسایل روز بیشتری  53مانند ساخت و استفاده از آسفالت بتنی به وی با بیان اینکه مساله ای 

 . پیشرفت در سایه برنامه ریزی با نگاه فناوری روز دنیا و منطبق با آن باید صورت گیرد: پرداخت، گفت

متخصصان : های کارشناسان این شرکت، گفتمدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور با اشاره به برخی دستاورد

این آزمایشگاه موفق شدند دستگاهی بسازند که قابلیت ترمیم خرابی ها و ترک های جاده را دارد و با قدرت اسکن و ترمیم جاده 

 . کیلومتر برساعت کار می کند 633های ارتباطی در عرض چهارمتر و با سرعت 

شگاه فنی و مکانیک خاک کشور با اشاره به اینکه این شرکت نماینده حاکمیت و امین به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت آزمای

واحد سمنان این شرکت، با کسب رتبه یک فنی در بین آزمایشگاه های کشور، با جذب : معاونین امور عمرانی استانداری است، گفت

ساخت ارایه می دهد و در ارتقای کیفیت راه سازی نیروهای متخصص، خدماتی مانند کنترل کیفی به واحدها و طرح های در حال 

 . نیرو در استانهای کشور فعالیت دارد 533هزار و  4سال سابقه و  63آزمایشگاه خاک با بیش از. نقش مهمی دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http44408649/ 
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  خرما خرما 
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: اریخت

  انباشت خرما در سه ماه آیندهانباشت خرما در سه ماه آینده/ / بازده خرما از چرخه تولیدبازده خرما از چرخه تولید  های کمهای کم  خروج باغخروج باغ

بازده اقتصادی که در مناطق کم آب کشور قرار دارند، از  های کم برنامه این انجمن آن است که باغ: رئیس انجمن خرمای ایران گفت

 .گردونه تولید خارج شوند

بازده اقتصادی که در مناطق کم آب کشور  های کم برنامه این انجمن آن است که باغ: ی ایران گفترئیس انجمن خرما

 .قرار دارند، از گردونه تولید خارج شوند

ها بیشتر در جنوب جیرفت واقع در استان  این باغ: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود محسن رشیدفرخی امروز در گفت

 .اند های استان خوزستان و فارس واقع شده هرمزگان و برخی نخلستان کرمان، استان

اند،  کشت شده 6070تا  6073ها که در سال  بخشی از نخلستان. شوند های ایران به چند دسته تقسیم می  نخلستان: وی بیان کرد

صورت کشت  های خرما به سوم باغ یک حدود: رئیس انجمن خرما ادامه داد.بر اساس اصول مدرن بنا شده و بازده اقتصادی دارند

 .صورت مکانیزه انجام دهیم زدادیی دارند تا بتوانیم عملیات برداشت را به دلیل تراکم زیاد درختان، نیاز به تراکم سنتی بوده و به

نیستند که باید ای، مکانی و کشت مقرون به صرفه  ها نیز از نظر واریته درصد نخلستان 65تا  63حدود : رشیدفرخی خاطرنشان کرد

 .اند  ها در مناطق دارای مشکل آب واقع شده بیشتر این نخلستان. از گردونه تولید خارج شوند

های کشور آمار دقیقی در دست نیست، میزان تولید خرما در ایران را حدود یک میلیون و  وی با اشاره به اینکه از سطح نخلستان

 .هزار تن اعالم کرد 633

 ر داخلیتکیه خرما به بازا

درصد در بازار داخل مصرف  65درصد آن صادر شده و فقط  45به گفته رئیس انجمن خرما این محصول مشابه پسته نیست که 

درصد تولید داخل  03تا  45شود و نباید میزان صادرات این محصول به بیش از  درصد خرما به خارج صادر می 64بلکه فقط . شود

 .بینند کنندگان داخلی آسیب می برسد، زیرا به این ترتیب مصرف

عنوان  خرما در سفره ایرانی جایگاه خاصی دارد و به. باید در ارتباط با خرما به بازار داخل بیشتر توجه کرد: رشیدفرخی اضافه کرد

 .ودش درصد خرمای تولیدی کشور نیز در ماه مبارک رمضان وارد بازار می 55. شود تغذیه و فرهنگ در مراسم مختلف مصرف می

دلیل کاهش تولید، سال گذشته قیمت این محصول به شکل  به: وی درباره قیمت خرما در بازار سال گذشته یادآور شد

زیرا . گذاری دچار مشکل شدیم امسال هم با دخالت دولت در قیمت: رئیس انجمن خرما تأکید کرد.ای افزایش یافت افسارگسیخته

با توجه به رکود فعلی، در دو سه ماه : رشیدفرخی اظهار داشت.یجه بازار خرما دچار رکود شدتوقع تولیدکنندگان را باال بردند، در نت

به این ترتیب هم تولیدکننده ضرر خواهد کرد . شویم و به یکباره این محصول وارد بازار خواهد شد آینده با انباشت خرما مواجه می

گذاری را به بازار واگذار کنند تا  ای دولتی خواست که بحث قیمته وی از دستگاه.و هم برای صادرات وقت کافی نخواهیم داشت

هزار تومان  63تومان تا  033هزار و  به گفته رشیدفرخی، قیمت خرما بسته به واریته آن از یک.عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند

 ./به ازای هر کیلوگرم متفاوت است

/news/fa/ir.iana.www//:http08730D%/4%D%AE4 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  گالیه های کشاورزان ار قیمت خرما در بازارگالیه های کشاورزان ار قیمت خرما در بازار/ / هزارتن رسیدهزارتن رسید  071071تولید خرما به مرز یک میلیون و تولید خرما به مرز یک میلیون و 

بینی می شود که در سال جاری تولید  پیش:مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزارتن برسد 673خرما به مرز یک میلیون و 

صنعت، گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه

سطح زیر کشت : اظهار داشت  در خصوص وضعیت نخلستانهای کشور اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه تجارت و کشاورزی

 .هزار هکتار مابقی باغات تازه احداث هستند 03هزار هکتار آن بارور و  433هزار هکتار که  403نخلستان های کشور 

هزارتن از  433 هزارتن برسد و قرار است  673 ود در سال جاری تولید خرما به مرز یک میلیون و پیش بینی می ش: وی ادامه داد

 .خرما تولیدی به بازارهای هدف صادر شود

امسال وضعیت قیمت خرما : حسن پور در خصوص گالیه های کشاورزان مبنی بر پایین بودن نرخ فروش خرما در بازار نیز گفت

 .هزار تومان به فروش می رسد 7تا  5 یکه هر کیلو خرما مضافتی بسیار مناسب است به طور

 تولید خرما برای کشاورزان سودآور نیست 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین علی اصغر موسوی رئیس انجمن خرما نیز در گفتگو با خبرنگار 

ز این رو کم آبی و سود آور نبودن این محصول موجب شده تا نگرانی کشاورزان بیشتر شود،ا: اظهارداشت خبرنگاران جوان،

  .تمهدیدات مناسب دولت کمک بسزایی برای رونق تولید خرما به دنبال خواهد داشت 

 533هزار و  4هم اکنون هر کیلو خرمای درجه یک از هزار الی : دبیر انجمن خرما در خصوص خرید تضمینی محصول عنوان کرد

 .کشاورزان نمی شود سودی عایدی نصیب تومان در منطقه کرمان از کشاورزان خریداری می شود که با این وجود 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5769889D%/4%D%AA9%44%D 
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  تضمینیتضمینی  خریدخرید
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  خشکسالیخشکسالی
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  برای حل بحران آب، همه مسئوالن و مردم باید بسیج شوند برای حل بحران آب، همه مسئوالن و مردم باید بسیج شوند / / ارواح می شودارواح می شود  سرزمینسرزمینور، ور، شرق و جنوب کششرق و جنوب کش

سال  25اگر وضعیت فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد در کمتر از : عیسی کالنتری می گوید -ایرنا  -تهران

یس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست مشاور معاون اول رئ. دیگر شرق و جنوب کشور کامال خالی از سکنه خواهد شد

 . هشدار می دهد که برنامه ششم توسعه به هیچ عنوان از این فاجعه ملی پیشگیری نمی کند

وی . عیسی کالنتری مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است

. دریافت کرد 6063یزیولوژی و بیوشیمی محصوالت کشاورزی از دانشگاه ایالتی آیوا آمریکا در سال دکتری خود را در رشته ف

ساله خانه کشاورز، نسل کنونی را خودخواه ترین ساکنین چند هزار ساله این سرزمین می داند و معتقد است این نسل  68دبیرکل 

وی دل پری از برنامه ششم توسعه دارد و می . ه جای نمی گذاردکمر به خشک کردن کامل ایران بسته و چیزی برای آیندگان ب

ساله ایران و عراق  4کالنتری بحران آب کشور را از جنگ . گوید این برنامه، تنها خشک شدن منابع آبی کشور را شدت می بخشد

 . هم تهدید کننده تر می داند

 53سال دیگر، باید  03خایر تجدید پذیر آب نشود در کمتر از پیش از این در جایی گفته بودید اگر فکری به حال حفظ ذ: ایرنا

 میلیون از کجا آمده است؟ 53این عدد . میلیون ایرانی از کشور مهاجرت کنند

 .جمعیت شرق زاگرس و جنوب البرز تا مرزهای جنوبی و شرقی که همه باید کوچ کنند: کالنتری

 چه استانهایی از این قضیه ایمن هستند؟: ایرنا

 .دو استان شمالی کشور و استان های غرب زاگرس: نتریکال

 چیت چیان و دولت به تنهایی نمی توانند کاری کنند** 

 میلیون نفری نمی توانند به شمال کشور مهاجرت کنند؟ 53بخشی از این جمعیت : ایرنا

شمالی کوهستانی و وسعت دشت  بخشهای عمده مناطق. شمال کشور اشباع شده و ظرفیت جذب جمعیت بیشتر را ندارد: کالنتری

 . هایش اندک است که آن هم پر شده است

 سال آینده است؟ 03این پیش بینی تان برای : ایرنا

 .سال آینده به آن وضعیت خواهیم رسید 45االن حداکثر ظرف . سال 03سال پیش گفته بودم  8. بله: کالنتری

 و منسوب شده تا چه حد جلوی اتالف منابع آب گرفته شده است؟از زمانی که آقای چیت چیان به عنوان وزیر نیر: ایرنا

هیچ . به بعد با همه وزرای نیرویی که آمده اند آشنا بوده ام 63من از سال . آقای چیت چیان دارد تالشش را می کند: کالنتری

ند ولی به تنهایی زورش نمی ایشان دارد تالشش را می ک. وزیری به اندازه چیت چیان مسائل و مشکالت آب را درک نکرده است

اگر همه جامعه از مقامات باال گرفته تا مردم، وارد مساله آب نشوند کاری از چیت . رسد؛ حتی زور مجموعه دولت هم نمی رسد

گفته بود کشورهای آسیایی با بحران کمبود  4360اما بانک توسعه آسیاسی در سال : ایرنا.چیان یا حتی تمامی دولت ساخته نیست

. ما هم بحران مدیریت آب داریم هم بحران کمبود آب: کالنتری!مواجه نیستند بلکه با بحران مدیریت آب رو به رو هستند؟آب 

تقریبا همه سفره های آب زیرزمینی را . ضعف مدیریت سر جای خود، ولی ما در مناطق عظیمی از کشور کمبود آب شدید داریم

 . روی آن قسم بخوریم یا دعوا کنیمهم تخلیه کرده ایم و چیزی نمانده که ما 
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اما هنوز مسئولین نظام قائل به این نیستند که در این کشور به خصوص از جنوب . مصرف اصلی آبمان هم در بخش کشاورزی است

متر مکعب است  433سرانه باقیمانده آب این نواحی کمتر از . البرز و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی و جنوبی بحران آب داریم

 .متر مکعب کمتر شد، بحران آغاز می شود 6333عنی ما درون بحرانیم نه در مرز بحران؛ چرا که وقتی سرانه آب از ی

آنها هنوز به طور کامل باور نکرده اند که کشور وارد . مسئولین نظام هنوز فکر می کنند این حرفها، بی اساس و غیرعلمی است

درست است در این . عه هم که در مجلس مطرح است همان فشارهای سابق ادامه داردبحران آبی شده است لذا در برنامه ششم توس

میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه کم شود ولی این مقدار جواب نمی دهد، چرا که آب تجدید  63برنامه ذکر شده که مصرف آب 

مان ملل صریحا تاکید کرده اند که حد نهایی همه ارگان های بین المللی توسعه و ساز. میلیارد متر مکعب است 93پذیر کشور 

میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر کشور در سال فقط می  93یعنی ما از این . درصد است 83برداشت از آب های تجدیدپذیر 

مکعب از آب میلیارد متر  97در حالی که طبق آمار وزارت نیرو، ساالنه . میلیارد آن را به صورت سالیانه برداشت کنیم 06توانیم 

در نقاط کم . میلیارد متر مکعب به طور مساوی در کشور تقسیم نشده است 97ضمن اینکه این .درصد 634برداشت می شود یعنی 

درصد برداشت می کنیم یعنی  633درصد، در فارس باالی  663درصد، در کرمان باالی  603بارانی مانند استان خراسان بیشتر از 

ین مناطق تقریبا از دست رفته و غیرقابل بازگشت است حتی اگر در این مناطق باران های سیل آسا سفره های آب زیرزمینی ا

 .داشته باشیم

 سیل هم بیاید سفره های آب زیرزمینی پر نمی شود** 

 چرا؟: ایرنا

از این رو . دوقتی سفره های زیرزمینی خشک می شوند، طبقات خاک نشست می کنند و محل ذخیره آب از بین می رو: کالنتری

 . برابر قبل هم شود باز آب روی سطح زمین جاری می شود و نمی تواند به داخل خاک نفوذ کند 63اگر بارندگی 

به . شوربختانه هنوز مسوولین کشور بحران آب را باور نکرده اند و برنامه ششمی که ارائه شده است دلیل محکمی برای این ادعاست

میلیارد مترمکعب آب تا  63رت جهاد کشاورزی این شرایط بحرانی را پذیرفته بود، به جای کاهش طور مثال اگر ارگانی مثل وزا

 .میلیارد مصرف آب را کم می کرد 03پایان برنامه ششم، حداقل 

ه اگر این مالحظه کاری ها که اشاره می کنید واقعیت داشته باشد دلیل آن چیست؟ در مورد دریاچه ارومیه گفته بودید ب: ایرنا

 کشاورزان صرف نظر کرد؟ 'حق آب 'خاطر فشار چند نماینده محلی، دولت از طرح خرید 

یکی از مقصرین اصلی در این زمینه هم . به نظر من دلیل اصلی این رویکرد مسوولین، باورنکردن بحران آب است: کالنتری

ناسی و انجمن های علمی که خطرات پیش کارشناسان آب، زمین ش. متخصصین کشور هستند که مسئولین را توجیه نکرده اند

آنها از طریق آینده پژوهی به خوبی از بالی هولناکی که به زودی و صرفا به . روی کشور را می دانند ولی از گفتن آن ابا می کنند

ود آب را فقط خاطر کم آبی، بر سر کشورشان می آید با خبرند ولی با سیاسی کاری یا بی تفاوتی از کنار آن می گذرند؛ چرا کمب

واقعا نمی دانم، شاید این افراد ! یعنی صدها متخصص دیگر از این وضعیت آگاه نیستند؟! نفر در ایران بشنویم؟ 5تا  8باید از زبان 

 !برای زندگی خود و خانواده شان، جایی غیر از ایران را پیش بینی کرده اند که روزه سکوت گرفته اند

 اگر آب کشاورزان را کم کند چه پیش می آید؟از سویی، حاکمیت هم نگران است 

 میلیونی را چگونه ارزیابی می کنید؟  53تبعات اجتماعی و سیاسی این مهاجرت : ایرنا
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میلیون مهاجر  53از سویی مگر . در این حد که شاید چیزی به نام ایران دیگر وجود نداشته باشد. بسیار وحشتناک: کالنتری

میلیون نفر، دیگر سنگ  53حاال این جمعیت بشود . سوری ترکیه و تمام اروپا را به هم ریخته استمیلیون آواره  5! شوخی است؟

 .روی سنگ بند نمی شود

 خودکفایی گندم در مزرعه سعود الفیصل **

ق اینکه اگر این مناط. نگرانی ها درباره تشدید بحران آب در مناطق مرزی کشور از سوی برخی متخصصین مطرح شده است:ایرنا

خالی از سکنه شود از نظر امنیتی چه اتفاقی می افتد؟ آیا این نواحی تبدیل به حیاط خلوت جریان های تکفیری مانند داعش و 

 القاعده نخواهد شد؟ 

برای همین فکر می کنند . مسئولین نظام برداشت اشتباهی دارند و آن اینکه حتما باید کشور را با کشاورزی آباد کرد: کالنتری

هیچ گونه تغییری هم در . 0مسائل ژئوپولیتیک را حفظ کند. 4غذای همه مردم ایران را تولید کند. 6اورزی مکلف استبخش کش

 .منابع آبی کشور به وجود نیاورد

در حالی که می توان مناطق مرزی را با توسعه تجارت، خدمات و صنایع توسعه داد و از آب آنها نه در راه ! یعنی جمع نقیضین

 . بلکه برای حفظ محیط زیست این مناطق بهره برد کشاورزی،

که وزیر کشاورزی بودم مدام به من توسری می زدند که عربستان که یک بیابان است در تولید گندم  73یادم هست در دهه 

متی رخ داده ؟ همان موقع پاسخ می دادم که باید دید این خودکفایی به چه قی!خودکفا شده است ولی ما هنوز گندم وارد می کنیم

 اما بهای تمام شده گندم برای عربستانی ها چقدر بود؟.است

به مزرعه . که ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده بود به اتفاق ایشان سفری به عربستان داشتیم 6076سال 

 70این آب را که . متری بیرون می کشیدند 6033آنها آب را از عمق . سعود الفیصل وزیر خارجه رفتیم تا کار را از نزدیک ببینیم

 84متری به پایین می ریختند تا دمایش به  03درجه سانتیگراد حرارت داشت را به برج های خنک کننده می بردند و از ارتفاع 

 سپس آن را با لوله به مزرعه . درجه برسد

قیمت انرژی که برای تولید هر تن گندم صرف می کردند  محاسبه ها نشان می داد تنها. می بردند و گندم ها را آبیاری می کردند

اگر خودکفایی این بود ما آن را نمی خواستیم و ترجیح می . دالر بود 603دالر بود؛ آن هم زمانی که قیمت جهانی گندم، تنی  433

 .دادیم وارد کننده باشیم

 و عربستان االن دوباره وارد کننده گندم شده است؟: ایرنا

. ولی باز آنها یک پشتوانه قوی مالی و یک راه دررویی برای خود باقی گذاشته اند. آنها اصال آبهایشان را تمام کردند. هبل: کالنتری

اما ما . هزار دالر بر هر نفر 8میلیون نفر جمعیت هم بیشتر ندارند، یعنی سرانه  45میلیارد دالر نفت می فروشند و  633ساالنه 

 ی و با این درآمد نفتی پایین می خواهیم چکار کنیم؟میلیون 43چه؟ با این جمعیت 

 .باید در کشورداری به این مساله بسیار توجه کنیم. ما نباید منابع تجدید پذیرمان را غیرقابل تجدید کنیم

 آیا کشورهای همسایه، امکان سرویس دادن به این مهاجران را دارند؟. سوال دیگری که به ذهن می رسد: ایرنا

 .حتی آب آنها برای این کار کافی نیست. طعا خیرق: کالنتری

 شرق و جنوب کشور سرزمین ارواح می شود** 
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 !از عوارض این بحران می گفتید؟: ایرنا

گرد و غبار و توفان های پیاپی نمک ، آنجا را غیرقابل . کشاورزی تقریبا به طور کامل در این مناطق تعطیل می شود. بله: کالنتری

در فالت مرکزی ایران بجز زاینده . که حیات این مناطق صرفا به آبهای زیرزمینی بسته است نه آبهای جاری زیست می کند؛ چرا

از سویی شاغلین کشاورزی این . رود، رودخانه ای نداریم و همه رودخانه های ما در غرب، شمال یا جنوب غرب کشور جاری است

 .ا هم اکنون در بخش هایی از جنوب و شرق کشور شاهدیدمصادیق این وضعیت ر. مناطق هم کامال بیکار می شوند

 چطور؟: ایرنا

ساالنه دومیلیون تن گندم تولید می کرد و عالوه بر این، کشت دوم هم 6043استان فارس تا حدود سال . خیلی ساده: کالنتری

 . ولید کند؛ چرا که آب الزم وجود ندارداما االن نه تنها کشت دوم ندارد بلکه ساالنه یک میلیون تن نیز نمی تواند گندم ت. داشت

اینها آهسته آهسته به شهر ارواح . عالوه بر این، بسیاری از باغات و مزارع فارس، کرمان و خراسان در حال خشک شدن هستند

 .تبدیل می شوند و اگر به سرعت فکری به حال آنها نشود از همین حاال ممکن است موج مهاجرت شروع شود

مه ششم از این روند خوفناک جلوگیری نمی کند، ضمن اینکه روش موجود در استفاده از منابع آبی نیز غیرقابل مع االسف برنا

 برخی هم معتقدند این برنامه، روند کم آبی را تشدید می کند؟: ایرنا.ادامه دادن است

هم مقدار آن کم می شود اما می خواهید تا میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر دارید که سال به سال  93شما االن . قطعا: کالنتری

میلیارد هم  47.میلیارد مترمکعب شود 47میلیارد کم کنید تا مصرف ما  97میلیارد از مصرف فعلی آن یعنی  63سال دیگر  5

میلیارد  63درصد ذخایر آب تجدید پذیر؛ چرا که با روند فعلی، ذخایر آب تا آن موقع حدود  633سال دیگر می شود  5تقریبا تا 

 . میلیارد متر مکعب کم می کردیم می توانستیم امیدوار باشیم 03اگر تا پایان برنامه تا . کمتر می شود

 . از سویی هیچ تغییری هم در سیاست های کالن کشاورزی نمی بینیم

 منتقدان می گویند باید برای کاهش مصرف آب، بر کشت گلخانه ای سرمایه گذاری شود؟ : ایرنا

اما در گلخانه غیر از خیار،گوجه . برابر کشت عادی باشد 5شاید بهره وری کشت گلخانه ای از نظر میزان آب مصرفی  :کالنتری

فرنگی و فلفل دلمه ای چه چیز به عمل می آید؟ علوفه را می توان در گلخانه کاشت؟ برنج و غالت، چغندر قند و درختان میوه را 

 !کجا می خواهید به عمل آورید؟

 ایران باید بر ضد کم آبی بسیج شود همه** 

 افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی تا چه حد می تواند راهگشا باشد؟: ایرنا

ما چاره ای نداریم جز اینکه ابتدا مصرف آب را . سال پیش می شد این کار را کرد ولی االن دیگر فایده ای ندارد 63شاید : کالنتری

اگر به این فکر باشیم که به موازات افزایش بهره وری و به صورت تدریجی مصرف . ره وری باشیمکم کنیم و بعد به فکر افزایش به

 . آب را کاهش دهیم سخت در اشتباهیم

برای همین اگر می خواهیم به سمت کشت گلخانه ای برویم سیاست بدی نیست و اشکالی هم ندارد ولی این دلیل نمی شود که 

میلیارد متر مکعب از مصرف آب را با عزمی قاطع کاهش دهیم؛ بعد هم روی افزایش بهره  03ا باید ابتد. مصرف آبمان را کم نکنیم

 . وری سرمایه گذاری کنیم

 میلیارد طی چند سال باید کم شود؟ 03این : ایرنا
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 .همین امسال یا سال آینده

 در بخش کشاورزی؟: ایرنا

 .بخش باشد درصد کاهش مصرف آب باید در این 95تا 93بله، :کالنتری

 یعنی حق آب را از کشاورزان بخریم ؟: ایرنا

 .بله: کالنتری

 با این بحرانی که بر اثر بیکاری این کشاورزان ایجاد می شود چه کار می شود کرد؟. خب: ایرنا

در کشور میلیارد متر مکعب توسط چاههای سطحی، نیمه عمیق و عمیق غیرمجاز  7.5ببیند در حال حاضر ساالنه حدود : کالنتری

کمی بیشتر از این حجم هم توسط چاههای مجاز ولی به صورت غیرقانونی از سفره های زیرزمینی بیرون . آب برداشت می شود

میلیارد  65یعنی ساالنه بیش از . لیتر برداشت می کند 03لیتر آب را دارد  43یعنی کشاورزی که مجوز برداشت . کشیده می شود

 .از آبهای زیرزمینی کشور مصرف می شود متر مکعب به صورت غیرقانونی

قوه . وزارت نیرو و دولت به تنهایی نمی توانند با این حجم تخلف برخورد کنند و همه حاکمیت باید در این باره توجیه باشند

 . قضائیه و بسیج و خود مردم باید با این دزدی آب برخورد کنند

دارد و بسیاری از برنامه هایی هم که پخش می کند جاذبه و مخاطب الزم را دهها شبکه سراسری . رادیو تلویزیون را نگاه کنید

 ! چرا مردم و مسئولین را آگاه نمی کند؟! چرا روزی یکی دوساعت به پخش برنامه هایی درباره آب اختصاص نمی دهد؟. ندارد

از حکومت راه می افتند و از سرزمین خود  تجربه نشان داده مردم اگر از خطراتی که کشورشان را تهدید می کند آگاه شوند جلوتر

سال با صدام و حامیانش نجنگیدند؟ صدها هزار شهید و جانباز  4مگر به خاطر چند هزار کیلومتر مربع از خاکشان، . دفاع می کنند

 . هم دادند

ده است بی تفاوت باقی چطور ممکن است چنین مردمی نسبت به خطر کم آبی که کشورشان را در آستانه از هم پاشیدگی قرار دا

عالوه بر این حاصل کوتاهی . این تقصیر حاکمیت، دولت و رسانه هاست. مانده اند؟ علت این است که از عمق فاجعه آگاه نیستند

سال پیش می دانستند با این نوع بهره برداری از آب، چه بالیی سر سفره های زیرزمینی  43انجمن ملی آب و امثالهم است که از 

 .ولی سکوت کردند می آید

 فشار غیرمنطقی برخی نمایندگان مجلس به وزارت نیرو** 

 برخی ، عده ای از متخصصان را متهم می کنند که چون از این روند مصرف آب سود می بردند هشدارهای الزم را نمی دادند؟: ایرنا

انکاران سد سازی و غیره بودند نانشان در بهره برداری ولی تعدادی از آنها که مشاور پیم. این را از خود اینها باید پرسید: کالنتری

برخی دیگر هم همانطور که گفتم سیاسی کاری می کردند و عده ای دیگر هم به سرنوشت سرزمینشان بی . بی رویه از آب بود

سال قبل  43ارها را باید در حالیکه این هشد. البته االن که وارد بحران شده ، آهسته آهسته صدایشان دارد در می آید. تفاوت بودند

ایشان نامه را به سازمان محیط . نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتم و گفتم دریاچه ارومیه خشک خواهد شد 44سال .می دادند

 .مجبور شدم نامه ای به مقام معظم رهبری بنویسم 49سال . زیست ارجاع دادند اما این سازمان گفت چنین اتفاقی نمی افتد

سال پیش خیلی  63. االن حل بحران آب کشور از جنگ ایران و عراق خیلی سخت تر است. ئل قابل پیش بینی استیک سری مسا

 .راحت تر بود ولی االن حتی اگر همه حاکمیت و مردم هم تالش کنند باز کار بسیار دشواری در پیش داریم



   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

1۱7 
 

 
ده ای بین آنها ایجاد می شود؟ با توجه به اینکه صنعت ما هم اگر آب کشاورزان را بخریم بیکاری گستر. سوالم بی پاسخ ماند: ایرنا

 کشش جذب این افراد را ندارد؟

وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد کسی در وهله اول به این فکر نمی کرد و نباید هم . مثال جنگ را برای همین زدم: کالنتری

 . کرد؟ بلکه ابتدا فکر و ذکر همه ، مقابله با پیشروی عراق بودمی کرد که با موج بیکاری ناشی از جنگ و بمباران ها چکار باید 

یعنی باید ابتدا حق آب . برای همین درباره بحران آب با قاطعیت می گویم هیچ اولویت دیگری را نباید به بحران آب ترجیح دهیم

ن فکر کنیم که برای این حجم میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهیم، سپس به آ 03کشاورزان را بخریم و مصرف را حداقل 

بنابراین نمی توان گفت ابتدا . اگر عکس این راه را برویم شکست حتمی است. وسیع کشاورزان بیکار چگونه باید شغل ایجاد کرد

 43تا  63چرا که این روند ممکن است . میلیون کشاورزی که بیکار می شوند کار درست کنیم بعد حق آب آنها را بخریم 8برای 

میلیون انسان مواجه می  43میلیون نفر با  8آن وقت شما به جای . طول بکشد و تا یک دهه دیگر همه آبها خشکیده اند سال

 . شوید که دیگر در این بیابانها نمی توانند هیچ شغلی برای امرار معاش پیدا کنند چرا که عمال امکان زیست برای آنها وجود ندارد

هزینه های صرفه جویی در مصرف آب را . صریح بگویم حل این مساله بسیار سخت است ولی اگر حل نشود ما را نابود خواهد کرد

هر چند . هم همه باید بدهند؛ هم حکومت، هم مردم؛ چرا که از سازمان نیمه فشل و بی پول وزارت نیرو کار بیشتری برنمی آید

 . تندهمه در حرف حامی این وزارتخانه هس

متاسفانه در این وضعیت، شاهدیم عده ای از نماینده های مجلس آقای چیت چیان را تحت فشار گذاشته اند که چرا سدهای 

 نواحی تحت نمایندگی ما را نمی سازید تا کشاورزی مان را توسعه دهیم؟ 

ر کدام آب؟ غیر از برخی مناطق شمالی کشور برای مها. آب تمام شد؛ شما هنوز انتظار دارید وزارت نیرو برای شما سد بسازد! آقا

باید به فکر توسعه و ایجاد اشتغال از طریق صنعت . توسعه کشاورزی را باید دیگر در خواب دید. دیگر ظرفیت سدسازی وجود ندارد

 .و خدمات بود

 شهرها نشست می کنند** 

 د؟برنامه ای برای توسعه صنعت مناطق شرقی و جنوبی کشور وجود دار: ایرنا

 .من نمی دانم: کالنتری

 اما شما مشاور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هستید؟: ایرنا

آب صنعت و شرب را اگر الزم باشد می توان با آب دریا هم تامین کرد و توجیه اقتصادی . فکر نمی کنم وجود داشته باشد: کالنتری

 .اصلی صرفه جویی هم همین بخش استهم دارد ولی اصل هدررفت آب در بخش کشاورزی است و جای 

میلیارد متر مکعب برداشت فعلی، چرخ صنعت را بدون مشکل چرخاند و حتی اگر  4با افزایش بهره وری آب می توان با همین 

افزایش جمعیت هم داشته باشیم آب شرب را می توان با مصرف بهینه، تامین کرد اما آنچه در حال تبدیل ایران به یک بیابان لم 

 . یزرع و کامال خشک است و شهرها و دشت های ما را تعطیل خواهد کرد، مصرف افراطی آب کشاورزی است

البته برخی ممکن است فکر کنند که خب، حاال که برای آب شرب مشکل نداریم پس چه نیازی به صرفه جویی در آب کشاورزی 

مینی خالی می شود، تعادل زمین به هم می خورد و زمین این یک فکر نابخردانه است چرا که وقتی سفره های آب زیرز. است
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همین االن داد موسسات تحقیقاتی مسکن و شهرسازی درآمده که زمین شهرها دارد نشست می کند و ساختمان . نشست می کند

 . ها دارند مشکل پیدا می کنند

ی در این مناطق را نخواهد داشت؛ ضمن اینکه از سویی آنقدر توفان شن و نمک و گرد و غبار ایجاد می شود که کسی جرات زندگ

 .بیماریهای تنفسی، پوستی و سرطان های بسیاری را شاهد خواهیم بود

 برچه مبنایی این قدر با قاطعیت از بحران آبی سخن می گوئید؟: ایرنا

شاید تنها کسی . ام سال در جمهوری اسالمی دارم کار می کنم و در این مدت از بخش کشاورزی خارج نشده 05من : کالنتری

یک زمانی در بخش دولتی کشاورزی بودم االن . هستم که از این دستگاه به آن دستگاه و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه نرفته ام

 . هم در بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی ام

درصد از مسئولین و جامعه چنین  43حداقل انتظار ندارم این باوری که از آب دارم را همه داشته باشند ولی توقعم این است که 

حاال یک عده افراد ناآگاه می گویند آب دریا را شیرین می . چرا که می بینیم ایران دارد از بی آبی می سوزد. باوری را داشته باشند

 .کنیم و به کشاورزی می آوریم

 این تفکر اخیر را چرا مردود می دانید؟: ایرنا

این آب اگر بخواهد به . هزار تومان است4ن هر متر مکعب آب در کنار ساحل، حداقل چیزی حدود هزینه شیرین کرد: کالنتری

هر . هزار تومان در می آید 8هزار تومان هم هزینه انتقالش می شود یعنی هر لیتر آب  4کیلومتری ساحل انتقال داده شود  633

یعنی حتی اگر شما در یک هکتار و در همان . از آن بیرون آیدتن گندم  5هزار مترمکعب آب مصرف می کند تا  5هکتار گندم هم 

. میلیون تومان است 6میلیون تومان پول آب آن می شود، آن هم گندمی که قیمتش تنی  63کنار ساحل هم گندم بکارید فقط 

هزینه کشت گندم باشد که  تازه اگر آب تنها. میلیون تومان متضرر شود 5یعنی کشاورز فقط برای آبیاری یک هکتار ، باید حداقل 

 . نیست

 برابر کشاورزی است 83ارزش افزوده آب در بخش صنعت ** 

 آب آشامیدنی و آب صنعت چه؟: ایرنا

حرفم . آب آشامیدنی و صنعت در هر شرایطی تامین می شود مشروط بر اینکه سرمایه گذاری اقتصادی الزم انجام شود: کالنتری

غیر از کشت محدود گلخانه ای با آب دریا هیچ کار دیگری نمی شود کرد، چرا که . زی را می گویمدرباره آنها نیست بلکه آب کشاور

کافی . اصال مسائل محیط زیستی شیرین کردن آب دریا را کنار بگذاریم باز هم امکان این کار وجود ندارد. توجیه اقتصادی ندارد

د تا دهها مشکل محیط زیستی شیرین کردن آب دریاها را برای است نزد خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بروی

 صنعت کشور در حال حاضر چه میزان آب مصرف می کند و چه سهمی از تولید ناخالص ملی دارد؟ : ایرنا.شما بگوید

به آن درصد تولید ناخالص ملی متعلق  03تا  45میلیارد مترمکعب آب مصرف می کند و بین 4صنعت ساالنه حدود : کالنتری

 .آن هم صنعتی که االن نیمه تعطیل است. است

 بخش کشاورزی چه؟: ایرنا

 . درصدی در تولید ناخالص ملی 9میلیارد متر مکعب با سهم  44تا  43طبق آمار وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بین: کالنتری

 .ناخالص ملی را داشتیعنی با یک چهلم مصرف همین مقدار آب، می توان در بخش صنعت همان مقدار تولید 
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 افزایش قیمت نان نیاز گندم کشور را تقریبا نصف کرد** 

 چرا؟. شما در دهه قبل یکی از منتقدان اصلی بحث خودکفایی محصوالت کشاورزی بوده اید: ایرنا

یون تن گندم میل 65میلیون جمعیت داشتیم اما ساالنه  73سال قبل  63. سال پیش فرق دارد 63خودکفایی االن با : کالنتری

میلیون تن بیشتر گندم مصرف  9میلیون نفر به جمعیت اضافه شده اما به برکت گرانی نان، ساالنه  63اما االن . مصرف می کردیم

تومان بود ولی نان  53یک کیلو کنسانتره خوراک دام . قبال نان تقریبا مجانی بود و جای خوراک به دام ها داده می شد. نمی کنیم

تقاضا برای نان خیلی زیاد بود و خودکفایی گندم معنایی جز برهم زدن نظام کشت و هدر دادن منابع . مان در می آمدتو 5کیلویی 

از سویی مصرف نان برای دام . اما االن کسی دیگر نان دور نمی ریزد، همانطور که گوشت و روغن نباتی را دور نمی اندازد. نداشت

میلیون تن در سال است و حتی در شرایط بد خشکسالی  9برای همین سقف مصرف ما . آید نیز صرفه اقتصادی ندارد و گران درمی

 . میلیون تن آن را در داخل تولید کنیم 4نیز می توانیم حداقل 

مهم این است که ما چقدر حق داریم آب مصرف . ما اکنون می توانیم در گندم خودکفا شویم یا نشویم؛ اما این اصل ماجرا نیست

ری هم ندارم به اینکه با این آب گندم تولید کنیم یا فوالد؟ درباره نحوه مصرف آب صحبت نمی کنم چرا که دیگر کار ما از کنیم؟کا

حرف من این است که اگر بخواهیم مطابق استانداردهای بین المللی . االن خطر خیلی خیلی جدی تر است. این حرفها گذشته است

میلیارد متر مکعب  85درصد آب تجدید پذیر خود استفاده کنیم مجاز به استفاده از  53کثر از برای مناطق خشکی مانند ایران، حدا

 . میلیارد 97آب در سال هستیم نه 

میلیارد باقی مانده اش را هم باید  05. میلیاردش برای شرب، بهداشت و صنعت باید مصرف شود 63میلیارد هم حدود  85از این 

 .ه می خواهند به عمل آورند از گندم گرفته تا ذرت و شکر و گوشت و طیورحال هر چ. بدهیم به کشاورزی

متاسفانه نسل حاضر خودخواه ترین نسل شش، هفت . اگر این مقدار آب مصرف کنیم این سرزمین زنده می ماند و از بین نمی رود

برای نسل های بعد هم چیزی باقی . کند با اضافه برداشت آب می خواهد همه چیز را با خود نابود. هزار سال گذشته ایران است

دوم اینکه تا حد امکان، نیازهای موجود کشور . نخست اینکه مصرف آب کشور را به شدت کاهش دهیم. کار باید بکنیم 0ما . نگذارد

تا بتوانیم سوم اینکه چقدر باید جمعیت داشته باشیم . را با سرمایه گذاری و با حداکثر صرفه جویی در داخل کشور تولید کنیم

باید ببینیم . چرا که بخش زیادی از آن را باید از دیگر کشورها بخریم و برای این کار نیاز به پول داریم. غذای آنها را تامین کنیم

 . اصال چقدر پول داریم که غذای مردمان خود را تامین کنیم

ندم تولید نمی کنم و فالن محصول را تولید می وگرنه ممکن است دستگاه کشاورزی کشور بگوید من اصال گ. اینها مهم هستند

برابر درآمد دارد و با یک دهم آن، گندم مورد نیاز کشور را وارد می کنم و مابقی آن را به عنوان سود نصیب خود می  63کنم که 

 . اینها هیچ اشکالی ندارند و تهدید کننده نیستند. کنم

 .ن آب استتهدید اصلی ، شور شد. تهدید اصلی ، بی آبی است

 شور شدن آب؟: ایرنا

ضرر شور شدن آب نیز کمتر از . همزمان که مقدار آب کشور کم می شود کیفیت آن نیز تقلیل می یابد و شور می شود: کالنتری

تن توت فرنگی تولید کرد اما با  53واحد در یک هکتار می توان  633چرا که به طور مثال، با آب با شوری . کاهش حجم آب نیست

تن توت فرنگی می توان به عمل  43است حداکثر 533تا  833برابر این مقدار یعنی بین  5تا 8شرب تهران که شوری اش  آب
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 وقتی آب به سمت شور شدن . آورد

 . می رود تولید و بهره وری آن، به طور قابل توجهی کاهش می یابد

 بارش ناچیز برف، قناتها را خشکانده است**

ی را می خواندم که در آن گفته شده بود اگر بخواهیم قنات های کشور را احیا کنیم با صرف هزینه ای مدتی پیش مطلب: ایرنا

 این مبلغ، بسیار بسیار کمتر از هزینه ساخت یک سد مخزنی بزرگ است؟. میلیارد تومان امکان پذیر است 6533حدود 

. سال گذشته تفاوت کرده است 83-03اقلیم امروز ما با اقلیم . این اتفاق در برخی مناطق می تواند بیفتد نه همه کشور: کالنتری

سال قبل کمتر  53بارش برف نسبت به . دیگر برفی وجود ندارد. درصد آن از باران 63درصد آب قناتها از برف تامین می شد و  93

هستان ها برفی دیده نمی شود ظرفیت سابق برای توسعه قنات ها وجود ندارد چرا که جز در ارتفاعات کو. از یک پنجم شده است

 .بنابراین خیلی از قنوات ما اصال آبی ندارند. که آب شود و قناتها را سیرآب کند

بیشتر سدها در جنوب غرب کشور ساخته شده . عمده سدسازی های کشور در جایی بوده است که اصال قناتی وجود نداشته است

 .ت قنات توسط مردم نبوده استاست که یا رودخانه داشته یا چشمه و نیازی به ساخ

شما . قنوات ما در مناطق مرکزی و کویری بوده که اصال آب جاری رودخانه یا چشمه های بزرگ برای سدسازی وجود نداشته است

 کجای یزد، کرمان یا جنوب خراسان می توانید سد بسازید؟ بر روی کدام آب؟ 

 63بسیاری از سدهای کشور اگر ساخته نشده بود االن مشکل آب کشور . یماز این رو نباید سدسازی هایمان را به یکباره رد کن

اگر جایی بتوان هم قنات داشت هم سد، اولویت با قنات . البته من لزوم مرمت و رسیدگی قنوات موجود را رد نمی کنم.برابر بود

 . من مخالف سدهای غیرضرور بی حاصل هستم. است

میلیارد متر مکعب از مصرف آب کشور را کاهش دهیم تا آینده  03ه باشیم چه سد، باید اما مساله این است که چه قنات داشت

 .کشورمان را تضمین کنیم

 در زمینه اتالف منابع آبی کشور در دنیا رکوددار هستیم؟: ایرنا

دخایر آبی خود داریم و درصد برداشت از  633یعنی ما باالی . بله و مصر با اختالف بسیار زیادی پشت سر ما قرار دارد: کالنتری

 .درصد 53بقیه کشورها زیر 

 یعنی از کشوری چون عراق که اقلیمی تقریبا شبیه ایران دارد نیز بدتر عمل کرده ایم؟: ایرنا

 .خیلی بدتر عمل کرده ایم. بله: کالنتری

د سال قبل در جنوب شرق آسیا شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه محور گردش کره زمین دور خورشید بر اثر سونامی چن: ایرنا

همین باعث تغییر اقلیم گسترده ای در کره زمین شده که برخی جنگل ها را به کویر و برخی بیابان ها را به . جا به جا شده است

 صحت دارد؟. مرتع تبدیل می کند

در . اشی از اثرات گازهای گلخانه ای می بینماما آن را ن. ولی تغییر اقلیم در کره زمین را شاهدم. اطالعی در این باره ندارم: کالنتری

حدود دو و نیم برابر این مقدار هم . میلیون بشکه نفت سوزانده می شود 93کره زمین که سقفش با جو بسته شده است روزانه فقط 

که نفت میلیون بش 033یعنی هر روز گرمایی معادل سوزاندن . گرما از ذغال سنگ و چوب و سایر سوخت ها به دست می آید

این گرما به کجا می رود؟ گاز کربنیک و اکسید ازت آن چه؟ سقف کره زمین هم . خب. توسط انسان در کره زمین تولید می شود
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. سال قبل یک و نیم درجه گرمتر شده است 43کشور ما نسبت به . برای همین تغییر اقلیم را در سطح کره شاهدیم. که بسته است

چنانچه شاهد سیل های . ممکن است جای دیگری هم که پر آب بوده پرآب تر شده باشد. ه ایمکم آب بودیم و کم آب تر شد

 .آب اقیانوس ها هم گرمتر شده است. ویرانگر در اروپا و چین هستیم

 آب آشامیدنی ما واقعا به برجام ربط دارد** 

سخن ایشان را چگونه ارزیابی می . برجام ربط داردآقای رئیس جمهور چند ماه پیش گفته بودند حتی آب آشامیدنی ما هم به : ایرنا

چرا که وقتی در کشور سرمایه گذاری نشود، هدررفت آب و نیاز آبی هم بیشتر می شود؛ چرا . به نوعی درست است: کنید؟کالنتری

ه تقاضا مجبور به تولیدکنندگان هم ناچار برای پاسخگویی ب. که بر تولید داخلی فشار وارد می شود چون وارداتتان محدود است

 .فشار بر منابع داخلی استراتژیک از جمله آب هستند

قرار بود با برجام سرمایه گذاری بیشتر شود که امیدواریم این اتفاق بیفتد؛ چرا که بدون سرمایه گذاری امکان حفظ منابع آبی مان 

ر داخل چنین سرمایه ای نداریم حتما باید از اگر د. فرقی هم نمی کند این سرمایه گذاری داخلی باشد یا خارجی. وجود ندارد

 .باید میلیاردها دالر در آب سرمایه گذاری کرد تا نابود نشویم. خارج وارد کشور شود

گفته بودید سالها پیش وقتی صحبت از لزوم توسعه . شما از جمله اشخاصی هستید که تاکید زیادی بر توسعه پایدار داشته اید: ایرنا

عده ای شما را غرب زده می دانستند؟ از سویی برخی می گویند مسئولین کشور به جای اینکه دنبال توسعه پایدار می کردید 

 ! پایدار باشند، عشق روبان پاره کردن را دارند؟

اصل دارد که باید در آن رعایت شود و نمی توان هیچ کدام را قربانی اصل دیگر  8توسعه پایدار . هر دو حرف درست است: کالنتری

من بر همین اساس با برخی سیاست های افراطی سازمان محیط زیست کامال مخالفم چرا که مسائل اجتماعی و انسانی را در . کرد

 .آنها گاهی یک حیوان یا یک گیاه را به انسان ترجیح می دهند. نظر نمی گیرند

در دهه های قبل از . ی هم در غرب به وجود آمدمیالد 73از حدود دهه . سال اخیر است 83توسعه پایدار علمی، جدید و مربوط به 

اما به مرور این تفکر غالب شد و االن شاهدیم که خود آمریکایی ها برخی سدهای خود را . آن اصال مطرح نبود و مالک توسعه بود

 .تخریب می کنند چرا که فاکتورهای توسعه پایدار هنگام ساخت آنها رعایت نشده، یعنی اصال وجود نداشته است

 ! شمال به ضرر محیط زیست است نه وجود آن -نبود آزاد راه تهران** 

 مالک های این توسعه چیستند؟: ایرنا

نخست اینکه همه فعالیت های توسعه ای باید توجیه اقتصادی داشته باشند حتی نظامی، امنیتی، بهداشتی، آموزشی و : کالنتری

 .غیره و اگر نداشت نباید انجام شود

البته این مطابقتی با سازمان محیط زیست کشور نیست که فکر می . وسعه پایدار شما محیط زیست را نباید به هم بریزددوم اینکه ت

 . کند توسعه پایدار در محیط زیست خالصه می شود

ضروری است مثال اگر ناچارید برای کشیدن یک جاده که . بلکه توسعه پایدار نباید در تضاد با حفظ محیط زیست به طور کلی باشد

 . درخت جدید بکارید 533درخت را ببرید باید این کار را بکنید ولی مشروط بر اینکه در همان حوالی  633

 . متاسفانه سازمان محیط زیست به این مساله بی توجه است

د بخشد نه اینکه آن را یعنی باید نظم جوامع انسانی را بهبو. شرط سوم توسعه پایدار هم این است که نظم اجتماعی را به هم نریزد
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هیچ برنامه توسعه ای حق ندارد نسل های بعدی را از نعمات . عامل چهارم هم حفظ حقوق نسل های آینده بشر است. تخریب کند

مساله ای که کامال در سیاستگذاری های ما فراموش شده و نسل آینده را حداقل داریم از نعمت آب محروم . خدادادی محروم کند

طبق این اصول، اگر اقدامی توجیه اقتصادی داشته و نظم اجتماعی را به هم نریزد می تواند با اقدامات جبرانی کمی از  بر.می کنیم

هکتار جنگل را از بین  533شمال،  -مثال اگر الزم باشد برای ساختن آزادراه تهران. تخریب ناچاری محیط زیست چشم پوشی کرد

در عوض به جای اینکه مردم برای . برابر این مقدار جنگل بکاریم 63وظف شویم در جایی دیگر ببریم اشکالی ندارد ولی حتما باید م

ساعت در جاده فعلی در راه باشند و با سوزاندن بنزین، طبیعت را بیشتر از قبل آلوده سازند وسالمتی  64تا  63رفتن به شمال 

 . ساعته به شمال می رسند 4م تلف شود خودشان به عنوان بخش مهمی از طبیعت به خطر بیفتد و وقتشان ه

متاسفانه سازمان محیط زیست، هنگامی که صدها هزار هکتار از جنگل های شمال نابود شدف خوابیده بود و االن به این رسیده که 

 . تا سد و جاده در شمال کشور را که مولفه های توسعه پایدار هم در ساخت آن رعایت می شود بگیرد 8جلوی احداث 

 اشخاصی که شما را از توسعه پایدار منع می کردند االن چه موضعی دارند؟: رناای

اما اکنون دارند به . هنگامی که برنامه سوم توسعه را می نوشتیم آنقدر فشار آوردند تا کلمه توسعه پایدار را حذف کردیم: کالنتری

 .این نتیجه می رسند که باید آن را پذیرفت

 چرا؟: ایرنا

 . یواش یواش دارند به این نتیجه می رسند که توسعه پایدار چیز خوبی است. ار آنها را وادار به این کار کرده استفش: کالنتری

 جهانگیری مخالف انتقال آب خزر به ارومیه است**

احیای این اما انتقادی به شما شده است و آن اینکه در اکثر طرح های . شما رئیس ستاد ساماندهی دریاچه ارومیه هستید: ایرنا

 آیا به مسائل اجتماعی و انسانی این اقدامات بی توجهی می شود؟. دریاچه، همچنان نگاه مهندسی غالب است

 .اما این طور نیست. نگرانی دوستان اگر واقعا مسائل اجتماعی احیای این دریاچه را در نظر نمی گرفتیم کامال درست بود: کالنتری

در دو سال گذشته رویکرد مهندسی . ی دریاچه ارومیه، جبران خسارت خسارت دیدگان بشودتمام توجه به این است که با احیا

میلیون  8اخیرا با ژاپنی ها قراردادی به مبلغی نزدیک . غالب بود ولی از ابتدای امسال بیشتر بر مسائل اجتماعی متمرکز شده ایم

 . دالر برای بررسی مسائل اجتماعی این دریاچه بستیم

سال طول می کشد اگر نیازی به  8خود ژاپنی ها تامین می کنند و دولت این کشور گفته است در پایان این بررسی که  این پول را

 . اجرای برنامه های خاصی بود می تواند کمک های بسیار بیشتری به ایران کند

است این است که گرد و غبار نمکی اما آنچه نقد . باید توجه داشت که خشک شدن دریاچه ارومیه تبعات اجتماعی بسیاری دارد

سال دیگر ادامه پیدا کند یعنی کشاورزی  7اگر این روند . درصد کاهش داده است 43حاشیه دریاچه، فعالیت زنبور عسل را تا 

 . منطقه کامال تعطیل می شود چرا که زنبور عسل، محور حیات کشاورزی پیشرفته است

ولی ستاد احیای دریاچه ارومیه خوشبختانه همه . ناک نیز سر جای خودش استمسائل زیست محیطی و بروز بیماری های خطر

 . این موارد را با هم دیده و در نظر گرفته است

گفته می شود یک شرکت بزرگ به رئیس . یکی از طرح های مطرح برای احیای این دریاچه، انتقال آب از دریای خزر بود: ایرنا

نه های این انتقال را متقبل نمی شود ولی در ازای آن ، امتیاز کامل ساختمان سازی و بهره جمهور پیشنهاد داده است که کل هزی
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 برداری تجاری و خدماتی در طول این مسیر را دریافت می کند؟

 .طرح انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه با هر کیفیتی و به هر طریقی از نظر ما منتفی است: کالنتری

 از دید دولت چه؟: ایرنا

 .دولت را نمی دانم: النتریک

 شما مشاور آقای جهانگیری هستید؟: ایرنا

وزارت نیرو هم مطالعاتی روی این طرح انجام داده که آنها هم تقریبا به همین نتیجه . از دید معاون اول هم منتفی است: کالنتری

 .رسیده اند

 دولت یازدهم در حال فعال کردن دیپلماسی آب است**

 ل آب از کشورهای همسایه چه؟ مثال انتقال آب آمودریا از تاجیکستان؟بحث انتقا: ایرنا

. ما باید درون سرزمین خود دنبال آب بگردیم و از آن استفاده درست کنیم. این طرح اصال نه قابل دفاع است نه اجرایی: کالنتری

توجیه اقتصادی ندارد و با توسعه پایدار نمی البته اگر کسی به ما آب ارزان یا مجانی داد استقبال می کنیم ولی خرید آب گران 

خوبی  'دیپلماسی آب 'در حوزه های آبی مشترکی مانند رود هیرمند نیز ما چندان موفق عمل نکرده ایم و نتوانسته ایم: ایرنا.خواند

 با همسایگان داشته باشیم؟

البته وزارت خارجه در دولت جدید به . است تا به حال در سیاست های دیپلماسی کشور، مساله آب جایگاهی نداشته: کالنتری

یکی از : ایرنا. اخیرا با توجه به بحران آب، اسم مذاکرات آب هم، کم کم به گوش می خورد. تدریج دارد وارد این موضوع می شود

ما نمی  'ایشان شما را سمبل تفکر. منتقدان سیاست ها و خط مشی فکری شما، آقای اسکندری وزیر کشاورزی دولت نهم است

می داند و می گوید شما که خود کتابچه خودکفایی گندم را نوشته بودید بعدها بحث خودکفایی محصوالت کشاورزی از  'توانیم

 جمله گندم را به چالش کشیدید؟

از . نوشتیم و کمتر از سه سال بعد به این نتیجه رسیدیم که طرح خودکفایی گندم اشتباه است 6067این کتاب را سال : کالنتری

 .افزایش تولید گندم: این رو رسما آن را پس گرفتیم و به جای کلمه خودکفایی هم نوشتیم

آقای اسکندری قسمت اول حرفش را . یعنی قانون را عوض کردیم و افزایش تولید از راه ارتقای بهره وری را در دستور قرار دادیم

 . را نمی گویددرست می گوید اما بخش دوم را که ما حرفمان را پس گرفتیم 

بهره برداری بیش از حد و استحصال بیش از حد از . همین سیاست های غلط آقایان است که کشور را به این روز انداخته است

 . منابع آبی ، به ویژه در دوره آقای احمدی نژاد ضربه ای کاری به کشور بود

ز سفره های آب زیرزمینی یعنی چه؟ هر کس در فیروزکوه این ممنوعیت برداشت ا: وقتی وی به فیروزکوه رفته بود گفت 45سال 

 . میلیون هکتار باغات را توسعه می دهیم 4یا اینکه گفت ما با طرح فدک . هر جا خواست چاه بزند برود بزند

ولی سیاست هایش پوپولیستی و عوام . او حساب و کتاب مهندسی آب را خوب می فهمید. احمدی نژاد مهندس بود نه روحانی

. میلیارد متر مکعب بود 4ساله نخست وزیری مهندس موسوی برداشت اضافه ما از سفره های زیرزمینی 4در کل دوره . ریبانه بودف

 76میلیارد رسید اما در دوره احمدی نژاد یکمرتبه به  03و  4این رقم زمان دولت هاشمی و رئیس دولت اصالحات به ترتیب به 

 . میلیارد رسید



   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

144 
 

 یس دولت اصالحات هم چندان توجهی به حفظ منابع آبی کشور نداشت؟ظاهرا رئ: ایرنا

ولی احمدی نژاد مهندس بود و کامال مساله کمبود . مهندسینش این کار را می کردند. ایشان عمق مساله را نمی دانست: کالنتری

 .ستیبه نظر من ایشان آدمی با ضریب هوشی باالست ولی در سیاست های پوپولی. آب را درک می کرد

 کالهبردارانی از آریزونا** 

آقای اسکندری همچنین از شما انتقاد کرده که چرا مدام صحبت از کشاورزی با آب شیرین می کنید و حرفی از کشت های : ایرنا

 شوردوست در حاشیه دریاها نمی زنید؟

اما بد نیست چیزی را . خیلی هم خوب است .ایشان اگر می تواند گیاهان شوردوست را توسعه دهد، برود این کار را بکند: کالنتری

نماینده مجلس و من را برای بررسی امکان این موضوع روانه  6آقای هاشمی که رئیس وقت مجلس بود  63در دهه . به شما بگویم

ند که می توانند عده ای از ایالت آریزونای آمریکا آمده بودند و مدعی شده بود. من نماینده وزارت کشاورزی بودم. فجیره امارات کرد

تا  63درست یادم نیست حتی بین . با روغن گیری از گیاهان شوردوست، کارخانه های بزرگ تولید روغن نباتی در فجیره برپا کنند

 . اماراتی ها کارخانه اش را هم احداث کرده بودند. میلیون دالر هم از اماراتی ها پول پیش گرفته بودند 65

هزار هکتار از سواحل شما با استفاده از آب دریا زراعت راه بیندازیم  533ر آمدند و گفتند ما می توانیم در آنها از در مذاکره با هم د

 .میلیون دالر به ما پیش پرداخت کنید43ولی شما ابتدا 

ان هکتار زمین به شما می دهیم، هزینه کشت آن را هم خودم 633من رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی بودم ، گفتم ما فقط 

اگر گیاهان شوردوستی که می گویید به بذر نشست و از آن روغن گیری کردید، قرارداد یک میلیون هکتاری با . پرداخت می کنیم

میلیون دالر به ما  65آنها گفتند نه شما حداقل باید . درصد از ملبغ آن را هم پیش پیش به شما می دهیم 63شما می بندیم و 

 . هکتار را شروع کنیم 633پیش بدهید تا ما کار روی 

 .برای فجیره هم کاری نکردند و پول اماراتی ها را باال کشیدند و رفتند. اینها یک مشت کالهبردار و حقه باز بودند

ایشان یک لیسانس کشاورزی خیلی عادی دارد و بیشتر هم فردی . آقای اسکندری چون دانشش ناکافی است این حرفها را می زند

در مسائل حرفه ای و فنی کشاورزی هم آگاهی درستی ندارد و موقع سخنرانی . فرد آگاه از مسائل کشاورزیسیاسی است تا یک 

شما از ایشان سوال کنید چرا وعده ای که در هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس داد . شعارهای پوپولیستی می دهد

ساله وزارتش، کشور را از نظر ذرت، خوراک دام، برنج و  8ا پایان دوره نماینده در مجلس گفت ت 433عملی نشد؟ در حضور بیش از 

را که ایشان از کابینه کنار گذاشته شد  44پس چه شد؟ آمار سال . درصد خودکفا می کند 73شکر کامال و در زمینه روغن نباتی 

 . تشر شده استرا ببینید؛ این وعده چقدر عملی شد؟ صدای ایشان در مجلس ضبط و در رسانه ها هم من

یادم هست آقایی مدعی بود می تواند در این . هر کس شعارهای گنده تر بدهد بیشتر جلب توجه می کند. کشور، کشور شعار است 

 ! کشور برای یک میلیارد نفر غذا تولید کند اما چرا این کار را نمی کند؟
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  روغنیروغنی  هایهایدانه دانه 
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

  میلیون تنمیلیون تن  44شکست رکورد جو با تولید شکست رکورد جو با تولید //شودشود  هزار تن کلزا امسال در کشور تولید میهزار تن کلزا امسال در کشور تولید می  221221
 053شود در سال زراعی جاری بیش از  ریزی انجام شده پیش بینی می با برنامه: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 . هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شود

عباس کشاورز در بازدید از مزارع کشت کلزا در  پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

لزا هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به زیر کشت ک 465بیش از  95-96در سال زراعی : استان قزوین با بیان این مطلب افزود

 . هزار تن محصول از این اراضی کشاورزی برداشت شود 053: وی پیش بینی کرد.خواهد رفت( دانه روغنی)

دولت در جهت حمایت : کشاورز در ادامه به سیاست های تشویقی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از کلزاکاران اشاره کرد و گفت 

یاز کشور بسته های حمایتی برای عملیات کاشت ، داشت و برداشت کلزا و از توسعه کشت دانه های روغنی و تامین روغن مورد ن

 .درصد یارانه برای کلزا کاران در نظر گرفته است 53همچنین بذر کارهای یارانه ای با 

 .این مقام مسئول بر لزوم حفظ و پایداری تولیدگندم با کنترل علف های هرز و کنترل بیماری ها و آفات گندم تاکید کرد

توان نسبت به تامین روغن مورد نیاز داخل کشور اقدام و از خروج ارز از  با کشت کلزا می: اون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد مع

 .میلیارد دالر در سال جلوگیری کرد 8کشور به مبلغ بیش از 

رنامه ریزی های انجام شده در یک با توجه به ضرورت موضوع و اهمیت تولید روغن در داخل کشور با توجه به ب: کشاورز اضافه کرد

 . درصد ار روغن مورد نیاز کشور در داخل تولید شود 75ساله بیش از  63پروسه 

 حمایت از صادرات محصوالت کشاورزی بر مبنای مزیت آب

آباد استان  ای تیپ، واقع در نظام معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همچنین در بازدید از مزرعه چغندرقند و ذرت علوفه

همچنین طی سال زراعی : و نیم میلیون تن گندم در کشور تولید شده است، اظهار داشت 66قزوین با بیان اینکه در سال جاری 

 .ایم جاری بیش از چهار میلیون تن جو در کشور برداشت شد که در این زمینه نیز رکورد داشته

 . تن شکر در کشور تولید شده که مرهون زحمات کشاورزان هستیمهمچنین طی سال جاری یک و نیم میلیون : وی ادامه داد

هایی وزارت جهاد کشاورزی در  جات و سبزیجات طبق برنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان درخواست کرد؛ کاشت صیفی

 .کند انجام دهند و این قضیه را جدی بگیرند منطقه ابالغ می

با بکار گیری تکنولوژی جدید عملکرد تولید محصوالت : شور اشاره کرد و یاد آور شدهای جدید کشت در ک وی به تکنولوژی

 .گیری افزایش پیدا کرده است کشاورزی به طور چشم

های قبلی اراضی کشاورزی برای کشت در نظر گرفته نشود، چراکه عملکردها باال رفته  وی از کشاورزان درخواست کرد، مساحت

 .وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص جدی بگیرند های است و کشاورزان توصیه

ایم، اضافه  های صادراتی را برای صادرات محصوالت کشاورزی به دولت ارائه کرده معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاست

 . دوزارت جهادکشاورزی بر مبنای مزیت آب از طرح تولید محصوالت کشاورزی برای صادرات حمایت می کن: کرد

http://www.farsnews.com/
http://maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=97f4e96f-f0e8-4ed7-8990-537facc6e936&WebPartID=87e54ac7-6b3b-400a-a2f3-0540ecfba3af&CategoryID=2fef674f-87d9-42d5-b067-ff34a34c14c1
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وزارت : وی در ادامه با اشاره به این نکته که بررسی کیفیت کود کشاورزی نزدیک به سه سال آغاز شده است خاطر نشان کرد 

برند کود مورد  733هزار و  0برند کودی را مورد بررسی قرار داده است که از این میزان  433هزار و  5جهاد کشاورزی تاکنون 

 .تأیید قرار گرفته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953647333583 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  دنبال صادرات گوسفند به ایراندنبال صادرات گوسفند به ایران  رومانی بهرومانی به/ / های روغنی و حبوبات میان ایران و رومانیهای روغنی و حبوبات میان ایران و رومانی  تبادل تجاری دانهتبادل تجاری دانه

 .وگو کردند وزیر جهاد کشاورزی، امروز دوشنبه در دیدار با همتای رومانیایی خود، درباره امکان مراودات تجاری دوسویه با هم گفت

 .وگو کردند وزیر جهاد کشاورزی، در دیدار با همتای رومانیایی خود درباره امکان مراودات تجاری دوسویه با هم گفت

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز هیأت تجاری به همراه مدیران بخش دولتی کشاورزی رومانی در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی 

 .وگو پرداختند حاضر و با همتایان ایرانی خود به گفت

تنها نیاز خود را برآورده  تواند در تولیداتی مانند محصوالت باغی و شیالتی، نه ایران می: وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار گفت

 .کند، بلکه بخشی از آن را نیز به صورت ساالنه برای صادرات اختصاص دهد

البته در بخش : توانند در تبادالت تجاری مانند مکمل عمل کنند، افزود محمود حجتی با اشاره به اینکه دو کشور ایران و رومانی می

 .توان آن را از رومانی تهیه کرد ژه ذرت، نیاز به واردات داریم که میوی های دامی به های روغنی و نهاده روغن، دانه

 43سال گذشته بیش از  83حتی تا . به گفته وی، نخستین تراکتوری که در مزارع ایران شروع به کار کرد، از کشور رومانی بود

ری تجاری بین دو کشور، دیرینه و طوالنی بنابراین سابقه همکا. شد درصد تراکتورهای موجود در ایران، از همین کشور تأمین می

هزار تن  443میلیون تن شیر،  63ایران کشوری است با تولید ساالنه : ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد عالی.است

تی سال هزار تن مرغ که بخشی از مرغ به کشورهای دیگر صادر شده و ح 833مرغ و دو میلیون و  هزار تن تخم 433گوشت قرمز، 

 .هزار تن از محصوالت لبنی نیز صادر شد که بخشی از آن به کشورهای اروپای غربی رفت 633گذشته 

ها به اتحادیه  تواند با استفاده از این فرصت های خوبی برای همکاری متقابل دارد و ایران نیز می رومانی ظرفیت: حجتی ادامه داد

 .باز کند اروپا متصل و راه تجارت خود را به آن منطقه

ویژه  به گفته وی، البته اکنون بسیاری از محصوالت ایران، دارای استانداردهای مورد تأیید اروپا است و اکنون بخشی از آنها به

جات نیز برای ایران باز بود  هرچند در گذشته راه صادرات خشکبار و میوه. شود میگوی پرورشی، به کشورهای آن منطقه صادر می

 .های روغنی و ذرت وارد کند تواند از رومانی، روغن، دانه ضمن اینکه کشور ما می. موارد را نیز در دستور کار قرار داد توان این که می

با توجه به مشکالت سیاسی که بین ارمنستان و آذربایجان وجود دارد، امکان ارتباط با رومانی از طریق نخجوان : حجتی تصریح کرد

 .نوب ترکیه و دریای سیاه برای مراودات تجاری با این کشور استفاده کردتوان از ج نیست؛ بنابراین می

 سابقه دیرین همکاری دو کشور

تواند از  ایران می: وزیر کشاورزی رومانی نیز در این دیدار، ضمن تشکر به خاطر دعوت از وی برای حضور در ایران، اظهار داشت

های دو کشور در گذشته،  پیدا کند؛ بنابراین با توجه به سابقه درخشان همکاری طریق ارتباط با رومانی، به اتحادیه اروپا دسترسی

: ، با بیان اینکه تراز تجاری این کشور شش میلیارد یورو است، یادآور شد(Irimescu)ایریمسکو .شود دوباره آن را احیا کرد می

رود با توجه  شود که امید می اری به صورت مازاد تولید میعالوه بر آن محصوالت بسی. میلیون نفر را دارد 43رومانی پتانسیل تغذیه 

 .به جمعیت چهار برابری ایران نسبت به رومانی، برای آنها در ایران بازار مطلوبی پیدا کنیم

یون که ساالنه پنج میل طوری میلیون رأس دارد، به 68ویژه گوسفند با جمعیت  به گفته وی، رومانی پتانسیل باالیی در تولید دام به

توان  شود؛ بنابراین با عنایت به اینکه در گذشته گوسفند ذبح شده به ایران انجام شده، می رأس از آنها به کشورهای عربی صادر می
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 85کم  سخنان این مقام رومانیایی در حالی است که جمعیت گوسفند ایرانی در حال حاضر دست.این صادرات را از سر گرفت

رسد، امکان واردات گوسفند از این کشور فراهم  کند؛ بنابراین به نظر نمی شتگی دست و پنجه نرم میمیلیون رأس بوده و با انبا

های روغنی و حتی یونجه این کشور استفاده کرده و در صورت امکان، به  تواند از پتانسیل موجود در ذرت، دانه اما ایران می.باشد

چرا که طبق گفته مسئوالن کشاورزی رومانی، یونجه این کشور با کیفیت . ندجای واردت یونجه از اسپانیا، رومانی را جایگزین ک

میلیون یورویی ذرت و  43میلیون تن غالت، صادرات  43ضمن اینکه رومانی با تولید ساالنه . شود بسیار باال تولید و صادر می

ای در تأمین نیاز داخل خواهد داشت؛ کشوری  وههای بالق همچنین صادرات نیم میلیون تن کلزا و دو میلیون تن آفتابگردان، ظرفیت

 .دهد یورو پاداش می 433که به تولیدکنندگان سویا و کلزا ساالنه 

ای دو میلیون یورویی برای ارتقای سطح همکاری با کشورهای دیگر اختصاص داده است،  با بیان اینکه رومانی، بودجه ایریمسکو

های مواد  المللی استانداردهای الزم را رعایت کند و میزان باقیمانده ترسی به بازارهای بینالبته ایران نیز باید برای دس: تأکید کرد

 .وگو به کارشناسان دو کشور را داد ها اجازه گفت ضمن اینکه باید برای افزایش همکاری. شیمیایی را به حداقل ممکن برساند

با این وجود، . شود ن این کشور، از طرف اتحادیه اروپا هزینه میمیلیون یورو برای توسعه پرورش آبزیا 433به گفته وی، ساالنه 

 .هزار تن ماهی از ایران بخرد 653تواند ساالنه  رومانی می

ها در  زیرا در حال حاضر تغییر اقلیم. های دوجانبه در زمینه تحقیقات نیز گسترش یابد باید همکاری: ایریمسکو همچنین گفت

 .هم است که در آینده از بذوری استفاده کند که در برابر خشکی مقاوم باشندجهان جدی است و برای رومانی م

 .به گفته وی، نشست مقدماتی کمیسیون مشترک ایران و اروپا فردا در بخارست برگزار خواهد شد

تی، سنگینی ای که از رومانی به ایران آمده بودند، وزنه بخش خصوصی نسبت به دول نفره 68نکته جالب توجه این که در هیأت 

ترین افرادی بودند که  ترین صادرکنندگان دام و غالت از مهم های دام، بزرگ ترین تولیدکننده رئیس انجمن بذر، بزرگ نایب. کرد می

 .خوردند در هیأت رومانیایی به چشم می

/news/fa/ir.iana.www//:http08783D%/4%D%AA4%A4%D4 
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 دانه های رغنی  
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

گذاری در گذاری در   حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایهحمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه/ / هکتارهکتار  21112111زودی در سطح زودی در سطح   آغاز کشت ذرت در غنا بهآغاز کشت ذرت در غنا به

  غناغنا

برگزار شد، سفیر غنا  6090ل های مورد توافق در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سا در راستای بررسی پیشرفت فعالیت

 .الملل وزارت جهاد کشاورزی مالقات کرد در تهران با مدیرکل دفتر بین

برگزار  0292های مورد توافق در پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سال  در راستای بررسی پیشرفت فعالیت

 .القات کردالملل وزارت جهاد کشاورزی م شد، سفیر غنا در تهران با مدیرکل دفتر بین

شده در میزان پیشرفت  های انجام به گزارش خبرنگار ایانا، در راستای بررسی پیشرفت کار و اصول اطمینان از حسن هماهنگی

در تهران برگزار شد، سفیر غنا در تهران  6090های مورد توافق در جریان پنجمین اجالس کمیسیون مشترک که در سال  فعالیت

 .های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی مالقات کرد الملل و سازمان رکل دفتر بینای مشترک با مدی در جلسه

الزم به ذکر است، وزیر کشاورزی از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور ایران و غنا و 

مورد بررسی ... بهداشت، آموزش، کشاورزی و  های اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، انرژی، ها در کلیه بخش در این جلسه روند همکاری

عنوان مسئول کمیسیون  های وزیر جهاد کشاورزی به سفیر غنا در تهران در ابتدای این جلسه از پیگیری.و تبادل نظر قرار گرفت

 های دو دولت چندین هیأت از بخش خصوصی ظرف چند ماه گذشته با همکاری: مشترک اقتصادی دو کشور تشکر کرد و گفت

های ساختمانی بخش کشاورزی و صنعت از ایران به کشور غنا وارد شده است که  های مختلفی ازجمله اجرای پروژه برای فعالیت

 .کند شود، حمایت و پشتیبانی می گذاری می های ایرانی پایه هایی که توسط شرکت دولت غنا از این هیأت و پروژه

ذا و کشاورزی غنا، درخواست مالقات با محمود حجتی در ایران مطرح شده که امیدواریم از سوی وزیر غ: باواه آیمبیاله افزود الحاجی

 .هایی که به امضا رسیده تأکید کرد وی بر برگزاری جلسات مشترک برای پیگیری تفاهم.تر انجام شود هرچه سریع

 های مشترک ایران و غنا تا قبل از پایان سال اعزام کمیته پیگیری تفاهم

های ایرانی در زمینه  تعدادی از شرکت: های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه اظهار داشت الملل و سازمان بین مدیرکل دفتر

 .دهد اند که وزارت جهاد کشاورزی آنها را مورد حمایت قرار می های ساختمانی در کشور غنا اعالم آمادگی کرده اجرای پروژه

هکتار از اراضی کشور غنا که قرار است محصول ذرت کشت شود، مدیر پروژه  633هزار و  در پنج: هومن فتحی خاطرنشان کرد

ها برای تولید  ریزی بازدیدهای میدانی انجام شده و امیدواریم که سایر برنامه: وی ادامه داد.تعیین و در محل مستقر شده است

آمادگی از سوی وزیر جهاد : اورزی تصریح کردهای تخصصی وزارت جهاد کش الملل و سازمان مدیرکل دفتر بین.خوبی پیش رود به

 .یا هر زمان دیگری وجود دارد( اواخر آذرماه)کشاورزی برای مالقات با سفیر غنا در اواسط سپتامبر 

های اقتصادی بین دو کشور به امضا  های همکاری نفتی، ریلی، حمل و نقل، دریایی، اسناد همکاری نامه تفاهم: فتحی یادآور شد

های  های مربوطه در زمینه نامه رای تسریع در معامالت بانکی، مقامات بانکی بین دو کشور دیدار خواهند کرد تا موافقترسیده و ب

 .های جلوگیری از مالیات مضاعف و فرار مالیاتی شکل بگیرد نامه های بانکی، انرژی و نفت، موافقت همکاری

 .اند دامات الزم را برای آغاز کشت فراسرزمینی ذرت به انجام رساندهکشاورزان ایرانی در کشور غنا تمامی اق: وی تأکید کرد
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شود که مقدمات سفر وزیر کشاورزی غنا به تهران ظرف دو ماه آینده محقق شود و همچنین  بینی می پیش: فتحی در پایان گفت

 ./کار استپیش از پایان شمسی جاری در دستور ( پایتخت غنا)های مشترک به آکرا  کمیته پیگیری تفاهم

/news/fa/ir.iana.www//:http08760D%/4%A4%D4%D%BA 
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  روغنروغن
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

ر توسعه کشت ر توسعه کشت اندازی مافیای واردات بر ساندازی مافیای واردات بر س  سنگسنگ/ / شودشود  درصد نیاز روغن کشور در داخل تولید میدرصد نیاز روغن کشور در داخل تولید می  11تنها تنها 

  های روغنیهای روغنی  دانهدانه
های روغنی در  سال آینده با توسعه کشت کلزا و سایر دانه 63ریزی تا  طبق برنامه: های روغنی وزارت جهاد گفت مجری طرح دانه 

  .کند اندازی می کنیم، اما مافیای واردات برای منافعش در این راه سنگ درصد روغن مورد نیاز کشور را تأمین می 73کشور تا 

رغم نیاز  های اخیر علی ، در پاسخ به اینکه چرا در سالخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  علیرضا مهاجر بسطامی در گفت

در : اظهار داشتهای روغنی نشده،  های روغنی، بیشتر به تمایل به واردات دارد و توجهی به توسعه کشت دانه کشور به کاشت دانه

های اخیر کسی به فکر توسعه کشت دانه روغنی نبوده، چرا که حاکمیت این حوزه به دست واردکنندگانی است که سودشان  سال

معموالً واردات با : شود، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه روغن جزء کاالهای اساسی است که با ارز دولتی وارد می.در واردات است

 .کند فه دارد و به دلیل سود سرشار، کسی توجهی به تولید داخل نمیارز دولتی صر

درصد نیاز روغن کشور را از طریق کاشت کلزا،  73سال آینده بتوانیم  63های روغنی اظهار امیدواری کرد که تا  مجری طرح دانه

این محصول اگر در : د دانست و افزودمهاجر توسعه کشت کلزا را هدف اصلی وزارت جها.آفتابگردان و سویا در داخل تأمین کنیم

کنیم، مضاف بر آنکه این محصول  بری کمی دارد و در کنار آن، برای پایداری تولید گندم از کلزا استفاده می پاییز کشت شود، آب

 .شود درصد روغن دارد و از نظر سالمت جامعه هم روغن مفیدی محسوب می 84تا  84بین 

مرغ هم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و صرفه اقتصادی  غنی، کنجاله کلزا برای تولید مرغ و تخمهای رو به گفته مجری طرح دانه

های روغنی به خطر  شان با توسعه تولید داخل دانه اندازی آنهایی که منافع مشاور وزیر جهاد کشاورزی، از سنگ.خواهد داشت

های ناشی از روغن نامرغوب از  ، باید چهار برابر هزینه درمان بیماریکیفیت به دلیل واردات روغن بی: افتد، انتقاد کرد و گفت می

 .های قلبی عروقی در کشور را بپردازیم جمله بیماری

میلیارد دالر صرف واردات روغن می شود  8و ساالنه  شود درصد نیاز روغن کشور در داخل تولید می 1تنها اکنون : وی گفت

 .درصد اشتغال بخش کشاورزی در این بخش خواهد بود 65 های روغنی و در صورت توسعه کشت دانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953647333458 
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  زعفرانزعفران
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  زیتونزیتون
 اناآی - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

شکست طرح طوبی؛ ناکامی شکست طرح طوبی؛ ناکامی / / های سردسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانیهای سردسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی  ادغام دفتر زیتون با میوهادغام دفتر زیتون با میوه

  بزرگ دفتر زیتونبزرگ دفتر زیتون

گرمسیری معاونت باغبانی  های سردسیری و نیمه رئیس شورای ملی زیتون از ادغام دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی با دفتر میوه

 .خبر داد

گرمسیری  های سردسیری و نیمه ز ادغام دفتر زیتون وزارت جهاد کشاورزی با دفتر میوهرئیس شورای ملی زیتون ا

 .معاونت باغبانی خبر داد

طرحی بسیار . تصویب شد 6074طرح طوبی که سال : وگو با خبرنگار ایانا درباره دالیل این ادغام گفت احمد بلندنظر امروز در گفت

 .وغن خوراکی مورد نیاز کشور از طریق کشت زیتون بودحساب شده بود و هدف آن تأمین بخشی از ر

های خوراکی دنیا است، شتابزدگی در اجرای طرح زیتون را عاملی برای  وی با اشاره به اینکه روغن زیتون یکی از بهترین روغن

شد که کشت زیتون در طرح طوبی، سبقت غیرمجاز اجرا از تحقیقات باعث : رئیس شورای ملی زیتون افزود.شکست آن اعالم کرد

های  متأسفانه قبل از اینکه تحقیق کنیم و ببینیم اقلیم: بلندنظر خاطرنشان کرد.در بسیاری از مناطق کشور دچار مشکل شود

به باغداران زمین و . هایی سازگاری دارند، دو رقم بومی زیتون را انتخاب، تکثیر و به سراسر کشور ارسال کردیم مختلف با چه واریته

دهند، قطعاً در خوزستان به بار  ده شد تا باغ ایجاد کنند؛ این در حالی است که ارقام زیتونی که در زنجان خوب بار میوام دا

ای بر اساس شرایط اقلیمی، یک باغ سازگاری  متولیان وزارت جهاد کشاورزی باید در هر استان و منطقه: وی ادامه داد.نشینند نمی

با . شد تا اقلیم منطقه گونه سازگار را به آنها معرفی کند ها سازگاری کشت می زیتون در این باغرقم  43تا  63. کردند ایجاد می

های زیتون، باغدارها قربانی این  دلیل اقتصادی نبودن باغ به: بلندنظر اضافه کرد.توان جنگید، بلکه باید با آن تعامل کرد طبیعت نمی

هزار نفر جمعیت داشتند با مشارکت در طرح طوبی متحمل خسارات سنگین  64تا  63باغداران داغدار زیتون که . طرح شدند

یکی از این باغداران که زمین ملکی خود را به باغ زیتون تبدیل کرده بود از بانک کشاورزی ابالغیه تخلیه دریافت کرد و . شدند

 .وضعیت بسیاری از باغداران مشابه بود

 کمبود آب و شکست طرح طوبی

کاری را عامل دیگری برای شکست طرح طوبی معرفی  ی زیتون، کمبود آب و خشکسالی در جریان توسعه زیتونرئیس شورای مل

کاری در کشور حدود هفت هزار هکتار باغ زیتون داشت، این  در استانی نظیر فارس که قبل از توسعه زیتون: وی یادآور شد.کرد

 .هزار هکتار باغ داشته باشد عث شد امروز فقط پنجهزار هکتار توسعه یافت، اما خشکسالی با 64ها به  باغ

های زیتون  هزار هکتاری باغ 633درصد رشد منفی داشت، به نحوی که سطح  93های زیتون در هرمزگان  باغ: بلندنظر تأکید کرد

 .هزار هکتار رسید 63دلیل خشکسالی به  این استان به

 .زیتون کوچک شود و زمینه ادغام آن فراهم شودمجموعه این مسائل باعث شد که دفتر : وی اظهار داشت

 کاران تأثیر در وضعیت زیتون ادغام بی
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این مسئله تأثیری بر وضعیت باغداران ندارد؛ زیرا : کاران بیان کرد رئیس شورای ملی زیتون درباره تأثیر این ادغام بر وضعیت زیتون

 .ها است که طرح زیتون برای آنها کاری انجام نداده است سال

شده در طرح طوبی ناسازگار است و باید  های زیتون کشت در شورای ملی زیتون اعالم کردیم که این رقم: بلندنظر همچنین گفت

 .درصد باغات هم نرسید 63برخی اصالحات شروع شد، اما به . آنها را اصالح کنیم

ته بشوند و بخشی از روغن خوراکی مورد نیاز را در همه هدف طرح طوبی این بود که ارقام روغنی در کشور کاش: وی در ادامه افزود

ها  درصد کنسروی، اما دقیقا این نسبت 43ها زیتون روغنی برای استحصال روغن باشند و درصد باغ 43یعنی . داخل تولید کنیم

 .درصد زیتون روغنی در کشور کشت شده است 45عکس شدند و در حال حاضر حداکثر 

دلیل  در شمال کشور به: های روغنی خاطرنشان کرد ره دالیل عدم تمایل باغداران به کشت زیتونرئیس شورای ملی زیتون دربا

ها دیگر صرفه  شدت کاهش یافت و این باغ ها به گرمی هوا و عدم انطباق ارقام با شرایط اقلیمی درصد روغن زیتون استحصالی از باغ

ضمن آنکه در . رو بودیم کشور نیز برای تولید روغن مناسب با کمبود آب روبهدر خارج از شمال : بلندنظر ادامه داد.اقتصادی نداشتند

 .هزار تن میوه روی زمین ریخت 43تا  65ها حمله کرد و فقط در قزوین  ، مگس زیتون که آفت خطرناکی است به باغ94سال 

های مناسب  نجام است، میزان زیتوناستان کشور برداشت زیتون در حال ا 63وی در پایان با اشاره به اینکه این روزها در 

 ./درصد کل محصول تولید شده در کشور اعالم کرد 43گیری امسال را  روغن

/news/fa/ir.iana.www//:http08706D%/4%A7%D4% 
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  سالمتسالمت
 پرسفود 1۱۳5شهریور ماه  24چهار شنبه 

  غذاهای ممنوع پس از عمل کاهش وزنغذاهای ممنوع پس از عمل کاهش وزن

 4کنند بیماران حداقل  بنابراین پزشکان توصیه می. پذیر است پس ازعمل جراحی ، معده به طرز باورنکردنی آسیب <غذا و تغذیه

به جویدن یا هر آنچه نیاز ...یعنی خوردن موادی مثل پنیر، ماست ، سوپ. طور کامل رژیم غذایی مایع داشته باشند هفته به0تا 

 .هدف اولیه استراحت دادن به معده است. نداشته باشد

که برخی از مردم با خوردن مواد غذایی مانند هندوانه، مشکلی پیدا نمی  فهرست غذاهای ممنوع برای همه یکسان نیست و درحالی

 .دن مواد غذایی دقت کنندخواهند تا در خور بنابراین جراحان از بیماران می.کنند برخی ممکن است دچار معده درد شوند

که برای بعضی از افراد مبتال به چاقی تجویز می شود، در واقع ترکیبی از کاهش حجم معده و ایجاد اختالل در « بای پس»عمل 

شود، در  شود و کیسه کوچکی که از معده ساخته می های بای پس، معده دو قسمت می در جراحی. عملکردجذب مواد غذایی است

های  این روش به ویژه برای افرادی که مقادیر زیادی شیرینی و کربوهیدرات. شود اما معین، به روده بیمار متصل می فواصل متغیر

به گفته متخصصان این نوع عمل ساختار .شود دهد، به کار برده می ساده مصرف می کنند و بدنشان به حلقه گذاری جواب نمی

 .ذاهای سالم را به سختی تحمل می کنددهد، در نتیجه معده حتی غ معده را تغییر می

که برخی از مردم با خوردن مواد غذایی مانند هندوانه، مشکلی پیدا نمی  فهرست غذاهای ممنوع برای همه یکسان نیست و درحالی

 .خواهند تا در خوردن مواد غذایی دقت کنند بنابراین جراحان از بیماران می.کنند برخی ممکن است دچار معده درد شوند

 خودداری از مصرف خوراکی های جامد: دو هفته پس از عمل

طور  هفته به0تا  4کنند بیماران حداقل  بنابراین پزشکان توصیه می. پذیر است پس ازعمل جراحی ، معده به طرز باورنکردنی آسیب

هدف . از به جویدن نداشته باشدیا هر آنچه نی...یعنی خوردن موادی مثل پنیر، ماست ، سوپ. کامل رژیم غذایی مایع داشته باشند

 . اولیه استراحت دادن به معده است

ماند و قبل از این که بخیه التیام  که غذاهای جامد برای مدتی در معده می شود، درحالی سرعت از سیستم گوارش دفع می مایعات به

ه در معده است به نقاطی که نباید، نشت پیدا که هر آنچ این یعنی ایجاد یک سوراخ در شکم و این. شود پیدا کند ، دچار پارگی می

 .کند می

 ها خودداری کنید از خوردن نان، مغز میوه، میوه با فیبر زیاد و سبزی: هفته 0طی 

مرغ ، ماهی تن ، گوشت طیور بدون  رسد ازجمله ساالد ، تخم بعد از مرحله رژیم غذایی مایع، به مرحله مصرف غذاهای نرم شده می

ها، مواد  در این مرحله، از مصرف هر نوع ماده غذایی چسبناک مانند نان، کره، مغز میوه بزی پخته یا کنسرو شدهچربی، میوه و س

چسبد و خوردن را سخت  این نوع مواد غذایی به معده می.های خام پرهیز شود غذایی فیبردار مانند مغز میوه ، میوه و سبزی

از آن جا که معده در این مرحله . شود تر می ماند و هضم کردن آن سخت معده میتر در  کند؛ در واقع غذا برای مدت طوالنی می

گیرد و نسبت به  ماند و جای بیشتری می تری در معده می کند از غذایی که برای مدت طوالنی تر است، پزشک توصیه می کوچک

 .لقمه میل کنید 4دقیقه تنها  43تر است، هر  غذاهای دیگر چسبناک

 :دتم برای طوالنی
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 .های خام و میوه با پوست و گوشت قرمز خودداری کنید از مصرف ذرت بوداده، خوردن آب بالفاصله قبل و بعد از غذا ، سبزی

اما پیشنهاد متخصصان پرهیز . در درازمدت غذایی نیست که فردی که تحت این عمل قرارگرفته است، باید از مصرف آن پرهیز کند

تواند باعث ایجاد  غذاهایی هم وجود دارد که می. شده وخوراکی حاوی مقدار زیاد شکر است های تصفیه از مصرف کربوهیدرات

تواند باعث گشادشدن معده شود زیرا معده نسبت به قبل از عمل  مشکالتی برای برخی از بیماران شود از جمله ذرت بوداده که می

های الیاف دار که سخت هضم  ها و سبزی ربی است، میوهشده و بدون چ گوشت قرمز و گوشت مرغ که زیاد پخته. تر است کوچک

 .کند است، حتی برای معده ای که عمل نشده سنگین است و احساس سیری ایجاد می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http9f60c373b0608a0bb4bc84674 
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 سالمت
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  2۱سه شنبه 

  این خوراکی ها ی خوشمزه الغرتان می کننداین خوراکی ها ی خوشمزه الغرتان می کنند

الغری برای شما هم به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است؟ یک سری از مواد غذایی وجود دارند که برای  <غذا و تغذیه

باید بگوییم که سخت در اشتباهید،این خوراکی های خوشمزه . بد غذایی روزانه تان حذف شوندالغر شدن فکر می کنید باید از س

 .شما را الغر می کنند

تان با این مواد غذایی چطور است؟ به نظرتان به درد  میانه. زمینی، گردو، انواع خشکبار، پاستاها، پنیر، گوشت قرمز و غیره  بادام

اما ما به شما . کسی بگویید قصد الغری دارید شما را از خوردن این مواد غذایی منع خواهد کرد خورند؟ احتماال اگر به الغری می

ها جلوی  کنیم خودتان را از مصرف این مواد غذایی و هیچ ماده غذایی دیگر محروم نکنید به خاطر اینکه همه این توصیه می

 .روی نکنید ی است اندازه نگه دارید و زیادهفقط کاف. شوند سوزی می گیرند و باعث چربی اشتهای زیاد را می

 مدت  الغری با پاستاها و سیری طوالنی

. تان حذف نکنید اگر قصد الغری دارید پاستاها و به طور کلی مواد غذایی حاوی نشاسته مانند نان، برنج و غیره را از برنامه غذایی

رسانند و همچنین جلوی اشتهای زیاد و  ژی زیادی به بدن میبه خاطر اینکه سرشار از فیبر و قندهای دیر جذب هستند که انر

به . شده از آرد سفید را کاهش دهید  شده مانند نان های تهیه  کنیم مصرف مواد غذایی تصفیه توصیه می. گیرند خواری را می ریزه

های چرب و همچنین کره را نیز تا  ع سسیادتان باشد که انوا. دار استفاده کنید شده از آرد سبوس  جای آن از نان و پاستاهای تهیه

 .حد امکان محدود کنید

  : اگر می خواهید بیشتر بدانید

 ها و مغزهای روغنی الغری با دانه

زمینی، گردو، بادام، پسته و غیره سرشار از   بادام. های آنها برای بدن مفید است دانیم که خشکبار سرشار از چربی است اما چربی می

توانند میزان قندخون را هم ثابت نگه  گیرند بلکه می خواری را می برها هستند که نه تنها جلوی اشتهای زیاد و ریزهها و فی پروتئین

اما با این حال ( کالری دارد 63زمینی  عدد بادام یا بادام 6)درست است که این دانه و مغزهای روغنی پرکالری هستند . دارند

توجه داشته . های پرکالری دیگر هوله  های شکالتی و هله د کردن مصرف انواع کیکمصرف آنها روش مناسبی است برای محدو

ها  نتایج برخی از پژوهش. شود کند و همیار الغری محسوب می زمینی با نان جو به راحتی شما را سیر می  باشید مصرف کره بادام

 .گیرد های روزانه را می خواری شود و جلوی ریزه مدت می دهند که مصرف این مواد غذایی باعث ایجاد سیری طوالنی نشان می

 همیار الغری. پنیر

اما توجه داشته . شود حتی با وجود اینکه سرشار از کلسیم هستند های الغری مصرف محصوالت لبنی توصیه نمی در اکثر رژیم

زمانی که بدن به میزان کافی چون . باشید که برخی از محققان معتقدند حذف محصوالت لبنی از رژیم غذایی اشتباه محض است

تواند به کاهش  برای همین هم مصرف پنیر و ماست بر خالف باورهای رایج می. سوزاند ها را می تر چربی کلسیم داشته باشد راحت

برای همین . توجه داشته باشید که مصرف مکمل کلسیم به اندازه مصرف مواد غذایی سرشار از آن موثر نیست. وزن کمک کند

 .چرب آن را دریابید کنیم مصرف محصوالت لبنی را متوقف نکنید و انواع کم میتوصیه 

 کلمه حرف حساب 4
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توانید از این مواد غذایی که شهرت بدی در الغری دارند استفاده کنید به شرط اینکه در مصرف آنها  اید نیز می اگر رژیم گرفته

تنها کاری که باید بکنید کاهش . ها بیهوده است که حذف برخی از خوردنیدهند  های جدید نشان می نتایج بررسی. اندازه نگه دارید

شود اما محدود کردن  باید بدانید که محرومیت از مصرف این مواد غذایی اغلب باعث میل زیاد به خوردن می. مصرف آنهاست

 .مصرف آنها بیشتر به نفع تناسب اندام است

 گوشت قرمز و کنترل اشتها

اما این روزها متخصصان بر این . توصیه شده است اگر قصد الغری دارید گوشت قرمز را با احتیاط مصرف کنید احتماال به شما هم

توجه داشته باشید که . توانند به الغری هم کمک کنند ها حتی می این گوشت. اند که گوشت قرمز دشمن تناسب اندام نیست عقیده

های  باید بدانید که گوشت. گاو تفاوت چندانی با گوشت مرغ بدون پوست نداردهای گوشت  شده در برخی از قسمت های اشباع چربی

برای همین هم جلوی گرسنگی و اشتهای زیاد را . شوند قرمز سرشار از پروتئین هستند و این مواد مغذی به آرامی هضم می

 .کنیدهای کم چرب آن استفاده  های چرب گوشت را نخورید و از تکه کافی است قسمت. گیرند می

 !!الغری بدون رژیم های سخت اینگونه میسر می شود: اگر می خواهید بیشتر بدانید 

 مرغ، ضد اشتها  الغری با تخم

اما باید بدانید که این . کنند دانند و برای همین پزشکان مصرف آن را توصیه نمی ویژه کلسترول می مرغ را سرشار از چربی و به تخم

ساالن مفید است  مرغ نه تنها برای بزرگ به عقیده برخی از محققان مصرف روزانه تخم. ای است لعادها ماده غذایی حاوی خواص فوق

ها  پروتئین. کالری دارد اما سرشار از پروتئین است 40مرغ فقط  به خاطر اینکه هر یک عدد تخم. تواند به الغری کمک کند بلکه می

های  هوله خواری، هوس خوردن مواد قندی یا هله در نتیجه شما را از ریزه. گیرند هم ضداشتها بوده و جلوی گرسنگی زیاد را می

 .رسید تان یعنی تناسب اندام می برای همین هم زودتر به هدف اصلی. کنند پرکالری دور می

 سوز است قهوه چربی

ف قهوه تلخ باعث افزایش به خاطر اینکه مصر. کند اگر قهوه را بدون شکر یا خامه میل کنید به الغری و کاهش وزن کمک می

سوزاند بدون  ها کالری اضافی که وارد بدن شده است را می خوشبختانه کافئین موجود در این نوشیدنی ده. شود متابولیسم بدن می

 .اینکه شما زحمتی برای آن کشیده باشید

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http04b33443063837ea608 
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  درختیدرختیسیب سیب 
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  سیب زمینیسیب زمینی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

161 
 

  شیالتشیالت
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

تومان به درآمد تومان به درآمد   میلیاردمیلیارد  50115011احیای اراضی خوزستان احیای اراضی خوزستان / / هزار تن ماهی در قفس از سوی جهاد نصرهزار تن ماهی در قفس از سوی جهاد نصر  1111تولید تولید 

  افزایدافزاید  کشاورزان میکشاورزان می
 4633میلیون تنی محصوالت کشاورزی این استان، درآمد  63نتیجه احیای اراضی خوزستان افزایش : مدیرعامل جهاد نصر گفت 

 . هزار شغل جدید در استان خواهد بود 033میلیارد تومانی برای کشاورزان و ایجاد 

، یداهلل شمایلی پیش از ظهر امروز در بیست و هشتمین گردهمایی فرماندهان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال قبل در عملیات شکست حصر آبادان راننده بلدوزر بودم و  05: مهندسی رزمی جنگ جهاد در دوران دفاع مقدس، گفت

ها  شب عملیات در میدان مین معبر باز کنیم اما امروز خیلی جاها از خودی ای سخت بود که مجبور بودیم در عملیات به گونه

با مجوز مقام : وی از طرح احیای اراضی استان خوزستان به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ کشاورزی ایران یاد کرد و گفت.خوریم می

میلیون دالر آن پرداخت شده و امروز نیز آقای  733میلیارد دالر پول برای این طرح اختصاص دادند که اکنون  6.5معظم رهبری 

مدیرعامل جهاد نصر با اشاره به جزئیات اجرای طرح احیای اراضی خوزستان، .میلیون دالر دیگر کرده است 433حجتی درخواست 

انجام شده و تا درصد آن  69هزار هکتار یعنی  460هزار هکتار از اراضی احیا خواهد شد که تاکنون  064در فاز اول : تصریح کرد

  .رو بودیم که موضوع حل شده است در فاز دوم نیز با مشکل آب روبه. این فاز به پایان خواهد رسید 96سال 

میلیارد تومانی برای  4633میلیون تنی محصوالت کشاورزی این استان، درآمد  63وی نتیجه احیای اراضی خوزستان را افزایش 

برداری الگوی کشت، آموزش، ترویج و  ید در استان دانست؛ به شرط آنکه از اکنون نظام بهرههزار شغل جد 033کشاورزان و ایجاد 

هزار تن ماهی  433ریزی سازمان شیالت برای تولید  شمایلی همچنین با اشاره به برنامه .حتی بازار برای این محصوالت مهیا شود

هزار تن  63ساله در نظر داریم تا  63فته است و طی یک برنامه عهده گر هزار تن از این رقم را جهاد نصر بر  63: در قفس گفت

های این کار در کشور و در سواحل به وجود  هر چند هنوز زیرساخت. تن خاویار به همراه میگو تولید کنیم 633ماهی خاویاری و 

سایت  8عامل جهاد نصر از استقرار مدیر.ایم نیامده اما ما منتظر نمانده و به عنوان یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی ورود کرده

ها ظرفیت  نصب این قفس: پایگاه در سواحل جنوبی قشم و بوشهر خبر داد و گفت 4پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و 

 .ایم ها دو قرارداد بسته تن تولید ماهی در قفس ایجاد شده است و برای انتقال تکنولوژی این کار با نروژی 0533

با مجوزهای : استفاده از ظرفیت سدهای غربی کشور که مصرف آب آنها بیشتر در حوزه کشاورزی است، اظهار داشتوی با اشاره به 

 .سازی شود اخذ شده قرار است تا قفس پرورش ماهی در این سدها نصب و ذخیره

هاد نصر در استان گلستان برای نخستین بار ج: شمایلی همچنین از جزئیات سایت پرورش ماهی خاویاری در کشور خبر داد و گفت

مدیرعامل جهاد نصر در بخشی از سخنانش با انتقاد از برخی  .سایت در خوزستان پرورش ماهیان خاویاری را آغاز کرده است 0و 

بنا به گفته شهید مطهری به قطار در حال حرکت سنگ پرتاب : افراد که این روزها آن طور که باید روحیه جهادی ندارند، گفت

خوریم و در عین حال  ها می کردیم امروز خیلی جاها از خودی و ما اگر در دوران دفاع مقدس روی مین معبر باز می کنند می

 .ترین مدیران آب و خاک کشور اکنون در طرح احیای اراضی خوزستان در حال فعالیت هستند باتجربه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953644333793 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  شودشود  پروری برگزار میپروری برگزار می  سمینار دوم ایران و نروژ در حوزه آبزیسمینار دوم ایران و نروژ در حوزه آبزی

 .شوند تولیدکننده داخلی وارد مذاکره جدی می 633پروری نروژی با  شرکت آبزی 53هشتم مهرماه سال جاری 

 .شوند تولیدکننده داخلی وارد مذاکره جدی می 011پروری نروژی با  شرکت آبزی 21ماه سال جاری هشتم مهر

پس از برگزاری روز نروژ در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

 .شود تهران، سمینار دوم با هدف اجرای عملیاتی برپا می

شرکت صادرکنندگان ایرانی و  633میزبان وزیران کشاورزی ایران و نروژ و  "اسپیناس"هشتم مهرماه، هتل : اکبر خدایی افزود علی

پروری، تجارت و ماهیگیری و حمل و  این سمینار با محورهای آبزی: وی خاطرنشان کرد.پروری نروژی خواهد بود شرکت آبزی 53

 .ی خواهد پرداختنقل دریایی به بحث و بررس

ای درباره پرورش ماهی در قفس بوده و بیش ترین  نروژ دارای تجارب ارزنده: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد

 .کند، ماهی سالمون است آبزیانی که صادر می

 .ها باشد ان ایرانی برای عرضه به نروژیتواند یکی از پتانسیل تولیدکنندگ صادرات خاویار و میگوی ایرانی می: خدایی تصریح کرد

در این سمینار عالوه بر مسئوالن دولتی شیالت، دامپزشکی، بانک، صندوق ضمانت صادرات و تولیدکنندگان و : وی تأکید کرد

 .صادرکنندگان آبزیان نیز حضور دارند

همتایان ایرانی خود به بحث پیرامون صادرات رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان نروژ با : خدایی در پایان اظهار داشت

 ./محصوالت آبزی وارد مباحث عملیاتی خواهند شد

/news/fa/ir.iana.www//:http08684D%/4%B0%D9%45% 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  پروری در ایران و جهانپروری در ایران و جهان  های شور، رویکرد آینده آبزیهای شور، رویکرد آینده آبزی  آبآب/ / پروری در تولید آبزیانپروری در تولید آبزیان  آبزیآبزی  درصدیدرصدی  4040سهم سهم 

درصد است که با اجرای مناسب برنامه ششم توسعه، افزایش بیش  59به  86پروری به صید دارای نسبت  در حال حاضر سهم آبزی

 .پروری محقق خواهد شد درصدی آبزی 53از 

درصد است که با اجرای مناسب برنامه ششم توسعه،  29به  40به صید دارای نسبت پروری  در حال حاضر سهم آبزی

 .پروری محقق خواهد شد درصدی آبزی 21افزایش بیش از 

در ایران و سایر کشورهای : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت پروری سازمان شیالت ایران امروز در گفت معاون توسعه آبزی

 .یی محدود شده و تولید آبزیان در دستور کار قرار گرفته استدنیا صید دریا

درصد صید دارد، در ایران نیز که طی  46درصد صید دریایی داشت، امروز تنها  78کشور چین که روزی : حسین عبدالحی افزود

 .درصد است 59صید  درصد رسیده و سهم 86پروری وجود داشت، اما این رقم در حال حاضر به  درصد آبزی 63سال گذشته  43

 .درصد رسیده است 89درصد و سهم صید به  56پروری در دنیا امروزه به  در مجموع سهم آبزی: وی خاطرنشان کرد

های شیرین است، حتی کشورهای عربی نیز  های شور به جای آب رویکرد جهانی در شرایط حاضر تولید در آب: عبدالحی ادامه داد

درصد  53پروری به بیش از  سهم آبزی درستی اجرا شود، اگر برنامه ششم توسعه به: ی تصریح کردو.به این فعالیت مشغول هستند

 .گذاری برای پیشبرد اهداف در این حوزه کمک خواهد کرد خواهد رسید که البته اختصاص تسهیالت و سرمایه

ای که  گونه آبی محقق شد؛ به ال و ماهیان گرمآ افزایش عملکرد در واحد سطح از مباحثی است که در ماهی قزل: عبدالحی یادآور شد

 .تن رسیده است 8.5آبی از سه به  کیلوگرم ارتقاء یافته و در ماهیان گرم 08به  63آال از  راندمان در قزل

 های خارجی، نشان از وجود پتانسیل مناسب آبزیان استقبال هیأت

را در انتقال ... از کره جنوبی، تایلند، فرانسه، نروژ، ویتنام، چین و هایی پروری سازمان شیالت ایران وجود هیأت معاون توسعه آبزی

شمار زیادی از کشورهای عمده تولیدکننده آبزیان در جهان پس از برجام وارد : گذاری مؤثر خواند و تأکید کرد دانش فنی و سرمایه

 .ایران شدند که این امر نشان از وجود پتانسیل مناسب در این حوزه دارد

 .پای جهان کنیم کنیم با افزایش صادرات و باال بردن سطح دانش، تولید آبزیان در ایران را هم تالش می: ظهار داشتوی ا

گذاری خارجی و ایرانی خواهد توانست رتبه مناسبی را در  فراهم شدن خطوط اعتباری توسط سرمایه: عبدالحی همچنین گفت

گذاری آنها در سالیان  های نروژی و سرمایه حضور شرکت: ران را مثبت خواند و افزودها در ای وی حضور نروژی.حوزه آبزیان رقم بزند

 533هزار تن و تولید ماهی آزاد را به  433آالی این کشور را به بیش از  پروری شیلی را ارتقاء داده و تولید قزل دور توانست، آبزی

 .هزار تن برساند

 استگذاری در حوزه شیالت روشن  نقشه راه سرمایه

گذاری خارجی خبر داد و خاطرنشان  پروری سازمان شیالت ایران از روشن بودن نقشه راه برای حضور سرمایه معاون توسعه آبزی

های دولتی در مناطق مختلف و مناطق آزاد در نظر گرفته است و در  وزارت اقتصاد و دارایی نقشه راه روشنی را برای تضمین: کرد

 .وه همکاری مشخص استحوزه سازمان شیالت نیز نح
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کیلوگرم افزایش دهیم، باید میزان تولید  4.5ریزی کنیم که اگر قرار است مصرف سرانه را دو تا  باید برنامه: عبدالحی ادامه داد

گذاران خارجی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که افزایش  حضور سرمایه: وی تصریح کرد.هزار تن افزایش یابد 433حداقل 

 .حال خواهد بود اشتغال است، کمک تولید و

شود تولید  بینی می پروری در کشور انجام شد که پیش هزار تن آبزی 833در سال گذشته بیش از : عبدالحی در پایان اظهار داشت

 ./هزار تن برسد 803هزار تن و تولید آبزیان به بیش از  45میگو به بیش از 

/news/fa/ir.iana.www//:http08773D%/4%B0%D9%47% 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

هزار هزار   های آبزیان در یکهای آبزیان در یک  توزیع لقمهتوزیع لقمه/ / های ماهی در قفس و میگو در ایرانهای ماهی در قفس و میگو در ایران  گذار مناسب پروژهگذار مناسب پروژه  ویتنام، سرمایهویتنام، سرمایه

  مدرسه استان تهرانمدرسه استان تهران

حال  ها، پرورش ماهی در قفس و میگو کمک تواند در تأمین نهاده های شیالتی می گذاران بزرگ پروژه عنوان یکی از سرمایه ویتنام به

 .ایران باشد

ها، پرورش ماهی در قفس و  تواند در تأمین نهاده های شیالتی می گذاران بزرگ پروژه عنوان یکی از سرمایه ویتنام به

 .حال ایران باشد میگو کمک

های شیالتی ایران  گذاری ویتنام در پروژه وگو با خبرنگار ایانا از سرمایه یرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتمد

ها و صادرات مجدد نقش بزرگی را در  عنوان یکی از تاجرهای بزرگ در بازاریابی نهاده های اخیر ویتنام به در سال: خبر داد و گفت

به دعوت دفتر توسعه تجارت، هیأت ویتنامی نشستی با رئیس و معاونان سازمان شیالت : عیسی گلشاهی افزود.کند بازار بازی می

 .های صید و صیادی، پرورش ماهی در قفس و میگو ایجاد شود های جدیدی در توسعه فعالیت داشت که امیدواریم ظرفیت

 .های داخلی استفاده خواهد شد های جنوب، شمال و آب آب های شیالتی ایران در سه محور از ظرفیت: وی خاطرنشان کرد

های مورد نیاز در حوزه پرورش ماهی در قفس و میگو برای ایران مؤثر واقع  توانند در تأمین نهاده ها می ویتنامی: گلشاهی ادامه داد

مدرسه تحت پوشش  53تا  43نخست  در مرحله: های آبزیان در مدارس استان تهران خبر داد و تصریح کرد وی از توزیع لقمه.شود

 .کند هزار مدرسه ارتقا پیدا می روز تا یک ماه تعداد مدارس به یک 85گیرد و به تدریج پس از گذشت  این طرح قرار می

های شیالتی در ایران است  گذاری بلندمدت در پروژه گفتنی است، نگاه ویتنام به ایران یک نگاه استراتژیک و هدفمند برای سرمایه

 ./کنند های گیالن و مازندران می های شیالتی استان های اعزامی طی مدت اقامت خود در ایران از پروژه و هیأت

/news/fa/ir.iana.www//:http08589D%/9%44%DB%4D%C4%AA 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱ر شهریو ۱1: تاریخ

گذاری گذاری   تایلند و ویتنام برای سرمایهتایلند و ویتنام برای سرمایه/ / مبادالت آبزیان ایران با روسیه، تایلند، ویتنام و نروژ وارد دوره تازه شدمبادالت آبزیان ایران با روسیه، تایلند، ویتنام و نروژ وارد دوره تازه شد

  خواهندخواهند  نقشه راه مینقشه راه می

های همکاری را  ای از مذاکرات خواهند شد و زمینه شرکت ایرانی وارد دور تازه 633شرکت نروژی با  53هشتم مهرماه سال جاری، 

 .دهند تر ادامه می شخصم

گذاری بیشتر  تر، خواهان واردات محصوالت ایرانی و سرمایه های روس، تایلند، ویتنام و نروژ در مذاکراتی عمیق هیأت

 .در ایران شدند

، حوزه در فضای پسابرجام: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

 .گذاری است گذاران خارجی برای خرید، فروش و حتی سرمایه شیالت میزبان حضور سرمایه

 .این اتحادیه چهار بحث همزمان را با کشورهای روسیه، تایلند، ویتنام و نروژ را در دستور کار دارد: اکبر خدایی افزود علی

مدیره این اتحادیه نیز برای شرکت  اند و اعضای هیأت سفر کرده های خریدار روسی به ایران ترین شرکت بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .اند در نمایشگاه مواد غذایی عازم شده

تن میگو صادر شده  663ایم، طی چهار ماهه سال جاری  با وجود آنکه امسال صید زیادی در حوزه آبزیان نداشته: خدایی ادامه داد

 .تن بود 833هزار و  است، در حالی که سال گذشته این رقم یک

 .تن رسید؛ بنابراین انبارها خالی شد 533هزار و  60در سال گذشته رکورد صادرات میگو شکست و به عدد : وی تصریح کرد

 033سفید در استان خوزستان بودیم، تنها  با وجود آنکه شاهد بیماری لکه: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران یادآور شد

 .ن رفت، در حالی که سال گذشته چهار تا پنج تن میگو نابود شدهزار تن میگو از بی

تن میگو از انواع دیگر آبزیان به روسیه صادر شد و با برطرف شدن مشکل ماهی  733در سال گذشته حدود : خدایی تأکید کرد

 .آال، امسال این عدد رو به افزونی است قزل

دانیم؛ زیرا هنوز در فهرست سبز  ها را نمی العمل روس ، اما هنوز عکسآال ارسال شده یک محموله ماهی قزل: وی اظهار داشت

 .ایم ها قرار نگرفته روس

 گذاری تایلند در ایران کلید خورد سرمایه

بخش خصوصی تایلند از بندرعباس و : ها در حوزه آبزیان گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره کار با تایلندی

 .ران بازدید کردند و دید مثبتی نسبت به کار با ایران دارندجزیره قشم ای

گذاری داشته باشند و از آنجا که بازار مناسبی دارند، کمبودها را از  ها قرار است در ایران سرمایه تایلندی: خدایی همچنین افزود

 .ایران تأمین کنند

 .ها داشته باشیم تری با تایلندی دیشود اواخر ماه سپتامبر مذاکرات ج بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .عنوان بازار هدف روی آن حساب باز کنیم توانیم به تایلند بازار مصرف آبزیان باالیی دارد و می: خدایی ادامه داد

 تأکید رئیس جمهوری ویتنام برای افزایش مبادالت تجاری با ایران
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تأکید رئیس جمهوری ویتنام توسعه : ت ویتنام در ایران تصریح کرددبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره وجود هیأ

 .شود مذاکرات خوبی را داشته باشیم بینی می ها در حوزه آبزیان بوده است و پیش فعالیت

هایی  گذاری در ایران با ابهام ها با برخی قوانین همچون ثبت شرکت در ایران و نحوه سرمایه ها و تایلندی ویتنامی: وی یادآور شد

های موجود را مرتفع  های به امضا رسیده باید شریک تجاری معرفی کنیم و ابهام نامه در تفاهم: خدایی تأکید کرد.رو هستند روبه

 .گذاری، مراودات بانکی و شرکای تجاری تهیه شود الزم است نقشه راه مشخصی درباره نحوه سرمایه: وی اظهار داشت.کنیم

 یران و نروژ از هشتم مهرماهتر شدن مراودات تجاری ا جدی

شرکت  53هشتم مهرماه سال جاری، : ها خبر داد و گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از دور دوم مذاکره با نروژی

 .دهند تر ادامه می های همکاری را مشخص ای از مذاکرات خواهند شد و زمینه شرکت ایرانی وارد دور تازه 633نروژی با 

پروری، تجارت، ماهیگیری، حمل و نقل دریایی  ها در سه بخش آبزی ها با ایرانی جلسات مشترک نروژی: همچنین افزودخدایی 

 ./های موجود مرتفع خواهد شد نامه امیدواریم در این همایش تمامی نقاط ضعف تفاهم: وی در پایان خاطرنشان کرد.است

/news/fa/ir.iana.www//:http08776D%/9%45%D4%A4%D4 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  مصرف شش درصد میگوی تولیدی در داخل کشورمصرف شش درصد میگوی تولیدی در داخل کشور/ / پوشش فراگیر بیمه میگو در دستور کار قرار گرفتپوشش فراگیر بیمه میگو در دستور کار قرار گرفت

 .تن برداشت شده است 753هزار و  ایم، اما تاکنون یک هنوز به پیک برداشت میگو نرسیده

 .تن برداشت شده است 721هزار و  ایم، اما تاکنون یک هنوز به پیک برداشت میگو نرسیده

هزار و  تا ابتدای هفته جاری یک: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل دفتر میگو سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 .های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و گلستان برداشت شده است انتن میگو از مزارع است 753

دهندگان در برداشت زودهنگام،  های الزم با سازمان دامپزشکی کشور و همکاری پرورش به دلیل هماهنگی: وحید معدنی افزود

 .وجود نیاورده است سفید در حال حاضر مشکلی را به لکه

شود؛  ها پوشش داده می ش وزن ناشی از برداشت زودهنگام در برخی مزارع نیز با افزایش تولید سایر استانکاه: وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن نباشد 43شود تولید کمتر از  بینی می بنابراین پیش

وری است، اما برای ها ضر دلیل شرایط اقلیمی استان ها در مزارع میگو به استفاده از ادوات مکانیزه همچون هواده: معدنی ادامه داد

 .استقبال خوبی از تسهیالت و خطوط مکانیزه انجام نشد دلیل باال بودن سود، تجهیز مزارع و فرآوری محصوالت شیالتی به

 پوشش فراگیر بیمه میگو در دستور کار قرار گرفت

های  های پشتیبان در کارگروه وزهپوشش واقعی و فراگیر بیمه و تعامل با ح: مدیرکل دفتر میگو سازمان شیالت ایران تصریح کرد

 .فنی عنوان شده و امیدواریم در این مواضع اقدامات مثبتی به انجام برسد

دهند تا  های فنی اقدامات الزم را انجام می شود، کارگروه ماه آغاز می سازی مزارع میگو که از اواخر بهمن برای آماده: وی یادآور شد

 .های الزم انجام شود دامات، هماهنگیدر صورت نیاز به ضدعفونی و سایر اق

دلیل صادرات گسترده یا کمبود  اگر قیمت میگو در بازار باال است، به: معدنی قیمت میگو را تابع عرضه و تقاضا دانست و تأکید کرد

 .ایم، این موضوع طبیعی است تولید نیست، بلکه چون هنوز به پیک برداشت نرسیده

دور بازار هدف میگو صادراتی بوده است و تنها شش درصد میگوی تولیدی در داخل به مصرف های  از گذشته: وی اظهار داشت

با توجه به کم شدن تولید جهانی میگو، رغبت خریداران به انواع ایرانی آن رو به افزایش بوده و : معدنی همچنین گفت.رسد می

ده میگو رقم باالیی نیست، بلکه در حدی است که با سودی ش قیمت تمام: وی در پایان افزود.قراردادها نیز در حال انعقاد است

 ./شده مناسبی نصیب تولیدکنندگان شود منطقی، قیمت تمام

/news/fa/ir.iana.www//:http08566D%/9% 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/34566/%D9%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

16۳ 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  رصدی صادرات مروارید سیاهرصدی صادرات مروارید سیاهدد  2121کاهش کاهش 

براساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .درصد کاهش یافته است 03خاویار در مقایسه با سال گذشته 

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی ا خبرنگارارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو ب

براساس آمار گمرک در چهار ماهه نخست سال جاری : در خصوص وضعیت صادرات خاویار اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .درصد کاهش یافته است 03اویار در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات خ

 53شود که میزان صادرات با  بینی می تا پایان سال پیش: وی با بیان اینکه میزان صادرات در پایان سال را باید مبنا قراردهیم، گفت

 .کیلو برسد 533درصد افزایش به نسبت سال گذشته به باالی هزار و  63الی 

میزان صادرات در چند ماه نخست سال را نباید مالک ارزیابی عملکرد قرار دهیم چرا که براساس فعالیت : ادقاسمی ادامه د

 .تولیدکنندگان و رصد مزارع افزایش تولید و به دنبال آن صادرات پیش بینی شده است

افزایش تولید خاویار تنها : ول افزودمدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در خصوص برنامه های افزایش عملکرد محص

 .حاصل دسترنج تولیدکنندگان بوده و در این خصوص هیچ حمایتی از سوی سازمان شیالت صورت نگرفته است

بینی  با توجه به مزارع فعال موجود پیش: مزراع کوچک و بزرگ خاویار در کشور وجود دارد، تصریح کرد 43وی با بیان اینکه 

  .کیلو خاویار تولید شود 533زار و شود که امسال ه می

/news/fa/ir.yjc.www//:http5767367A%DA%/9%D4% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  !!اقتصاد مقاومتی همراه است؟اقتصاد مقاومتی همراه است؟  اهدافاهدافآیا تولید تیالپیا با آیا تولید تیالپیا با 

 .شناسان کشاورزی بر این باورند تولید ماهی تیالپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی مغایرت داردکار

زها ماهی تیالپیا در سبد غذایی این رو اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

خانوار جا خوش کرده است و این امر موجب شده تا ساالنه میلیون ها دالر صرف واردات این محصول شود در حالی که که امکان 

 البته در میان واردات باالی این نوع ماهی اصرار و پافشاری سازمان شیالت موجب شده تا.تولید آن در مناطق کویری وجود دارد

مزرعه سرپوشیده انجام شود تا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ازخروج ارز برای  63صورت پایلوت در   تولید تیالپیا به

حسن صالحی رئیس سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی .سفره های ایرانی جلوگیری شود  واردات این مهمان ناخوانده به

در خصوص وضعیت واردات تیالپیا اظهار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار 

مزرعه سرپوشیده بافق تحت نظارت  63براساس تفاهنامه ای که با سازمان محیط زیست بسته شده، قرار است این ماهی در :داشت

  .سازمان به صورت تک جنسی تولید شود

تیالپیا رقیب قزل آال نیست چرا که مصرف : وی در پاسخ به این سوال که تیالپیا رقیب قزل آال در بازار داخل می شود، گفت

 . کنندگان تیالپیا با قزل آال متفاوت هستند

هزارتنی قزل آال در  683با وجود تولید ساالنه : یگاه را در بازار مصرف داخل دارد، بیان کردصالحی با بیان اینکه قزل آال بهترین جا

 .هزارتنی تیالپیا، رقابت برای فروش این دوماهی منتفی است 63داخل و واردات 

 تولید کنندگان ماهی به افزایش کیفیت توجه کنند

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی ر گفتگو با خبرنگار همچنین حسین عبدالحی معاون آبزی پروری سازمان شیالت د 

اال همانند پرورش دهندگان قزل :با بیان اینکه رقم تولید قزل آال با واردات تیالپیا قابل رقابت نیست، گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .چینی ها باید روی عرضه محصوالت کار کنند تا بتوانند محصولی با کیفیت به بازار عرضه نمایند

این ماهی در سبد غذایی خانوار با استقبال زیادی روبرو شده :وی به ضرورت افزایش رونق ماهی تیالپیا نیز اشاره کردو افزود

 .ن باال بردن تولید این محصول ،به تنوع و کیفیت آن نیز بابد توجه کننداست،بنابراین تولید کنندگان این محصول نیز ضم

 قزل آال با تولید تیال پیا نابود می شود 

اقتصادی وه گر صنعت، تجارت و کشاورزیارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

از این رو نباید با : بیان اینکه تیالپیا از جمله ماهیانی است که از ارزش غذایی پایینی برخوردار است، گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

  . خسارت وارد کنیم حمایت از تولید این محصول به پرورش دهندگان قزل آال 

از این رو در راستای : نین با اتقاد از اینکه تولید تیالپیا در چارچوب اهداف اقتصادی نیز به شمار نمی رود، اظهارداشتوی همچ

 .اقتصادی دارند، در اولویت تولید قرار گیرد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باید محصوالتی که صرفه 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5754664D%/4%A4%DB%4%C 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است ؟چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است ؟

 .تن ماهی زینتی وارد کشور شده است 66ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از  5بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به  5بر اساس آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارخب به گزارش

وارد کشور شده  4،684،957،844و ارزش ریالی  469،784 به ارزش دالری   تن ماهی زینتی 66مرداد ماه سال جاری، بیش از 

و ارزش ریالی  648،503کیلو گرم و به ارزش دالری  037تن و  5طبق این آمار بیشترین حجم واردات از کشور مالزی با .است

و ارزش  648،503کیلوگرم به ارزش دالری  534تن و 0  بوده است و پس از آن بیشترین آمار واردات از تایلند با 0،644،967،067

 .بوده است 0،644،967،067ریالی 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 4،056 036،495،793 033 اندونزی 6

 60،658 860،676،466 555 تایلند 6

 83،569 6،645،564،460 4،674 مالزی 6

 65،488 843،376،004 6،563 اندونزی 4

 49،337 479،046,387 434 تایلند 4

 08،646 6،305،408،606 448 مالزی 4

 66،050 897،373،345 835 اندونزی 0

 06،609 964،460،945 6،487 تایلند 0

 44،568 464،853،487 6،408 مالزی 0

 5،833 665،966،033 93 اندونزی 8

 48،959 765،675،868 494 تایلند 8

 46،066 650،668،646 583 مالزی 8
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http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5783773/%DA%86%D9%87-%D9%85%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

172 
 

 شیالت
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  طعم دارتنقالت جدید ایرانیها طعم دارتنقالت جدید ایرانیها   خشکخشکماهی کیلکای ماهی کیلکای 

شکده تحقیقات آبزی پروری کشور از تولید تنقالت خشک شیالتی از ماهی قائم مقام بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوه -ایرنا -انزلی

 . کیلکای دریای خزر در این مرکز خبر داد

ماهی کیلکا از نظر دارا بودن میزان پروتئین و اسیدهای چرب :قربان زارع گشتی روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار کرد 

 . ستبسیار با ارزش ا 0غیر اشباع امگا 

به منظور افزایش میزان مصرف انسانی این ماهی در جامعه بخصوص برای قشر جوان و نوجوان، برای نخستین : وی خاطرنشان کرد 

 . بار کیلکای خشک طعم دار در بخش تحقیقات فراوری آبزیان پژوهشکده تولید شد

سایر تنقالت معمول در صنایع غذایی کشور، ماندگاری بسیار  زارع ، از مزایای این محصول را عالوه بر ارزش غذایی باال در مقایسه با

 . خوب در دمای معمولی محیط عنوان کرد

در این تحقیق چهار نوع محصول به صورت کیلکای خشک طعم دار نمکی ، کیلکای خشک طعم دار سرکه ای ، : وی تصریح کرد 

 .  لید شده استکیلکای خشک با طعم سس گوجه فرنگی و کیلکای خشک با طعم خردل تو

به گفته وی این محصول در سطح نیمه صنعتی تولید شده و در صورت سفارش برای بخش خصوصی کشور آماده تولید در سطح 

این محصول مورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گرفته و از نظر ذائقه پسندی برای ذائقه : زارع خاطرنشان کرد.  صنعتی است

با توجه به قیمت پایین ماهی : هزار تن کیلکا در گیالن گفت  03تا  45با اشاره به صید ساالنه بین وی .  داخل کشور مناسب است

 .  کیلکا محصول نهایی تولید شده به صورت تنقالت خشک غذایی از قیمت پایینی برخوردار است

پودر ماهی برای خوراک طیور می  درصد ماهی کیلکا به مصرف غیر انسانی و تولیداتی نظیر 93در حال حاضر حدود : وی افزود

 . رسد در حالی که ارزش غذایی این ماهی بسیار باال و قیمت آن مناسب است

با انجام این فرآوری امکان قرار : قائم مقام بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری کشور در خاتمه گفت 

 .  ا در سبد روزانه مردم بوجود آمده استگرفتن حجم زیادی از ماهی مفید و با ارزش کیلک

 .  به گزارش ایرنا، ماهی کیلکا یکی از مهم ترین انواع ماهی های دریای خزر بشمار می رود

سرشار از پروتئین، ویتامین و کلسیم ( گرم 63تا  7سانتی متر و وزن 63تا  7به طول متوسط )ماهی کیلکا با جثه بسیار کوچک 

 . ماهی کیلکا آنچووی ، چشم درشت و ماهی کیلکا معمولی در دریای خزر گزارش شده است تاکنون سه گونه.  است

 . ماهی کیلکا در طول روز به صورت گله متراکم یافت می شود و با تاریک شدن هوا پراکنده می گردند

عقیب گله های ماهی کیلکا را انجام فرمانده شناورهای صید کیلکا قبل از تاریک شدن هوا با استفاده از دستگاه ماهی یاب عملیات ت

از آن جایی که ماهی کیلکا در عمق معینی زندگی می کند؛ در نتیجه برای صید آن ها المپ الکتریکی باید مستقیماً در . می دهد

 . عمقی قرار بگیرد که ماهیان در آن عمق به سر می برند

 . مانند به دام می افتند ماهیان به دنبال نور المپ حرکت می کنند و توسط تورهای قیفی

کیلوگرم است ، ماهی کیلکا علی رغم جثه کوچک خود، از نظر ارزش و  033تا  433به طور معمول میزان صید در هر نوبت بین 

 . ترکیب مواد غذایی در ردیف مابقی ماهی ها و حتی در بعضی از موارد نسبت به گوشت قرمز دارای مزیت و برتری بیشتری است
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افتتاح شد ، هدف از ایجاد این مرکز معرفی تکنولوژی نوین فرآوری ماهی و سایر  6046تحقیقات فرآوری آبزیان سال مرکز ملی 

آبزیان در ایران است، در این مرکز بطور خاص برنامه های تحقیق و ترویج تکنولوژی فرآوری های نوین و بسته بندی ماهی و 

 . ان صنایع در نظرگرفته شده استهمچنین روشهای کنترل کیفیت و آموزش به صاحب

این مرکز با برخورداری از پیشرفته ترین خطوط تولید، آزمایشگاههای تخصصی و با بهره مندی از توان علمی و فنی متخصصان و 

 کارشناسان صاحب نام کشور به عنوان یکی از مراکز تابعه موسسه تحقیقات شیالت ایران سازماندهی شده و تحت نظارت و مدیریت

 . این موسسه خدمات علمی و فنی خود را ارائه می کند

/News/fa/ir.irna.www//:http44408084/ 
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 شیالت
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

تن انواع تن انواع   ۸54۸54هزار و هزار و   2525صادرات صادرات / / امسالامسال  میلیون دالری تراز تجاری شیالت در پنج ماهه ابتداییمیلیون دالری تراز تجاری شیالت در پنج ماهه ابتدایی  2424افزایش افزایش 

  کیلوگرم خاویار پرورشی ایرانیکیلوگرم خاویار پرورشی ایرانی  411411صادرات صادرات / / آبزیآبزی

تن از انواع آبزی تراز تجاری شیالت در مقایسه با مدت مشابه گذشته از  448هزار و  04طی پنج ماهه ابتدایی امسال با صادرات 

 .میلیون دالری برخوردار شد 08ارزش 

تن از انواع آبزی تراز تجاری شیالت در مقایسه با مدت مشابه  ۸54هزار و  25سال با صادرات طی پنج ماهه ابتدایی ام

 .میلیون دالری برخوردار شد 24گذشته از ارزش 

طی پنج ماهه ابتدایی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت

 .میلیون دالر صادر شد 95آال و انواع ماهی جنوب به ارزش تقریبی  آبی، قزل تن انواع آبزیان پرورشی گرم 448هزار و  04امسال، 

درصدی  06درصدی و از لحاظ ارزشی از رشد  56این مقدار از آبزیان صادرشده از لحاظ وزنی از رشد : عیسی گلشاهی افزود

درصد  409یزان صادرات بعد از انواع ماهیان، مربوط به خوراک آبزیان است که بیشترین م: وی خاطرنشان کرد.برخوردار است

 .نسبت به سال گذشته از لحاظ وزنی رشد داشته است

عنوان تاجر در صادرات خوراک آبزیان در  در سال گذشته که ایران به: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران ادامه داد

میلیون دالر  0.5تن و ارزش  885هزار و  هزار تن صادر شد؛ در حالی که امسال این رقم به سه ت، یکبازارهای جهانی حضور داش

این مقدار میگوی : تن برشمرد و تصریح کرد 83هزار و  گلشاهی سهم میگو در صادرات پنج ماهه نخست امسال را یک.رسیده است

 .موجودی میگو و صادرات در فصل صید به این رقم رسیده است علت کاهش میلیون دالر دارد و به 8.5صادرشده ارزشی معادل 

کیلوگرم خاویار  833طی مدت فوق : وی صادرات انواع دیگر آبزیان را مربوط به ماهیان زینتی و انواع دیگر برشمرد و یادآور شد

ک، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، پرورشی صادر شد و کشورهای هدف محصوالت آبزی شامل چین، ویتنام، امارات، عمان، روسیه، بلژی

 .لبنان و عراق هستند

 گذاری در حوزه آبزیان ایرانی افزایش تقاضا برای سرمایه

تراز تجاری در بخش آبزیان : مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران از مثبت شدن تراز تجاری آبزیان خبر داد و تأکید کرد

 .زایش داشته استمیلیون دالر اف 08از لحاظ دالری حدود 

افتاد، در حالی که امسال طی پنج ماه شاهد  در سنوات گذشته رشد تراز تجاری در نیمه دوم سال اتفاق می: گلشاهی اظهار داشت

ترین دالیل مثبت شدن  گذاری در حوزه آبزیان یکی از مهم افزایش تقاضا برای سرمایه: وی در پایان گفت.این تغییر مثبت هستیم

 ./ای نزدیک باشیم رود شاهد روند صعودی آن در آینده است که امید میتراز تجاری 

/news/fa/ir.iana.www//:http08696D%/4%A7%D9%46%D4%B4%D4%A 
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  ((نیشکرنیشکر/ / چغندر چغندر ))شکر شکر 
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

  هزار تن عرضه شکر در بورسهزار تن عرضه شکر در بورس  214214هزارتن از هزارتن از   052052فروش فروش / / تومان باشدتومان باشد  51115111شکر باید شکر باید   فروشیفروشی  قیمت عمدهقیمت عمده
هزار تن  633هزار تن آن فروش رفت و  645هزار تن شکر در بورس کاال عرضه شده که  038: معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت 

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  حسن عباسی معروفان در گفت. ها عرضه شده است نیز خارج از بورس به کارخانه

هزار تومان  0مورد آخرین وضعیت بازار شکر و قیمت این محصول که وزارت جهاد کشاورزی قول داده بود با افزایش عرضه به زیر 

سر گذاشتیم، تا حدی که از  صرف شکر در کشور را پشتهای پرم ماه گذشته و از خرداد ماه ماه 0در : کاهش یابد، اظهار داشت

  .هزار تن شکر وارد بازار شده و به فروش رسیده است 480محل موجودی انبارها و نیز از محل واردات 

 011هزار تن آن را فروختیم و  052هزار تن شکر در بورس عرضه شده که  214 :وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

 .اند، عرضه شده است هایی که نیاز داشته ج از بورس به کارخانههزار تن نیز خار

اما تقاضا کمتر از : است، تصریح کرد تیر ماه آغاز شده 64معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه عرضه شکر در بورس کاال از 

 .دهد که کمبودی در کشور برای شکر نیست عرضه بوده و این نشان می

فروشی  کیلویی باید در عمده 53های  ای در کیسه کر هم این توضیح را داد که اکنون قیمت فروش شکر فلهوی در مورد قیمت ش

 .ونقل باید به این رقم برسد کنیم که با احتساب هزینه حمل تومان عرضه می 4543تومان باشد، چرا که ما آن را در بورس  4633

شود، نیز  هزار تومان در نقاط مختلف پایتخت عرضه می 0033در بازار  عباسی معروفان در پاسخ به اینکه پس چرا شکر اکنون

هزار تومان عرضه کنند و ما موضوع را به  0فروشی شکر را زیر  های خرده اگر چه این موضوع به ما ربطی ندارد، اما باید مغازه: گفت

 .ایم که بررسی کنند های ذیربط اعالم کرده تعزیرات حکومتی و اتحادیه

گویند  ها شکسته شود، اما برخی می شهریور آغاز شده و باید قیمت 4مضاف بر آنکه توزیع شکر داخلی در بازار از : فه کردوی اضا

اند و تا اتمام انبارها باید برای  فروشان شکر را با قیمت باالتری خریداری کرده علت پایین نیامدن قیمت شکر آن است که خرده

 .پایین آمدن قیمت صبر کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953647333855 
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 شکر
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

  هزار تومان است هزار تومان است   22فروشی شکر فروشی شکر   قیمت عمدهقیمت عمده/ / شودشود  شکر ارزان میشکر ارزان می
 53های  بیان اینکه با احتساب هزینه حمل و تخلیه قیمت هر کیلوگرم شکر در بستهرئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با 

 . شود با آغاز تولید داخلی، شکر به زودی ارزان می: هزار تومان است، گفت 0ها  فروشی کیلویی در عمده

هزار  4تا  543هزار و  4عرضه شکر در بورس کاال با قیمت : گفت ی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار اقتصادی  محمد آقاطاهر در گفت

  .یابد گیرد که با توجه به کرایه و هزینه تخلیه بار این قیمت برای عمده فروش افزایش می تومان صورت می 645و 

 4633بار، خرید هر کیلو شکر بیش از بنابراین با توجه به هزینه تخلیه و کرایه : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران افزود

 .شود ها تمام می فروشی تومان برای عمده

هزار تومان  0ها به قیمت  فروشی  کیلویی در عمده 53های  های مذکور هر کیلو شکر در کیسه با احتساب هزینه: وی اظهار داشت

حتی اگر هم عرضه در تناژ کم صورت گیرد، : شود، گفت یآقا طاهر با بیان اینکه خرید در بورس در تناژ باال انجام م .شود  عرضه می

  . با توجه به پرداخت مالیات خرید از بورس برای خریدار خرد صرفه اقتصادی ندارد

ها بصورت  فروش امیدوارم با این کار خرده: وی در مورد اعالم آمادگی بورس کاال برای عرضه حتی یک تن شکر به متقاضیان گفت

  .االی مورد نیاز خود را از بورس کاال تهیه کنند و قیمت شکر کاهش یابدمستقیم بتوانند ک

کاهش قیمت شکر در روزهای اخیر : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بیان با اشاره به آغاز تولید داخلی شکر بیان داشت

 .وار هستیمناشی از تولیدات داخلی بوده و با تداوم تولید به کاهش قیمت این محصول امید

نزدیک شدن به قیمت مصوب با دسترس بودن : پذیر نیست، گفت آقا طاهر با تأکید بر اینکه کاهش قیمت به صورت دستوری امکان

  .پذیر است و کافی بودن شکر در بازار امکان

درصد سود و  65و ها براساس قیمت خرید از عمده فروشی به اضافه هزینه حمل  فروشی قیمت شکر در خرده: وی اظهار داشت 

  .شود کیلویی انجام می 53گرمی هر کیسه شکر  033تا  633محاسبه کسر 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http60953644333646 
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 شکر
 ایرنا 2761661۱۳5 :تاریخ خبر

  آذربایجان غربی آذربایجان غربی   کارانکارانچغندرچغندرحسرت حسرت 

چغندر کاران آذربایجان غربی که رنج کاشت محصول را از پاییز تا تابستان متحمل می شوند، در سال زراعی جاری  -ایرنا -ارومیه

 . نیز مثل سال گذشته موفق به دریافت به موقع و کامل مطالبات خود نشده و حسرت به دل دریافت پول محصول خود ماندند

برنگار ایرنا، امسال نیز کشاورزان چغندرکار استان آذربایجان غربی موفق به دریافت به موقع قیمت محصول خود به گزارش خ

نشدند و این مشکل تنها شامل کشاورزان منطقه خاصی از استان نبوده و تمامی چغندرکاران این خطه از این موضوع گالیه مند 

خانه های تولیدی و صنعتی عظیم است و این امر بخش اعظمی از جمعیت استان آذربایجان غربی استانی مرزی و فاقد کار.هستند

هزار نفر بهره بردار را به سمت کشاورزی سوق داده است که تعداد کثیری از این جمعیت به کشت محصول چغندر قند  405شامل 

زیر کشت استان به کشت چغندر قند  هزار هکتار سطح اراضی 433هزار هکتار از مجموع  06تا  44ساالنه حدود .مشغول هستند

کاشت این محصول در نواحی مرکز و جنوب استان نهاینه شده و کشاورزان با آن الفت گرفته اند، به گونه ای که . اختصاص می یابد

 . آذربایجان غربی رتبه نخست در تولید چغندر قند و شکر در کشور را دارد

موقع بهای چغندر قند تولیدی کشاورزان، این قشر را با مشکل جدی مواجه کرده  با این حال در سالهای اخیر پرداخت نشدن به

گفته می شود نداشتن بازار فروش محصوالت کشاورزی و کمبود نقدینگی کارخانه ها از مشکالت فراروی کشاورزان چغندر . است

ین زمینه برداشته و تعیین نرخ پایه خرید، در هر چند که در این میان دولت با خرید تضمینی گامهای مثبتی در ا. کار استان است

ماهیت خود سیاست و اقدامی ارزنده به شمار می آید، اما برخی بی برنامگی ها و نبود نظارت دقیق و کافی در این زمینه، مشکالت 

 . بداساسی فراروی کشاورزان ایجاد کرده است که همت جهاد کشاورزی و مشارکت مردم محلی را برای رفع آن می طل

در سیاست و اقدامات خرید تضمینی، وجوه خرید محصوالت باید به صورت نقدی و به موقع پرداخت شود، اما بسیاری از کشاورزان، 

 . پس از فروش محصوالت خود به ویژه چغندر قند و گندم با مشکالت عدیده ای در دریافت مطالبات خود رو به رو می شوند

 . فصل برداشت چغندر قند فرا رسیده، تداوم دارد این مشکل امسال نیز تا کنون که

علت این تاخیر در پرداخت کمبود نقدینگی است و ما : رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت

 . شرمنده کشاورزان در این زمینه هستیم و عذرخواهی می کنیم

میلیارد ریال بوده ولی  033ی کل چغندر خریداری شده در استان چهار هزار و سال گذشته بها: اسمعیل کریم زاده بیان کرد

 . میلیارد ریال از دی ماه سال قبل به چغندرکاران استان بدهکارند 63کارخانه های قند آذربایجان غربی، 

 . ت نیز فرا رسیده استهزار هکتار چغندر قند بوده که کشت شده و فصل برداش 47امسال سطح زیر کشت ابالغی : وی بیان کرد

با وجود توصیه های مسئوالن استان مبنی بر کاهش سطح زیر کشت، کشاورزان آزاد کار این قانون نانوشته را زیر : کریم زاده افزود

زان امسال ممنوعیت انعقاد قرارداد خرید چغندر قند کارخانجات قند خارج از استان از کشاور: کریم زاده اظهار کرد. پا گذاشته اند

داخل استان و کاهش سطح تولید چغندرقند برقرار شده و به پیشنهاد ستاد احیای دریاچه ارومیه طبق مصوبه هیات وزیران از 

 . رسیده ایم( همراه با آزادکاری)هکتار 06به  6096هزار هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در سال  04میزان 

 . الگوی کشت مناسب با شرایط آب و هوایی و وضعیت استان است تدبیر ما برای رفع این مشکل ارائه: وی بیان کرد

کارخانه ها محور تعیین کننده در : محمدرئوف سپهرالدین مدیر خانه کشاورز آذربایجان غربی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت
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 . نحوه کار کشاورزان در آذربایجان غربی هستند

د تا کارخانه ها محور نباشند و کشاورزان در یک نظام اجباری، برده کارخانه ها نباشند تعاون روستایی باید کمک کن: وی اظهار کرد

 . و اختیار خود را به دست کارخانه ها نسپارند

اگر دولت از کشاورزان حمایت و دفاع نکند و اهرم فشاری بر روی کارخانه ها نباشد، : مدیر خانه کشاورز آذربایجان غربی بیان کرد

 . د فشار را تحمل کنندکشاورزان بای

چغندر قند بیشترین میزان درآمد را برای کشاورزان و استان آذربایجان غربی با توجه به رکود موجود در بازار استان : وی اظهار کرد

 . دارد و به علت اجبار در خرید تضمینی، فرد مجبور است تا محصول خود را تنها به کارخانه ها تحویل دهد

انگور، سیب و چغندر و میوه های هسته دار عمده محصوالت استان هستند که کشاورزان می توانند در ازای : کردسپهرالدین اضافه 

کشت آنها اندک سودی داشته باشند که متاسفانه به دالیل مختلف از جمله رکود بازار داخلی و خارجی و نیز عدم حمایت بهینه 

 . دولت با مشکل مواجه هستند

د تشکل منسجمی برای کشاورزان در بخش تولید چغندر قند، برخالف کارخانه دارها که یک دست و دارای نبو: وی اظهار کرد

تشکلهای صنفی هستند، به اجبار کشاورزان را به سمت کارخانه ها و جستجوی واسطه ای حتی برای خرید محصولشان توسط 

ل اینکه با کارخانه ها قرارداد بسته اند، مجبورند تا محصول خود کشاورزان نیز به دلی: وی اضافه کرد. کارخانه ها هدایت کرده است

سال گذشته خروج چغندر قند در فصل خرید از استان ممنوع اعالم شد و امسال : سپهرالدین افزود.را به کارخانه ها تحویل دهند

تی به دنبال واسطه برای تحویل به نیز این روال تداوم داشته و به علت ممنوع اعالم شدن خروج محصول از استان، کشاورزان ح

 . موقع محصول خود هستند

پارسال که خروج چغندر از استان ممنوع شد، با اعتراض شدید و متضرر شدن کشاورزان مواجه شدیم که در نهایت با : وی بیان کرد

رج شده و به کارخانه های هزار تن چغندر قند از استان خا 033موافقت دولت اجازه داده شد که در فاصله ای بسیار کوتاه 

 . استانهای اصفهان، قزوین و خراسان شمالی و نیز شهرستان پارس آباد مغان ارسال شود

شهریورماه جلسه ای تشکیل داد که در این جلسه دکتر کالنتری  60امسال دوباره ستاد احیای دریاچه ارومیه در : سپهرالدین گفت

ان تاکید کرد ولی این بار کارخانه های قند استان موظف شدند تا محصول مازاد استان دوباره بر جلوگیری از خروج محصول از است

 . را نیز خریداری کنند تا چغندرکاران متضرر نشوند و این میزان محصول به وسیله کارخانه ها به استانهای دیگر منتقل شود

 .اد احیا متقبل شده استهزینه حمل چغندر قند ارسالی به سایر استانها را نیز ست: وی بیان کرد

ما برای کشت چغندر با فردی خارج از استان قرار داد : قنبر رضایی چغندر کار ارومیه ای نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت

 . داشتیم، چون آنها پول محصول را زودتر و نقد پرداخت می کنند

ستان، کارخانه داران به بهانه کمبود نقدینگی از پرداخت قیمت خرید در عقد قرارداد و همکاری با کارخانه های داخل ا: وی افزود

تضمینی خودداری می کنند و جهاد کشاورزی هم مدعی است که کارخانه ها طمع زیادی دارند و کمبود نقدینگی بهانه ای بیش 

شرایط و زیرساختهای منطقه دولت، قبل از تصویب و اجرای سیاست های خود در عرصه کشاورزی به : این کشاورز افزود. نیست

 . هم توجه کند و بدون معیشت جایگزین برای ما برنامه ریزی های یک شبه را به اجرا نگذارد

علت بروز مشکل در پرداخت بهای خرید تضمینی : غالمعلی قنبری رئیس کارخانه قند نقده نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت
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 . بودن قیمت چغندر و شکر در بازار استمحصول چغندر قند استان، نامتعارف 

 . هر سال قیمت خرید تضمینی چغندر قند افزایش می یابد در حالی که قیمت شکر ثابت است: وی اظهار کرد

افزایش قیمت تضمینی خرید هر ساله بدون افزایش قیمت شکر موجب فلج شدن کارخانه ها، تشویق کشاورزان : قنبری اضافه کرد

 . ند در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تضعیف خاک و مواجه شدن مزارع با بیماریها و آفت های مختلف می شودبه کاشت چغندر ق

کارخانه های قند اگر بازار مطلوبی برای فروش نداشته باشند و نیز یارانه شان به موقع پرداخت نشود، نمی توانند طلب : وی گفت

 . کشاورزان را پرداخت کنند

فانه امسال هم دولت به جای یارانه نقدی، اقدام به تحویل شکر خام به کارخانه ها کرده است و مشکل را نباید متاس: قنبری گفت

 . تنها به گردن کارخانه های قند انداخت

انتظار می رود امسال با کوتاه شدن دست داللها از بازار چغندر قند استان آذربایجان غربی و افزایش قیمت شکر، بهای چغندر 

 .یلی به کارخانه های داخل استان به موقع پرداخت شودتحو

هزار تن محصول چغندر  733به گزارش ایرنا ، هم اکنون پنج کارخانه قند در استان آذربایجان غربی فعال است که یک میلیون و 

 .درصد تولید این محصول در کشور را فرآوری می کنند 06قند معادل 

 .درصد تولید کشور را استحصال می کند 06تن شکر معادل هزار  483آذربایجان غربی ساالنه 

/News/fa/ir.irna.www//:http44400686/. 
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  هاها  شیر و فراوردهشیر و فراورده
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای / / م شدم شدات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهررامکان صادامکان صاد

  اتحادیه اروپا با کمک رومانیاتحادیه اروپا با کمک رومانی

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی از امکان صادرات محصوالت لبنی تا سقف یک میلیون تن به اروپا خبر داد

ک معاون وزیر جهاد کشاورزی از فراهم شدن تسهیالت تازه امکان صادرات بیشتر محصوالت لبنی ایران تا سقف ی

 .میلیون تن به اروپا خبر داد

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید وزیر کشاورزی رومانی از یک دامداری در پیشوای ورامین که 

ه که صادرات با حضرو هیأت رومانیایی در ایران، امکانی فراهم شد: وگو با خبرنگار ایانا گفت متعلق به شهریار صفاری است، در گفت

 .هزار تنی شیر به اروپا تا سقف یک میلیون تن افزایش یابد 633

ضمن اینکه . تواند یک مزیت برای کشور ما تلقی شود این موضوع می: حسن رکنی، با اشاره به بازار نیم میلیارد نفری اروپا افزود

 .عنوان پلی ارتباطی عمل کند ه اروپا بهوزیر کشاورزی رومانی نیز وعده داد که در ایجاد ارتباط ایران با اتحادی

ها پیشنهاد دادند که در برنامه مشترک با ایران و تطبیق استانداردهای محصوالت لبنی ما با اروپا هیأتی  به گفته وی، رومانیایی

های  درصد هزینه 43 ضمن اینکه تا. تری در اروپا پیدا کند های ایرانی جایگاه بهتر و رفیع تشکیل دهند تا در این مسیر فراورده

 .مربوط به استانداردسازی لبنیات را آنها بر عهده خواهند گرفت

هیأت رومانیایی، روز نخست نشست مشترکی با وزیر جهاد کشاورزی و همچنین هیأت : معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

ترین دامداری  البرز بازدید کردند و امروز هم یکی از بزرگهمچنین دیروز از یکی از مراکز تولید ژن در استان . تجاری ایرانی داشتند

 .های کشور در شهرستان پیشوای ورامین را از نزدیک دیدند

این سفر برای آنها بسیار جذاب بود و مشاهده دستاوردهای ایران به لحاظ تکنولوژی، فناوری و ظرفیت تولید، آنها : رکنی ادامه داد

ضمن اینکه به غیر از لبنیات، . شدت استقبال کردند ن از همکاری با ایران برای اتصال به بازار اروپا بهبنابرای. را به وجد آورده بود

 .های دامی فراهم است امکان مراودات تجاری گوشت قرمز، آبزیان و دیگر نهاده

مللی دست یافت، اما برای رقابت در ال توان به راحتی به سطح استانداردهای بین برای حضور در بازار اروپا اگرچه می: وی معتقد است

طور که کشورهای اروپایی از  های بعد ادامه دهیم؛ درست همان های مشوق صادراتی را برای سال قیمت، ممکن است الزم باشد بسته

در پذیری  های جهانی را رصد کرده و مطابق با آن انعطاف صورت مستمر قیمت کنند؛ بنابراین باید به صادرات خود حمایت می

 .ها را در دستور کار قرار دهیم برنامه

هزار  494در پنج ماهه نخست امسال، : شود، تصریح کرد هزار تن محصوالت لبنی به اروپا صادر می 633رکنی با بیان اینکه ساالنه 

 .بینی صادرات ما را محقق کرد درصد از پیش 53تن از این محصوالت به کشورهای مختلف صادر شد که 

چنینی به هیچ عنوان یک طرفه نیست و ما نیز همانند دیگر کشورها باید منافع خود را نیز در  سفرهای این: ن تأکید کردوی در پایا

های گذشته به رومانی صادر شده بود، امکان  ها که در سال در همین راستا محصوالتی مانند چرم و برخی آالیش. نظر بگیریم
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های دامی به ایران  تواند در تأمین برخی نهاده رومانی نیز می. درات پسته و خرما نیز باز استافزایش دارد و در کنار آن راه برای صا

 ./کمک کند

 تصاویر متعلق است به بازدید پیش از ظهر امروز وزیر کشاورزی رومانی از دامداری صفاری در پیشوای ورامین: توضیح

 شاهپرک خالقیان: عکس

/news/fa/ir.iana.www//:http08776D%/4%A7%D9%45%A%DA9%D4% 
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  صادرات و وارداتصادرات و واردات
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  9292درصدی صادرات محصوالت کشاورزی در پنج ماهه نخست سال درصدی صادرات محصوالت کشاورزی در پنج ماهه نخست سال   0505افزایش افزایش 

هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  084میلیون دالر، 794هزار تن محصوالت باغی به ارزش  865در پنج ماه نخست امسال،

 .میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است 846هزار تن محصوالت زراعی به ارزش  449میلیون دالر و یک میلیون و  586

درات بخش کشاورزی در پنج ماهه نخست امسال صا: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . هزار تن رسیده است ۸1درصد افزایش به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از دو میلیون و  05با 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اعالم این خبر، ارزش صادرات محصوالت 

 .میلیون دالر عنوان کرد 944اورزی را یک میلیارد و کش

درصد از کل ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی در مدت  63.66درصد از کل وزن و  8.66این میزان صادرات معادل سهم : وی افزود

 .یاد شده را شامل می شود

 66.4مربوط به زیر بخش های زراعی با سهم  به گفته بخشنده در این مدت،بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی

 .درصد بوده است 66.7درصد و دام و طیور  69.9درصد، باغی 

درصد، دام و  86.6به لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور نیز به زیر بخش باغی با سهم : وی ادامه داد

 .درصد تعلق دارد 45.4درصد و زراعی با سهم  44.0طیور 

هزار تن محصوالت باغی به ارزش   865در پنج ماه نخست امسال،: عاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفتم

هزار تن محصوالت زراعی به  449میلیون دالر و یک میلیون و  586هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  084میلیون دالر، 794

 .کشور صادر شده است میلیون دالر به خارج از 846ارزش 

تن محصوالت شیالتی به ارزش  573هزار و  44در این مدت : بخشنده در مورد صادرات شیالتی در پنج ماهه نخست امسال گفت

 .هزار دالر از کشور صادر شده است 863میلیون و  46

میلیون دالر، رب  443ا پوست با پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ ارزشی شامل پسته ب:معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .میلیون دالر بوده است 76میلیون دالر و ماست  70میلیون دالر،هندوانه  78میلیون دالر،مغز پسته  74گوجه فرنگی با 

وی در همین حال پنج قلم عمده وارداتی محصوالت کشاورزی را در این مدت به لحاظ وزنی شامل ذرت دامی، لوبیای سویا، سایر 

 .ت دانه به جز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده عنوان کردبه صور

/news/fa/ir.iana.www//:http08564D%/4%A7%D9% 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/34562/%D8%A7%D9%25


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

18۱ 
 

 صادرات و واردات
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای / / امکان صادرات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهم شدامکان صادرات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهم شد

  اتحادیه اروپا با کمک رومانیاتحادیه اروپا با کمک رومانی

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی از امکان صادرات محصوالت لبنی تا سقف یک میلیون تن به اروپا خبر داد

ن تسهیالت تازه امکان صادرات بیشتر محصوالت لبنی ایران تا سقف یک معاون وزیر جهاد کشاورزی از فراهم شد

 .میلیون تن به اروپا خبر داد

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید وزیر کشاورزی رومانی از یک دامداری در پیشوای ورامین که 

با حضرو هیأت رومانیایی در ایران، امکانی فراهم شده که صادرات : ر ایانا گفتوگو با خبرنگا متعلق به شهریار صفاری است، در گفت

 .هزار تنی شیر به اروپا تا سقف یک میلیون تن افزایش یابد 633

ضمن اینکه . تواند یک مزیت برای کشور ما تلقی شود این موضوع می: حسن رکنی، با اشاره به بازار نیم میلیارد نفری اروپا افزود

 .عنوان پلی ارتباطی عمل کند شاورزی رومانی نیز وعده داد که در ایجاد ارتباط ایران با اتحادیه اروپا بهوزیر ک

ها پیشنهاد دادند که در برنامه مشترک با ایران و تطبیق استانداردهای محصوالت لبنی ما با اروپا هیأتی  به گفته وی، رومانیایی

های  درصد هزینه 43ضمن اینکه تا . تری در اروپا پیدا کند ایرانی جایگاه بهتر و رفیعهای  تشکیل دهند تا در این مسیر فراورده

 .مربوط به استانداردسازی لبنیات را آنها بر عهده خواهند گرفت

هیأت رومانیایی، روز نخست نشست مشترکی با وزیر جهاد کشاورزی و همچنین هیأت : معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

ترین دامداری  همچنین دیروز از یکی از مراکز تولید ژن در استان البرز بازدید کردند و امروز هم یکی از بزرگ. یرانی داشتندتجاری ا

 .های کشور در شهرستان پیشوای ورامین را از نزدیک دیدند

لوژی، فناوری و ظرفیت تولید، آنها این سفر برای آنها بسیار جذاب بود و مشاهده دستاوردهای ایران به لحاظ تکنو: رکنی ادامه داد

ضمن اینکه به غیر از لبنیات، . شدت استقبال کردند بنابراین از همکاری با ایران برای اتصال به بازار اروپا به. را به وجد آورده بود

 .های دامی فراهم است امکان مراودات تجاری گوشت قرمز، آبزیان و دیگر نهاده

المللی دست یافت، اما برای رقابت در  توان به راحتی به سطح استانداردهای بین بازار اروپا اگرچه میبرای حضور در : وی معتقد است

طور که کشورهای اروپایی از  های بعد ادامه دهیم؛ درست همان های مشوق صادراتی را برای سال قیمت، ممکن است الزم باشد بسته

پذیری در  های جهانی را رصد کرده و مطابق با آن انعطاف مستمر قیمت صورت کنند؛ بنابراین باید به صادرات خود حمایت می

 .ها را در دستور کار قرار دهیم برنامه

هزار  494در پنج ماهه نخست امسال، : شود، تصریح کرد هزار تن محصوالت لبنی به اروپا صادر می 633رکنی با بیان اینکه ساالنه 

 .بینی صادرات ما را محقق کرد درصد از پیش 53ر شد که تن از این محصوالت به کشورهای مختلف صاد

چنینی به هیچ عنوان یک طرفه نیست و ما نیز همانند دیگر کشورها باید منافع خود را نیز در  سفرهای این: وی در پایان تأکید کرد

مانی صادر شده بود، امکان های گذشته به رو ها که در سال در همین راستا محصوالتی مانند چرم و برخی آالیش. نظر بگیریم
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های دامی به ایران  تواند در تأمین برخی نهاده رومانی نیز می. افزایش دارد و در کنار آن راه برای صادرات پسته و خرما نیز باز است

 ./کمک کند

 ورامین تصاویر متعلق است به بازدید پیش از ظهر امروز وزیر کشاورزی رومانی از دامداری صفاری در پیشوای: توضیح

 شاهپرک خالقیان: عکس

/news/fa/ir.iana.www//:http08776D%/4%A7%D9%45%A%DA9%D4% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  هاها  روسروسکرفس ایرانی سر سفره کرفس ایرانی سر سفره 

 .تن کرفس از کشور صادر شده است 04، بیش از 95ماه منتهی به مرداد سال  5طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مرداد  5طبق آمار گمرک در   ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است کرفس  تن   04، بیش از 95سال 

 .بوده است 080،860،049 و ارزش ریالی آن 66،047گفتنی است که ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده استاین صادرات به کشورهای آذربایجان،عراق،کویت ، عمان و روسیه  الزم به ذکر است که 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 211 01،۸97،011 5،100 آذربایجان 0

 0،۸21 21،11۸،721 2،111 افغانستان 0

 400 05،447،022 5،5۸۸ عمان 0

 27۸ 00،420،۸۸۸ ۸12 آذربایجان 5

 2،751 005،791،251 2،011 عراق 5

 515 7،941،704 0،424 عمان 5

 4۸0 04،404،0۸4 0،212 آذربایجان 2

 0،۸21 22،9۸0،111 2،111 افغانستان 2

 0،111 21،099،۸14 2،211 فدراسیون روسیه 2

 552 1،۸19،521 0،059 کویت 4

 791 54،411،954 4،4۸9 کویت 2

  

/news/fa/ir.yjc.www//:http3905744A%DA%/9%D4 
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 صادرات و واردات
 1۲:1۱ - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  شود؟شود؟  گوشت گوزن مهمان سفره ایرانیان میگوشت گوزن مهمان سفره ایرانیان می/ / واردات گوشت گوساله از روسیه با اما و اگرواردات گوشت گوساله از روسیه با اما و اگر

 .واردات گوشت گوساله از روسیه نیازمند بررسی دقیق پروتکل های بهداشتی است

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمان سازمان دامپزشکی در گفتگو با خبرنگار مسعود هاشم زاده معاونت تشخیص و مدیر در

ه از مسکو واردات گوشت گوسال: در خصوص واردات گوشت گوساله از روسیه اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

نیازمند بررسی های گوناگون است وطبق قوانین بهداشتی باید الشه گوساله، استاندارد فضای کشتارگاه، نوع ذبح و بسته بندی ها  

 .مورد کارشناسی قرار گیرد تا مجوز واردات اخذ شود

 .ت تولیدات داخل تاثیر گذاردواردات گوشت می تواند در کاهش قیم: گوشت بر قیمت داخلی گفت وی در خصوص تاثیر واردات 

 کمبود گوشت قرمز در داخل شایعه ای بیش نیست 

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسین نعمتی رئیس هئیت مدیره اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

سوء مدیریت  در حال حاضر برای تولید گوشت قرمز در کشور مشکلی نداریم، تنها در برخی مواقع : گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .کمبودهایی را در بازار ایجاد می کند

ایعات تالش می کنند تا این افراد با ایجاد جو سازی و ش: وی با بیان اینکه برخی افراد سودجو منفعتشان در واردات است گفت

 .گوشت را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کنند مجوز واردات 

شرکت های روسی در خواست صادرات گوشت قرمز و گوزن به ایران را مطرح کرده اند که به دنبال :نعمتی در پایان اظهارداشت 

 .روسیه وجود دارد شایعاتی مبنی بر کمبود گوشت قرمز در داخل احتمال واردات گوشت از

/news/fa/ir.yjc.www//:http5748687D%/9%44%D4%A7%D4%B6% 
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 صادرات و واردات

  ایرنا 2761661۱۳5 :خبر

  ل ل کشور در پنج ماهه نخست امساکشور در پنج ماهه نخست امسا  غذاییغذاییمیلیون دالری صنایع میلیون دالری صنایع   ۸21۸21صادرات صادرات 

در پنج ماه نخست امسال صادرات : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت -ایرنا -تهران

 . میلیون دالر رسیده است 851مواد غذایی ایران به رقم 

بازدید از نمایشگاه های بین  به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج در حاشیه

میلیون دالر صادرات، بیشترین میزان  456فرآورده های لبنی با : المللی شیرینی وشکالت و شیر و صنایع لبنی و آشامیدنی گفت

، میلیون دالر 674صادرات صنایع غذایی تا پایان مردادماه امسال را به خود اختصاص داده است و پس از آن، شیرینی و شکالت با 

میلیون دالر  77گروه سوم شامل محصوالت تولیدی از جمله رب گوجه فرنگی بود که : وی ادامه داد.در رده بعدی قرار دارند

میلیون دالر به ثبت رسیده و  73صادرات را از آن خود کرده و در صادرات گروه چهارم که انواع کمپوت و کنسرو را شامل می شود 

 4خسروتاج با بیان اینکه آمارها نشان می دهند نسبت به مدت مشابه پارسال در این بخش فقط .است بقیه نیز متعلق به سایر اقالم

یکی از مهمترین دالیل این موضوع، افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی بود که قدرت : درصد رشد داشته ایم، افزود

 .ست و ما اکنون بر مدیریت هزینه در این بخش تمرکز کرده ایمرقابتی بنگاه های ایرانی را در سطح جهانی کاهش داده ا

: خسروتاج در ادامه به ابراز رضایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان حاضر در نمایشگاه کنونی از فضای پسابرجام اشاره کرد و گفت

ب شده و زمینه بازاریابی های همه حاضران معتقدند که شرایط ایجاد شده برای توسعه همکاری با کشورهای خارجی بسیار مناس

 .جدید جهانی برای محصوالت و کاالهای ایرانی فراهم است

وی با بیان اینکه به دلیل تحریم ها، عمده محصوالت لبنی ایران به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، کشورهای آسیای 

م در شرایط جدید به نقاط مختلف جهان صادرات داشته باید بتوانی: میانه، قفقاز و برخی کشورهای عربی صادر می شد، گفت

 663امروز بازار صنایع غذایی به ویژه در بخش شیرینی و شکالت در سطح جهان ساالنه : رئیس سازمان توسعه تجارت افزود.باشیم

 .میلیارد دالر است

کشور عمده مصرف کننده شیرینی و  9 وی کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، چین، روسیه، انگلیس، ژاپن، مکزیک و بزریل را

 .ایران باید برای صادرات محصوالت خود به آنها برنامه داشته باشد: شکالت در جهان برشمرد و گفت

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در چند محور اساسی می تواند به صادرکنندگان کمک کند، تقویت بنگاه های تولیدی و 

 .کردن آنها را از جمله برنامه های سازمان متبوع خود اعالم کردصادراتی و بین المللی 

واحد صنعتی در زمینه های  6633به گزارش ایرنا، هفته گذشته دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اعالم کرد که 

 .وصی هدایت می شوددرصد واحدهای توسط را بخش خص 95شیرینی، شکالت، تافی، کیک و بیسکوییت در کشور فعال است که 

 4رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز ظرفیت اسمی صنعت شیرینی و شکالت ایران را 

 .هزار تن در سال اعالم کرده بود 533میلیون و 

 صادرکنندگان باید سلیقه بازارهای هدف را بشناسند** 

 .ال باید سلیقه بازارهای هدف خود را بشناسند و خود را برای آن بازار آماده کنندصادرکنندگان کا: خسروتاج اضافه کرد

باید در بخش بازاریابی و شناخت بازار، بنگاه ها را : وی به مشکالت بسته بندی در کاالها و محصوالت ایرانی نیز اشاره کرد و گفت
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 .هانی، آنها در مسیر خودکفا شدن حرکت می کنندتقویت کرد، به طور قطع پس از ورود این بنگاه ها به بازارهای ج

نمایشگاه یکی از : قائم مقام وزیر صنعت یکی از الزمه های توسعه صادرات غیرنفتی را استفاده از ابزار نمایشگاهی بیان کرد و گفت

ارتباط رودررو در نهایت منجر به بهترین ابزارهای بازاریابی است زیرا در آن خریدار و فروشنده با هم ارتباط برقرار می کنند و این 

 .جلب اعتماد مشتری می شود

فضای استاندارد یعنی محلی : وی در ادامه بر لزوم برپایی نمایشگاه در کشور در سایت های نمایشگاهی استاندارد تاکید کرد و افزود

 .یشگاه طراحی شده باشدکه غرفه دار و بازدیدکننده از آن ابراز رضایت کنند و به خوبی و در راستای اهداف نما

سازمان توسعه تجارت همسو با توسعه : خسروتاج با تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در راه اندازی نمایشگاه در شهر آفتاب گفت

صنعت نمایشگاهی با این مجموعه همکاری خواهد کرد؛ به مسئوالن شهر آفتاب تاکید کرده ایم که همه برنامه های نمایشگاهی 

سوی سازمان تایید خواهد شد اما برنامه هایشان با سیاست های شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران هماهنگ باشد آنان از 

 .تا غرفه داران و بازدیدکنندگان در مورد برگزاری نمایشگاه ها دچار سردرگمی نشوند

در این میان فضای محل : للی تهران، اظهار داشتخسروتاج با تاکید بر هم افزایی میان شهر آفتاب و شرکت نمایشگاه های بین الم

دائمی نمایشگاه بین المللی تهران می تواند برای نمایشگاه های تخصصی و کوچکتر مورد استفاده قرار گیرد و فضای نمایشگاهی 

 .شهر آفتاب به محل برگزاری نمایشگاه های بزرگ تبدیل شود

 نمایشگاه های فصلی فروش برگزار نمی شود** 

ما همچنان سیاست های سابق را دنبال می : در ادامه درباره برگزار شدن یا نشدن نمایشگاه های فصلی در کشور نیز گفتوی 

کنیم، اما نمایشگاه زمانی می توانند با بازار رقابت کند که از نظر قیمت، شرایط بهتری را برای مشتریان فراهم کند؛ امروز با توجه 

 .های تولیدی بیش از میزان تقاضاست، برگزاری نمایشگاه منطقی نیستبه اینکه میزان عرضه بنگاه 

اکنون مشکل ما در بخش فروش و بازاریابی است به این دلیل که عرضه بیشتر از تقاضاست؛ در شرایطی که : خسروتاج افزود

به استان ها ابالغ کرده ایم پس واحدهای صنفی مازاد عرضه دارند، برگزاری نمایشگاه های فروش سیاست عقالیی نیست، از این رو 

 .از دیدن نیاز بازار و سایر استانداردهای برگزاری نمایشگاه در صورت تایید شورای تامین استان، اقدام به برگزاری نمایشگاه کنند

ادامه وی با بیان اینکه سیاست ما تشویق واحدهای صنفی برای حراج یا فروش فوق العاده محصوالتشان در شرایط کنونی است، 

از طرف دیگر، فقط استان هایی می توانند چنین نمایشگاه هایی برگزار کنند که فضای استاندارد داشته باشند و بتوانند سایر : داد

 .استانداردهای برگزاری یک نمایشگاه مطلوب را رعایت کنند

 63: ه بین المللی تهران به پارک، گفترییس سازمان توسعه تجارت در ادامه در واکنش به برخی شایعات درباره تبدیل نمایشگا

هکتار از اراضی محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران فضای سبز است و بیشتر بازدیدکنندگان نمایشگاه تهران، به  93درصد از 

 .چند دلیل که یکی از آنها جذابیت استفاده از فضای سبز این مکان است به آنجا مراجعه می کنند

در سال های پس از انقالب، حتی یک متر فضای اضافه در این محل ساخته نشده است و همواره تاکید بر : وی خاطرنشان ساخت

این بوده که فضای سبز این منطقه حفظ شود و ما نیز معتقدیم که نمایشگاه تهران عالوه بر کاربری نمایشگاهی، فضای سبزی برای 

 .نشاط بازیدکنندگان است

محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران در سطح ملی و بین المللی : ن و تجارت در پایان اضافه کردقائم مقام وزیر صنعت، معد
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به عنوان یکی از بهترین فضاهای نمایشگاهی معرفی شده و اکنون سیاست ما این است که در * «یوفی»فعالیت می کند و از سوی 

 .استفاده و نمایشگاه های بزرگتر به شهر آفتاب منتقل شود فضای پساتحریم از این فضا برای برپایی نمایشگاه های کوچک

تاسیس شد و دفتر آن برای  6936به عنوان یک انجمن غیرانتفاعی براساس قانون فرانسه مصوب اول ژوئیه ( UFI) یوفی* 

 43للی بود و بعدها در در ابتدا نام آن اتحادیه نمایشگاه های بین الم. میالدی در میالن گشایش یافت 6945نخستین بار در سال 

اکنون دفتر اصلی یوفی در . تغییر یافت( انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی)« یوفی»در جلسه عمومی قاهره، نام آن به  4330اکتبر 

 .پاریس است
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 واردات و صادرات
 ایرنا 2661661۱۳5 :تاریخ خبر

  گوشت گوزن قطبی سر سفره ایرانی گوشت گوزن قطبی سر سفره ایرانی 

در جریان مذاکرات هیات های کشاورزی روسیه و جهادکشاورزی ایران در مسکو موضوع اجرای برنامه ارسال  -ایرنا  -مسکو 

 . محموله های گوشت گوزن قطبی به ایران بررسی شد

ت هیات ایرانی به سرپرستی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنعتی به گزارش ایرنا، در مذاکرا

 .با سرگئی لوین معاون وزیر کشاورزی روسیه، برنامه ریزی برای مذاکرات در زمینه صدور گوشت گوزن قطبی به ایران مطرح شد

 .برای همکاری در این بخش در دستور کار و مذاکره دو کشور قرار گرفت این برنامه پس از اعالم آمادگی و ابراز عالقه ایران

در چارچوب روال کاری صادرات فرآورده های دامی بین روسیه و ایران، باید شرایط دو طرف از جمله رعایت استانداردهای 

له های دامی این حیوان مورد توافق بهداشتی و سالمت دام و همچنین موازین شرعی تهیه گوشت از گوزن های آزاد یا استفاده از گ

همچنین در جریان این مذاکرات، ادامه بررسی موضوع صادرات ماهی سالمون از روسیه به ایران و به صورت متقابل قزل .قرار گیرد

 .االی پرورشی از ایران مورد توافق قرار گرفت

ساله از روسیه به ایران، هیات کشاورزی این کشور در جریان مذاکرات مسکو با اشاره به برنامه رفع موانع صادرات گوشت گو

خواستار فراهم آوردن امکان ارسال محموله های گوشت گوسفندی نیز شد که هیات ایرانی برای بررسی این موضوع و مراحل آن 

 .اعالم آمادگی کرد

ولتی و بخش خصوصی روسیه در هیات وزارت جهاد و کشاورزی ایران که در جریان مذاکرات سه روزه خود با هیات های مختف د

 .باره گسترش روابط بازرگانی این حوزه مذاکره کرد، امروز به سفر خود پایان داد

هزار گوزن رها بویژه در مناطق سیبری دارد که  733روسیه با برخورداری از سرزمین های گسترده مجاور قطب شمال، حدود 

 .دبیشترین شمار این حیوان در یک کشور به شمار می رو

گله های انبوه گوزن در طول دو ماه از سال از شمال به مناطق جنوبی مهاجرت می کنند که شکار براساس قوانین و مقررات به 

 .صورت کنترل شده در این مدت اجرا می شود

الشه،  براساس ارزیابی ها، گوشت گوزن در صورت سالمت حیوان و تائید در مراحل ارزیابی بهداشتی پیش از صادرات و عرضه

 .ارزش برابر غذایی و حتی بیشتر نسبت به دام های پرورشی دارد و همچنین لذیذتر است

از سوی دیگر با توجه به اینکه گوزن به صورت طبیعی و بیشتر در فضای باز یا رها نگهداری می شود بر خالف دیگر دام ها هزینه 

 .پرورش و نگهداری زیر سقفی ندارد

/News/fa/ir.irna.www//:http44404046/ 
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 صادرات و واردات

 ایرنا 2661661۱۳5 :تاریخ خبر

  درصدی صادرات سبزیجات به روسیه درصدی صادرات سبزیجات به روسیه 7171افزایشافزایش

از سال جاری در مذاکرات هیات های کشاورزی روسیه و ایران، اعالم شد که شرکت های ایرانی توانسته اند از آغ -ایرنا  -مسکو 

 . درصد سهم خود را در صادرات سبزیجات به روسیه افزایش دهند 71نسبت به مدت مشابه سال قبل 

به گزارش ایرنا، در مذاکرات سه روزه هیات ایرانی به سرپرستی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی 

 . مکاری های دو کشور و همچنین صادرات متقابل در این حوزه بررسی شدو صنعتی با هیات های روسی، برنامه های ه

در نشست مهرفرد و سرگئی لوین معاون وزیر کشاورزی روسیه که روز جمعه برگزار شد، دامنه های مختلف همکاری، وضعیت 

 .کنونی، ارتقای روابط و همچنین عرصه های نو در این بخش مورد مذاکره قرار گرفت

واردات سبزیجات از ایران در ماههای : عضو هیات روسی و رئیس شورای سبزیجات روسیه در این نشست اعالم کرد سرگئی کوزلو

درصد خیار بازار مصرف  53درصد بیشتر شده است و هم اکنون  73گذشته از سال جاری میالدی نسبت به دوره مشابه قبل 

 .ار تن سبزیجات از ایران به روسیه وارد شده استهز 53وی گفت که سال گذشته .روسیه از ایران وارد می شود

درصد صادرات ایران به روسیه محصوالت کشاورزی و نیمی از صادرات این کشور به  75در این مذاکرات اعالم شد، بیش از 

 .باشد جمهوری اسالمی نیز مربوط به همین بخش است که نشانه وجود توانمندی های فراوان برای بهره برداری های بیشتر می

دو هیات همچنین با اشاره به اینکه روابط اقتصادی هم سطح روابط عالی سیاسی نیست و باید در چارچوب تاکید سران تحرک 

الزم دراین بخش شکل گیرد، بر ضرورت حل مشکالت ساختاری بین بخش های خصوصی دو کشور برای ایجاد ارتباط بیشتر تاکید 

وع صادرات گوشت قرمز از روسیه به ایران، رفع موانع قبلی در این زمینه و برنامه توافق برای همچنین در این مذاکرات، موض.کردند

 .صادرات ماهی سالمون به روسیه بررسی شد

از سوی دیگر، با توجه به فعالیت چندین شرکت ایرانی صادر کننده محصوالت لبنی به روسیه، درخواست افزایش مجوز در این 

صدور گوشت منجمد، چوب و غله به ایران، کشت فراسرزمینی ایران، رعایت استانداردهای و پروتکل های  برنامه.زمینه ارائه شد

بهداشتی و سالمت اقالم و کاالهای صادراتی بین دو کشور، نهاده های دامی، روغن خام و کنجاله سویا نیز در این نشست مورد 

شعبه نیز در مذاکره با قائم مقام وزارت  6333س فایو روسیه با هیات عالی فروشگاه های زنجیره ای ایک.بررسی قرار گرفت

جهادکشاورزی برای انعقاد قراردادهای بلندمدت با هدف عرضه تولیدات ایرانی به ویژه میوه و سبزی تازه در شعبه های این 

الت در ایران شد تا با تنظیم این شرکت خواستار دریافت برنامه زمانی کشت، برداشت و عرضه محصو. فروشگاه اعالم آمادگی کرد

قراردادهای بلندمدت و برنامه ریزی تقویم واردات هفتگی و تولیدات تازه، امکان فروش میوه های ایرانی در شعبه های هزار گانه 

ای هیات جهاد کشاورزی ایران با هدف انجام مذاکرات گسترده در این حوزه با طرف های روسی از جمله بر. ایکس فایو فراهم شود

 . افزایش همکاری های بازرگانی به مسکو سفر کرده است

قراردادها و توافق های دو سال گذشته مسکو و تهران برای گسترش همکاری بخش های خصوصی بویژه در حوزه بازرگانی از جمله 

ی را به این کشور باز کرده صادرات سبزیجات تازه و محصوالت باغی به عنوان نیاز اول روسیه، مسیر صادرات انبوه میوه های ایران

اکنون کیوی، سبزیجات تازه، انواع فلفل دلمه، هندوانه، کلم و کلم بروکلی از پر حجم ترین اقالم صادراتی ایران به روسیه به . است

 که در بسیاری از« اوشان»شمار می رود که افزون بر توزیع در بازارهای محلی، توسط فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مانند 
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 . شهرهای این کشور و دیگر کشورهای جهان نمایندگی دارد، عرضه می شود

میلیون نفری خود را  687روسیه به علت موقعیت جغرافیایی و سردسیری بسیاری از مناطق، بخش اصلی نیازهای جمعیت حدود 

ش قیمت ها می شود، اما با توجه در این بخش از خارج و حتی کشورهای بسیار دور دست تامین می کند که این مساله سبب افزای

به نزدیکی با ایران و وجود مسیرهای کوتاه ترکیبی آبی زمینی از خزر و همچنین هوایی، اقالم صادراتی ایرانی با بهای کمتری 

از سوی دیگر، ایران و روسیه چندی پیش در تهران قرارداد گذرگاه سبز گمرکی را امضا کردند که بر اساس آن . عرضه می شود

برای تامین نیازهای روزانه میوه و سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و آبزیان این کشور، ساده سازی مقررات گمرکی برای صادر 

 . کنندگان ایرانی اجرا خواهد شد

/News/fa/ir.irna.www//:http44404467/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  28یک شنبه 

  ای را چه کسانی وارد کردند؟ای را چه کسانی وارد کردند؟  آفت قرنطینهآفت قرنطینه5151//شدشد  ترتر  پیچیدهپیچیدهکالف واردات کالف واردات 

ای به کشور خبر می دهند که بازار فرافکنی  آفت قرنطینه 43مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در حالی از ورود حدود  <کشاورزی

 .ای داغ است های قرنطینه چگونگی ورود این آفات و بیماریدرباره   و دوگانه گویی

ای همراه با این  های قرنطینه ترین عواقب واردات و قاچاق محصوالت کشاورزی، ورود آفات و بیماری ترین و مهم کننده نگران

کرده است و ساالنه میلیاردها ای که در حال حاضر دردسرهای زیادی برای دولت و کشاورزان ایجاد  ها به کشور است؛ مساله محموله

 .شود ها هزینه می تومان برای کنترل این آفات و بیماری

ای از طریق واردات وارد کشور شده است که از جمله  نوع آفت قرنطینه 43تا  65 به گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون 

های جاروک و  بیماری خرما، کرم ساقه خوار برنج و  ای، سوسک حنایی مگس میوه زیتون، مگس مدیترانه توان به  آنها می

هایی که به گفته کارشناسان امکان ریشه کن کردن و نابودی آنها وجود ندارد و تنها کاری که  آفات و بیماری گرینینگ اشاره کرد؛ 

 .های هنگفت است توان انجام داد کنترل این آفات با صرف هزینه می

ای موجب ورود این آفتهای پردردسر و پرهزینه به کشور شده است، برخی  های قرنطینه نظارتدر حالی که برخی معتقدند ضعف 

ای از طریق قاچاق محصوالت کشاورزی، وارد کشور شده و امکان ورود  های قرنطینه گویند که آفات و بیماری مسئوالن دولتی می

 .آنها از طریق مبادی رسمی وجود ندارد

 ورزی و کنترل آفاتفرایند واردات محصوالت کشا

ای از طریق واردات رسمی وارد  های قرنطینه با بیان اینکه آفات و بیماری در این زمینه مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات

گیرند و دارای گواهی  شوند، مورد نظارت قرار می هایی که به شکل رسمی وارد کشور می محموله: کشور نشده است، اظهارداشت

 .کند گیاهی از کشور مبدا هستند که این گواهی، سالمت آنها را تایید میبهداشت 

برداری کرده،  عالوه بر این همکاران ما در گمرکات، ضمن بررسی گواهی بهداشت گیاهی، از خود محموله نیز نمونه: وی اضافه کرد

نداشته باشد، به آن محموله اجازه ترخیص  دهند و در صورتی که مشکلی وجود ها را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می نمونه

دسته  8های گیاهی وارداتی از نظر قرنطینه گیاهی به  مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه محموله.دهند می

بسیار ناچیز است  ها دسته اول، صرفا مشمول بازرسی هستند چراکه احتمال آلودگی آنها به آفات و بیماری: شوند، افزود تقسیم می

شوند که مشخص شود محموله همان کاالیی که اظهار شده است، باشد و  ها در گمرکات به این دلیل بازرسی می و این محموله

 .کاالی دیگری را جای آن وارد نکنند

گیاهی کشور مبدا را ها گواهی بهداشت  این محموله دهند؛  های با ریسک کم تشکیل می دسته دوم را محموله: آهنگران ادامه داد

 .الزم دارند و خطرشان کمی از دسته اول بیشتر است

ها همراه آنها وجود دارد اما آفاتی که  هایی با ریسک متوسط عنوان کرد که خطر ورود آفات و بیماری وی دسته سوم را نیز محموله

 .ها وارد شوند، ریسک زیادی ندارند توانند همراه با این محموله می
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های مذکور اعمال  خواهیم برخی موازین بهداشتی گیاهی را روی محموله در این موارد ما از کشور مبدا می : مسئول افزوداین مقام 

 .کنیم محموله با فالن ماده شیمیایی حتما ضدعفونی شود کند بعنوان مثال درخواست می

 گمرک اجازه ورود دارند 4های پرریسک تنها از  محموله

ها فوق العاده برای کشور خطرناک هستند  این محموله: های با ریسک زیاد هستند، گفت که دسته چهارم محمولهآهنگران با بیان این

 .دهیم ها، میزان این خطر را کاهش می و ما با استفاده از برخی روش

ایران خطرناک هستند تست،  های وارداتی را از نظر آفاتی که برای خواهیم محموله در این موارد ما از کشور مبدا می: وی ادامه داد

 .هاست بررسی و در گواهی بهداشت گیاهی قید کنند که محموله عاری از این آفات و بیماری

کنیم که حتما ضدعفونی  عالوه بر این محصوالتی مانند بذور، گندم گیاهی و مواردی از این دست را اعالم می: آهنگران اضافه کرد

 .شوند تا مطمئن شویم که سالم هستند

های با ریسک زیاد، دقت نظر زیادی الزم دارد،  مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با تاکید بر اینکه واردات محموله

ها را به محض ورود به این  بازرسان قرنطینه گیاهی ما در کلیه گمرکات مستقر هستند و ماموران گمرک محموله : اظهارداشت

 .کنند ها را بررسی و نتایج را به گمرک اعالم می نیز محمولهدهند که آنان  بازرسان ارجاع می

شود و از همه گمرکات به آنان اجازه ورود  های با ریسک زیاد از گمرکات تخصصی انجام می آهنگران با بیان اینکه واردات محموله

های با  رکی هستند که محمولهدرحال حاضر تنها دو گم( ره)گمرک شهریار و گمرک فرودگاه امام خمینی: شود، گفت داده نمی

 .ریسک باال از آنجا اجازه ورود به کشور را دارند

 .هایی معرفی کرد که ریسک فوق العاده باالیی دارند وی پیاز گیاه، قلمه، نهال و گیاهان زینتی را از جمله محموله

مرکات تخصصی نمونه برداری و در آزمایشگاه های وارداتی در گ مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه محموله

قانون حفظ  64ای داشته باشند، طبق ماده  ها آلودگی قرنطینه اگر این محموله: شوند، گفت مرجع سازمان حفظ نباتات بررسی می

 .شوند نباتات امحا شده و یا به کشور مبدا بازگردانده می

ای نباشد و ما مطمئن باشیم که با ضدعفونی کردن، این آلودگی حذف  نهممکن است آلودگی گیاهان، قرنطی: آهنگران ادامه داد

شود و اگر آلودگی حذف شده باشد محموله فوق  که در این صورت محموله ضدعفونی و سپس مجددا نمونه برداری می خواهد شد 

ای منتقل  های قرنطینه به گلخانه بعد از آن، محموله: مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات افزود.ترخیص موقت خواهد شد

 .ای نیز مکانی کامال ایزوله است که امکان ورود و خروج آفات از آن وجود ندارد شود، گلخانه قرنطینه می

ای از محموله مورد تست قرار گرفته نه  ای این است که فقط نمونه های قرنطینه دلیل انتقال محموله به گلخانه: آهنگران ادامه داد

وی با بیان اینکه فردی که قصد انجام واردات دارد باید طبق شرایط و ضوابط سازمان حفظ نباتات کشور، قبل از واردات .همه آن

کنند و درصورت تایید آن، مجوز واردات برای  همکاران ما این گلخانه را بازرسی می: ای کند، گفت اقدام به احداث چنین گلخانه

بسته به نوع گیاه و ریسک آفاتی که ممکن است : کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات افزودمدیر .شود کاالی مورد نظر صادر می

 .سال به طول بینجامد 4ماند و گاهی نیز ممکن است این دوران  همراه آن باشد، محموله بین یک ماه تا یک سال داخل گلخانه می

لخانه این است که برخی عوامل بیماری زا دوره کمون دارند و مدتی ها به گ یکی دیگر از دالیل انتقال محموله: آهنگران اظهارداشت

 .کشد تا گیاه عالیم بیماری را بروز دهد طول می
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 .ها، محموله ترخیص قطعی خواهد شد به آفات و بیماری به گفته وی با سپری شدن این دوره و مشخص شدن عدم آلودگی گیاه 

ها  این میوه: نکه واردات میوه جز نارگیل، انبه، موز و آناناس به کشور ممنوع است، گفتآهنگران درباره واردات میوه نیز با بیان ای

 .های خاصی را در این زمینه انجام دهند خواهیم ضدعفونی های با ریسک متوسط هستند و ما از کشورهای مبدا می جزو محموله

: ها، انبه از ریسک باالتری برخوردار است، افزود ن این میوهمدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه در میا

هایی در این زمینه وجود دارد که ما در حال  شود البته در هندوستان نیز متقاضی درحال حاضر این میوه از پاکستان وارد کشور می

 .بررسی این موضوع و تحلیل خطر آن هستیم

عالوه بر این ساالنه یکبار بازرسان :ها را ضدعفونی کند، ادامه داد خواهیم این محموله آهنگران با بیان اینکه ما از کشور پاکستان می

و جلساتی با مسئوالن حفظ نباتات پاکستان برگزار  بررسی  های ضدعفونی کننده این کشور را  ما با سفر به پاکستان، شرکت

یران انبه صادر کنند که توسط کارشناسان ما تایید شده توانند به ا ای می های ضد عفونی کننده کنند ضمن اینکه فقط شرکت می

 65شرکت ضدعفونی کننده برای این منظور به ما معرفی شده بود که از میان آنها تقریبا  45باشند بعنوان مثال سال گذشته 

 .شرکت مورد تایید قرار گرفتند و باقی حذف شدند

 ؟!دو روی یک سکه سیاه؛ قاچاق یا واردات رسمی

هایی که این آفات را  محموله: ای از راه واردات غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده است، گفت اشاره به اینکه آفات قرنطینهوی با 

 .اند های بهداشتی عبور نکرده اند از کانال همراه خود آورده

ده و ساالنه صدها میلیاردها ای به کشور، مشکالت زیادی برای کشاورزان بوجود آم آفت قرنطینه 43 طی سالهای گذشته با ورود 

این آفات پردردسر و پرهزینه حتی اگر از راه واردات غیرمجاز و قاچاق به کشور وارد شده  شود؛  تومان خسارت متوجه آنها می

های خطرناک محصوالت  غفلتی که سبب شده آفات و بیماری ها از انجام مسئولیتهایشان دارد؛  باشد، نشان از غفلت دستگاه

شان و دولت را با هزینه های سربار  ی، بسیاری از کشاورزان را با صدها میلیون تومان بدهی و برباد رفتن سرمایه های زندگیکشاورز

 .ای مواجه کند ناشی از اقدامات مقابله

ه اعتقاد روی دیگر این سکه آن است که ب البته سخنان مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات یک روی این سکه سیاه است؛ 

های قرنطینه ای، نه از طریق واردات محصوالت قاچاق  آفات و بیماری اندرکاران حوزه کشاورزی،  بسیاری از کارشناسان و دست

 .بلکه از طریق واردات رسمی محصوالت کشاورزی وارد کشور شده و آتش به جان محصوالت کشاورزی زده است

هایی بزرگ که همراه خود آفات  گنجد که محموله در باور کسی نمی: گفت خصوص مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در این

 .های اصلی کشور، وارد کرد را بتوان از جایی جز دروازه کشاورزی را وارد کشور کرده و به جان محصوالت داخلی انداختند، 

های مربوطه مدام توپ را به زمین  دستگاه: دهای مربوطه در این زمینه انتقاد کرد و افزو محمدرضا شعبانی از اقدامات دستگاه

عیسی کالنتری، وزیر اسبق  .شود ما امیدی به متوقف شدن این پدیده شوم نداشته باشیم اندازند و همین باعث می یکدیگر می

 .شود بنده اعتقاد ندارم که میوه به صورت قاچاق وارد کشور می: کشاورزی هم در این زمینه به مهر گفت

گیرد یا  این واردات یا با مجوز جهادکشاورزی انجام می: شود، افزود می اینکه واردات میوه از مرزهای رسمی انجام  وی با بیان

 .تر از دولت هستند و دولت قادر به جلوگیری از آن نیست کنند که قوی هایی این کار را می ارگان
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روغن از مرزها به صورت قاچاق وارد شوند، اما میوه را  برنج و ممکن است کاالهایی مانند : وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد

 .کند چرا که این محصوالت به شدت فساد پذیر هستند قاچاقچی وارد کشور نمی

ها وارد کرد،  توان را از طریق کوه کالنتری با اشاره به اینکه میوه باید در کانتینر سردخانه دار وارد شود و این محصوالت را نمی

 .شود یوه از مرزهای رسمی مانند مرز بازرگان، بندرعباس، چابهار، قصر شیرین وخرمشهر انجام میواردات م: گفت

 .توان قاچاق تلقی کرد شود نمی کاالیی را هم که از مرز رسمی وارد می: وی تاکید کرد

 ای با واردات کدام محصوالت آمدند؟ آفات قرنطینه

ها به کشور در دسترس نیست و درباره  از منشا ورود تمام این آفات و بیماری با وجود تمام این مسائل، اطالعات چندان دقیقی

 .برخی از آنها نیز اطالعات کمی وجود دارد

ای به کشور را مورد اشاره قرار  های قرنطینه مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات منشا پیدایش برخی از این آفات و بیماری

 .مام این آفات از راه واردات غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده استداد و بازهم تاکید کرد که ت

 مگس میوه زیتون با واردات زیتون خام آمد

در آن : وارد کشور شد، اظهارداشت 45زیتون خام در سال  آهنگران با بیان اینکه آفت مگس میوه زیتون از طریق واردات قاچاق 

 0ارد کشور شد که این آفت را نیز با خود آورد و درحال حاضر آفت مذکور در زمان چند محموله زیتون خام به صورت قاچاق و

 .استان قزوین، زنجان و گیالن هر سال دردسر آفرین است

کشاورزان و دولت برای تهیه و تامین مواد : آهنگران با اشاره به اینکه مقابله با آفت مذکور ساالنه میلیاردها تومان هزینه دارد، افزود

 .کنند های میلیاردی می کنترل این آفت هزینهو وسایل 

در حال حاضر احتمال دارد این آفت در باغات رها شده، خسارت ایجاد کند اما در نقاط دیگر تحت کنترل است : وی اضافه کرد

 .ضمن اینکه کنترل آن نیاز به اعتبارات میلیاردی دارد

خیر، چنین : ه آیا امکان دارد آفت مذکور به کلی نابود شود؟ پاسخ دادمدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات به این پرسش ک

 .توان آن را کنترل کرد تا مساحت آلودگی کمتر شود امکانی وجود ندارد، این آفت ریشه کن نخواهد شد فقط می

  ای های غربی با مگس مدیترانه سال اخیر استان 4درگیری 

های  برخی ازاستان: ی خواند که همراه با قاچاق میوه وارد کشور شده است و ادامه دادای را از دیگر آفات آهنگران مگس مدیترانه

کنند؛ آفت مگس  سال است که با این آفت دست و پنجه نرم می 4غربی کشور مانند کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی حدود 

 .ی غربی شده استها از طریق واردات غیرمجاز و قاچاق وارد استان 90ای از سال  مدیترانه

 .به گفته این مقام مسئول، آفت مذکور پیش از آن ، تنها در استان مازندران وجود داشته است

به دلیل اینکه آفت مذکور تحت : سال بود که این آفت در استان مازندران وجود داشت، گفت 03تا  43آهنگران با بیان اینکه حدود 

 .نکرد های دیگر شیوع پیدا کنترل بود، در استان

های کنترل این آفت نیز میلیاردی است  هزینه: وی با اشاره به اینکه علت پیدایش این آفت در مازندران نیز قاچاق بوده است، افزود

 .توان پیدا کرد که این مگس به آن خسارت وارد نکند و محصولی را نمی
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این آفت در استان : نیز گفت ( سرخرطومی حنایی خرما)مدیر کل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات درباره سوسک حنایی خرما  

 .سیستان و بلوچستان وجود دارد که سطح آلودگی آن در دست کنترل است

افتد به همین دلیل همکاران ما به  آید و می گیرد، یکسال بعد از پا در می نخلی که مورد حمله این سوسک قرار می: آهنگران افزود

 .کنند تا آفت از بین برود و نتواند درون نخل را پوچ و تهی کند را قرص گذاری می محض آلودگی یک نخل، فورا آن

ممکن است یک باغدار سیستانی : وی با اشاره به واردات قاچاق پاجوش خرما از کشورهای همسایه به سیستان و بلوچستان گفت

م به آوردن پاجوش آلوده از آن نقاط کرده باشد بدون که با کشاورزان پاکستانی و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس مراوده دارد اقدا

 .دهد آنکه خودش هم بداند دارد چه کاری انجام می

 سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان درگیر گرینینگ مرکبات

ده اما این بیماری مشخص نیست از چه زمانی وارد کشور ش: وی بیماری گرینینگ مرکبات را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت

 .ابتدا در استان سیستان و بلوچستان مشاهده شده است

میزبان این : آهنگران با بیان اینکه درحال حاضر عالوه بر سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان نیز درگیر این بیماری است، افزود

 .بیماری مرکبات هستند و هزینه کنترل آن فوق العاده زیاد است

( میوه سبز)هایی مانند جاروک و گرینینگ  بیماری سازمان حفظ نباتات کشور سمی برای کنترل  به گفته این مقام مسئول، در

 .ماند وجود ندارد و وقتی درخت آلوده شد، راهی جز امحای آن باقی نمی 

 جاروک، باغات لیمو را جادو کرد

ر باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، از طریق ای است که به گفته معاون امو های قرنطینه جاروک جادوگر نیز یکی دیگر از بیماری

 .کند واردات از دوبی، وارد کشور ما شده و هر سال خسارت بسیار زیادی به باغات لیموترش وارد می

محمدعلی طهماسبی در این زمینه با اشاره به اینکه در حال حاضر باغات لیموترش در رودان، منوجان، قلعه گنج تا فارس درگیر 

های زیادی را متقبل شد؛ هر چند  کشاورزان زیادی در این زمینه متضرر شدند و دولت نیز، هزینه: ت، اضافه کرداین آفت شده اس

 .پذیر نیست که بیرون کردن این آفت از باغات کشور امکان

  واردات پرتقال از مصر؛ شاید مجوز دار

اد کشاورزی نیز چندی قبل در جمع خبرنگاران های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جه در این راستا مدیرکل دفتر میوه

 .ما را با مشکالت زیادی روبرو کرد 6044واردات بی رویه و شاید هم مجوزدار پرتقال در سال : اظهارداشت

های کشور  از کشور مصر وارد ایران و از طریق شهرستان داراب به دیگر شهرستان این محموله : پور اضافه کرد ابوالقاسم حسن

 .شد ضمن اینکه همراه آن مگسی بنام زاپریانوس ایندیانوس یا مگس آفریقایی انجیر وارد کشور شدمنتقل 

گوییم قاچاق نه و واردات نه، همین است؛  یکی از دالیلی که ما می: میزبان دارد، تصریح کرد 48وی با اشاره به اینکه این مگس 

کنترل ما خارج شود و اگر روی این پرتقال دو مگس نشسته باشد، این چون حتی اگر نظارت کنیم ممکن است یک پرتقال آلوده از 

 .روز حدود هزار تخم از خود برجای بگذارند 47ها قادر هستند در طول  مگس

در پی این اتفاق، در باغات انجیر و : میوه وارد کشور شد، گفت 44این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال 

 .درصد تولید انجیر استهبان را متوقف کرد 43حدود  94و  96های  در سال داراب، مگسی را مشاهده کردند که این مگس پرتقال 
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خوشبختانه با همت : کند، افزود پور با اشاره به اینکه مگس مذکور شبیه مگس سرکه است و میوه را ترشیده و الکلیزه می حسن

 .این مشکل مواجه نبودیم ، دیگر با 90نترل شد به طوری که در سال این مگس ک  باغداران و مسئوالن استان، 

 واردات قلمه آلوده ویروسی از ترکیه

ای قلمه  های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه در سالیان گذشته عده مدیرکل دفتر میوه

این واردات به شکل قاچاق و چمدانی : ی ویروسی وارد کشور شد، اضافه کردانجیر از ترکیه وارد کردند و همراه این قلمه آلودگ

شدند، منتقل  در خفر فارس کشت و این ویروس به تعدادی از درختانی که آبیاری می های آلوده  انجام گرفته بود، ضمن اینکه قلمه

 .ما خوشبختانه باغات دیم آلوده نشدندشدند، آلوده کرد ا پور، ویروس باغات انجیری را که آبیاری می به گفته حسن.شد

چند نهالستان را به  90ما با کمک سازمان حفظ نباتات در سال : کردیم، افزود ما این زمینه در احساس خطر می وی با بیان اینکه 

 .دلیل آلودگی به این ویروس امحا کردیم

 چرا کسی مقصران را مجازات نکرد؟

های زندگی شان را وارد عرصه کشت  ای متوجه تولیدکنندگان و کشاورزانی است که سرمایه همتاسفانه زیان اصلی این آفات قرنطین

اند و با آلوده شدن محصوالتشان، تمام سرمایه شان را از دست داده و بسیاری شان به بانکها میلیاردها  محصوالت کشاورزی کرده

شان برای  افتد و تالشهای چندباره ای به جان محصوالتشان می هبسیاری از کشاورزانی که آتش آفات قرنطین. تومان مقروض شده اند

به مهاجرت  گاهی نیز  مانند؛  شوند و از ادامه فعالیت کشاورزی برای همیشه باز می ورشکسته می رسد،  نجات تولید، به نتیجه نمی

 .آورند به حاشیه شهرهای بزرگ روی می

بسیاری از تولیدکنندگان و باغداران کشور از این مساله   ا مقصرات ماجراست؛ نکته بسیار مهم در این میان، عدم برخورد جدی ب

 کند؟ های خطرناک برخورد نکرده و آنان را مجازات نمی مند هستند که چرا کسی با عامالن واردات این آفات و بیماری گالیه

 واردکنندگان زیتون قابل شناسایی بودند

در باغات کشور شیوع پیدا کرده  48-45بیان اینکه آفت مگس میوه زیتون حدودا از سال با  در همین زمینه یک باغدار منجیلی 

 .این آفت از طریق واردات زیتون سبز از عراق وارد کشور شد: است، اظهارداشت

تقریبا : دکامران طالبی با اشاره به اینکه این واردات ممکن است از مبادی غیر رسمی و یا حتی رسمی انجام شده باشد، اضافه کر

هیچ کس پیگیر این مساله نشد که عامالن این ماجرا را  سالی است که آفت مگس میوه زیتون وارد کشور شده و متاسفانه  63

هزار تومان فروختند و  5تا  8واردکنندگان آن زمان، زیتون هزار تومانی را کیلویی : این تولید کننده زیتون اضافه کرد.مجازات کند

شناسایی کرد،  شد آن را  ای بود که براحتی می با بیان اینکه حجم این واردات به اندازه طالبی .یلیونی کردندسودهای چند صد م

تن زیتون کردند و کل واردات انجام شده  533تا  833آن زمان در مناطق منجیل و رودبار افرادی بودند که اقدام به توزیع : گفت

استان  0در عوض کشاورزان : نفر از این واردات سود زیادی بردند، گفت 8تا  4اینکه  وی با اشاره به.رسید تن می 6333شاید به 

 .به شدت خسارت دیده و زیان کردند گیالن، قزوین و زنجان به خاطر آفتی که با این محموله به جان باغهایشان افتاد، 

کند  دولت هم در این زمینه کمک می: کنند، اظهارداشت این باغدار منجیلی با بیان اینکه کشاورزان باید هر سال با این آفت مبارزه

 .شود و بخشی از هزینه خرید ابزار و مواد الزم برای مبارزه با مگس میوه زیتون توسط باغدار و بخشی توسط دولت پرداخت می
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هکتار است  03باغ بنده : کند؟ پاسخ داد طالبی به این پرسش که ساالنه چه میزان برای مقابله با آفت مگس میوه زیتون هزینه می

 .کنم میلیون تومان برای مقابله با آفت هزینه می 65تا  63و شخصا ساالنه بین 

 تولیدکنندگان چقدر زیان کردند؟

 .اهلل حاجب نیز یکی از تولیدکنندگان منوجانی است که بیماری جاروک، تولیدش را جادو کرده و به نابودی کشانده است رفیع

درصد درآمد کشاورزان مناطق منوجان، رودان و میناب از راه تولید لیموترش بود، به خبرنگار مهر  43حدود وی با بیان اینکه 

 .اقدام به احداث باغ خود کردم 44و  46های  در سال بنده : گفت

منطقه  ، جاروک جادوگر در48از سال : هکتار عنوان و اضافه کرد 07این تولیدکننده سطح زیرکشت لیموترش خود را حدود 

 .شیوع پیدا کرد و به تدریج باغات ما را از بین برد

درصد آلودگی و بیماری داشتند، نگه داشته  73تا  63 ما برای اینکه درآمد ناچیزی داشته باشیم درختانی را که : حاجب افزود

 .بودیم که آنها هم امسال از بین رفتند

اگر امسال ما تولید این محصول را داشتیم، در : سارت وارد کرد، افزودوی در پاسخ به این پرسش که آفت مذکور چقدر به شما خ

 .هزار تومان است 5جاری قیمت لیمو برای کشاورزان  کردیم ضمن اینکه در سال تن برداشت می 03هر هکتار حدودا 

تومان زیان کرده است، ادامه میلیون  433تا  733این تولید کننده با بیان اینکه در پی شیوع بیماری جاروک جادوگر ساالنه بین 

 .درصد افت محصول مواجه بودیم تا امسال که کال تولیدمان متوقف شد 43به بعد، ما ساالنه به طور متوسط با  46از سال : داد

ای نداریم؛ زمانی که از دانشگاه فارغ  هیچ چاره: پاسخ داد حاجب به این پرسش که بعد از این قصد دارید چکار انجام دهید، 

آبیاری تحت فشار  های  و توسط آن اقدام به احداث باغ و اجرای طرح لتحصیل شده بودم اعتباری از بانک کشاورزی دریافت کردم ا

 .های دریافتی جزو دیون ما به دولت است نمودم که در حال حاضر این وام

اورزی هستم و هر سال هم دارد به آن میلیون تومان بدهکار بانک کش 533تا  833 درحال حاضر حداقل حدود : وی ادامه داد

این تولید کننده سابق لیموترش درباره اینکه آیا شغل و درآمد دیگری دارد که بتواند از طریق آن بدهی خود را .شود افزوده می

 .خیر، امرار معاش ما از همین راه است:پرداخت کند، گفت

 دولت به قول خود عمل نکرد

شود لیموی پرشین الیم در برابر جاروک جادوگر  گفته می: زمین کشاورزی خود نیز اظهارداشت حاجب درباره کشت ارقام دیگر در

 .مقاوم است و بنده نیز تعدادی از این رقم را آورده و کشت کردم

م گران پرشین الیم رقم بسیار خوبی است اما متاسفانه ما نتوانستیم نهال آن را به تعداد الزم تهیه کنیم چراکه ه: وی ادامه داد

وزارت : شود، افزود این تولیدکننده با بیان اینکه تولید نهال پرشین الیم به شکل انبوه انجام نمی.است و هم در دسترس نیست

 .جهاد کشاورزی قول داده بود این نهال را تولید انبوه کند و در اختیار ما قرار دهد که هنوز به این قول عمل نکرده است

اعتباری به شکل باالعوض و مرتب در  آلوده،   در استان هرمزگان به دلیل حذف کردن درختان لیموترش حاجب با اشاره به اینکه

کردند و در اختیار کشاورزان قرار  ها و ارقام دیگر خریداری می نهال مسئوالن با آن  گرفت که  اختیار جهاد کشاورزی استان قرار می

زگان هستیم و دقیقا همان مشکالت را هم داشتیم اما مسئوالن حتی یک ریال کیلومتری استان هرم 43ما در : دادند، گفت می

 .های ایجاد شده در اختیارمان قرار ندادند برای جبران خسارت
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اند،  این تولید کننده منوجانی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی کشاورزان در برخی نقاط، اقدام به کشت مجدد لیموترش کرده

ای  شوند اما چاره های کشت شده دوباره آلوده می لیموترش دانند از سال چهارم به بعد  حالی است که کشاورزان میاین در: افزود

هم اکنون تولید این : حاجب افزایش قیمت لیموترش طی سالیان اخیر را نیز ناشی از کاهش تولید آن دانست و ادامه داد.ندارند

 .سال دوام بیاورد 5تا  8کنم آن هم بیشتر از  میشود که فکر ن محصول در فارس هم انجام می

 6076ساله که سال  60ای است که در این زمینه با مهر به گفتگو نشست؛ این تولید کننده  محمدرضا امیری دیگر تولیدکننده

های  دفاصل سالجاروک جادوگر در ح: اقدام به کشت لیموترش در باغات خود در رودان بندرعباس کرده بود، به خبرنگار مهر گفت

 .باغ ما کال از بین رفت 49وارد منطقه شد و در سال  48تا  43

آن زمان : ها را از بین برد، ادامه داد وی با بیان اینکه تا محصول خواست به ثمر بنشیند و ما سود ببریم، بیماری وارد باغات شد و آن

این درختان، سرمایه یک : افزود ینکه چقدر خسارت دیده است، این تولیدکننده درباره ا. هزار درخت را بریدم63بنده بیشتر از 

 .عمر زحمت من بود که از بین رفت

میلیون تومان هزینه مقابله با جاروک  433بنده  44سال : هکتار اعالم و اضافه کرد 683تا   603امیری سطح باغ خود را حدود 

 .ت پیدا نکردجادوگر در باغ خود کردم که متاسفانه جواب نداد و باغم نجا

لیموشیرین، گریپ فروت، لیموی  93ساله درباره وضعیت فعلی خود نیز با بیان اینکه بنده مجددا در سال  60این تولیدکننده 

دانستیم شیوه پرورش و تولید لیموی پرشین  آن زمان ما نمی: پرشین الیم و لیمو لیسبون در باغ خود کشت کردم، اظهارداشت 

 .مین دلیل آنطور که باید و شاید نتوانستیم از آن بهره ببریمالیم چگونه است به ه

اما االن حدود یکسالی است که با کمک کارشناسان وزارت جهاد این مساله را آموختیم و امیدوار هستیم که : امیری اضافه کرد

 .بتوانیم از آن بهره برداری کنیم

از : اند، گفت زان زیادی اقدام به کشت دوباره نوع بومی لیموترش کردهاین تولیدکننده نیز با اشاره به اینکه درحال حاضر کشاور

 .های جدید نیز دوباره آلوده خواهند شد رود چون آلوده است ضمن اینکه کشت باغات قدیم هر چه که مانده از بین می

علیه این آفت در باغات کشور سم پاشی  دولت باید هرسال: امیری راهکار موثر برای جبران این مساله را مورد اشاره قرار داد و افزود

 .و مبارزه کند و راه دیگری وجود ندارد

 شود تر می کالف سردرگمی که پیچیده

کالف سردرگمی است که اظهارنظر مسئوالن و کارشناسان مختلف نه تنها آن را باز  قاچاق محصوالت کشاورزی بویژه میوه، 

دانند  مهمتر اینکه متاسفانه هیچ دستگاه و نهادی، کمترین اشتباهی را متوجه خود نمی کند؛ نکته تر می کند، بلکه آن را پیچیده نمی

و طبیعی است وقتی نقطه بروز قصور و خطا مشخص نیست، این قصور و کوتاهی در حال تکرار است و بازار فرافکنی و شانه خالی 

  . کردن، داغِ داغ

کشور ما از مرحله هشدار و زنگ خطر گذشته است؛ زنگ خطری که احتماال ای به  به هر روی ورود آفات و بیماریهای قرنطینه

فراموش نکنیم کشاورز برای  . اند صدایش یا هنوز به گوش دستگاههای متولی نرسیده، و یا اگر رسیده، خودشان را به نشنیدن زده

زود از تالش دست کشیده و عطای کشاورزی را تواند سرمایه زندگی اش را پای آفات خانمان سوز، برباد بدهد و دیر یا  همیشه نمی

 .آورد به لقایش می بخشد و به عرصه مشاغل کاذب در حاشیه شهرهای بزرگ روی می
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های سنگینی به تولید و اقتصاد کشور وارد کرده از مبادی رسمی انجام شده  های خطرناک که خسارت واردات این آفات و بیماری

آیا  تواند ورود این آفات از مبادی رسمی را رصد و کنترل کند؟  ای ما وجود دارد که نمی است؟ چه ضعفی در مکانیزم قرنطینه

های مسئول در  چرا دستگاه توان گفت این واردات قاچاق بوده است؟ اگر قاچاق بوده، چرا با مسببان آن برخورد نشده است؟  می

اند؟ چه تضمینی وجود دارد که آفات و  ور توجهی انجام ندادهها اقدام درخ برابر این حجم قاچاق و واردات این آفات و بیماری

دستگاههای متولی اگر بخواهند نگاهی مسئوالنه به این رخداد تلخ داشته باشند، خوب است  بیماریهای دیگری وارد کشور نشود؟ 

 به جای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دیگران، پاسخی روشن به این چند سوال بدهند

d=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http07ae6ccf4e58c48b4aec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d37ae6ccf8e54c24b8aec


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

212 
 

 صادرات و واردات
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  28یک شنبه 

  ماهه امسالماهه امسال  22غذایی در غذایی در   موادموادمیلیون دالری میلیون دالری   ۸21۸21صادرات صادرات 

میلیون  453ماه نخست امسال صادرات مواد غذایی ایران به رقم  5رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در  <ذاییمواد غ

 .شود های فصلی فروش برگزار نمی نمایشگاه: دالر رسیده است، گفت

 456های لبنی با  فرآورده :روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، مجتبی خسروتاج با اشاره به صادرات مواد غذایی، گفت به گزارش

میلیون دالر صادرات، بیشترین میزان صادرات صنایع غذایی تا پایان مرداد ماه سال جاری را به خود اختصاص داده، پس از آن 

 .میلیون دالر صادرات را به ثبت رسانده است 674شیرینی و شکالت 

میلیون دالر صادرات را از آن خود کرده و  77فرنگی بود که  گروه سوم شامل محصوالت تولیدی از جمله رب گوجه: وی ادامه داد

میلیون دالر به ثبت رسیده و مابقی نیز متعلق به سایر اقالم  73شود  در صادرات گروه چهارم که انواع کمپوت و کنسرو را شامل می

ایم،  حوزه تنها دو درصد رشد داشتهدهند که نسبت به مدت مشابه پارسال در این  خسروتاج با بیان اینکه آمارها نشان می.است

های ایرانی را  یکی از مهمترین دالیل این موضوع، افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی بود که قدرت رقابتی بنگاه: افزود

 .ایم در سطح جهانی کاهش داده است و ما هم اکنون بر مدیریت هزینه در این حوزه تمرکز کرده

اند که هزینه آن  صنایع لبنی اشاره کرده  بندی ها مثال به مالیات بر ارزش افزوده در بسته خصوص برخی از شرکتدر این : وی گفت

 .شوند را تولیدکننده یا صادرکننده متحمل می

: فتخسروتاج در ادامه به ابراز رضایت تولیدکنندگان و صادرکنندگان حاضر در نمایشگاه فعلی از فضای پسابرجام اشاره کرد و گ

های  تمامی حاضرین معتقدند که شرایط ایجاد شده برای توسعه همکاری با کشورهای خارجی بسیار مناسب شده و زمینه بازاریابی

 .جدید جهانی برای محصوالت و کاالهای ایرانی فراهم است

ق، افغانستان، کشورهای آسیای ها، عمده محصوالت لبنی ایران به کشورهای منطقه از جمله عرا وی با بیان اینکه به دلیل تحریم

 .باید بتوانیم در شرایط جدید به نقاط مختلف جهان صادرات داشته باشیم: شد، گفت میانه، قفقاز و برخی کشورهای عربی صادر می

 663امروز بازار صنایع غذایی به ویژه در بخش شیرینی و شکالت در سطح جهان ساالنه : رئیس سازمان توسعه تجارت افزود

کننده  کشور عمده مصرف 9ارد دالر است، و کشورهای امریکا، آلمان، فرانسه، چین، روسیه، انگلیس، ژاپن، مکزیک و بزریل میلی

 .شیرینی و شکالت در جهان هستند که ایران باید برای صادرات محصوالت خود به آنها برنامه داشته باشد

های تولیدی و  تواند به صادرکنندگان کمک کند، تقویت بنگاه سی میبیان اینکه سازمان توسعه تجارت در چند محور اسا وی با 

صادرکنندگان کاال باید : خسروتاج اضافه کرد. های سازمان متبوع خود اعالم کرد المللی کردن آنها را از جمله برنامه صادراتی و بین

 .سلیقه بازارهای هدف خود را بشناسند و خود را برای آن بازار آماده کنند

ها را تقویت  باید در بخش بازاریابی و شناخت بازار، بنگاه: بندی در کاالها و محصوالت ایرانی اشاره کرد و گفت ه مشکالت بستهوی ب

 .کنند ها به بازارهای جهانی، آنها در مسیر خودکفا شدن حرکت می کرد، قطعا پس از ورود این بنگاه

نمایشگاه یکی از : ات غیرنفتی را استفاده از ابزار نمایشگاهی عنوان کرد و گفتهای توسعه صادر مقام وزیر صنعت یکی از الزمه قائم

کنند و این ارتباط رودررو در نهایت منجر به  بهترین ابزارهای بازاریابی است چرا که درآن خریدار و فروشنده با هم ارتباط برقرار می
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های نمایشگاهی استاندارد تاکید کرد و اظهار  ه در کشور در سایتوی در ادامه بر لزوم برپایی نمایشگا.شود جلب اعتماد مشتری می

دار و بازدیدکننده از آن ابراز رضایت کنند و به خوبی و در راستای اهداف نمایشگاه  فضای استاندارد یعنی محلی که غرفه: داشت

سازمان توسعه تجارت : در شهر آفتاب گفتاندازی نمایشگاه  خسروتاج با تقدیر از عملکرد شهرداری تهران در راه.طراحی شده باشد

ایم که تمامی  در راستای توسعه صنعت نمایشگاهی با این مجموعه همکاری خواهد کرد، ما به مسئوالن شهر آفتاب تاکید کرده

المللی  بینهای شرکت سهامی نمایشگاه  های آنان با سیاست های نمایشگاهی آنان از سوی سازمان تایید خواهد شد اما برنامه برنامه

خسروتاج با تاکید بر .ها دچار سردرگمی نشوند داران و بازدیدکنندگان در مورد برگزاری نمایشگاه تهران هماهنگ باشد تا غرفه

در این میان فضای محل دائمی نمایشگاه : المللی تهران، اظهار داشت های بین افزایی میان شهر آفتاب و شرکت نمایشگاه هم

های تخصصی و کوچکتر مورد استفاده قرار گیرد و فضای نمایشگاهی شهر آفتاب به محل  تواند برای نمایشگاه المللی تهران می بین

 .های بزرگ تبدیل شود برگزاری نمایشگاه

های سابق را دنبال  ما همچنان سیاست: های فصلی در کشور نیز گفت وی در ادامه در خصوص برگزار شدن یا نشدن نمایشگاه

توانند با بازار رقابت کند که از نظر قیمت، شرایط بهتری را برای مشتریان فراهم کند اما امروز با  مایشگاه زمانی میکنیم، اما ن می

 .های تولیدی بیش از میزان تقاضاست، برگزاری نمایشگاه منطقی نیست توجه به اینکه میزان عرضه بنگاه

است به این دلیل که عرضه بیشتر از تقاضا است و در شرایطی که اکنون مشکل ما در بخش فروش و بازاریابی : خسروتاج افزود

ها ابالغ کرده ایم پس  های فروش سیاست عقالیی نیست، از این رو به استان واحدهای صنفی مازاد عرضه دارند، برگزاری نمایشگاه

 .استان، اقدام به برگزاری نمایشگاه کننداز دیدن نیاز بازار و سایر استانداردهای برگزاری نمایشگاه در صورت تایید شورای تامین 

العاده محصوالتشان در شرایط فعلی است، ادامه  وی با اشاره به اینکه سیاست ما تشویق واحدهای صنفی برای حراج یا فروش فوق

و بتوانند سایر  هایی برگزار کنند که فضای استاندارد داشته باشند توانند چنین نمایشگاه هایی می از طرف دیگر تنها استان: داد

 .استانداردهای برگزاری یک نمایشگاه مطلوب را رعایت کنند

: المللی تهران به پارک، گفت رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه در واکنش به برخی شایعات در خصوص تبدیل نمایشگاه بین

ست و اکثر بازدیدکنندگان نمایشگاه تهران، به هکتار از اراضی محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران فضای سبز ا 93درصد از  63

 .کنند چند دلیل که یکی از آنها جذابیت استفاده از فضای سبز نمایشگاه تهران است به این محل مراجعه می

در سال های پس از انقالب، حتی یک متر فضای اضافه در این محل ساخته نشده است و همواره تاکید بر این : وی خاطرنشان کرد

که فضای سبز این منطقه حفظ شود و ما هم معتقدیم که نمایشگاه تهران عالوه بر کاربری نمایشگاهی، فضای سبزی برای  بوده

المللی تهران در  محل دائمی نمایشگاه بین: مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اضافه کرد قائم.نشاط بازدیدکنندگان است

د و از سوی یوفی به عنوان یکی از بهترین فضاهای نمایشگاهی معرفی شده است و اکنون کن المللی فعالیت می سطح ملی و بین

های بزرگتر به  های کوچک استفاده شود و نمایشگاه سیاست ما این است که در فضای پساتحریم از این فضا برای برپایی نمایشگاه

 .شهر آفتاب منتقل شود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0cdab96b4e8e840 
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  غذاییغذاییصنایع صنایع 
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۱: تاریخ

  دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت های صنایع غذایی پسابرجامدعوت از سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت های صنایع غذایی پسابرجام

های روغنی کشورهای  المللی غالت و دانه مین کنفرانس بینکاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در در بیست و دو

شود  بینی می روی تولید غالت در ایران تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب است و پیش های پیش یکی از چالش: دریای سیاه گفت

 .درصد کاهش یابد 63سال آینده  45تولید غالت تا 

های روغنی کشورهای دریای سیاه دو روزه که در هتل المپیک  نهالمللی غالت و دا در بیست و دومین کنفرانس بین

 . شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد، موضوعات مختلفی در سه پنل مورد بحث و بررسی سخنرانان قرار گرفت

وزه های شاخص ح های روغنی کشورهای دریای سیاه که با حضور چهره المللی غالت و دانه در بیست و دومین کنفرانس بین

اقتصاددان و معاون « آندری کلیپاچ»قائم مقام اول وزیر کشاورزی روسیه، « جمبوالت خاتوف»کشاورزی و غالت جهان از جمله 

 آژانس شرکت« دن باسی»رییس اتحادیه غالت روسیه، « آرکادی زولشفسکی»بانک امور اقتصادی توسعه و خارجی روسیه، 

agresource  ،گر  متخصص و تحلیل« الیزاوتا مالیشکا»های روغنی قزاقستان،  اور غالت و دانهمش« نوربک دوبریکاف»آمریکا

المللی از سراسر جهان حضور  شرکت بین 453گذاران و کارشناسان غالت و  گیران، سیاست غالت اوکراین و جمعی دیگر از تصمیم

در این کنفرانس زوایای مختلف اقتصاد ایران،  رییس کمیسیون کشاورزی اتاق به عنوان نماینده کشورمان« کاوه زرگران»داشتند، 

 .گذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد از جمله بازار غالت را تشریح و از سرمایه

در این کنفرانس دو روزه که در هتل المپیک شهر مسکو در کشور روسیه برگزار شد موضوعات مختلفی در سه پنل مورد بحث و 

غالت حوزه دریای سیاه؛ نتایج فصل پیشین و »، «اقتصاد کالن، قوانین و نقش دولت در بازار غالت». فتبررسی سخنرانان قرار گر

هایی بودند که سخنرانان  و برخی موضوعات دیگر از جمله سرفصل« ها های روغنی؛ انتظارات و ریسک دانه»، «روندهای فصل جدید

 .نکات مختلفی را پیرامون آنها به بحث و بررسی گذاشتند

کشورهای »کاوه زرگران در پنل دوم این کنفرانس که در باالترین سطوح کارشناسی حوزه صنایع غذایی و کشاورزی و تحت عنوان 

انداز  ها، چشم گذاری ها و بهبود سرمایه آغاز دوران پسابرجام و رفع تحریم: برگزار شد، گفت« ها ها و فرصت دریای سیاه؛ چالش

ایران در سه سال : رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی اضافه کرد.قم زده استمثبتی برای اقتصاد ایران ر

گذشته موفق شد با حفظ انضباط مالی، توسعه صادرات غیر نفتی، کاهش چاپ پول و ثبات نرخ ارز ، رشد تورم را مهار کند و 

 .ز را ثابت نگه داریمهمچنین با تراز تجاری مثبت و کاهش میزان تورم توانستیم نرخ ار

های جدید میزان تولید ناخالص ملی، را در  گذاری ها به همراه سرمایه به گفته وی، بهبود فضای کسب و کار و از میان رفتن تحریم

شتاب  GDP  های دولتی روند رشد گذاری شود در سال جاری با افزایش قیمت نفت و سرمایه بینی می ایران بهبود بخشیده و پیش

تراز تجاری مثبت به همراه کاهش تورم، باعث شد : زرگران در خصوص دالیل ثبات نرخ ارز در ایران نیز گفت.ی داشته باشدبیشتر

تا نرخ برابری ریال با دیگر ارزها به تثبیت برسد که این عامل نیز منجر به آرامش فضای اقتصادی ایران شده و این باعث شده کشور 

 .های زیادی داشته باشد مکاری های مشترک اقتصادی جاذبهبرای سرمایه گذاری خارجی و ه

 میلیون تن بوده است 9.2میانگین واردات ده ساله غالت، 
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سهم مصرف غالت در خانوارهای : های صنایع غذایی ایران در این کنفرانس در خصوص غالت ایران گفت دبیرکل کانون انجمن

درصد از ارزش  69های این حوزه در اقتصاد ایران آن است که  از مزیت. رود میدرصد است که رقم قابل توجهی به شمار  46ایرانی 

البته در طول یک دهه گذشته سطح . درصد از صادرات صنعت غذای ایران به غالت اختصاص دارد 66.5افزوده بخش غذا و 

ر این کنفرانس بود با اشاره به این کارشناس صنعت غذا و کشاورزی که تنها ایرانی سخنران د.زیرکشت غالت کاهش یافته است

تولید غالت طی سه سال گذشته افزایش یافت تا جایی : افزایش تولید غالت در سه سال گذشته و همزمان با دولت یازدهم گفت

  . میلیون تن برسد 64.4شود تا پایان سال جاری به رقم  بینی می میلیون تن رسید و پیش 67.5که سال گذشته به 

شود تولید  بینی می روی تولید غالت در ایران تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب است و پیش های پیش ی از چالشبه گفته وی، یک

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اعالم میزان واردات غالت توسط کشورمان .درصد کاهش یابد 63سال آینده  45غالت تا 

اما در سال جاری به . درصدی دارد 55ن غالت وارد کرده که نشان از رشد میلیون ت 66.5ایران در سال گذشته بیش از : گفت

 .درصدی واردات هستیم 44دلیل وجود منابع کافی و شرایط آب و هوایی مناسب، شاهد افت 

یب بیش به ترت 98و  90های  ایران در سال: های اخیر گفت کاوه زرگران با اشاره به حجم قابل توجه واردت غالت به ایران در سال 

این در حالی است که بطور . شود میلیارد دالر غالت داشته است که جزو کشورهای صدرنشین در دنیا محسوب می 4.54و  6.0از 

درصد بیشترین  03درصد و گندم با  88ذرت با  میلیون تن غالت وارد کرده که  9.5میانگین ایران طی یک دهه گذشته ساالنه 

 .اص داده بودندمیزان واردات را به خود اختص

کیلوگرم  673این دانه با مصرف سرانه : های صنایع غذایی ایران با اشاره به مصرف باالی گندم در ایران گفت دبیرکل کانون انجمن

درصد از کالری و نیمی از پروتئین مورد نیاز  53تا  83طور میانگین  در سال، سهمی مهم در تامین غذای مردم ایران و گندم به

 .کند را تامین می ایرانیان

 میلیون تن بوده است 9.2میانگین واردات ده ساله غالت، 

وی با تاکید بر اینکه نان به عنوان غذای اصلی ایرانیان جایگزینی ندارد و در این فرهنگ به عنوان برکت الهی و مقدس شناخته 

افزایش جمعیت، ما تا   بینی به ذائقه ایرانیان و پیش رسد و با توجه درصد از گندم در ایران به مصرف خبازی می 74: شود، افزود می

 .میلیون تن گندم نیاز خواهیم داشت 43یک دهه دیگر ساالنه به

در یک دهه گذشته سطح زیر کشت گندم کاهش داشته است، این درحالی : عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه اظهار داشت

میلیون  4.4سال گذشته،  63با این حال میانگین واردات گندم در . دم تعلق دارددرصد از کل تولید غالت به گن 63است که حدود 

 .میلیارد دالر گندم وارد کشور شد 4رخ داد که بیش از  6090از نظر ارزش در سال  تن بوده و بیشترین میزان واردات گندم ایران 

ای حوزه دریای سیاه با اشاره به بهبود تولید داخل های روغنی کشوره وی در بیست و دومین کنفرانس بین المللی غالت و دانه

به این . شود این روند در سال آینده نیز ادامه یابد بینی می در سال جاری ایران توانسته به خودکفایی گندم برسد که پیش: گفت

 .ترتیب کشور ما نیازی به واردات گندم جز برای اختالط و جبران گلوتن گندم داخلی نخواهد داشت

 میلیون تن آرد را داراست 51ان ظرفیت تولید ایر

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در بخشی دیگر از سخنرانی خود در جمع کارشناسان مطرح دعوت شده به 

اش به  ساالنه عراق بزرگ ترین مشتری آرد در جهان است و نیاز: های بازار صادرات آرد ایران گفت این کنفرانس با اشاره به موقعیت
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 433کند و افغانستان نیز با نیاز ساالنه به واردات  بیش از یک میلیون تن آرد را از کشورهای همسایه و خصوصا از ترکیه وارد می

در واقع فرصت مناسبی در عبور موقت . هزار تن آرد دومین واردکننده آرد در دنیاست که هر دو در همسایگی ایران قرار دارند

 .گذاران خارجی وجود دارد ران و صادرات آرد به این بازارها با استفاده از ظرفیت کارخانجات آردسازی برای سرمایهگندم به ای

میلیون تن در سال است که   43کارخانه آرد با ظرفیت تولید ساالنه بیش از  065این در حالی است که ایران دارای : او اضافه کرد

 .شود بخش صنعت مصرف می میلیون تن آن در تولید نان و 64.5

 6.76پس از گندم، جو با بیش از : های صنایع غذایی ایران در خصوص میزان تولید جو در ایران نیز گفت دبیرکل کانون انجمن

 .شود ای از آن در خوراک دام استفاده می میلیون هکتار سطح زیر کشت بیشترین میزان کاشت غالت را داراست که سهم عمده

درصدی از مجموع تولید غالت ایران را به خود  64میلیون تن رسید و جو سهم  0.4میالدی تولید جو به  4365سال  در: وی افزود

ایران : زرگران در این کنفرانس که در شهر مسکوی روسیه برگزار شد، با اشاره به تولید ذرت در ایران نیز گفت.اختصاص داده است

البته در طول یک دهه . کمتر بوده است 6090درصد از سال  63ت تولید کرد که میلیون تن ذر 6.5 کمتر از  6098در سال 

درصد از تولید غالت ایران به ذرت اختصاص  9درصد کاهش داشته است و تنها  67گذشته تولید ذرت نزولی بوده و در حدود 

خ داده است که نیاز ایران به ذرت افزایش به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران و روسیه، کاهش میزان تولید ذرت در حالی ر.دارد

میلیون تن رسیده است تا جایی که سال گذشته میزان  4میلیون تن به حدود  4سال گذشته مصرف ذرت از حدود  63یافته و طی 

ذرت  بر بودن تولید ذرت، سیاست ما در حال حاضر تامین این در حالی است که به دلیل آب. میلیون تن رسید 6واردات ذرت به 

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این کنفرانس که به غالت و .مورد نیاز کشور از طریق واردات است

واحد روغنکشی با ظرفیت  53در ایران حدود : های ایران در تولید روغن گفت های روغنی اختصاص داشت در خصوص ظرفیت دانه

میلیون تن است و این کشور بیش از یک میلیون  0.5بته ظرفیت تصفیه ساالنه روغن بیش از ال. میلیون تن وجود دارد 8.5 تولید 

 .کند که معادل یک سوم از ارزش واردات مواد اولیه غذایی ایران را به خود اختصاص داده است تن روغن خام گیاهی وارد می

کارخانه تصفیه  03درصد از کل روغن مصرفی توسط  93گیلوگرم در سال است که  64وی با اشاره به اینکه مصرف سرانه روغن 

های اقتصاد مقاومتی که  درصد از روغن مصرفی تا سال گذشته وارداتی بود، اما مطابق با سیاست 93بیش از : شود، اضافه کرد می

تصمیم گرفته شد تا ای و همچنین تولید و تجارت در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در کشور ماست،  های توسعه چراغ راه برنامه

  در واقع توصیه اینجانب به شرکت. کشی در داخل ایران صورت بگیرد های روغنی و انجام روغن تامین این کاال از طریق واردات دانه

چرا که سیاستی است که ایران . های روغنی باشند و بازرگانان خارجی عالقمند آن است که به جای روغن خام به فکر صادرات دانه

 6.5واردات سویا با : های روغنی نیز گفت های صنایع غذایی ایران درباره دانه دبیرکل کانون انجمن.کند ز آن استقبال میهم ا

های افتابگردان در جایگاه دوم و دانه کنجد در  گیرد و واردات دانه های روغنی را در بر می درصد از کل واردات دانه 73میلیون تن 

اما با توجه به مصرف کنجاله سویا در رژیم غذایی دام و طیور و صنایع دامپروری . ی وارداتی قرار دارندهای روغن جایگاه سوم دانه

 .ها بیشتر است چنین امکانات روغنکشی صنایع ما، استقبال از واردات دانه سویا از دیگر دانه ایران و هم
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  رشد چشمگیر بازار محصوالت غذایی بدون گلوتن آغاز شدرشد چشمگیر بازار محصوالت غذایی بدون گلوتن آغاز شد

میلیارد  8.49به  4346تا  4365درصدی، از سال  7.7با رشد ساالنه  4346بازار جهانی محصوالت غذایی بدون گلوتن در سال 

 .درصدی پیش بینی می شود6.6خواهد رسید و از نظر حجمی نیز رشد ساالنه ی دالر 

، بازار Transparency Market Research به گزارش ایانا از فود کلینیک؛ بر اساس گزارش بازار جدید منتشر شده توسط

با  4346ینی می شود که در سال میلیارد دالر بوده و پیش ب 4.48به میزان  4368جهانی محصوالت غذایی بدون گلوتن در سال 

درصدی 6.6از نظر حجمی نیز رشد ساالنه ی . میلیارد دالر برسد 8.49به  4346تا  4365درصدی از سال  7.7یک رشد ساالنه 

 .برای این محصوالت پیش بینی می شود

های ناشی از رژیم غنی از گلوتن و  ناراحتی. در بین همه مناطق، از نظر حجم و درآمد، اروپا بزرگ ترین بازار این محصوالت است

 . افزایش آگاهی در زمینه عدم تحمل گلوتن به خصوص موجب گسترش بازار پاستای بدون گلوتن در آلمان شده است

مردم فرانسه معتقدند که چاقی نشانه ای از عدم تحمل به گلوتن بوده و در بین مصرف کنندگان، این ایده وجود دارد که رژیم 

بنابراین، بسیاری از مصرف کنندگان جوان در فرانسه شروع به استفاده از . از گلوتن می تواند به کاهش وزن کمک کندغذایی عاری 

 .محصوالت غذایی بدون گلوتن نموده اند که این امر موجب افزایش بازار این محصوالت در این کشور شده است

 5.3و  5.5، به ترتیب 4346تا  4365ن گلوتن در سال های پیش بینی می شود که رشد ساالنه درآمد و حجم محصوالت بدو

، آمریکای شمالی، سریع ترین رشد را در بازار محصوالت غذایی بدون گلوتن در زمینه درآمد و 4368در سال .درصد خواهد بود

رشد بازار این . ستایاالت متحده آمریکا نیز در منطقه آمریکای شمالی دارای سریع ترین رشد بوده ا. حجم مصرف داشته است

محصوالت در ایاالت متحده آمریکا ناشی از افزایش تعداد بیماران سلیاکی و پاسخ مثبت مصرف کنندگان به رژیم عاری از گلوتن 

مهمترین فاکتورهای مؤثر در رشد بازار محصوالت غذایی بدون گلوتن عبارتند از افزایش آگاهی مصرف کنندگان در .بوده است

 . سالمت بخش محصوالت، مدیریت وزن و افزایش تقاضا برای محصوالت جدید قنادی عاری از گلوتن ارتباط با خواص

به  4368در بین محصوالت غذایی، محصوالت بر پایه غالت بدون گلوتن، بیشترین بخش از بازار محصوالت بدون گلوتن را در سال 

 .ان بیسکوئیت بدون گلوتن استبیشترین محصول بدون گلوتن مصرفی در جه. خود اختصاص داده اند
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  !!شیرینی های پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت متفاوت شدشیرینی های پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت متفاوت شد

ت امسال با حضور نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده فروکتوز در ایران همراه بود، رئیس هیأت مدیره نمایشگاه شیرینی و شکال

 .پاالیشگاه غالت زر در این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران از آغاز صادرات محصوالت زرفروکتوز به خارج از مرزهای کشور خبر داد

، امسال با حضور نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده فروکتوز پانزدهمین نمایشگاه شیرینی،شکالت و بیسکوییت ایران

در ایران همراه بود، رئیس هیأت مدیره پاالیشگاه غالت زر در این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران از آغاز صادرات 

 .محصوالت زرفروکتوز به خارج از مرزهای کشور خبر داد

شربت فروکتوز از مشتقات : د و صادرات این محصول پاالیشگاهی غالت گفتبه گزارش ایانا، مرتضی سلطانی در تشریح ضرورت تولی

قندی پاالیشگاهی ذرت است که با توجه به نیاز کشور به شیرین کننده ها، وضعیت نامتعادل قیمت شکر و شرایط پیش آمده برای 

د نقش مؤثری در کنترل قیمت صنایع شیرینی و شکالت و امثالهم، جایگزین مناسبی برای شکر محسوب می شود و می توان

صنعت تولیدات پاالیشگاهی غالت با : وی با اشاره به توان و ظرفیت کشور در تولید فروکتوز تصریح کرد.شیرین کننده ها ایفا کند

کار  امروز با آغاز به« های تک»به کارگیری دانش روز و بهره مندی از خطوط تولید مطابق با تکنولوژی روز دنیا به عنوان صنعتی 

پاالیشگاه غالت زر در کشور متولد شده است و با توجه به قدرت ارزآوری این صنعت و حتی برابری آن با صنعت نفت، بی شک در 

 .آینده شاهد راه اندازی پاالیشگاه های غالت در سرزمینمان خواهیم بود؛ و ایران به کانون فرآوری عمیق غالت تبدیل خواهد شد

آنچه امروز اقتصاد : حبت های خود ضمن اشاره به غفلت از توسعه صنایع تبدیلی در اقتصاد کشور گفتاین کارآفرین برتر در ص

کشور ما به آن نیاز دارد بهره برداری از مزیت های سرزمینی و توسعه صنایع تبدیلی است، صنایعی که می توانند با تولید 

 .زآوری قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشندمحصوالت با ارزش افزوده باال ضمن جلوگیری از خروج ارز، ار

وی ایجاد اشتغال پایدار و مویرگی و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری را منوط به حمایت از صنایع کوچک و متوسط خواند و تشریح 

نند، و چرخهای اقتصاد مگاپروژه ها مولد صنایع کوچک و متوسط هستند و می توانند خوراک اولیه این صنایع را تأمین ک: کرد

تنهادارنده مدال افتخار صادرات در صنعت کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به مشکالت .کشور را به حرکت درآورند

بسیاری از صنایع کوچک و متوسط ما در شرایط سخت تحریم دچار بحران : پیش آمده ناشی از تحریم ها اشاره ای کرد و گفت

 .از بازپرداخت بدهی ها عاجز کرد و امروز شاهد هستیم که آن ها زیربار بهره های بانکی کمر خم کردندهایی شدند که آنها را 

اگر امروز می خواهیم انقالبی در صنعت ما رخ دهد، نیاز به یک فرمان از صدر نظام داریم و من به عنوان : وی خاطر نشان کرد

بار برای همیشه دستور بخشش اصل و فرع بدهی این صاحبان صنایع را سرباز صنعت از مقام معظم رهبری درخواست می کنم یک 

 .صادر نمایند، تا فرزندان آنها بتوانند در ادامه راه پدران خود در حوزه صنعت و تولید نقشی فعال و تأثیرگذار داشته باشند

زه به واحدهای کوچک و متوسط سلطانی در تکمیل دلیل تاکیدش بر لزوم بخشش بدهی این دسته از واحدها و تزریق جان تا

اگر اشتغال در کشوری نظیر آلمان باالست، صرفا منحصر به توجه آن ها به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است و بعد از : افزود

 .آن است که دستاوردهای تولیدی آن ها تحویل مگاپروژه های تولیدی می شود

/news/fa/ir.iana.www//:http08767D%/4%B8%DB%4D%C4%B 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  !!بزرگ ترین برند آب معدنی جهان، آب معمولی شیر می فروشدبزرگ ترین برند آب معدنی جهان، آب معمولی شیر می فروشد

 !ع مشابه آب شیر استبزرگ ترین برند آب معدنی دنیا یعنی آکوآفینا سرانجام پذیرفت که آب هایی که می فروشد در واق

بزرگ ترین برند آب معدنی دنیا یعنی آکوآفینا سرانجام پذیرفت که آب هایی که می فروشد در واقع مشابه آب شیر 

 !است

به گزارش ایانا، فودکلینیک خبر داد که بزرگ ترین برند آب معدنی دنیا یعنی آکوآفینا سرانجام پذیرفت که آب هایی که می 

 !به آب شیر استفروشد در واقع مشا

در واقع این آب تصفیه . تغییر داد( آب با منبع عمومی) P.W.S در اثر فشارهای بین المللی، این شرکت لیبل محصوالت خود را به

 .و فیلتر شده و اساس شیر به آب هایی است که در آشپزخانه و حمام استفاده می شوند

 4364صنعت آب معدنی در سال : ، عنوان شدConvergEx Group شرکتنیک کوالس، استراتژیست بازار از   در یک مصاحبه با

برابر قیمت  033دالر می فروشد که  6.44میلیارد دالری دریافته که هر گالن آب را  66.4میلیارد گالن آب، به فروش  9.7با تولید 

های معدنی فروخته شده در آمریکا در  حدود نیمی از آب: سازمان تجاری بازاریابی نوشیدنی ها اعالم کرد.یک گالن آب شیر است

عالوه بر این باید ذکر کرد که آب های لوله کشی شهری مورد مصرف در منازل دارای . واقع آب تصفیه شده شیر است

برای مثال سازمان های بهداشتی از تامین کنندگان آب های شهری . استانداردهای تصفیه ای باالتر از آب های معدنی هستند

از تولید کنندگان  FDA ی کنند که آب را روزانه چندین بار برای عدم وجود آلودگی تست کنند؛ در حالی که سازماندرخواست م

 .سال مورد آزمون قرار دهند 8آب معدنی می خواهد که محصوالت خود را سالی یک بار و یا حتی یک بار در 

آب یخچال های طبیعی، نیز معنی خاصی ندارند، زیرا این عبارات،  عالوه بر این باید دقت کنید که لیبل هایی مانند آب کوهستان و

بنابراین شما می توانید . همچنین، شما می توانید آب منزل خود را فیلتر نمایید و از آن بهره ببرید. نیست FDA عبارات استاندارد

رت شما نیاز ندارید که دیگر آب معدنی بخرید و در این صو. از فیلترهای آب با کارایی باال برای تصفیه آب منزل خود استفاده کنید

 .هزینه زیادی را صرف کنید و با استفاده از فیلترهای مناسب، از سالمت آب نوشیدنی خود اطمینان حاصل نمایید

/news/fa/ir.iana.www//:http08669D%/4%A4%D4%B 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  وعده هایی که کیفیت نان را افزایش ندادوعده هایی که کیفیت نان را افزایش نداد

 .بیشتر کارشناسان کشاورزی بر این باورند که با خود کفایی گندم، نان با کیفیت بدست مردم خواهد رسید

به فراخور زمان اصالح قیمت نان  49ازسال  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه ، تجارت و کشاورزیصنعتبه گزارش خبرنگار 

 .و طرح آزاد پز شدن نانوایی ها با هدف افزایش کیفیت در دستور کار قرار گرفت

وافزایش دوریز نان ابراز نارضایتی  ح می شود که مشتریان همچنان از کیفیت اذعان مسوئالن به افزایش کیفیت نان درحالی مطر

جهت افزایش کیفیت بیندیشند تا دیگر شاهد دوریز این کاالی  براین اساس الزم است که مسئوالن امر تمهیدات مناسبی  .دارند

 وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگاردر این راستا اسماعیل اسفندیار پور مجری طرح گندم و مشاور .استراتژیک نباشیم

کیفیت نان در سال جاری  در خصوص پیش بینی افزایش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی

ینکه گندم خارجی به عنوان عاملی تاثیر گذار در کیفیت نان محسوب نمی شود،از این رو برخی سودجویان باتوجه به ا: اظهار داشت

  .مهلکی به تولید ملی وارد می نمایند با صحبت هایی نظیر ادغام گندم داخلی و خارجی با یکدیگر به بهانه افزایش کیفیت، ضربه 

هزار کشاورز در سراسر کشور گندم جمع آوری و سپس از سوی موسسه  033الی  433هر ساله از یک میلیون و : وی ادامه داد

 .غالت از نظر کیفیت، وزن و پروتئین روی محصول آزمایش و کنترل کیفی انجام می شود

گرم  66.6و متوسط پروتئین آن باالی  کیلو گرم  77 مجری طرح گندم با بیان اینکه وزن هیدرولیک گندم های موجود در کشور 

 .گندم های ایران از نظر وزن هیدرولیک جزء گندم های رتبه برتر در دنیا به شمار می روند: تصریح کرد است 

 کیفیت نان افزایش می یابد

اقتصادی گروه  یصنعت، تجارت و کشاورزهمچنین حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

بازرگانی دولتی به : تولید می شود گفت استان کشور گندم با کیفیت های متفاوت  06در  با بیان اینکه  ،باشگاه خبرنگاران جوان

نان  مختلف در پایان  از انجام مراحل  پس تا  عنوان متولی امر ،انواع مختلف گندم را به کارخانه های آردسازی تحویل داده 

 .به دست مردم برسد مطلوبی 

تولیدی از پروتئین باالیی برخوردار هستند، از این رو نگرانی برای کاهش  با توجه به اینکه گندم های :عباسی معروفان اظهارداشت

 .این محصول وجود ندارد کیفیت 

نکردن نانوایی ها از جوش  در صورت استفاده : یی کشور در تولید گندم گفتمعاون داخلی بازرگانی دولتی با اشاره به خودکفا

  . شیرین و سایر افزودنی ها،نانی با کیفیت به دست مردم خواهد رسید

 ضرورت واردات گندم برای نانوایی های صنعتی

 گروه صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی نیز در گفتگو با خبرنگار 

تولید نان  آرد  گندم و آرد داخلی برای نان های سنتی مناسب بوده اما استفاده از این : بیان کرداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 .پروتئین باالتر ، دچار مشکل خواهد کرد را به سبب داشتن های حجیم و صنعتی 

و طبق آمار مجوز  تدابیری خاص اندیشیده  دولت باید برای آرد خارجی موردنیاز نانوایی های صنعتی و شیرینی پزها، : وی افزود

 .واردات برای این بخش را صادر نماید
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حتی کشورهای صادر کننده گندم : کید بر ضرورت واردات گندم گفترئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی ضمن تا

نیز با وجود خودکفایی گندم جهت افزایش کیفیت و کاهش  است ما  نیز مستثنی از واردات این محصول نیستند، از این رو الزم 

 .واردات مبادرت ورزند ضایعات به این امر 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5773583D%/9%44%D4% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  ۱1چهار شنبه 

  کنند؟کنند؟  چرا تولیدکنندگان ایرانی از نام برندهای غذایی خارجی تقلید میچرا تولیدکنندگان ایرانی از نام برندهای غذایی خارجی تقلید می

ها با  نام و شکل محصوالت برندهای معتبر خارجی و تولید آنرئیس مجمع واردات معتقد است که تقلید دائمی از  <مواد غذایی

 .کند تر می تر، تولید را کوچک کیفیت پایین

وگو با ایسنا، درباره تقلید برخی از واحدهای تولیدی محصوالت غذایی از محصوالت و نام برندهای خارجی،  علیرضا مناقبی در گفت

بندیم، در حالی که  و با شعار حمایت از تولید جلوی کار قانونی دیگران را می این از جایی نشأت می گیرد که ما می آییم: گفت

 .جلوی کار درست را نباید بست، بلکه باید شرایط کار خود را ارتقا دهیم

ها بخواهیم  نباید کار دیگران را ببینیم، آن را مزه مزه کنیم، بعد برای ورود آن به کشور مانع ایجاد کنیم و با تقلید از آن: وی افزود

 .ایم بازار را در اختیار خود بگیریم، چراکه در این صورت به عقل و شعور مصرف کننده توهین کرده

رئیس مجمع واردات ایران با بیان اینکه تولیدکننده واقعی باید بتواند در سیستم کار خود پویایی ایجاد کند و به آن چیزی که 

ای داریم که حرف برای گفتن دارد، در بازار اروپا وارد شده و توانسته سهم خود را از  هما امروز تولیدکنند: هست افتخار کند، گفت

اگر قرار باشد : مناقبی با بیان اینکه تقلید زمانی خوب است که عامل یادگیری، پویایی و شکوفایی شود، تصریح کرد.بازار بگیرد

 .تر کرده است اده بلکه کوچکمداوم یک کار تقلیدی را تکرار کنیم، نه تنها ما را ارتقا ند

گیرند و با  کنند، تولید آن را یاد می شود که در برهه ای از محصولی تقلید می به گفته وی، این کار در کشورهای دیگر هم انجام می

 .کنند جای محصول قبلی را بگیرند ایجاد برند سعی می

حضور برندهای خارجی معتبر در ایران و تولید در کشورمان رئیس انجمن واردکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی درباره امکان 

برای این کار باید بتوانیم امنیت اقتصادی را برای برندهای مختلف ایجاد کنیم و حتی می توانیم پایگاه منطقه برای : اظهارکرد

های ماست و ما  دارد که از مزیت برندهای بزرگ دنیا باشیم، چراکه در کشور ما انرژی و نیروی انسانی ارزان و جامعه جوان وجود

: تواند بسیاری از بارهای مالی را از دوش دولت بردارد، اظهارکرد مناقبی با بیان اینکه این کار می.فقط نقص مدیریتی داریم

ای از ایران  توانند آن سرمایه را وارد ایران کنند و به عنوان پایگاه منطقه تولیدکنندگان خارجی نرخ سود بانکی پایینی دارند و می

زمانی که کاالیی در ایران تولید شود، دیگر : وی اضافه کرد.استفاده کرده و از اینجا کاالی خود را به کشورهای دیگر صادر کنند

رئیس مجمع .توان آن را ساخت کشور دیگری دانست، بنابراین محصول ساخت ایران و تحت لیسانس یک برند خارجی است نمی

کشور چین که امروز مورد مذمت و نکوهش ما قرار گرفته است، : پیشرفت کشور چین در عرصه تولید اظهارکردواردات ایران درباره 

کند، چراکه برای افراد مزیت نسبی دارد که برندشان را به دلیل تعداد نفوس باال و امکاناتی  بهترین کاالهای دنیا را تولید و صادر می

این در : مناقبی با بیان اینکه ما فکر می کنیم باید چرخ را از ابتدا بسازیم، گفت.کنند که دولت چین می دهد در این کشور تولید

ها قبل تولید شده و ما باید آن را کامل و ایرانیزه کنیم، از نظر من که تا حدودی ناسیونالیست هستم،  حالی است که چرخ سال

ما باید بتوانیم از : وی اضافه کرد.دانم اد دارای شعور و فهم و عالم میها را افر ایرانیزه کردن یعنی افزایش کیفیت، چراکه من ایرانی

 .این افراد استفاده بهینه را ببریم اما ظاهرا فعال این موضوع خارج از دسترس شده است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http473bcb44904380c54e 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  ۱1چهار شنبه 

  را روانه بازار کردرا روانه بازار کرد  ((EESSLL))  رامک شیر فراپاستوریزهرامک شیر فراپاستوریزه

در شیراز برای نخستین بار در  رامک( ESL)همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیرخم خط تولید شیر فراپاستوریزه  <صنایع غذایی

 .ایران آغاز بکار کرد

برداری از  زارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، هاشم نصیری مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی رامک شیراز در حاشیه بهرهبه گ  

براساس این طرح، زمان ماندگاری شیر بدون اینکه تغییرات خاصی در کیفیت آن به : این طرح در جمع خبرنگاران اظهار داشت

ن صنایع کشور با بیان اینکه تولید محصوالت فراپاستوریزه با افزایش بهداشت و عضو انجمن مدیرا.یابد وجود آید افزایش می

راه اندازی این خط تولید پیشرفته همچنین در راستای افزایش : کیفیت، گامی در جهت افزایش مصرف سرانه شیر است بیان کرد

 .سطح بهداشتی تولید شیر و باال بردن سرانه مصرف لبنیات در سبد خانوار است

های لبنی رامک در ارائه محصوالت سالم و  های شرکت فراورده خط تولید شیر فراپاستوریزه در راستای سیاست: نصیری گفت  

های اروپایی صورت گرفته  از معتبرترین شرکت ESL خرید تجهیزات پیشرفته تولید شیرهای ارتقای فرهنگ مصرف جامعه و 

نتیجه این اقدام موثر و مفید، ارائه محصول با کیفیت به بازار و تامین نیاز : دعضو انجمن مدیران صنایع کشور تصریح کر .است

 .مصرف کنندگان وپیرو آن افزایش سرانه مصرف در آینده است

با ماندگاری باال در واقع اقدام ( ESL) های موجود و نیاز بازار و جامعه، تولید محصوالت فراپاستوریزه با توجه به ضرورت: وی گفت 

 .سازی اقتصادی است کتی نو و تاثیر گذار در تغییر شرایط بازار و مقاومیا حر

های بی نظیر است که به دلیل خواص غذایی ویژه که در مواد غذایی دیگر کمتر یافت  نصیری با بیان اینکه شیر یکی از فرآورده 

 . همواره مورد توجه طیف وسیعی از جامعه بوده است شود  می

صوالت فرا پاستوریزه و توجه به نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده با توجه به کیفیت و بهداشت باالتر تولید مح: وی افزود 

ای که دارد، بتواند این  های خرد و کالن گسترده سرمایه شیر نسبت به شیر پاستوریزه این امکان را فراهم کرده که کشورمان با 

 .های مولد و مطمئن سوق دهد گذاری های سوداگرانه مخرب به سمت سرمایه الیتها و فع گری ها را از دالل بازی، واسطه سرمایه

آمار بیماری پوکی استخوان به : عضو انجمن مدیران صنایع کشور به کاهش سرانه مصرف لبنیات در کشور اشاره و خاطرنشان کرد 

داشته است که به طور قطع وضعیت نامناسبی های اخیر روند صعودی  عنوان یک بیماری خاموش و مرموز در بین ایرانیان در سال

 .کند را در راه ایجاد یک جامعه سالم و پویا ایجاد می

اقدام و عمل نامگذاری شده است از هیچ کوششی در راستای رسیدن  -نصیری با بیان اینکه در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی  

هر اقدامی که در راستای : ایی نباید فروگذار کرد اظهار داشتبه خودکفایی اقتصادی به ویژه در حوزه تولید محصوالت غذ

سازی تولید و تولید بر اساس ذائقه و سلیقه مشتری انجام شود یا دست تولید کنندگان محصوالت غذایی را برای مشتری  بهینه

 .خواهد شد موجبات تقویت تولید در کشور فراهم.پسند تر شدن محصوالت باز بگذارد

در مقایسه با محصوالت پاستوریزه معمولی دارای  Extended Shelf Life (ESL) فراپاستوریزه موسوم به شیر: وی افزود

 .است( چهار تا شش درجه سانتیگراد)مدت ماندگاری باالتر در شرایط یکسان و مناسب 
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ثانیه در  43تا  65ه مدت سازی حرارتی شیر که پاستوریزاسیون نام دارد، محصول ب در متداول ترین روش سالم: نصیری افزود

های  درصد باکتری 99.5های بیماری زا و  گیرد که در این روش همه باکتری گراد قرار می درجه سانتی 75تا  74شرایط دمایی بین 

 .غیربیماری زا از بین می روند

ه سانتیگراد به مدت دو تا درج 603تا  645شیر را در دمای (  ESL) در فرایند تولید شیر فراپاستوریزه: نصیری تصریح کرد 

 .رسانند کنند و به دمای کمتر از هشت درجه سانتیگراد می دهند و سپس آن را به سرعت سرد می چهار ثانیه حرارت می

درصد  99.9های بیماری زا، حدود  ضمن از میان برداشتن همه باکتری ESL گیری از فناوری پیشرفته بهره: وی بیان کرد 

 .کند ی زا را نیز نابود میهای غیربیمار باکتری

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0565d74a366d83674efa645 
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  صنعتیصنعتیگل و گیاهان گل و گیاهان 
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  بررسی همکاری ایران و رومانی در زمینه جنگل، مرتع و گیاهان دارویی بررسی همکاری ایران و رومانی در زمینه جنگل، مرتع و گیاهان دارویی 

در نشستی در جمهوری اسالمی ایران و رومانی راه های همکاری در زمینه جنگل، مراتع و گیاهان دارویی را  -ایرنا  -تهران 

 . تهران مورد بحث و بررسی قرار دادند

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دیدار کریستیانا 

د که یک میلیون هکتار میلیون هکتار جنگل دار 68.4ایران : پاشکا بالمر وزیر جنگل، محیط زیست و آب کشور رومانی با وی، گفت

 .آن در منطقه هیرکانی به شکل جزئی مورد بهره برداری قرار می گیرد

قرار است در آینده ای نزدیک، میزان بهره برداری از جنگل را کاهش داده و با توجه به فراهم سازی امکانات الزم : وی اظهارداشت

 .برخورداری از این بخش را به صفر برسانیم

اقلیم موجود در جهان  60ایران به لحاظ اقلیمی کشور متنوعی است و از : منابع طبیعی ایران پرداخت و گفت جاللی به وضعیت

 .اقلیم آن در ایران قرار دارد و پنجمین کشور در دنیا در زمینه تنوع گیاهی و جانوری است 66

کمربند خشک و نیمه خشک جنگل کاری را یکی از  ایران به دلیل قرار گرفتن در: این مقام مسئول در سازمان جنگل ها یادآور شد

 .هزار هکتار جنگل کاری و همین میزان عملیات بیابازدایی در کشور انجام می شود 633راهبردهای اساسی خود می داند و سالیانه 

تاکنون هشت میلیون  ایران در زمینه بیابان زدایی از دانش و تجربیات باالیی در منطقه و دنیا برخوردار است و: وی اظهارداشت

 .هزار هکتار جنگل های دست کاشت بیابانی در کشور انجام شد 033هکتار عملیات بیابان زدایی انجام شده و دو میلیون و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی، گیاهان دارویی را یکی از مشخصه های بارز جنگل ها و مراتع در ایران دانست که از ظرفیت بالقوه 

 .ن برخوردار است و می تواند در تبادالت تجاری دو کشور بسیار موثر باشدباالیی در ایرا

 قاچاق چوب و بهره برداری بی رویه ** 

براساس این گزارش، کریستیانا پاشکابالمر وزیر جنگل، محیط زیست و آب رومانی در این دیدار یکی از بزرگترین چالش های 

رومانی از کشورهایی : ه برداری بی رویه از جنگل و قاچاق چوب ذکر کرد و افزوداساسی در مدیریت جنگل در کشور رومانی را بهر

 .است که بیشترین سطح جنگل های طبیعی را در بین کشور های اروپایی دارد و از گونه های متنوع تجاری برخوردار است

درصد جنگل های  53بسیار غنی است که  هزار هکتار جنگل دارای تنوع زیستی 933میلیون و  6رومانی با داشتن : وی اضافه کرد

 .درصد دیگر توسط دولت اداره می شود 53آن توسط بخش خصوصی و 

جنگل هایی که توسط بخش دولت مدیریت می شود به دلیل دارا : وزیر جنگل، محیط زیست و آب رومانی خاطر نشان ساخت

ر دار است، اما آن بخش از جنگل هایی که توسط بخش بودن قوانین سختگیرانه زندان و جریمه از وضعیت حفاظتی خوبی برخو

 .خصوصی اداره می شود، بیشتر تخریب شده است

بهره برداری بی رویه از جنگل، نگرانی هایی را بین مسئولین و مردم ایجاد کرده و سازمان های غیردولتی را بسیار : وی گفت

نرم افزاری را : باره حفاظت از جنگل ها و محیط زیست گفتوزیر جنگل، محیط زیست و آب کشور رومانی در .حساس کرده است

روی موبایل مردم نصب کردیم و مردم هرگونه تخریب و دست اندازی به منابع طبیعی را سریع گزارش می دهند و پلیس وظیفه 
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 .دارد فوری در جنگل حضور پیدا کند و کامیون های حامل چوب را بازرسی و کنترل نماید

گونه های متنوع گیاهی زیادی در رومانی وجود دارد که در شمار : دارویی متنوع در رومانی را یادآور شد و گفتوی وجود گیاهان 

 . مناطق حفاظت شده محسوب می شود و می توان با ایران همکاری و مبادالت تجاری خوبی داشت

رومانی از . پا واقع و پایتخت آن بخارست استکشوری است در جنوب شرقی ارو( România به رومانیایی)به گزارش ایرنا، رومانی 

 .غرب با مجارستان و صربستان، از شمال شرقی و شرق با مولداوی و اوکراین و از جنوب با بلغارستان همسایه است

نفر میلیون  69.98کیلومتر مربع نهمین کشور اتحادیه اروپا از نظر مساحت و با داشتن  833هزار و  404رومانی با داشتن مساحت 

 .جمعیت هفتمین کشور اتحادیه اروپا از نظر جمعیت است

شهریور ماه جاری کریستیانا پاشکا بالمر وزیر جنگل، محیط زیست و آب کشور رومانی با محمود حجتی  49قرار است روز دوشنبه 

 . وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی دیدار و مذاکره کند

/News/fa/ir.irna.www//:http44405337/ 
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  گندمگندم
 فارس - ۳۱61۲62۲:  تاریخ

  رغم خوداتکایی در تولید این محصولرغم خوداتکایی در تولید این محصول  اصرار واردکنندگان به واردات گندم علیاصرار واردکنندگان به واردات گندم علی
های مختلف نیاز به واردات  به بهانهدر حالی دولت به علت تولید و ذخایر کافی، واردات گندم را متوقف کرده است که واردکنندگان  

های صنایع غذایی ایران گفته است برای تولید نان کیفی نیاز به واردات یک میلیون گندم  کنند، دبیر کل کانون انجمن را مطرح می

اه آوریل به واردات الملل فارس، اتحادیه صنایع غذایی ایران اعالم کرد صنعت تولید آرد ایران تا م به گزارش گروه اقتصاد بین. دارد

 .سازی را فراهم کند یک میلیون تن گندم با کیفیت باال نیاز دارد تا ارد الزم برای تولید نان و تولیدکنندگان صنعت شیرینی

های گندم برای ترکیب با گندم تولیدی ایران که  ای در مسکو گفت ما به محموله کاوه زرگران، دبیرکل این اتحادیه در مصاحبه

 .شود گلوتن عنصری در ترکیبات سازنده گندم است که سبب تقویت خمیر می. لوتن کمتری دارد، نیاز داریممعموال گ

مارس آغاز می شود را به علت کافی بودن ذخایر  46های واردات گندم برای سالی که از ، ایران ثبت قراردادبلومبرگبه گزارش 

اند سبب کاهش تقاضا شده  که بازارهای جهانی با مازاد عرضه مواجه این توقف خرید، درحالی. داخلی و تولید متوقف کرده است

قراردادهای خود را پیش از توقف ثبت واردات ثبت کرده  هایی در کشورهایی نظیر روسیه، آلمان و لیتونیا که وی افزود شرکت.است

دولت ممکن است . اند، پیش از منقضی شدن قراردادهایشان در طی یک سال حدود یک میلیون تن به ایران ارسال خواهند کرد

رار است ایران در سال بر اساس گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، ق.پس از تکمیل برداشت گندم در ماه اکتبر، واردات را از سر بگیرد

به گزارش فارس، اظهارات .سال گذشته خواهد بود 9این رقم بیشترین میزان محصول در . میلیون تن گندم تولید کند 65.5جاری 

است که با توجه به افزایش تولید گندم نسبت به سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی بارها  دبیرکل اتحادیه صنایع غذایی درحالی

 .است که امسال نیازی به واردات گندم وجود ندارداعالم کرده 
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 گندم
 فارس - ۳۱61۲62۲:  تاریخ

میلیارد تومانی میلیارد تومانی 05110511دارد گندم صورت گرفت تامین مالی دارد گندم صورت گرفت تامین مالی با آغاز پذیره نویسی نخستین سلف موازی استانبا آغاز پذیره نویسی نخستین سلف موازی استان

  دولت از بورس کاالدولت از بورس کاال
ادامه پذیره نویسی تا روز یکشنبه آینده پذیره نویسی نخستین اوراق سلف موازی استاندارد گندم تا پایان وقت رسمی معامالت روز  

 . ادامه خواهد داشت 95شهریور ماه  44یکشنبه 

شهریور نخستین عرضه اوراق سلف موازی استاندارد گندم به منظور  48؛ روز چهارشنبه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

هزار تن 883تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت مطالبات گندمکاران از دولت، در بورس کاال انجام و یک میلیون و 

 .هزار میلیارد ریال به فروش رسید64به ارزش نزدیک به ( هزار قرارداد 833میلیون و 68معادل )اوراق گندم 

 43ماهه و با نرخ بازده حداقل ساالنه  6بر اساس این گزارش، اوراق سلف موازی گندم با نام و معاف از مالیات بوده و با سررسید 

متعهد پذیره . درصد در سررسید ساالنه تعیین شده است 69ادل نرخ بازخرید بازارگردان نیز روز شمار مع. درصد منتشر می شود

نویسی، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی است که عالوه بر این عهده دار بازارگردانی طی مدت عرضه تا 

 .سررسید نیز خواهد بود

اوراق در سررسید دولت جمهوری اسالمی ایران،  ناشر این اوراق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ضامن اصل و بازده

 .خزانه داری کل و بانک کشاورزی هستند

حسین خزلی خرازی ، مدیر عامل شرکت کارکزاری بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه پذیره نویسی اوراق 

طبق : ادامه خواهد داشت ؛ عنوان کرد 95شهریور ماه  44سلف موازی استاندارد گندم تا پایان وقت رسمی معامالت روز یکشنبه 

امیدنامه بعد از آن هر آنچه که بعد از دوره پذیره نویسی در سامانه معامالت کارگزاری ها فورخته نشود از سوی صندوق یکم 

 .شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان متعهد پذیره نویس خریداری خواهد شد

 در تاالر فیزیکیعرضه گندم غیر یارانه ای 

در راستای انتشار این اوراق طبق تعهدات شرکت بازرگانی دولتی ایران، کلیه گندم غیر مشمول : بورس کاال در این زمینه خبر داده 

فروش یارانه ای در اختیار این شرکت، به صورت منظم و مستمر تا زمان سررسید صرفا از طریق بورس کاالی ایران و براساس 

ری بازار به فروش می رسد و هیچ گونه عرضه و معامله گندم غیر مشمول فروش یارانه ای، خارج از بورس انجام قیمت های جا

قانون توسعه ابزارها و نهادهای  67به این ترتیب با عرضه گندم غیر یارانه ای در بورس کاالی ایران و براساس ماده .نخواهد شد

رگانی دولتی با ورود به بورس کاال از برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به مالی جدید، خریداران آزاد گندم و شرکت باز

هزار تن گندم توسط شرکت بازرگانی 63به گزارش فارس امروز عالوه بر عرضه اوراق سلف گندم، بالغ بر .ها معاف می شوند آن

 .االی ایران عرضه و به فروش رسیدمیلیارد تومان در تاالر فیزیکی بورس ک 9دولتی ایران به ارزش بیش از 
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 گندم
 فارس - ۳۱61۲62۳:  تاریخ

ند شریک ما برای صادرات به ند شریک ما برای صادرات به تواتوا  رومانی میرومانی می/ / شودشود  گندم مازاد به شکل آرد به عراق و افغانستان صادر میگندم مازاد به شکل آرد به عراق و افغانستان صادر می

  اتحادیه اروپا باشداتحادیه اروپا باشد
با توجه به افزایش ذخیره استراتژیک گندم در کشور و نیاز دو کشور عراق و افغانستان به آرد، به دنبال : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . استفاده از صنعت آردسازی برای صادرات گندم به این دو کشور هستیم

تجاری   ، محمود حجتی صبح امروز در دیدار با همتای رومانیایی خود که برای رایزنیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

مان که با تراکتور آشنا شدیم، از تراکتورهای  اولین بار در مزارع: در حوزه کشاورزی در راس تیم تجاری به ایران سفر کرده، گفت

  .درصد تراکتورهای مصرفی ما مربوط به تراکتورهای کشور رومانی بود 43سال پیش  83اده کردیم و تا رومانی استف

توانند مکمل خوبی برای صادرات  هر دو کشور می: وی با اشاره به ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی در ایران و رومانی اظهار داشت

اروپا بازار خوبی برای محصوالت غذایی و حتی شیالت ایران مانند میگوی  و واردات محصوالت مورد نیاز باشند، چرا که اتحادیه

هزار تن پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و  433ساله ایران برای تولید ساالنه  5ریزی  حجتی به برنامه.پرورشی و خاویار است

 63مرغ و  هزار تن تخم 433ن گوشت قرمز، هزار ت 443ایم و همچنین ساالنه  تا کنون در این زمینه طبق برنامه پیش رفته: گفت

 633شود که صادرات  کنیم که در کنار آن بخشی به کشورهای اطراف و حتی اروپا صادر می میلیون تن شیر در کشورمان تولید می

شاره کرد جات به کشورهای اروپایی هم ا وزیر جهاد کشاورزی به صادرات سنتی خشکبار و میوه.هزار تن لبنیات از همین رقم است

مایلیم بخشی از این صادرات از طریق رومانی به عنوان شریک تجاری انجام شود و در کنار آن کارهای تحقیقاتی، آموزشی : و گفت

وی در حاشیه این دیدار در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما در مورد  .تواند بین دو کشور دنبال شود و فنی در حوزه کشاورزی هم می

عراق و افغانستان دو کشور : دم در کشور و برنامه صادراتی وزارت جهاد برای این محصول استراتژیک گفتافزایش تولید گن

خوبی   توانیم از صنعت آردسازی استفاده کرده و همکاری توجه به افزایش ذخایر گندم در کشورمان می واردکننده آرد هستند و با 

 .را در این زمینه با دو کشور داشته باشیم
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 گندم
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

دم دم هزار تن گنهزار تن گن  452452میلیون و میلیون و   0000خریداری خریداری / / کشت گندم پاییزه در سطح شش میلیون هکتار باقی خواهد ماندکشت گندم پاییزه در سطح شش میلیون هکتار باقی خواهد ماند

  از کشاورزاناز کشاورزان

هزار  773هزار هکتار آن آبی و سه میلیون و  53در سال زراعی جدید گندم در سطح حدود شش میلیون هکتار که دو میلیون و 

 .شود هکتار دیم است، کشت می

هزار هکتار آن آبی و سه میلیون و  21در سال زراعی جدید گندم در سطح حدود شش میلیون هکتار که دو میلیون و 

 .شود هزار هکتار دیم است، کشت می 771

کشت نوبرانه پاییزه در مناطق دیم و سرد کشور آغاز : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مجری طرح گندم امروز در گفت

 .رسد شده و تا اواسط مهرماه به اوج خود می

ورد نیاز تولید ازجمله کود، بذر، سموم ضدعفونی، در کشت پاییزه گندم، تمامی امکانات م: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .فراهم است و مشکل خاصی وجود ندارد... آالت و ماشین

کاری در مناطق دیم سرد، بوجاری و ضدعفونی بذور، رعایت تاریخ  شود که خشکه به کشاورزان توصیه می: وی خاطرنشان کرد

شود که گیاه در زمان سرمای هوا، سه تا چهار  در زمان مناسب باعث میکشت : پور ادامه داد اسفندیاری.را جدی بگیرند... کشت و

تواند در تولیدی  کارها و رعایت عمق کشت می استفاده از خطی: وی تصریح کرد.برگ داشته باشد و قدرت تحملش افزایش یابد

در حد سال گذشته و حدود  95 - 96سطح زیر کشت گندم در سال زراعی : مجری طرح گندم یادآور شد.اقتصادی مؤثر واقع شود

 .دهد هزار هکتار را دیم تشکیل می 773هزار هکتار آن آبی و سه میلوین و  53شود که دو میلیون و  شش میلیون هکتار برآورد می

 هزار هکتار ابالغ استانی شده، اما باید برای 483تاکنون کشت گندم در سطحی معادل پنج میلیون و : پور تأکید کرد اسفندیاری

 .تر تا پایان فصل کشت صبر کرد آمار دقیق

هیچ : هزار تن برشمرد و اظهار داشت 845میلیون و  66شده از سال زراعی گذشته را  وی در پایان میزان خرید گندم برداشت

 ./ها است کوبی محصول گندمی در مزارع وجود ندارد و تنها در برخی مناطق این محصول استراتژیک در خرمن
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  گوجه فرنگیگوجه فرنگی
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  گوشت قرمزگوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  کاهش التهاب بازار گوشت گوسفندی با وارداتکاهش التهاب بازار گوشت گوسفندی با واردات

براساس اطالعاتی قرار است که واردات گوشت از ارمنستان صورت گیرد که دیگر با این : گوشت گوسفندی گفترئیس اتحادیه 

 .وجود شاهد افزایش قیمت در ایام محرم نخواهیم بود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه رت و کشاورزی صنعت، تجا علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

با توجه به روزهای پایانی ماه و : با بیان اینکه با گذشت عید قربان قیمت ها در بازار با کاهش روبرو نشده، اظهار داشت جوان،

 .وجود نداردافزایش هزینه های خانوار ، تقاضای چندانی در بازار 

هزارتومان به مشتری عرضه می  05تا  08هزارتومان به مغازه دار و  06تا  03در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه : وی افزود

با توجه به نزدیک شدن : است،بیان کرد هزارتومان افزایش یافته  8ملکی با بیان اینکه در دو ماه گذشته نرخ هر کیلو گوشت .شود

براساس : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت.بح بی رویه ،نمی توان پیش بینی نمود که اوضاع بازار بهبود یابدایام محرم و ذ

  .نخواهیم داشت قیمتی در ایام محرم  افزایش  اطالعاتی قرار است، واردات گوشت از ارمنستان صورت گیردکه در این صورت 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  افزایش تعرفه واردات عامل گرانیافزایش تعرفه واردات عامل گرانی/ / گوشت هزار تومان گران شدگوشت هزار تومان گران شد

 .هزار تومان افزایش روبرو شده است در چند روز اخیر نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی با: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار 

در چند روز اخیر نرخ هر کیلو گوشت گوسفندی با هزار تومان : ضعیت بازار گوشت گوسفندی اظهار داشتدرباره آخرین وجوان، 

 .افزایش روبرو شده است

هزارتومان به مشتری عرضه می  06تا  05هزار تومان به مغازه دار و  04تا  06در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه : وی افزود

کمبود دام و افزایش تعرفه واردات گوشت افزایش قیمت : ش قیمت گوشت گوسفندی گفتملکی در خصوص دالیل افزای.شود

قاچاق و صادرات دام با روند : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به وضعیت قاچاق دام بیان کرد.گوشت در بازار را رقم زد

ذخیره دام برای اعیاد محرم کردند که درنهایت این امر عده ای سود جو و دالل اقدام به خرید و . توقفی در بازار روبرو شده است

در حال حاضر تقاضا : ملکی در خصوص وضعیت تقاضا برای گوشت گوسفندی در بازار اظهار کرد.گرانی گوشت را به همراه دارد

د کمبود دام در بازار طبق روال معمول است چرا که با کاهش دما در ماه های آتی مصرف پروتئین افزایش می یابد که با ادامه رون

 .قیمت ها گران تر خواهد شد
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  گوشت مرغگوشت مرغ
 فارس - ۳۱61۲6۱1:  تاریخ

  دامپینگ در بازار جهانی مرغ دامپینگ در بازار جهانی مرغ / / ماه امسالماه امسال  22هزار تن مرغ در هزار تن مرغ در   4141صادرات صادرات 
 4هزار تن مرغ ایرانی به  83های متفاوت رقبای خارجی از ابتدای سال  با وجود قیمت: هاد کشاورزی در امور دام گفتمعاون وزیر ج

، در پاسخ به اینکه با توجه به قیمت تمام خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  حسن رکنی در گفت. کشور صادر شده است

ده باالی مرغ ایرانی و وزن باال در مقایسه با تولیدات جهانی، چه فکری برای صادرات این محصول به ویژه بازار روسیه شده، ش

کشور صادر شده است و بخشی از دلیل قیمت باالی  4هزار تن گوشت مرغ به  83ماه ابتدایی سال نزدیک  5در : خاطرنشان کرد

 .له ذرت استباالی خوراک دام از جم  مرغ هزینه

شان با قیمتی که در بازار داخلی  وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای صادرکننده از جمله ترکیه قیمت مرغ صادراتی

های این کشورها برای آنکه صادرکننده  یا تشکل  دولت: تر است، اظهار داشت شود، متفاوت و پایین کشورشان به مردم عرضه می

 .دهند ا تسخیر کند، به محصوالت استراتژیکی از جمله کاالهای اساسی یارانه میبتواند بازار خارجی ر

اند و بنا داریم  های صادراتی مرغ کشورمان امسال به تعهداتشان برای صادرات مرغ عمل کرده تشکل: معاون حجتی خاطرنشان کرد

تر کمک کنیم،  با قیمت مناسب( دارای اندازه استاندارد)یز های سا تر به امکان تولید مرغ ها با قیمت مناسب مرغداری  با تامین نهاده

 .چرا که وزن باالی مرغ ایرانی یکی از مشکالت پیش رو است

بندی  بسته: وی با اظهار خرسندی از اینکه تولیدات مرغ ایرانی از نظر بهداشتی مورد تایید مشتریان خارجی قرار دارد، اضافه کرد

 .وجود دارد، ولی باید در حوزه سایز و اندازه مرغ تولیدی کار بیشتری انجام شودنسبتا مناسبی هم در این حوزه 

تنها محصول صادراتی کشور به روسیه در حوزه دامی، محصوالت : رکنی در پاسخ به اینکه چه میزان مرغ به روسیه صادر شده گفت

 .لبنیات و آبزیان بوده است
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 گوشت مرغ
 فارس - ۳۱61۲62۳:  تاریخ

صادرات دام به کشورهای صادرات دام به کشورهای / / هزار تومانهزار تومان  2020گوشت گوسفندی کیلویی گوشت گوسفندی کیلویی / / تومانتومان  75117511قیمت هر کیلوگرم مرغ قیمت هر کیلوگرم مرغ   

  عربی ادامه داردعربی ادامه دارد
با توجه به وفور مرغ گرم و گوشت در بازار، متوسط قیمت متوسط هر کیلو مرغ در : مور دام گفتمعاون وزیر کشاورزی در ا 

 . هزار تومان است 06تا  03تومان و الشه گوشت گوسفندی کیلویی  7433ها  فروشی خرده

ز ظهر امروز در حاشیه دیدار وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با ، حسن رکنی پیش اخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

یمسکو وزیر کشاورزی رومانی در تهران در مورد تنظیم بازار مرغ و گوشت به ویژه با نزدیک شدن ایام محرم و افزایش مصرف برای 

تومان بوده که برای  833هزار و  6ر با فروشی مرغ در میادین میوه و تره صبح امروز قیمت عمده: های عزاداری و نذورات گفت هیئت

 .درصد باالتر از این قیمت به مردم عرضه شود 63فروشی باید  خرده

 7هزار تومان رسیده، درست نیست و قیمت آن به طور میانگین به  4گویند مرغ در بازار به کیلویی  اینکه برخی می: وی تأکید کرد

 .ط قیمت مرغ طی دو هفته گذشته، افزایشی نبوده استتومان کاهش یافته است، چرا که شرای 433هزار و 

ریزی انجام شده، مشکلی برای  با توجه به جوجه: رکنی با اشاره به افزایش مصرف گوشت مرغ برای ماه محرم نیز خاطرنشان کرد

 .شود تأمین مرغ مصرفی در ماه محرم وجود ندارد و مرغ هر روز به بازار عرضه می

در صورت : امور دام از وجود ذخایر کافی و در دسترس مرغ از محل تولید داخلی اطمینان داد و گفت معاون وزیر کشاورزی در

 .لزوم، مرغ سرد هم توسط شرکت پشتیبانی امور دام به فروش خواهد رسید

رمنستان وارد هزار تن دام از ا 663شود  میلیون رأس دام سبک در کشور شنیده می 63رکنی در پاسخ به اینکه با توجه با وجود 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید  443در سطح کالن : کشور شده، به صورت تلویحی این موضوع را رد یا تأیید نکرد و گفت

 .درصد میزان تولید هر سال داریم 63هزار تن نیاز به واردات یعنی  43کنیم که  می

هر : شود، تصریح کرد ت منجمد از کشورهای مختلف وارد میوی با اشاره به اینکه معموالً بخش عمده گوشت وارداتی به صور

تواند گوشت را به ایران وارد کند و این مسئله منحصر به گوشت گاو  کشوری که با ضوابط بهداشتی ما تطبیق داشته باشد، می

 .های سبک هم باشد نیست و ممکن است در دام

که با توجه به نزدیکی برخی کشورهای همسایه امکان تأمین گوشت  وی در مورد واردات گوشت از ارمنستان اینگونه توضیح داد

 .شود گرم هم از این کشورها وجود دارد که اکنون نیز بخش اندکی از گوشت گرم توسط واردکنندگان تأمین می

ها، طبق برنامه  ن دامرکنی به این نکته هم اشاره کرد که با توجه به جمعیت انبوه دامی در کشور و نیاز به تأمین خوراک و چرای ای

 .هزار رأس دام، صادر نماییم 943بینی کردیم که  میلیون رأس دام را کم کنیم و امسال پیش 0باید ساالنه 

صادرات روال عادی خود را به : معاون وزیر امور کشاورزی در امور دام در مورد توقف صادرات دام به کشورهای همسایه هم گفت

 .کند فارس که مشتری دام سبک و کوچک ما هستند، طی می ویژه به کشورهای حوزه خلیج

مشکلی در مورد قیمت گوشت صادراتی نیست و فضاسازی : او در مورد قیمت باالی گوشت صادراتی در بازارهای خارجی هم گفت

 .کشور وجود دارد دهند، تأثیری بر صادرات ما ندارد و چه گوشت گوسفند و گوشت گوساله به اندازه کافی در منفی که انجام می

http://www.farsnews.com/
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رکنی همچنین در مورد قیمت باالی فروش دام زنده نیز این گونه توضیح داد که تولیدکنندگان ما طی دو سه سال اخیر در خط 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 63هزار تومان ثابت بوده است که امسال  66اند و قیمت هر کیلوگرم دام زنده  ضرر پیش رفته

رسد، که او  هزار تومان به فروش می 68هزار تومان،  64ون حجتی اعتراض کرده و گفتند، اما دام زنده به جای خبرنگاران به معا

های واسط بدشان  شود که ممکن است برخی حلقه فروشی و در میادین انجام می هزار تومان به صورت عمده 64این قیمت : گفت

 .اند هزار تومان را درنظر گرفته 68های جانبی تا رقم  گان با توجه به هزینهنیاید به افزایش قیمت دامن بزنند، قاعدتاً فروشند

قیمت عرضه الشه در : معاون وزیر جهاد کشاورزی و امور دام همچنین در مورد قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در بازار هم گفت

خاص خود را دارد و همچنین هر کیلو  هزار تومان است که در قطعات خاص، قیمت 06تا  03مراکز عمده دام سبک هر کیلو 

 .شود هزار تومان عرضه می 05تا  03گوشت گوساله بین 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  تومان رسیدتومان رسید  71117111قیمت به قیمت به / / ثبات قیمت مرغ در بازارثبات قیمت مرغ در بازار

 .باتوجه به مازاد تولید و کاهش صادرات احتمال کاهش قیمت مرغ در بازار وجود دارد: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری بدون تغییر در : ، نرخ جدید مرغ در مراکز خرده فروشی را اعالم کرد و گفتجوان

 .تومان است 633هزار و  7هزارتومان ومرغ آماده به طبخ درب واحد های صنفی  5مقایسه با هفته گذشته 

تومان به  633هزار و  7تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  633هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

فرارسیدن عید غدیر نمی تواند تاثیری در : نیز افزود یوسف خانی درباره شرایط بازار مرغ در آستانه عید سعید غدیر.فروش می رسد

 .مازاد تولید و کاهش صادرات احتمال کاهش نرخ مرغ وجود دارد شرایط بازار داشته باشد چرا که به 

وجه به بهبود با ت: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه تا اواخر مهر ماه امکان افزایش قیمت مرغ در بازار وجود ندارد، ادامه داد

 63روابط ترکیه و روسیه میزان صادرات به سبب کیفیت باال و قیمت پایین سایر رقبا کاهش یافته از این رو احتمال کاهش قیمت 

 .درصدی قیمت به سبب مازاد تولید وجود دارد 65الی 

شود که  بینی می تغییری نداشته اما پیش نرخ انواع ماهی در مقایسه با هفته های گذشته: وی درباره شرایط بازار ماهی تصریح کرد

 .از اواسط مهر ماه با صید جدید برخی انواع ماهی قیمت ها افزایش یابد
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  ماشین آالتماشین آالت
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  متفرقهمتفرقه
 فارس - ۳۱61۲6۱1:  تاریخ

  معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی با مشاغل خانگی معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی با مشاغل خانگی 
از تولید ترشی خانگی تا صادرات به بازارهای آمریکا یک فعال / هزار تومانی توسط یک معلم 533نفر با سرمایه  6زایی برای  اشتغال

های زندگی و شغل اولی که دارم باز هم برای کمک به اقتصاد  با وجود مشغله: فتاقتصاد مقاومتی در عرصه مشاغل خانگی گ

 . خانواده و خودکفایی کشورم در زمینه تولید ترشیجات خانگی نیز فعالیت دارم

شود و باید  ، اقتصاد زیر بنای توسعه هر کشور محسوب میپایگاه اطالع رسانی بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هر جامعه برای ماندن در صف رقابت با دنیا این عرصه را برای خود تقویت کند، مدل برداری از نوع اقتصادها در دنیا متفاوت است 

 .کند نحو و طریقی منابع اقتصادی خود و وضعیت فعلی آن را در جامعه تقویت میو کشوری به 

بدون شک کشورهایی که توانسته اند الگوهای بومی خود را به منصه ظهور برسانند، اقتصادی قدرتمند تر داشته و به نوعی مبحث 

های نوین و حتی اسالمی در کشور ما موضوع گیرد، یکی از روش  آسیب پذیری آن کمتر با چالش و تحت اما و اگرها قرار می

 .اقتصاد مقاومتی است که جرقه این اقتصاد اسالمی و بومی توسط رهبر فرزانه انقالب اسالمی زده شد

اهمیت این مقوله تا حدی بوده که رهبری در سال های گذشته تاکنون در بسیاری از نامگذاری سال خود بر روی اقتصاد مقاومتی 

اند که نشان از اجرای آن در جامعه از سوی دولت و ملت دارد، از طرف دیگر که دشمنان در حال ضربه زدن  داشتهتوجه ویژه ای 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی به هر طریق ممکن به ویژه در عرصه اقتصاد هستند، اجرایی کردن این مدل اسالمی می تواند 

 .بساط تمام تحریم ها را نیز در هم بشکند

ردن اقتصاد در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکالتی رو به رو است می تواند بهترین راه حل ممکن نیز واقع شود که البته مردمی ک

این خود یکی از موارد اقتصاد مقاومتی را شامل می شود، مردم با ورود مناسب خود به این عرصه ثابت کرده اند که همیشه همچون 

 .ن بار نیز می توانند در تقویت اقتصاد کشور نقش آفرینی کنندحضور گرم در صحنه های انقالب ای

 نفر 1اشتغالزایی برای / هزار تومان سرمایه آغاز کردم 211با 

. چرخید و مشکالت مالی داشتیم هرچند معلم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان بودم مان به کندی می چرخ زندگی

. شان از زندگی باالتر رفته بود و برای همین به تولید محصوالت خانگی روی آوردیم سطح توقع بودند  تر شده هایم که بزرگ بچه

 .هزار تومان جمع کردم و تولید ترشی در خانه را شروع کردم 533

نگی ها هنوز اقتصاد مقاومتی و از این کارها در جامعه مطرح نشده بود اما من متوجه شدم که با این کارهای خا البته آن موقع

خوبی کار در خانه این بود که دیگر خبری از اجاره و . شود و استرس کمتری به ما وارد خواهد شد مان از نظر مالی بهتر می زندگی

 .های آب و برق تجاری نبود پول ودیعه مغازه و هزینه
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 متفرقه
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  جشنواره کشاورزی الهیجان در خانه هنرمندانجشنواره کشاورزی الهیجان در خانه هنرمندان

گذاری شهر الهیجان با  های سرمایه ـ فرهنگی الهیجان با هدف معرفی فرصت نخستین جشنواره اقتصادی: حمیده قاسمی -سبزینه 

گذاران که از روز چهارشنبه و به مدت  ی و استانی، سفیران کشورهای مختلف و بازرگانان و سرمایهحضور جمعی از مدیران کشور

در این جشنواره که در فضای . سه روز در خانه هنرمندان ایران آغاز شده بود، صبح دیروز در تاالر شمس به کار خود پایان داد

غرفه  83برپا شد برای معرفی صنایع و محصوالت این شهر در بیش از داخلی پارک ایرانشهر و در کنار ساختمان خانه هنرمندان 

مندان  ها و تولیدات کشاورزی مراکز تحقیقاتی، صنایع دستی و سوغات الهیجان به معرض دید عالقه محصوالت مختلف اعم از طرح

، برگزاری نمایشگاهی از آثار نقاشی های آیینی های موسیقی محلی گیالن و نمایش همچنین اجرای برنامه. گذاران درآمد و سرمایه

های  استاد حسین محجوبی، نقاش و معمار برجسته الهیجانی، در کنار جلسات سخنرانی برای معرفی پیشینه فرهنگی و فرصت

هایی سه  گذاری در الهیجان از برنامه هایی با پنج هزار میلیارد ریال فرصت سرمایه گذاران و ارائه طرح گذاری با حضور سرمایه سرمایه

   .روز همایش روز الهیجان بود

پژوهشکده چای کشور، مرکز تحقیقات ابریشم کشور، مرکز تحقیقات برنج کشور و اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیالن نیز 

ب های در نظر گرفته شده جهت جذ ها و دستاوردهای خود پرداخته و پروژه های جداگانه به معرفی فعالیت هر کدام در غرفه

، «سبزینه»سعید آگشته، شهردار الهیجان، درباره اهداف این همایش به خبرنگار . گذاران را برای مراجعان تشریح کردند سرمایه

بار در کشور طی یک پروژه تحقیقاتی که توسط تیم مدیریت شهری شهرستان الهیجان و پژوهشکده اقتصاد  برای نخستین: گفت

: وی در توصیف این برنامه افزود. یک برنامه پنج ساله برای توسعه این شهر تدوین شده استدانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته، 

گذاری شده که در راستای برنامه پنج ساله شهر و با  ها هدف گذار برای آن گذاری طراحی و جذب سرمایه پروژه و اطلس سرمایه 67

  .گذاری میسر خواهد بود برآورد پنج هزار میلیارد ریال سرمایه

: گذاری در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد که برای این برنامه جذب بیش از یک هزار میلیارد از این سرمایه وی با بیان این

عنوان شهر چای ایران یکی از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی است؛ لذا برای توسعه بخش گردشگری و  شهرستان الهیجان به

های صورت گرفته بین شهرداری الهیجان و پژوهشکده چای  وصا چای، قرار است با صحبتکمک به توسعه بخش کشاورزی و خص

شهردار الهیجان در ادامه ضمن تاکید . ای با نام سرزمین چای در این شهر ایجاد شود کشور که در این شهرستان واقع است پروژه

هم قابلیت جذب گردشگر برای بازدید از مزارع چای و این پروژه : بر دو رویکرد اقتصادی و فرهنگی لحاظ شده در این طرح گفت

گذاری بهتر روی خرید چای و توسعه کشاورزی این شهر دارد،  مراحل مختلف تولید و فرآوری آن را دارد و هم بازارسازی و سرمایه

ح دیروز با حضورجمعی همایش سه روزه الهیجان صب. مند شوند که از یک فضای تفریحی گردشگری و اقامتگاهی نیز بهره ضمن این

و با رونمایی تمبر یابود ... الملل و سفیران کشورهایی همچون سوئد، اندونزی، برزیل و از مسئوالن، سرپرست صندوق جمعیت بین

  .این شهر در تاالر شمس به کار خود پایان داد

کارخانه برق از زباله و پروژه مجموعه نامه از دستاوردهای این همایش عنوان شد که قرارداد ایجاد  امضای قطعی چهار تفاهم

های گردشگری  هزار نفر جاذبه 673شهرستان الهیجان با جمعیتی حدود  . تفریحی توریستی تاالب حاجی آباد از آن جمله است

ها  لیونهای همیشه سبز چای و آثار باستانی دارد که ساالنه پذیرای می کابین معروف، باغ زیادی از قبیل ساحل دریا، تاالب، تله
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شهر نمونه گردشگری تاریخی و طبیعی جهان اسالم است که یکی از بیست مقصد اصلی سفر هر 68الهیجان جزو . مسافر است

 .ایرانی و مقصد بیش از پنج میلیون مسافر و گردشگر در سال است

/news/fa/ir.iana.www//:http08668D%/4%D%AC4%B8%D9%46%D9 
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 متفرقه
 آیانا - 1۱۳۱مرداد  28: تاریخ

عنوان سفیران سالمت و عنوان سفیران سالمت و   پزشکی بهپزشکی به  کارشناسان گیاهکارشناسان گیاه/ / شودشود  های میوه سالمت در بوفه مدارس توزیع میهای میوه سالمت در بوفه مدارس توزیع می  بستهبسته

  یابندیابند  دانش در مدارس حضور میدانش در مدارس حضور می

 .شود های مدارس برای جایگزینی با تنقالت غیرمفید توزیع می ی آینده در بوفههای میوه سالمت از سال تحصیل بسته

 .شود های مدارس برای جایگزینی با تنقالت غیرمفید توزیع می های میوه سالمت از سال تحصیلی آینده در بوفه بسته

که با حضور مسئوالن بهداشت  پزشکی سازمان حفظ نباتات کشور در حاشیه همایش بهداشت کشاورزی های گیاه مسئول کلینیک

های علوم پزشکی کشور و نیز نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در محل هتل ورزش برگزار شد،  ها، مدیران دانشگاه کشاورزی استان

افزایی بخش کشاورزی و بهداشت در حوزه کشاورزی برپا شد، مقرر گردید کلیه  این جلسه که با هدف هم: به خبرنگار ایانا گفت

پزشکی، تحت پوشش پکیج چهارگانه بهداشت کشاورزی  های گیاه رقمی حفظ نباتات و کلینیک 66شاورزان دارای کد رهگیری ک

 643اند و در سال آینده  ها تحت پوشش قرار گرفته هزار نفر از کشاورزان فوق در استان 63تاکنون : محسن عصار افزود.قرار گیرند

 .هند کردهزار کشاورز کد رهگیری دریافت خوا

پزشکی از سال آینده خبر داد و  های گیاه رقمی و کلینیک 66وی از ارائه بسته میوه سالمت از محصوالت تحت پوشش کد 

ها در حد مجاز باشد، در بوفه مدارس استفاده  رقمی که میزان آالینده 66های دارای کد  بسته به فصل، از میوه: خاطرنشان کرد

 .فاید در بوفه مدارس باشد دواریم که این بسته سالمت بتواند در آینده جایگزین تنقالت بیامی: عصار ادامه داد.شود می

سازی برای  عنوان سفیران سالمت و دانش در مدارس حضور خواهند یافت و به فرهنگ پزشکی به کارشناسان گیاه: وی تصریح کرد

 .مصرف میوه خواهند پرداخت

 های ادواری رایگان عاینات و آزمایشرقمی تحت پوشش م 01کشاورزان دارای کد 

رقمی  66های سالمت رایگان کشاورزان دارای کد  پزشکی سازمان حفظ نباتات کشور از انجام آزمایش های گیاه مسئول کلینیک

های  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شده که کشاورزانی که تحت پوشش کلینیک: خبر داد و یادآور شد

 .های پزشکی قرار گیرند صورت ادواری و رایگان تحت آزمایش رقمی هستند، به 66پزشکی و دارای کد  اهگی

 .هزار کشاورز تحت پوشش قرار گیرند 065شود در این مرحله  بینی می پیش: عصار تأکید کرد

 .تر است سالمبرداران کشاورزی در تولید محصول  این بسته تشویقی برای جلب بیشتر بهره: وی اظهار داشت

: عصار از وصل سامانه سیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سامانه سماک سازمان حفظ نباتات کشور خبر داد و گفت

 .پزشکی و تمامی بهورزها استفاده خواهد شد کلینیک گیاه 89هزار و  کارشناس شاغل در یک 533های چهارهزار و  از تمامی ظرفیت

ها و  برداران کشور در مقایسه با سایر کشورها از آالینده محصوالت کشاورزی و غذایی تولیدشده توسط بهره :وی در پایان افزود

های خوبی از سوی سازمان حفظ نباتات و  تر برنامه های سموم و کودهای کمتری برخوردار است، اما برای تولید سالم باقیمانده

 .ا است که امیدواریم با اختصاص اعتبارات مورد نیاز سرعت بگیردوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال اجر

 ./گفتنی است، همایش دو روزه بهداشت کشاورزی روز گذشته در محل هتل ورزش به کار خود پایان داد

/news/fa/ir.iana.www//:http00896D%/4%A4%D4%B0%D4%%AA 
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 متفرقه
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  میلیارد ریالیمیلیارد ریالی  77هزار پرنده هزار پرنده   22کشف و ضبط کشف و ضبط / / دستگیری بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشیدستگیری بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی

بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی با همکاری حراست سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع امنیتی، انتظامی و قضایی استان 

 .ستگیر شدالبرز و تهران، د

بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی با همکاری حراست سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع امنیتی، انتظامی و 

 .قضایی استان البرز و تهران، دستگیر شد

: به گزارش ایانا از محیط زیست، رضا جزینی زاده، مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر اظهار داشت

 44از یک سلسله عملیات شناسایی و با همکاری مستقیم مراجع امنیتی و قضایی و انتظامی استان البرز و تهران، روز گذشته  پس

 .شهریور ماه و طی دو عملیات جداگانه، بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی دستگیر شد

طرفه و حیوانات  433رنده های آبزی و کنار آبزی زنده و هزار انواع پرنده وحشی، پ 0به گفته جزینی زاده، از این قاچاقچی بیش از

 .تاکسیدرمی شده به ارزش تقریبی هفتاد میلیارد ریال کشف و ضبط شده است

این محموله که در باغ پرندگان چهارباغ ساوجبالغ و باغ پرندگان : مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد

 .های قاچاق پرندگان در کشور بوده است ی از بزرگ ترین محمولهتهران کشف و ضبط شده است، یک

/news/fa/ir.iana.www//:http08770D%/4%D%AF4%B0%D4%AF%DA%AA 
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 متفرقه
 ایرنا 2461661۱۳5 :تاریخ خبر

  زمان با سال تحصیلی جدید آغاز می شود زمان با سال تحصیلی جدید آغاز می شود عرضه شیر مدارس همعرضه شیر مدارس هم

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از عرضه شیر مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و  -ایرنا -تهران

 . بر پایه پیش بینی ها، دولت همانند پارسال چهار هزار میلیارد لایر به این امر اختصاص می دهد: گفت

در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته که در محل دائم ( چهارشنبه)روز ام« حسن رکنی»

سازمان تعاون روستایی آمادگی دارد با همه : نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است، در پاسخ به خبرنگار ایرنا افزود

 .قرارداد دولت مجموعه صنایع لبنی است که بسته های شیر مدارس را تامین می کنند توان از این طرح حمایت کند؛ البته طرف

اگرچه تعهدات دولت در پرداخت اعتبارات این بخش با تاخیر روبرو بود اما خوشبختانه با توجه به ظرفیت های : رکنی اضافه کرد

 .ن شکل اجرایی شدمناسب در سراسر کشور این طرف سال گذشته در استان های مختلف به بهتری

اقدامات کارخانجات لبنی نیز از شروع مدارس استارت خواهد خورد و با تخصیص اعتبارات این طرح همانند سال : وی اضافه کرد

 .گذشته با موفقیت اجرایی می شود

صنایع لبنی رسید و میلیون تن شیر خام در کشور تولید شد که بخش زیادی از آن به مصرف  9به گزارش ایرنا، پارسال نزدیک به 

 .بقیه آن به شکل فرآورده های سنتی یا به طور خالص مصرف شد

کیلوگرم برآورد می شود؛ در حالی که در کشورهای متوسط و پیشرفته  633تا  43سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی در ایران 

 .کیلوگرم است 053تا  643جهان این میزان 

شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی  06اه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته دیروز با حضور به گزارش ایرنا، نخستین نمایشگ

 . نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد و تا بیست و پنجم شهریور ماه ادامه دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http44440387/ 
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  مرکباتمرکبات
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  رنگ افزای مرکبات در قائمشهر رنگ افزای مرکبات در قائمشهر   سورتنیگسورتنیگپلمپ، تنبیه واحدهای پلمپ، تنبیه واحدهای 

فرماندار قائمشهر به متصدیان واحدهای سورتینگ این شهرستان هشدار داد که در صورت رنگ افزایی مرکبات،  -ایرنا-ساری

 . واحدهای متخلف بالفاصله پلمپ خواهند شد

در سال اقتصاد مقاومتی که یکی از ارکانش اعتماد سازی : مهدی محمدی شامگاه دوشنبه درجلسه کارگروه آب و کشاورزی گفت 

 .برای تولیدات داخلی است، با هیچ کس تعارف نداریم

ی نارس نارنگی و متاسفانه برخی از سورتینگ داران شهرستان برای کسب منافع بیشتر اقدام به رنگ افزایی میوه ها: وی افزود 

 .پرتقال می کنند که تهدید برای سالمت جامعه است و این موضوع هم خط قرمز همه مسئوالن محسوب می شود

امسال هم : فرماندار قائمشهر به پلمپ هشت واحد سورتینگ این شهرستان در سال گذشته به خاطر رنگ افزایی اشاره کرد و گفت 

 .دنظارت و هم برخورد شدیدتر خواهد بو

واحد دارای مجوز هستند و فعالیت بقیه مجاز  53واحد سورتینگ در قائمشهر فعالیت دارد که تنها  673هم اکنون : وی افزود

رنگ آوری مرکبات نیازمند این است که میوه برسد و میوه نارس مرکبات که هنوز قند نگرفته رنگ مناسب : محمدی گفت .نیست

 .بازار سبب سلب اعتماد مصرف کنندگان نیز می شود هم ندارد و رنگ کردن و عرضه آن به

توقع است که همه استان بسیج شوند تا جلوی رنگ افزایی را بگیرند برای این که اگر این کار ادامه بیاید در آینده : وی افزود

 . نزدیک چیزی به عنوان باغ مرکبات در مازندران نخواهیم داشت

ه نادرست، ولی رایج درمراکز سورتینگ مرکبات مازندران است که سودجویان با این شگرد برداشت نابهنگام و رنگ افزایی دو شیو

 .دسترنج باغداران شمال کشور به عنوان قطب مرکبات ایران را به تاراج می برند

که کاهش قیمت، کم شدن میل بازار به خرید و پائین آمدن کیفیت میوه مهم ترین مشکل ناشی از رنگ افزایی مرکبات است 

 .توسط بیشتر سورتینگ داران بویژه سورتینگ های غیرمجاز انجام می شود

میلیون تن محصول اعم  4.5هزارهکتار باغ مرکبات دارد که بر اساس آمارهای رسمی به طور میانگین حدود  673استان مازندران 

 .درصد از تولید مرکبات کشور را در اختیار دارد 53این استان به تنهایی بیش از . از انواع پرتقال و نارنگی از آن برداشت می شود

واحد سورتینگ و بسته بندی در مازندران وجود دارد  533همچنین بنا به آمار سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن، بیش از 

 . درصد آنها به صورت سنتی و بدون مجوز فعالیت دارند 43که 

 . سورتینگ داری در مازندران استشهرستان قائمشهر قطب تولید مرکبات و فعالیت 

 فرشاد محسن زاده: مونا معینی کوچکسرائی دبیر : خبرنگار 6368/ 7008/6658/ شبک
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 مرکبات
 ایرنا 2861661۱۳5 :تاریخ خبر

  ات مرکبات مازندران به روسیه ات مرکبات مازندران به روسیه گمرگی بر صادرگمرگی بر صادر  تعرفهتعرفهسایه سایه 

رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت که صادرات مرکبات این خطه شمال کشور به روسیه در حجم باال، منوط به رفع  -ایرنا -ساری 

 . مشکل تعرفه گمرکی است

برای محصوالت صادراتی ایران به  در شرایط فعلی تعرفه گمرکی که: عبداهلل مهاجر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود 

 .درصد قیمت نهایی کاالهای ما را افزایش می دهد 43روسیه اخذ می شود، باالست و این تعرفه حداقل 

با افزایش نهایی قیمت کاالهای صادراتی ایران بخصوص مرکبات این استان به روسیه رقابت ما را در این کشور با : وی اضافه کرد 

 .می کندسایر رقبا سخت تر 

اگرچه امیدواریم با رایزنی مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت با روسیه، تعرفه : رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهارداشت 

 .گمرکی برای صادرات کاالهای ایرانی به این کشور با سایر رقبای ما همسان سازی شود، ولی باید این پیگیری ها بیشتر شود

 ن صادرات مرکبات به روسیه هزار ت 533برآورد *** 

هزارتن مرکبات مازاد دراین استان برای صادرات وجود دارد و برنامه ریزی برای  533مهاجر گفت که در سال زراعی جاری افزون بر 

 .تحقق این میزان صادرات انجام شد

طه شمال کشور سفر می کنند و ما بزودی چند شرکت روسی برای عقد قرارداد خرید مرکبات مازندران به این خ: وی اضافه کرد 

 .نیز آماده صادرات این محصول به روسیه هستیم

وی دیگر مشکل صادرات مرکبات مازندران به روسیه را عالوه بر تعرفه گمرکی تامین حداقل یک سال مرکبات مورد نیاز این کشور 

شور را به دلیل محدودیت زمان برداشت و بخش خصوصی ما توان تامین نیاز یک ساله مرکبات این ک: مهاجر افزود .دانست

 .نگهداری مرکبات در داخل ندارد و ما صرفا توان تامین حدود شش ماه از نیاز این کشور به مرکبات را داریم

 تامین کانتینر یخچال دار در بنادر مازندران *** 

وسیه در بنادر این استان وجود دارد و مشکلی از کانتینریخچال دار برای صادرات مرکبات به ر: رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت

 .این لحاظ برای صادرات در سال جاری نداریم

همچنین با صدور مجوز برای تردد کامیون های خارجی در داخل مازندران روند صادرات برای سال جاری تسریع شده :مهاجر افزود 

میلیون تن مرکبات شامل  4.5ت قرار دارد و ساالنه از این باغات هزار هکتار از باغهای استان مازندران زیر پوشش مرکبا663.است

 .پرتقال، نارنگی، تامسون و کیوی برداشت می شود که حدود نیمی از مرکبات تولیدی کشور است

مازاد  هزار تن مرکبات533برداشت مرکبات در سال زراعی جاری از اواخر ابان ماه اغاز می شود و برآورد شد تا مازندران افزون بر 

 .بر مصرف داشته باشد که قابلیت صادراتی دارد

اما با همه ظرفیت های تولیدی موجود مرکبات در مازندران در سالهای گذشته میزان صادرات استان به روسیه از چند هزار تن و 

زی و مشوق های صادراتی کارشناسان جدا از مشکل تعرفه ، مساله بسته بندی ، برندسا. آن هم به صورت متفرقه فراتر نرفته است

 .را در افزایش رقابت تجار کشورمان در بازار مرکبات روسیه موثر می دانند

/News/fa/ir.irna.www//:http44408377/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82234077/


   
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 

241 
 

  ، بازدیدها، بازدیدهاسخنرانیسخنرانیمصاحبه ، مصاحبه ، 
 فارس - ۳۱61۲628:  تاریخ

خودکفایی در کاالهای اساسی را مثل گندم ادامه خودکفایی در کاالهای اساسی را مثل گندم ادامه / / جهاد کشور امروز نیاز به مدیر جهادی داردجهاد کشور امروز نیاز به مدیر جهادی دارد

  اندازی جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایراناندازی جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران  راهراه//دهیمدهیم  میمی
کشور امروز برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به مدیر : جمهور در جمع فرماندهان مهندسی جنگ جهاد گفت معاون اول رئیس 

 . یک مدیر معمولی دارد جهادی و نه

، اسحاق جهانگیری صبح امروز در بیست و هشتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ر هشت سال دوران دفاع های صدا و سیما برگزار شد، با تقدیر عملکرد مدیران جهادی د رزمی جنگ جهاد که در سالن همایش

حضور من در این جمع به دلیل مسئولیت فعلی در دولت نیست، بلکه با مدیران جهادی تاریخ و دوران : مقدس، خاطرنشان کرد

: وی به سابقه فرمان تاریخی امام خمینی در اوایل پیروزی انقالب برای تشکیل جهاد سازندگی اشاره کرد و گفت.ایم مشترکی داشته

در روزهای نخست انقالب اسالمی فرمان دادند که برای آبادی روستاها حرکت کنیم و پس از آن، فرمان تشکیل نهاد  امام راحل

 .جهاد مقدس سازندگی را صادر کردند و همان جمع در قالب جهاد سازندگی ورود کردند

های مختلف  جهاد سازندگی در حوزه: وی به نقش جهاد سازندگی در عمران و آبادانی و پیشرفت مسائل کشور اشاره کرد و گفت

رسیم که  بندی می ورود کرد و اگر امروز نگاه کوتاهی به شرایط کشور در آغاز پیروزی انقالب اسالمی داشته باشیم، به این جمع

 گذراندند، ورود کرده و بنا به تعبیر امام خمینی که جهاد سازندگی در شرایطی که مردم در روستاها زندگی سختی را می

ای که رفتید، بذر انقالب را در آن روستای محروم کاشتید و هر روستایی تبدیل به یک سرباز  شماها در هر منطقه»فرمودند  می

ایم فرهنگ و روحیه جهادی را به نسل آینده انقالب منتقل  جهانگیری با بیان اینکه حاال باید این روزها چقدر توانسته.«انقالب شد

موضوعی است که جای تردید دارد و باید گفت نقش نیروهای جهادی در دوران جنگ تحمیلی و ابتدای این : کنیم، تصریح کرد

انگیز برای ساخت پل در اروند و هور بوده که اگر نگوییم  انقالب اسالمی کمتر از نیروهای نظامی نبوده است که نمونه آن کار اعجاب

 .نظیر بوده است نظیر اما حتماً باید گفت کم بی

اهمیت این موضوع تا : جمهور با اشاره به فرهنگ مدیریت جهادی حتی از نگاه مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد ون اول رئیسمعا

اند و نباید  کننده است که مقام معظم رهبری شعار یک سال را اقتصاد فرهنگ همراه با مدیریت جهادی اعالم کرده حدی تعیین

 .یریت جهادی، مدیریت سالمی است که ایثار در آن وجود داردهای مد فراموش کرد که یکی از ویژگی

کند و  گیری می العمل است، به موقع تصمیم کوش و سریع مدیریت جهادی، سخت: کرد و گفت  وی به شرایط مدیریت جهادی اشاره

ی نیست، بلکه همراه با خالقیت کند و کارش روزمره و معمول کار امروز را به فردا موکول نمی. اندازد جهت عقب نمی تصمیمات را بی

باید بپذیریم که امروز هم مانند گذشته، : روست، تصریح کرد هایی که امروزه کشور با آن روبه وی با اشاره به چالش.و نوآوری است

 .اما به نوعی دیگر به مدیریت جهادی نیاز داریم که فقط شکل و شمایل آن باید تغییر کند

رو شد و معتقدم هشت سال دفاع مقدس،  ای، کشورمان با مشکالت جدیدی روبه خیر به بهانه هستههای ا در سال: جهانگیری گفت

بندی رساند که ملتی که در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی هنوز نیروی مسلح خود را  دشمنان انقالب اسالمی را به این جمع

 .شود با او وارد عملیات نظامی شد دیگر نمی دهد، ساماندهی نکرده، چنین مقاومتی را در جنگ مسلحانه انجام می

http://www.farsnews.com/
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های تکفیری در بین کشورهای اسالمی  کنیم و هر روز توسط گروه ترین منطقه کره زمین زندگی می امروز در ناآرام: وی ادامه داد

 .هراسی در دنیا هستند الماند، به دنبال اس های تکفیری را به راه انداخته عام، کشتار و خونریزی هستیم و آنهایی که گروه شاهد قتل

انداختن   هراسی برای به مخاطره جمهور، دشمنان در عین حال و به طور همزمان به دنبال تبلیغات ایران به گفته معاون اول رئیس

 .ترین کشورها است امنیت ایران هستند که به فضل الهی و همت نیروهای مسلح و اطالعاتی، کشورمان جزو امن

ار سلیمانی عزیز اکنون به عنوان یک شاخصی که تمام مسلمانان دنیا به چنین شخصی افتخار سرد: جهانگیری گفت

و اکنون کار به جایی رسیده که دشمن برای اینکه  کنند، تبدیل شده و ما در گوشه و کنار کشور از این افراد زیاد داریم می

 .ستعیار اقتصادی را شروع کرده ا یک جنگ تمامضربه کاری به ما بزند، 

در یک جبهه، درآمدهای : های گذشته بر کشور تحمیل شده، خاطرنشان کرد ها که طی سال وی با اشاره به حجم وسیعی از تحریم

اصلی کشور را با اطالع از اینکه متکی بر درآمدهای نفتی و فروش نفت است، نشان رفتند، تا جایی که خرید نفت از ایران را تحریم 

 .شد ه تنظیم شده، اجازه صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت داده نمیاند و با یک برنام کرده

حمل و نقل را هم به سمت ایران و : ای کرد و گفت های حوزه حمل و نقل هم اشاره جمهور همچنین به تحریم معاون اول رئیس

های ایرانی هم به سمت  و کشتیهای خارجی اجازه حرکت به سمت ایران را نداشتند  بالعکس تحریم کردند، تا جایی که کشتی

 .خارج دچار محاصره دریایی شده بودند

های بخش پولی و بانکی کشور نکته دیگری بود که جهانگیری آن را به عنوان یکی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان  تحریم

کرده بودند و کاری کردند که هر ایرانی که کار به جایی رسید که هرگونه نقل و انتقال پول خارج از ایران را تحریم : برشمرد و گفت

هایی که  شناسنامه ایرانی داشته و یا متولد ایران بود، حق نداشت در بانک خارجی حساب داشته باشد، البته بخشی از سوءمدیریت

کشور، در داخل وجود داشت نیز سبب شد که شرایط اقتصادی در کشور سخت شود که با کمک فرزندانمان در جبهه دیپلماسی 

های  های اقتصاد مقاومتی را که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند را عاملی برای مقابله با تکانه وی سیاست.این توطئه خنثی شد

ای از دنیا به وجود می آید و به عنوان مثال رکود در  ای است که وقتی یک مشکلی در گوشه اکنون به گونه: بیرونی دانست و افزود

های داخل  خورد، اما ما باید با استفاده از اقتصاد مقاومتی کاری کنیم که به ظرفیت آید، اقتصاد آسیا به هم می ود میآمریکا به وج

 .کشور متکی باشیم و حداقل کاالهای اساسی را در داخل تأمین کنیم

آن برای صادرات کاالهای تولید  توانیم از جهانگیری توجه به ظرفیت جغرافیایی کشور را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که می

در بخش های اقتصادی بدون توجه به شود  اینکه گاهی اوقات شنیده می: وی گفت.کشور همسایه استفاده کنیم 65داخل به 

خواهیم با دنیا تعامل  ما می. های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد ، با سیاستتوانمندی کشور، از کاالی خارجی استفاده کنند

باشیم و کاالها و تولیدات کشور را به بازارهای دنیا صادر کنیم و در مقابل، فناوری روز دنیا را جمع کرده و اگر نیاز به منابع داشته 

 .داریم، از منابع خارجی استفاده کنیم

صاد دولتی نیست، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی است که مردم باید حرف آخر را بزنند و اقت: جمهور تصریح کرد معاون اول رئیس

خواهد اقتصاد کشور حتی بخش کشاورزی و صنعت را براساس دانش روز و مدرن اداره  بنیان است که می بلکه یک اقتصاد دانش

های  طرح مهم و کلیدی را به عنوان برنامه 643، 95در سال : وی عدالت را جوهره اصلی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت.کند

ها و واحدهای تولیدی در کشور است، تا  ایم که یکی از آنها تحرک به بخش اقتصاد مقاومتی تدوین کرده های مدت و اولویت کوتاه
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دهد، چرخه تولید روزبه روز  ها هم نشان می اند تا کار تولید در کشور راه بیفتد و شاخص کنیم همه آماده جایی که امروز احساس می

بازار : های مهم اقتصاد مقاومتی را توسعه در صادرات کشور عنوان کرد و گفت جهانگیری یکی دیگر از طرح.در حال پویایی است

 .ایران برای آن حجم تولید در کشور بازار کوچکی است، در حالی که کشورهای اطراف نیازمند تولیدات ایران هستند

ن وزارتخانه ها بهترین عملکرد را وی در بخش دیگری از سخنان خود وزارت جهاد کشاورزی را وزارتخانه ای اعالم کرد که در بی

 .داشته و بیشترین طرح ها را متناسب با اقتصاد مقاومتی اجرا کرده است

 6.7، 94در سال : های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود جهانگیری به میزان تولید گندم در کشور به عنوان یکی از شاخص

مان را به جای دیگری صادر  از به واردات گندم نداریم، بلکه باید بخشی از گندممیلیون تن گندم وارد کردیم، اما امسال نه تنها نی

، چرا که در برخی مواقع بوده که فقط سه روز ذخیره گندم در کشور ترین دوران ذخیره گندم در ایران است سابقه اکنون بیکنیم و 

خریداری شده را چگونه نگهداری و در کجا ذخیره کنیم مان این است که گندم  امروز دغدغه: جهانگیری خاطرنشان کرد.ایم داشته

که این یکی از دتساوردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی بوده است و همین کار را در زمینه کاالهای اساسی در کشور با همین روند 

کند،  بر عنوان می ندم را آبمعاون اول رئیس جمهور به برخی از اظهارنظرهای کارشناسی خارج از گود که تولید گ.ادامه خواهیم داد

 94هزار هکتار سطح زیر کشت گندم را نسبت به سال  433اگرچه تولید گندم افزایش داشته، اما امسال : ای کرد و گفت اشاره

 .وری و عملکرد در هکتار را باال برده ایم ایم، ولی در مقابل، میزان بهره کاهش داده

ه احیای اراضی کشاورزی به ویژه در استان های خوزستان و ایالم اشاره کرد و اظهار وی به توجه ویژه مقام معظم رهبری نسبت ب

با پشتیبانی ایشان، دستور برداشت یک و نیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی داده شد که در اختیار دولت قرار گرفته تا : داشت

تمام شده پایین  مان کیفیت را باال برده و قیمت باید در محصوالتکارها برای احیای اراضی پیش برود، اما نباید فراموش کرد که ما 

جمهور سخنان خود را با این نکات به پایان برد که همه باید همت کنیم که اقتصاد ایران نسبت به رقبایش  معاون اول رئیس.باشد

ایش دهیم و این مسئله جز با تولید و در منطقه باال برود و رتبه اول باشد، ما باید اشتغال ایجاد کنیم، رفاه مردم را افز

 .پذیر نیست گذاری امکان سرمایه
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 فارس - ۳۱61۲627:  تاریخ

  میلیارد تومانی دولت برای تسویه مطالبات گندم کاران میلیارد تومانی دولت برای تسویه مطالبات گندم کاران   51215121مین مالی مین مالی پایان تاپایان تا

میلیارد میلیارد 51215121انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم که به منظور تامین مالی انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم که به منظور تامین مالی : : مدیر عامل بورس کاال گفتمدیر عامل بورس کاال گفت

تومانی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شده، تومانی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شده، 

    ..امروز به طور کامل به فروش رسیدامروز به طور کامل به فروش رسید

انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم در بورس کاالی : ، مدیرعامل بورس کاال گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران از  میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی برای4653ایران که به منظور تامین مالی 

چهارشنبه گذشته آغاز شده، امروز به طور کامل به فروش رفت تا بزرگترین تامین مالی بخش کشاورزی ایران در بازار سرمایه از 

 .طریق بورس کاالی ایران و ظرف دو روز با موفقیت کامل انجام شود

هزار تن  766انتشار اوراق سلف موازی گندم در بورس کاالی ایران یک میلیون و امروز در دومین روز : حامد سلطانی نژاد افزود

میلیارد تومان به فروش رسید، تا کل تامین مالی پیش بینی شده به  857گندم در قالب اوراق سلف به ارزش بیش از یک هزار و 

ن مالی صورت گرفته شرکت بازرگانی دولتی در اسرع با این تامی: وی افزود.میلیارد تومان در دو روز محقق شود 653  هزارو4مبلغ 

ای از طلب گندمکاران را پرداخت خواهد کرد، تا مشکالت به وجود آمده برای گندمکاران در این زمینه به زودی  وقت بخش ویژه

دم با نام و معاف از اوراق سلف موازی گن: سلطانی نژاد در ادامه به جزییات اوراق سلف موازی گندم اشاره کرد و گفت.مرتفع شود

درصد ساالنه منتشر شد و نرخ بازخرید بازارگردان نیز  43درصدی معادل سود  63ماهه و با نرخ بازده  6مالیات بود و با سررسید 

 .درصد در سررسید ساالنه تعیین شده بود که با استقبال سرمایه گذاران به فروش رسید 69روز شمار معادل 

ره نویسی و بازارگردان طی مدت عرضه تا سررسید، صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک متعهد پذی: وی تصریح کرد

 .کشاورزی و ضامن اصل و بازده اوراق در سررسید دولت جمهوری اسالمی ایران، خزانه داری کل و بانک کشاورزی هستند

مالی صورت گرفته، شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، عالوه بر انتشار اوراق سلف و تامین 

کلیه گندم غیر مشمول فروش یارانه ای در اختیار این شرکت، به صورت منظم و مستمر تا زمان سررسید کرده است که 

 .صرفا از طریق بورس کاالی ایران و براساس قیمت های جاری بازار به فروش می رسد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱61۲62۲:  تاریخ

مافیای واردات، محصول کشاورزی را از بورس مافیای واردات، محصول کشاورزی را از بورس / / ماه معطل دریافت پول گندم باشد انصاف نیستماه معطل دریافت پول گندم باشد انصاف نیست  44اگر کشاورز اگر کشاورز 

  خردخرد  کاال نمیکاال نمی
ماه پس از فروش محصول به دولت منتظر دریافت پول  8به جای آنکه کشاورز : رئیس بنیاد توانمند سازی گندم کاران کشور گفت 

 . گندم خود باشد، دولت باید هر سال در بودجه ساالنه ردیفی برای خرید تضمینی گندم در نظر بگیرد

با انتقاد از وضعیت پرداخت مطالبات گندم کاران از سوی دولت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی قلی ایمانی در گفت

دولت باید هر سال هنگام تعیین قیمت خرید تضمینی هر محصولی به ویژه گندم فکری : برای خرید تضمینی گندم خاطرنشان کرد

 .م تولید و وارد انبارها شد، تازه تصمیم بگیرند که منابع آن را از کجا بیاورندهم برای منابع آن بکند، نه آنکه وقتی گند

وی با اشاره به وضعیت کشاورزان و مشکالتی که برای تامین هزینه پیش نیازهای تولید محصول از جمله بذر، کود و نهاده دارند، 

ماه هم  4اینکه ده و هزینه کند، تا به محصول برسد و کشاورز صرف نظر از تمام این مسائل چند ماه باید تالش کر: تصریح کرد

  .بخواهد منتظر دریافت پول خود باشد، به دور از انصاف است

  .وی پیشنهاد داد، تا دولت از طریق مجلس هر ساله در بودجه ساالنه پولی را هم برای خرید گندم در نظر بگیرد

کارت اعتباری نهاده که کشاورزان بتوانند از طریق آن بذر و کود خود را به  رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران همچنین در مورد

اگرچه این طرح طرح خوبی است، اما نحوه ساماندهی توزیع و چگونگی برداشت وجه کمی : صورت اقساطی دریافت کنند، گفت

  .مشکل است و باید تدبیر درستی برای آن اندیشیده شود

: تواند در رونق اقتصادی بخش کشاورزی موثر باشد هم گفت کاالهای کشاورزی در بورس چقدر می ایمانی در پاسخ به اینکه فروش

های باالی تولید از قیمت بازارهای جهانی باالتر است و وقتی کاال از  قیمت برخی محصوالت ما از جمله گندم و جو به دلیل هزینه

تواند نقش موثری در تولید داشته باشد، اشتباه  ضه آن در بورس کاال میشود، اینکه فکر کنیم عر طریق واردات و ارزانتر تامین می

اردیبهشت امسال محصول جو در استان  63از : ای از عرضه محصول کشاورزی در بورس اشاره کرد و گفت ایمانی به نمونه .است

 .یالی دریافت نکرده استماه به دلیل آنکه جو در بورس عرضه شده کشاورز هنوز ر 4با گذشت گلستان برداشت شده و 

قرار بود پس از فروش جو در بورس کاال پولش به حساب کشاورز واریز شود و دولت هم ما به التفاوت آن را بپردازد، : وی ادامه داد

اما به دلیل آنکه قیمت بازار جهانی جو پایین تر از قیمت داخلی است، هنوز جوها به فروش نرسیده است، چرا که آنهایی که 

 .شوند دشان در واردات این محصول است، وارد بورس و خرید از آن نمیسو
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  میلیون دالری در تجارت دام و طیورمیلیون دالری در تجارت دام و طیور  517517تراز مثبت تراز مثبت / / رات لبنیات تنها برای روسیه نیسترات لبنیات تنها برای روسیه نیستمشوق صادمشوق صاد

 .معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از زوایای دیگری درباره پرداخت مشوق صادراتی لبنیات پرده برداشت

 .ات پرده برداشتمعاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از زوایای دیگری درباره پرداخت مشوق صادراتی لبنی

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی دقایقی پیش در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه صنعت لبنیات 

میلیارد  433این مشوق که تا سقف : در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر اختصاص این مبلغ برای کشورهای مقصد گفت

کنند نیز مشمول  هایی که محصوالت خود را به عراق یا افغانستان صادر می تنها برای روسیه نیست و کارخانه  تومان تعیین شده،

های  حسن رکنی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره امکان ورود تخلف در اخذ یارانه توسط برخی کارخانه.این مشوق خواهند شد

بخشی ممکن است تخلف وجود داشته باشد، اما کارشناسان باید با تیزهوشی و در هر : لبنی و بروز تبعیض میان آن ها افزود

هایی مشوق بدهند که صادرات واقعی داشته باشند؛ بنابراین الزم است تدابیر مقتضی برای به  های کارشناسانه تنها به شرکت بررسی

 .حداقل رسیدن خطای کار در این زمینه اندیشیده شود

در پنج : های لبنی به کشورهای مختلف صادر شد، خاطرنشان کرد هزار تن انواع فرآورده 597ال گذشته وی با اشاره به اینکه س

شود این مقدار تا پایان  بینی می هزار تن صادرات محصوالت لبنی صورت گرفته که پیش 494ماهه نخست سال، طبق آمار گمرک 

هزار دالر مثبت  894میلیون و  467ت در دام و طیور در این مدت هزار تن برسد؛ ضمن اینکه تراز کلی تجار 633سال به بیش از 

به گفته معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی، اگرچه مشوق صادراتی لبنیات تاکنون تخصیص داده نشده، اما طبق آخرین .بوده است

زودی به صنعت لبنیات اختصاص داده  های وزارت جهاد کشاورزی در روز گذشته از سازمان مدیریت، قرار است این مبلغ به پیگیری

شود و در صورت  نامه مخصوص به صادرات از کارشناسان بخش خصوصی نیز کمک گرفته می در تدوین آیین: رکنی ادامه داد.شود

 .درصدی اتفاق خواهد افتاد 43میلیارد تومانی، جهش صادراتی  433تأمین اعتبار 

ای دارد، اما تاکنون چندین کارخانه موفق به اخذ  از ایران قوانین سختگیرانه هرچند روسیه برای خرید لبنیات: وی تصریح کرد

تنی  633مجوز شده و به احتمال زیاد این تعداد در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد؛ ضمن اینکه نخستین قرارداد صادرات محموله 

 .شیرخشک به این کشور نهایی و بخشی نیز حدود دو ماه پیش ارسال شده است

ای که برای ماست یا دوغ اختصاص  عنوان مثال، یارانه پرداخت مشوق صادراتی برای هر محصول متفاوت است؛ به: نی یادآور شدرک

 ./کند شود، درباره پنیر و شیرخشک فرق می داده می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  بدون تحقیقات کشاورزی، باید فاتحه کشور را خواندبدون تحقیقات کشاورزی، باید فاتحه کشور را خواند

ای را برای اقتصادی  وقفه های بی در حال حاضر مراکز تحقیقاتی در بخش، تالش: رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان گیالن گفت

های  گردند و حتی بعضی از آنها در دستگاه دنبال منافع خود می ای که تنها به د، اما هنوز دست عدهدهن کردن کشاورزی انجام می

 .دولتی نفوذ دارند، از سفره کشاورز کوتاه نشده است

ای در انتظار کشور  کننده اگر تحقیقات به داد کشاورزی نرسد، آینده نگران: نماینده مردم شهرستان لنگرود گفت

 .خواهد بود

گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مجمع نمایندگان مجلس استان گیالن، در آیین گشایش ساختمان جدید بیوتکنولوژی منطقه شمال  به

اگر نتوان با تحقیقات علمی، کشاورزی را اقتصادی کرد، باید در آینده فاتحه کشور را خواند و از تمام آرزوها قطع امید : کشور افزود

در : با اشاره به اینکه امروز وضعیت اقتصادی اکثر کشاورزان کشور شرایط مطلوبی ندارد، خاطرنشان کرد الهوتی مهرداد بائوج.کرد

ای  دهند، اما هنوز دست عده ای را برای اقتصادی کردن کشاورزی انجام می وقفه های بی حال حاضر مراکز تحقیقاتی در بخش، تالش

 .های دولتی نفوذ دارند، از سفره کشاورز کوتاه نشده است ی از آنها در دستگاهگردند و حتی بعض که تنها به دنبال منافع خود می

در این راستا دو مانع بیشتر وجود ندارد؛ یا درک درستی برای تبدیل دانش به ثروت فراهم نشده یا مانعی پشت آن : وی ادامه داد

 .ای سودجو در آن نهفته است قرار گرفته که منافع عده

هزار تن است، اما  433هوتی، طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، نیاز ساالنه برنج در کشور، حدود دو میلیون و ال به گفته بائوج

هزار تن از این محصول احتیاج  833هزار تن از کل نیاز را فراهم کند؛ بنابراین تنها به  833تواند دو میلیون و  تولید داخلی می

ان همین مقدار را از داخل تأمین کرد در صورتی که با تغییر کوچک در بذر برنج، تو حال پرسش اینجاست که چرا نمی. داریم

با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی دنیا شاید در آینده نتوان حتی با : وی تصریح کرد.رسیدن به این مقدار دور از دسترس نیست

شود که  به همین دلیل، نگرانی از جایی شروع می. یه کرددر اختیار داشتن پول و ثروت کافی، مواد غذایی را از کشورهای دیگر ته

نماینده مردم شهرستان لنگرود در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برخی از برنجکاران در حال .نیم نگاهی نیز به آینده کنیم

ز بسیاری از کشاورزان ما مشکالت متأسفانه امرو: کنند، یادآور شد حاضر تنها با هفت میلیون تومان درآمد ساالنه روزگار سپری می

مالی فراوانی دارند و وضعیت آنها از نظر مالی بسیار آشفته است، در حالی که گره چنین مسائلی با دستان پرتوان محققان کشور، 

از هزار هکتار  04تاکنون : الهوتی وضعیت کلی کشاورزی کشور را نامطلوب دانست و تأکید کرد بائوج.قابل گشایش خواهد بود

این موضوع در . رسید هزار تن در سال می 53های چای از بین رفته؛ در حالی که تا قبل از آن تولید داخلی این محصول به  باغ

 .تن در حال حاضر رسیده است 633زیرا تولید آن از هزار تن در سال، به زیر . کند مورد نخ ابریشم نیز صدق می

دادیم، بلکه  ها را از دست نمی تنها این ظرفیت های گذشته نه ی است که ما باید طی سالتمام این اتفاقات در صورت: وی معتقد است

حال رخ ندادن این اتفاق، یک درد بزرگ است که درمان آن فقط با دستان توانمند . یافت باید تولیدمان به چند برابر افزایش می

 ./پذیر خواهد بود پژوهشگران امکان
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  2۲: تاریخ

  عوامل موثر در کاهش واردات کدامند؟عوامل موثر در کاهش واردات کدامند؟//برابر اروپابرابر اروپا77سرانه مصرف برنج در ایران سرانه مصرف برنج در ایران 

کیلو گرم اعالم کرده که این عدد  07.37ه مصرف برنج سال گذشته در کشور را در حالی مرکز آمار سران:مدیر کل دفتر غالت گفت

 .برابری سرانه مصرف این محصول نسبت به اروپا است 7حاکی از 

اقتصادی باشگاه گروه  اورزیصنعت، تجارت و کشکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

مصرف سرانه برنج در ایران براساس اعالم مرکز آمار در سال : در خصوص سرانه مصرف برنج در کشور اظهار داشت خبرنگاران جوان،

عالم نشده اما بعید به نظر می آید که میزان کیلو گرم بوده که این رقم برای سال جاری تا کنون ا07.37گذشته چیزی حدود 

مصرف برنج در  سرانه : کیلو گرم است،گفت 57.4وی با بیان اینکه متوسط سرانه مصرف برنج در جهان .مصرف تغییر کرده باشد

برنج در اتحادیه اروپا برابر است چراکه سرانه مصرف  7ایران از متوسط سرانه دنیا کمتر است اما در مقایسه با اتحادیه اروپا این رقم 

براساس سرانه :مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص واردات برنج نیز بیان کرد.کیلو گرم گزارش شده است 5.0

هزارتن برنج  433میلیون و  4به تولید  میلیون تن برنج مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه  0مصرف داخلی در کشور، ساالنه 

در سال زراعی : وی در خصوص راهکارهای کاهش واردات برنج عنوان کرد.ل، مابقی نیاز باید از طریق واردات تامین شوددر داخ

درخواهدآمد که، امیدواریم به افزایش عملکرد در واحد   جدید طرح افزایش ضریب خود اتکایی با محوریت اقتصاد مقاومتی به اجرا

خاکسار با بیان .درصد نیاز کشور در داخل تامین شود 65،  6838ساله در افق  43داز سطح برسیم به طوریکه براساس چشم ان

اگر مصرف سرانه برنج : اینکه کاهش میزان مصرف در کنار افزایش تولید امری مهمی در کاهش واردات به شمار می رود، اظهار کرد

مدیر کل دفتر .رو از واردات این محصول بی نیاز خواهیم شدکیلو برسد امکان تامین نیاز کشور در داخل وجود دارد از این  04به 

در حال حاضر ضایعات برنج از مزرعه تا : گفت  غالت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دیگر عوامل موثر در کاهش واردات برنج

خاکسار تصریح .ددرصد برسانیم، رقم قابل توجهی از مصرف در داخل تامین می شو 65درصد است که اگر آن را به  45مصرف 

 .سیاست وزارت جهاد کشاورزی کاهش تولید برنج در استانهای غیر شمالی است: کرد

 عوامل موثر در کاهش واردات کدامند؟

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

هزارتن  633بایستی بیش از   میلیون تن برنج تولیدی 4  براساس آمارهای موجود برای تامین برنج کشور عالوه بر: گفت جوان،

واردات محصول از سوی : ممنوع است، افزود ماه 8وی با بیان اینکه واردات محصول از زمان برداشت به مدت .برنج نیز وارد شود

معاونت بازرگانی وزارتخانه انجام می شود، از این رو باید تا پایان فصل برداشت منتظر ماند و دید که تولید محصول به چه رقمی 

 .رسد تا واردات براین اساس صورت گیرد می

حمایت از ارقام پرمحصول و خرید : اردات بیان کردنائب رئیس انجمن برنج در خصوص راهکارهای افزایش تولید و کاهش و

اقدام خاصی صورت  تضمینی به موقع از سوی دولت، تاثیر بسزایی در کاهش واردات محصول می گذارد اما تاکنون در این زمینه 

 .نگرفته است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب ایراندوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضالب ایران

روز در محل دائمی  8مهر سال جاری به مدت  7مهر تا  8المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب از  دوازدهمین نمایشگاه بین

 .شود المللی برگزار می های بین گاهنمایش

رسانی وزارت نیرو ، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت  پایگاه اطالع به نقل از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهگزارش به

المللی تهران کار  های بین سال جاری در محل دائمی نمایشگاهمهر  8صبح روز یکشنبه  9آب و تاسیسات آب و فاضالب از ساعت 

 .کند خود را آغاز می

های تولیدکننده انواع لوله و اتصاالت پلیمری، تصفیه،  در این نمایشگاه کارفرماها، مشاوران و پیمانکاران حضور دارند و شرکت

های اندازه گیری و تجهیزات  های ابزار دقیق، سیستم سیستم کن، لوله و اتصاالت و شیرآالت، اتوماسیون و شیرین فیلتراسیون و آب

 .دهند آزمایشگاهی آب و فاضالب، تجهیزات صنعتی، لوله و اتصاالت فلزی نیز محصوالت خود را در معرض نمایش قرار می

، انگلیس، آمریکا، کشور جهان همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه 45شرکت خارجی از  683شرکت داخلی و  459بر اساس این گزارش، 

 .کنند در این نمایشگاه حضور دارند و محصوالت خود را ارائه می... کانادا، چین و 

المللی تهران پذیرای  های بین در محل دائمی نمایشگاه 67الی  9مهر سال جاری از ساعت  7مهر لغایت  8این نمایشگاه از 

 بازدیدکنندگان است
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 خبرنگاران جوان - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  عوامل پرسه زدن مگس سفید در شهر چیست؟عوامل پرسه زدن مگس سفید در شهر چیست؟

اکوسیستم و افزایش کاشت درختان توت پهن برگ، زمینه را  در چندسال گذشته تغییر: معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت

 .برای طغیان آفت مگس سفید در شهر فراهم کرده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار

آفت مگس سفید غذای سبز شهری است که سازمان حفظ نباتات بنا به : طغیان آفت مگس سفید اظهار داشت در خصوص جوان، 

ورد نیاز وظایف ذاتی خود دستورالعمل های کوتاه مدت برای مبارزه و بلندمدت برای تهیه و تدارک مواد، تجهیزات و ملزومات م

وی با بیان اینکه دستورالعمل های الزم به شهرداری ها و فضای سبز اعالم شده، .برای مدیریت را در دستورکار خود قرار داده است

آفت کش گیاه پایه و کم خطر برای محیط زیست که در فضای سبز قابل استفاده باشد توسط شرکت های بخش خصوصی : گفت

امسال علی رغم دو ماه متوالی گرم ،جمعیت آفات مگس سفید در شهر به نسبت سال : ادامه دادابطالی .تدارک دیده شده است

 .های گذشته به سبب مدیریت های الزم کاهش یافته است

از شهرداری تهران تقاضا :رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه تغییر در اکو سیستم طغیان آفات را به همراه دارد، بیان کرد

ا حد امکان از کاشت درختان توت برگ پهن در فضای شهری خودداری کند چرا که این عوامل زمینه را برای طغیان آفات داریم ت

 .افزایش می دهد
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  تسهیل قوانین صادراتی امری مهم درمبارزه با قاچاق میوهتسهیل قوانین صادراتی امری مهم درمبارزه با قاچاق میوه

دولت با تسهیل قوانین صادراتی و نظارت کافی در مرزها می تواند از قاچاق : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .محصوالت کشاورزی جلوگیری کند

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار سید رضا نور

تمامی محصوالت کشاورزی به غیر از موز، : ر داشتدر خصوص واردات انار و زیتون در سه ماه نخست سال اظهاخبرنگاران جوان، 

آناناس، نارگیل و انبه که مجوز واردات دارند، مابقی در زمره کاالی قاچاق محسوب می شوند چرا که وزارت جهاد کشاورزی برای 

 .اقالم دیگر مجوز واردات نداده است

پرورده، هسته دار و بدون هسته وارداتی هستند که به دلیل  تمامی اقالم زیتون: وی در خصوص زیتون پرورده موجود در بازار، گفت

  . ممنوعیت واردات، از طریق قاچاق به کشور وارد شدند 

قوانین سخت گیرانه صادرات موجب سوق یافتن افراد به سمت کاالی قاچاق  رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی با بیان اینکه 

محروم بودن دولت از تعرفه گمرکی، ورود آفات به باغات و باقی مانده سموم و فلزات  قبیل  این امر پیامد های زیادی از: شده، گفت

سنگین در محصوالت کشاورزی و درنهایت به مخاطره انداختن سالمت افراد را به همراه دارد از این رو الزم است دولت با تسهیل 

 .ورزی جلوگیری به عمل آوردقوانین صادراتی و نظارت کافی در مرزها از قاچاق محصوالت کشا
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  شارکت مردم است شارکت مردم است راهکار حفظ منابع طبیعی، مراهکار حفظ منابع طبیعی، م: : هاها  جنگلجنگلمعاون سازمان معاون سازمان 

راه حل حفظ منابع طبیعی و جنگل ها، مشارکت : معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت -ایرنا -ساری 

 . همه مردم است که باید با قوت دنبال شود

مازندران در فرمانداری نکا  به گزارش ایرنا، عباسعلی نوبخت روز یکشنبه در جلسه بررسی مشکالت منابع طبیعی جنگل های شرق

بی توجهی به منابع طبیعی در سالهای طوالنی منجر به خشکسالی، کم آبی ها و مهاجرت افراد شده است که باید با : اظهار کرد

 .حفاظت از منابع طبیعی این مسائل برطرف شود

ا همچون شهریار در اطراف تهران و برخی از با توجه به تغییرات آب و هوایی و خشکسالی ها اکنون در برخی از شهره: وی افزود

متر به آب برسیم و همین امر موجب مهاجرت افراد  863تا  033شهرهای فالت مرکزی وضعیت به گونه ای است که باید با حفر 

د هزار هکتار عرصه جنگلی در شمال کشور نیازمن 908وجود یک میلیون و : معاون امور جنگل های کشور ادامه داد.شده است

 .آبخوان داری مناسب است تا با اجرای ابخیزداری و آبخوان داری، منابع طبیعی را حفظ و از بروز سیالب جلوگیری شود

اگر در طبیعت هر چیزی در جای خود قرار گیرد مشکالتی به وجود نخواهد آمد و شاهد سیالب، طغیان رودخانه ها، : نوبخت گفت

فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران هم دراین جلسه با معاون .خشکسالی و کم آبی نخواهیم بود

سال گذشته در شرق استان مازندران بیشترین اعتبارات را به این بخش اختصاص دادیم و احداث سد  4در سیل : سخنانی گفت

با ایجاد سد سرشاخه گیر در نکا بعد : افزودسید محسن موسوی تاکامی، .سرشاخه گیر از برنامه های مهم برای کنترل سیالب بود

، این شهر اکنون در برابر سیل ایمن شده است و درویشان رود که بعنوان رود بحرانی در منطقه بود، ایمن 74از خطر سیل سال 

سازی الزم  در بهشهر هم با ایمن سازی در رودخانه های بزپل و برزو و سرشاخه های ایجاد شده، ایمن: وی ادامه داد.سازی شد

انجام شده و در سد گلورد هم برای به دام انداختن رسوبات و افزایش عمق سد، برنامه های مختلفی در دست اجرا است که 

 .بیشترین اعتبارات به این بخش اختصاص یافته است
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    **  بهروز بنیادیبهروز بنیادی  --  مقاومتیمقاومتیهسته مرکزی اقتصاد هسته مرکزی اقتصاد 

درصد منابع طبیعی دنیا و برخورداری از پتانسیلهای متعدد خدادادی امروز در زمینه های  11کشور پهناور ایران با  -ایرنا  -تهران 

چار مصائب فراوانی شده است و در این بین، به عقیده اکثر محققین، قدرت رقابت ما در عرصه مختلف بویژه سوء مدیریت داخلی د

 . بین المللی هنوز بر سه بخش نفت و گاز ، معادن و کشاورزی متمرکز است

ال و در همین حال، خام فروشی و عدم فرآوری مناسب و نبود صنایع تبدیلی در این بخشها باعث از بین رفتن فرصت های اشتغ

مثال کوچک آن حمایت . از سوی دیگر، برای سرمایه گذاری در سایر بخشها شاید این توان را نداشته باشیم. درآمدزایی می شود

بی منطق و بی حساب و کتاب از صنعت خودروسازی است که اگر مسئولین مبالغ حمایتی مربوطه را تاکنون بیان کنند می توانیم 

سرمایه گذاری در بخش های مولد سه گانه فوق صورت می گرفت آیا امروز نیاز به واردات گندم و  بهتر قضاوت کنیم که اگر این

اکنون هسته مرکزی اقتصاد مقاومتی ما کشاورزی است چرا که شاید بتوانیم بدون سالح !شکر و دانه روغنی وغیره داشتیم؟

کشورهای جهان برای تامین کنندگان غذا بیشترین حمایتها در همه . مقاومت کنیم ولی بدون امنیت غذایی نمی توان مقاومت کرد

وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن، تجارت ، اتاق بازرگانی و سایر ! را انجام می دهند اما ما چه کرده ایم؟

ی از کشاورزان چه دستگاههای مرتبط در طول سالهای طوالنی و دولتهای مختلف برای توسعه فعالیت کشاورزی و حمایت واقع

متاسفانه ، امروز کشاورزان ما در بخش سنتی در جا زده اند و توان رقابت با کشاورزان مجهز به علم روز و تکنولوژی !کرده اند؟

کشاورز عزیز ما هیچ حمایتی را در طول زندگی خود درک نکرده است؛ نه بیمه عمر مناسب، نه بیمه مناسب . درجهان را ندارند

 .اورزی، نه حمایت در بخش توسعه زیرساختها، نه دسترسی به بذر و کود مناسب و هزاران نه دیگرمحصوالت کش

شاید، یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی که تاکنون انجام نشده است برنامه ریزی در جهت خرید و صادرات محصوالتی باشد که 

در این . اقسام بخشنامه ها و محدودیتهای منابع آبی تولید می کنندروستاییان ما با خون دل به ثمر می رسانند و زیر فشار انواع و 

 ! شرایط، سوال این است که آیا وظیفه شرکتهای آب منطقه ای فقط تحکم برای خاموشی چاه موتورهاست؟

، عدم حمایت از محصوالت کشاورزی همچنین باعث کاهش کیفیت و از دست رفتن توان آنها رقابت شده و واسطه های سودجو

 . محصوالت بی کیفیت را به قیمت بدنام کردن برند ایرانی صادر می کنند

همه گروههای جمعیتی از کارگر و کارمند و استاد . امروز روستایی عزیز ما باید سینه غم بغل بگیرد و شرمنده زن و فرزندانش شود

و کمتر، سیاستمدار و مقام ارشدی تاکنون در  و معلم و غیره مدافعی دارند اما کشاورزان غریب ما جز خدا فریادرسی ندارند

 .سخنانش حمایتی شایسته از آنها به عمل آورده است

دولتهایی که باید زیر ساختها را برای بهبود کشاورزی صورت دهند، تنها نظاره گر تخلیه روستاها بوده و گاه، حتی به نام حفاظت از 

از سوی دیگر، در حالی که بنیاد مسکن باید . ادی کشاورزان را تصرف کرده اندمنابع طبیعی، بخشهای وسیعی از زمینهای آبا و اجد

در ساخت منازل مسکونی در روستا بیشترین حمایت را داشته و نیاز کشاورزان به تسهیل شرایط قانونی در این زمینه را از طریق 

تائیان ما گله مند هستند چون برای ساخت منزل در نتیجه، روس. مجلس مرتفع کند، کار چندانی در این زمینه صورت نگرفته است

 .برای خود و فرزندانشان مشکالت بی شماری دارند

با این حال، آنها برای هر خدمتی معادل شهرنشینان باید پولهایی بپردازند در حالی که هیچ امکانات رفاهی حتی معادل شهرهای 

ه روستایی مطرح شده و دولت یازدهم نیز اهتمام ویژه ای برای خوشبختانه در مجلس دهم طرح سازمان توسع. کوچک هم ندارند

آبادانی و رفاه روستا دارد ولی معتقدم برای این کار بسیار دیر شده است چون بسیاری از روستاییان مهاجرت کرده اند و این روند 
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کشور یعنی کشاورزی باید به طور جدی به با این وجود، بر این باورم که برای بهره وری در اقتصاد پایه .همچنان رو به فزون است

...... عواملی چون فناوری بذر، بکارگیری روش های نوین آبیاری، تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین، تغییر الگوی کشت و

 . توجه کرد، ضمن اینکه باید زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار مراکز تولیدی را نیز فراهم ساخت

 .ه از منابع خارج از بودجه دولت همانند الزام بانکها به ارائه تسهیالت با سود بسیار اندک نیز باید مورد توجه باشداستفاد

از دیگر سو ،یکی از مشکالت عمده ما در بخش کشاورزی عدم صادرات مناسب محصوالت است و برنامه ریزی برای توسعه بازرگانی 

 .اورزان عزیز را برطرف کندمی تواند بسیاری از مشکالت بخش و کش
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایرنا ۱161661۱۳5 :تاریخ خبر

  هانی است هانی است ارتقای تولید در گرو پیوستن به زنجیره جارتقای تولید در گرو پیوستن به زنجیره ج: : مدیر طرح ملی تکاپومدیر طرح ملی تکاپو

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو ضمن اشاره به اینکه از دانش جهانی عقب هستیم، می گوید، هنوز در حوزه مهارت  -ایرنا -تهران

 . آموزی مشکل داریم و برای تولید باید به زنجیره تولید در جهان متصل شویم

نداریم و ( های تک)از آنجا که فناوری باال : فش در کشور افزودرضا تازیکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تولید ک

 .به طور عام نیروی کار با دست به جای ماشین کار می کند، نمی توانیم تولید انبوه داشته باشیم

 .وی معتقد است، صنعت کفش در ایران صنعتی کاربر است و باید روی توسعه فناوری که تولید را افزایش دهد، کار کنیم

سال گذشته نماینده ای از یکی از برندهای معروف جهانی به ایران : گفت( نشان تجاری)زیکی درباره موضوع طراحی و برندینگ تا

وی نداشتن . آمد و معتقد بود کیفیت کفش در ایران باال و قابل رقابت است اما از بی رونقی این صنعت در کشور تعجب کرده بود

 .صنعت کشورمان ارزیابی کردتولید انبوه را مشکل عمده این 

نماینده برند گفته بود در صورتی که شما ماهانه یک هزار جفت کفش تولید کنید می : مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو در ادامه گفت

 .توانیم شما را به برندهای مهم جهانی تولید کفش، وصل کنیم

مکن است چهار تا پنج تولیدی بتواند چنین تولیدی داشته باشند، م. ما ظرفیت گسترش این حجم از تولید را نداریم : تازیکی افزود

 .اما اکثریت تولیدکنندگان ایران با ظرفیت محدودی تولید می کنند

فعال بخش خصوصی می گوید، صنعت کفش ایران تنوع باالیی دارد اما بین کشورهای مختلف تولید کننده، هندوستان تولید انبوه 

هزار کارگر و کارمند  06این واحد : تکاپو با اشاره به یک واحد تولیدکننده کفش در کشور هند، گفت مدیر اجرایی طرح ملی.دارد

 .تولید آنها به شکل انبوه است. دارد و دو برند مهم تولید می کند که همگی صادر می شود

 .ارند اما تولید انبوه ندارندتازیکی معتقد است، دو کشور ایران و ترکیه شبیه یکدیگر هستند به طوری که تنوع باالیی د

درصد  93: وی دالیل نبود تولید انبوه در صنعت کفش کشور را نبود مهارت در استفاده از فناوری های نوین اعالم کرد و گفت

 533در حالی که با استفاده از فناوری در یک شیفت کاری می توان . کارکشی برای دوخت کفش در ایران با دست انجام می شود

 .جفت را می تواند انجام داد 53و حداکثر  64کارکشی به شکل دستی حداقل . کفش را کارکشی کردجفت 

 .کارکشی عبارت از کشیدن پس الیی و کفی روی قالب کفش و ثابت کردن آن توسط میخ و چسب است

توان با استفاده از فناوری برای پاشنه زنی هم اکنون با چکش این کار انجام می شود در صورتی که می : تازیکی همچنین گفت

 .های نوین این کار را با حجم باال انجام داد

وی می گوید، با گفت و گوهایی که با برخی از تولیدکنندگان کفش شده است آنها معتقدند اگر هم این فناوری را بخریم کسی 

در استانبول مدرسه : رکیه در تولید کفش گفتمدیر اجرایی طرح ملی تکاپو با اشاره به تجارب کشور ت.نمی تواند با آنها کار کند

سالگی می توانند به این مدرسه وارد شوند و تا مقطع 68کفش فعال است و دانش آموزان عالقمند به یادگیری این حرفه، از 

 .کارشناسی و کارشناسی ارشد در این حوزه تخصص پیدا کنند

 .دوزی را آموزش نمی دهد، ابراز تاسف کرد وی نسبت به این که سازمان آموزش فنی وحرفه ای حرفه کفش

حتی اگر فناوری را به کشور وارد کنیم نیروی متخصص برای کار با این فناوری تربیت نشده : مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو گفت
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 .کارگاه های موجود کوچک هستند و توان تولید انبوه ندارند. است

در تولید انبوه و داشتن بازار ،تولیدکننده هر چه . ازارهای جهانی پیوند داشته باشیمتازیکی معتقد است برای تولید انبوه باید با ب

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپور با بیان آنکه ریشه اصلی مشکالت صنعت کفش نبود .هزینه کند ، بازگشت سرمایه خواهد داشت

 .ابط سیاسی هستیمپیوند با بازار جهانی است، تاکید کرد، برای این پیوند نیازمند بهبود رو

تعداد کارگران این برند در . هزار نفر کارگر دارد583این برند در کل جهان : تازیکی با اشاره به یکی از برندهای مشهور خارجی گفت

تازیکی در پاسخ به این پرسش که چرا چنین برندی در ایران سرمایه .هزار نفر است87هزار نفر و در ترکیه 675کشور بنگالدش 

سرمایه گذار : نمی کند و از نیروی کار ایرانی بهره مند نمی شود، علت عمده را نبود امنیت سرمایه گذاری اعالم کرد و گفتگذاری 

دو نرخی بودن ارز و برخی از مشکالت دیگر مانع حضور سرمایه گذار خارجی در . خارجی در ایران با مشکالت متعددی مواجه است

ود سرمایه گذار خارجی از او ترازنامه مالی و لیست سرمایه گذاران می خواهند که همین وی می گوید، در بدو ور.کشور است

تازیکی ضمن اشاره به این که در بسیاری از کشورها ، امتیازهای بسیاری به .مسائل باعث دور شدن سرمایه گذار خارجی می شود

علیرضا تهمورثی کارشناس فنی .ندهای خارجی وصل شویمبرای رشد تولید داخلی باید به بر: سرمایه گذار می دهند، تاکید کرد

برای اینکه تولید کیف و کفش در ایران رشد کند باید به برندهای : ستاد اجرایی طرح تکاپو نیز در گفت و گو با ایرنا بیان داشت

رگترین کارخانه تولید کفش در وی با اشاره به بز.مشهور جهانی متصل شویم و متاسفانه برندینگ در ایران هنوز اتفاق نیفتاده است

با قراردادی که با یکی از برندهای  6963میالدی تولید کفش را شروع کرده است و تا سال  6903این کارخانه از : هندوستان گفت

 .مشهور خارجی داشت،کفش تولید می کرد

برند معروف در هند انجام داد و خط تولید در بازدیدی که از این کارخانه داشتیم مدیر کارخانه گفت، آموزش را : وی اظهار داشت

سال ها سفارش کار خود را به ما تحمیل کردند اما پنج سال طول کشید تا به دانش کار دست یافتیم به طوری .را راه اندازی کرد 

 .که آنها مدل می دادند ما تولید می کردیم

دیگر حاضر نبود با شرایط قبلی کار کند و زمانی که می  این کارخانه هندی پس از آنکه به توانمندی الزم دست یافت: وی گفت

هم اکنون ضمن قبول سفارش از برند مشهور جهانی، . خواست قرار داد جدید را با برند خارجی تمدید کند خواهان امتیاز بیشتر بود

 .می خواهد از طراحی آنها در بیاید و با برند خودش تولید کند

سیستم برند سازی به دانش و . سازی طوالنی است و نمی توان یک شبه به این مهم دست یافتمسیر برند : تهمورثی تاکید کرد

 .ما فکر می کنیم اگر عالمت تجاری درست کنیم داستان حل شده است. برند فرهنگ خاص خود را دارد. استاندارد نیاز دارد

متاسفانه تصور می کنند اگر . رحله به مرحله برداردوی گفت، اگر کشوری می خواهد در ارزش افزوده رشد کند باید گام ها را م

درصد کاالهای صادراتی چین از شرکت های دانش بنیان است و درصدد است  63هنوز . شرکت دانش بنیان ایجاد شود تمام است

 .درصد برساند 03سال آینده آن را به 43در 

. سال قبل با شرکت یاماها قرارداد بست که موتور تولید کند 43شرکت خودروسازی لیفان چین دوچرخه ساز بود و : تهمورثی افزود

 .هم اکنون مونتاژکار یاماها پس از مدتی دانش را خرید و خودش تولیدکننده اصلی شد و تولیدات خود را به ایران می فروشد

کتی ایجاد کرد و اعالم کارشناس فنی ستاد اجرایی طرح تکاپور معتقد است تحول دانش و یادگیری تدریجی است و نمی توان شر

 .کرد همه چیز را آموخته ایم
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کشور ایتالیا به عنوان دارنده تازه . تهمورثی در پایان تاکید کرد، دانش با تجریه بدست می آید نه با ایجاد شرکت های دانش بنیان

اکنون . ر کشورها سپرده استسال است تولید خود را به دیگ 43ترین مد و تولیدکننده بهترین برندهای جهانی در حوزه پوشاک 

 .برند ایتالیایی در ترکیه تولید می شود

به گزارش ایرنا، یکی از طرح های اشتغال که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید پیگیری می کند، طرح تکاپو 

ت پایینی تولید می کنندارتقا بخشد و بتواند در این طرح، وزارتخانه درصدد است بنگاه های موجود در کشور را که با ظرفی. است

 . واحدهای کوچک را برای هم افزایی به واحدهای بزرگ متصل کند

این طرح در رسته های مختلفی که می تواند اشتغالزا باشد، طراحی شده است و به طور عام تاکید بر بنگاه های خرد و متوسط 

 . دارد

/News/fa/ir.irna.www//:http44406445/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۱۳5شهریور ماه  27شنبه 

  تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیمتواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم  آقای قنبری اگر نمیآقای قنبری اگر نمی::پاسخ تندوتیز حجتی به نامه معاونشپاسخ تندوتیز حجتی به نامه معاونش

در پاسخ به نامه قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی که خواستار واردات غیرقانونی برنج محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 

 .به آقای قنبری بفرمائید اگر نمی توانند در چهارچوب مقررات عمل نمایند اعالم تا فکر دیگری انجام گردد: شده بود، نوشت

 653نونی برنج که از افشای تالش برخی شرکتها برای واردات به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع واردات غیرقا

هزار تن برنج در فصل برداشت یعنی پس از پایان تیر خبرساز شده بود، هفته گذشته با خبر کشف محموله بزرگ قاچاق برنج در 

جهاد کشاورزی که نسبت به تیر انجمن واردکنندگان برنج به حجتی وزیر  44یکی از بنادر استان بوشهر و همچنین انتشار نامه 

 .واردات برنج هندی در فصل برداشت برنج داخلی هشدار داده بود، ابعاد تازه ای به خود گرفت

خردادماه امسال در نامه 03در عین حال با خبر شدیم علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاون وزیر جهاد کشاورزی 

 .ردات برنج دولتی در فصل برداشت و پس از تاریخ ممنوعیت واردات شده بودای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار وا

الوقوع واردات محموالت برنج خارجی به استحضار  احتراماً نظر به سررسید انقضای قریب: "در نامه قنبری به حجتی آمده بود

هزار تن وارد کشور  03واتی، در حدود خریداری شده از شرکت باگ 6646هزار تن برنج هندی باسماتی  53رساند، از مجموع  می

با توجه به تاخیر طوالنی در تخصیص اعتبار مربوطه و . گردیده و بخشی از آن نیز عنقریب تحویل انبارهای شرکت خواهد گردید

برنج  تمدید چندباره دوره حمل، متاسفانه زمان حمل محموله آخر سفارش مذکور تقریبا متقارن با زمان انقضای واردات محموالت

خریداری ( دالر در هر تن 653)با توجه به مراتب فوق و یادآوری این نکته که محموله مذکور با قیمت بسیار مناسب . باشد می

متمنی است، در صورت صالحدید دستور فرمایید تا . گرد، گردیده و عدم حمل آن موجب کسری ذخایر استراتژیک برنج کشور می

 ".تیرماه از گمرکات کشور ترخیص گردد 06استراتژیک کشور به طور استثنا پس از تاریخ محموله مذکور به عنوان ذخایر 

در حالی معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه اش به حجتی خواستار اقدام غیرقانونی در واردات برنج شده بود که وزیر جهاد 

 .ستکشاورزی پاسخ درخوری به این نامه داد و توجیهات معاونش را مسموع ندان

جناب : "نوشت نامه قنبری خطاب به مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی تصریح کرد محمود حجتی در پی

. با سالم؛ به آقای قنبری بفرمائید اگر نمی توانند در چهارچوب مقررات عمل نمایند اعالم تا فکر دیگری انجام گردد-آقای مهرفرد

 ".اند تحت هیچ شرایطی مسموع نیستدالیلی که مطرح کرده 

هزار تن برنج در فصل ممنوعه توسط برخی شرکتها خبر ساز شده  653به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدتی است واردات غیرقانونی 

قبل علیرغم اینکه وزیر جهاد کشاورزی طی بخشنامه ای ابالغ کرده است ، واردات برنج از اول مردادماه ممنوع است حتی اگر . است

در تالش برای اقدام به ترخیص  "م"از این تاریخ ثبت سفارش شده باشد، ولی باخبر شدیم برخی شرکتها از جمله شرکت معروف 

 .هزار تن برنج در مردادماه بوده اند 653

یر ماه به بعد خرداد امسال اعالم کرده بود که پیرو مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه صادرشده، از آخرین روز ت 46حجتی همچنین 

 .شود حتی یک کیلوگرم برنج وارد کشور نمی
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 .های برنج قاچاق در یکی از بنادر استان بوشهر خبر داده بود خبرگزاری تسنیم همچنین هفته گذشته از کشف و توقیف محموله

های مختلفی اقدام به واردات  بر پایه این گزارش، قاچاقچیان با استفاده از شرایط خاص یکی از دفاتر گمرکی استان بوشهر، از راه

 .ها توسط نیروی انتظامی توقیف شده است اند که روزهای ابتدایی هفته اخیر تعدادی از این محموله غیرقانونی و قاچاق برنج کرده

بوده های واردات غیرقانونی برنج، استفاده از مجوزهای تاریخ گذشته  گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم حاکی است که یکی از شیوه

ممنوعیت واردات برنج صادر شده و قاچاقیان با سوءاستفاده از آنها برای قاچاق برنج استفاده  این مجوزها در زمان عدم. است

تیرماه نسبت به  44ای خطاب به حجتی وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ  همچنین انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه.اند کرده

 .برداشت برنج داخلی هشدار داده بود واردات برنج هندی در فصل

این نامه دو روز قبل از آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج صادر شده و در آن نسبت به خرید برنج از کشور هندوستان و واردات آن 

 .شود به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده شده است در ماههایی که ممنوعیت واردات برنج اعمال می

اند و قصد دارند  تصریح کرده است که دو شرکت اقدام به خرید برنج از کشور هندوستان نموده ندگان برنج رئیس انجمن واردکن

 .را وارد کشور کنند های برنج  محموله

وی در این نامه احتمال داده است که شرکتهای واردکننده از طریق پیگیری موضوع از دیوان عدالت اداری، خواستار لغو بخشنامه 

 .اردات شوندممنوعیت و

fb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http33304fdaaf856ab5 
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    نهادهنهاده
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

تن بذر کلزای تن بذر کلزای   552552توزیع توزیع / / هاها  ییمیلیون تن مواد آلی از کارگزارمیلیون تن مواد آلی از کارگزار  2.22.2اطالعیه خدمات حمایتی برای تأمین اطالعیه خدمات حمایتی برای تأمین 

  شده فرانسوی و سوئیسیشده فرانسوی و سوئیسی  اصالحاصالح

 .شده واردشده از کشورهای فرانسه و سوئیس بین کشاورزان توزیع شد تن بذر اصالح 445با آغاز سال زراعی جدید 

 .شده واردشده از کشورهای فرانسه و سوئیس بین کشاورزان توزیع شد تن بذر اصالح 552با آغاز سال زراعی جدید 

 445در سال زراعی جدید : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

 .برداران بخش کشاورزی توزیع شد شده از کشورهای فرانسه و سوئیس تأمین و بین بهره تن بذر کلزای اصالح

های  کردند که با تغییر روش و تنظیم دستگاه ر پنج کیلوگرم بذر مصرف میدر گذشته کشاورزان در هر هکتا: یزدان سیف افزود

 .کارنده این مقدار به سه کیلوگرم در هر هکتار کاهش یافت

ها منتقل شده و هیچ کمبودی  های مورد نیاز کشت پاییزه به مقدار نیاز تهیه و به استان تهیه و تأمین نهاده: وی خاطرنشان کرد

بینی تأمین دو میلیون تن کود ازته شده است که با توجه به تولید در داخل  تا پایان سال جاری پیش: مه دادسیف ادا.وجود ندارد

 .محقق خواهد شد

 ها مراجعه کنند کشاورزان برای تأمین مواد آلی به کارگزاری

مواد آلی از قرار : تصریح کرد هزار تن مواد آلی خبر داد و 533مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تدارک سه میلیون و 

 .ریال درب مزرعه کشاورزان تأمین و تدارک شده است 053هر کیلوگرم 

تواند موجبات  های جنگلی و مواد سلولزی تهیه شده است و با دارا بودن کربن زیاد می مواد آلی از باقیمانده چوب: وی یادآور شد

 .سبک شدن خاک و بهبود ترکیبات آن را فراهم آورد

 .های استان مراجعه و مواد آلی فوق را سفارش دهند توانند به کارگزاری کشاورزان می: یف تأکید کردس

 ./هزار ریال است تا سه 533های قدیمی دوهزار و  شده خارج از کارگزاری مواد آلی عرضه: وی اظهار داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http08660D%/4%A7%D4%B7%D9%48%D 
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  نوغان دارینوغان داری
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  گزارشات جهانیگزارشات جهانی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  ۱1: تاریخ

  درصدی فروش محصوالت ارگانیک در سالی که گذشتدرصدی فروش محصوالت ارگانیک در سالی که گذشت  0202افزایش افزایش 

نتایج تحقیقات در زمینه فروش ( USDA NASS) ده آمریکاسرویس آمار کشاورزی ملی سازمان کشاورزی ایاالت متح

 .منتشر کرد 4365محصوالت ارگانیک دارای گواهی را در سال 

نتایج تحقیقات در زمینه ( USDA NASS) سرویس آمار کشاورزی ملی سازمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا

مزرعه  05۸0۸ه بر این اساس مشخص شد منتشر کرد ک 5102فروش محصوالت ارگانیک دارای گواهی را در سال 

میلیارد دالری در  2.2میلیارد دالر فروش داشته اند که در مقایسه با فروش  1.5، 5102ارگانیک در آمریکا، در سال 

 . درصد افزایش یافته است 02، 5104سال 

ارگانیک دارای گواهی نیز در ایالت به گزارش ایانا از فود کلینیک، بر اساس این تحقیقات مشخص شد که بیشترین مزرعه های 

 .مزرعه وجود دارند 6435و  4607های کالیفرنیا و ویسکانسین با ترتیب با 

محصوالت ارگانیک دارای گواهی فروخته شده در ایاالت متحده شامل محصوالت لبنی، گوشتی، میوه ها، سبزیجات و غالت 

میلیارد  6.8میلیارد دالر برای محصوالت حاصل از چارپایان و طیور،  6.9میزان فروش این محصوالت عبارت بوده است از . هستند

میلیون دالر  663میلیون دالر برای گوشت و  780میلیارد دالر برای میوه ها، مغزهای درختی و توت ها،  6.4دالر برای سبزیجات، 

ارائه  4365بیشترین میزان فروش در سال  محصول ارگانیک دارای گواهی دارای 5در ادامه مقادیر فروش . برای محصوالت زراعی

 :می شود

 .4368میلیارد دالر فروش در سال  6.6درصد افزایش در مقایسه با  4.8میلیارد دالر،  6.4 :شیر

 .4368میلیون دالر فروش در سال  843درصد افزایش در مقایسه با  78.5میلیون دالر،  704 :تخم مرغ

 .4368میلیون دالر فروش در سال  076درصد افزایش در مقایسه با  60.6میلیون دالر،  843 :جوجه های گوشتی

 .4368میلیون دالر فروش در سال  456درصد افزایش در مقایسه با  43میلیون دالر،  034 :سیب

 .4368میلیون دالر فروش در سال  468میلیون دالر، کاهش کمتر از یک درصدی در مقایسه با  464: کاهو

/news/fa/ir.iana.www//:http08777D%/4%A7%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  میلیارد دالر افزایش می یابدمیلیارد دالر افزایش می یابد  411411به به   011011واردات غذایی امارات متحده عربی از واردات غذایی امارات متحده عربی از 

، طی 4368میلیارد در سال  633میزان واردات غذایی امارات از : ربی اعالم کردسلطان علی منصوری وزیر اقتصاد امارات متحده ع

 .میلیارد دالر خواهد رسید 833ده سال آینده به 

 633میزان واردات غذایی امارات از : به گزارش ایانا از فودکلینیک، سلطان علی منصوری وزیر اقتصاد امارات متحده عربی اعالم کرد

 . میلیارد دالر خواهد رسید 833، طی ده سال آینده به 4368میلیارد در سال 

درصد از مواد غذایی خود را وارد می کند، به همین دلیل، دولت امارات قصد دارد تا روی کشاورزی در کشورهای دیگر  45امارات، 

 .سرمایه گذاری کند، زیرا کشور امارات خود دارای زمین های قابل کشت و حاصلخیز کمی است

ر این، دولت این کشور قصد دارد تا محصوالت غذایی مورد نیاز خود را از منابع و کشورهای مختلف تأمین کند تا در مواقع عالوه ب

در این مورد وزیر اقتصاد امارات عنوان داشته که امنیت غذایی تنها برای امارات مهم نیست، بلکه برای . بحرانی دچار مشکل نگردد

 .ج فارس دارای اهمیت باالیی استی خلی کل کشورهای عربی حوضه

دولت امارات فعالیت های زیادی را در زمینه شناسایی مناطق با پتانسیل برای سرمایه گذاری کشاورزی انجام داده است، مانند 

وجود، با این حال بسیاری از این کشورها با توجه به قوانین و مقررات م. آمریکای التین، آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای عربی

 .آماده این سرمایه گذاری نبوده اند

تفاوت بین تقاضا و )میلیارد دالر نیاز دارد تا شکاف غذایی موجود  5بر اساس گفته وزیر اقتصاد امارات، کشورهای عربی ساالنه به 

نیز به اندازه یک  4353، یک میلیارد و همچنین در سال 4305با توجه به این که، جمعیت جهان در سال .را بر طرف نمایند( تولید

درصدی  73و  53میلیارد نفر دیگر افزایش خواهد یافت، بنابراین میزان تولید غذا در این سال ها باید به ترتیب دارای افزایش 

در حال حاضر، امارات متحده عربی سرمایه گذاری های در زمینه غذا و کشاورزی را در کشورهای نامیبیا، آفریقای جنوبی و .باشد

 .از کشورهای عربی مانند تونس، موروکو، الجزایر، سودان و مصر انجام داده استبرخی 

/news/fa/ir.iana.www//:http08670D%/9%44%D4%A7% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

  ی بررسی تقلبات روغن زیتون فرا بکری بررسی تقلبات روغن زیتون فرا بکرابداع روشی جدید براابداع روشی جدید برا

( FT-NIR) به بررسی پتانسیل اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک Journal of Food Science یک مطالعه منتشر شده در

 .برای بررسی اعتبار و صحت روغن زیتون فرابکر پرداختند

کتروسکوپی مادون قرمز نزدیک به بررسی پتانسیل اسپ Journal of Food Scienceیک مطالعه منتشر شده در 

(FT-NIR )برای بررسی اعتبار و صحت روغن زیتون فرابکر پرداختند. 

در ترکیب با روش آنالیز اطالعات تک  FT-NIR به گزارش ایانا از فود کلینیک؛ محققین یک آزمایش را بر اساس اسپکتروسکوپی

با استفاده از لوله های شیشه ای یکبار مصرف، . بکر توسعه دادندمتغیره و چند متغیره را برای بررسی صحت روغن های زیتون فرا

مخلوط حاوی روغن زیتون فرابکر در ترکیب با تقلبات،  43روغن خوراکی تقلبی،  63نمونه روغن زیتون فرا بکر مرجع،  64طیف 

هیچ گونه آماده سازی، اندازه گیری  نمونه روغن زیتون فرابکر موجود در بازار و نمونه های دیگر سریعاً در حالت عبوری بدون 44

سپس این محققین از روش های تجزیه و تحلیل تک و چند متغیره برای دسته بندی نمونه های مختلف روغن زیتون . گردیدند

  .برای تشخیص تقلبات استفاده نمودند

اده و سریع برای تشخیص نمونه به عنوان یک روش س FT-NIR در نهایت این محققین نتیجه گیری نمودند که می توان از روش

 های تقلبی روغن زیتون فرابکر استفاده نمود

/news/fa/ir.iana.www//:http08674D%/4%A7% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

  و هوا در انتظار صنعت شیالت جهانو هوا در انتظار صنعت شیالت جهان  زیان میلیاردی ناشی از تغییر آبزیان میلیاردی ناشی از تغییر آب

میلیارد دالر درآمد ساالنه خود  63، در حدود 4353تا سال   چنانچه تغییرات آب و هوایی ادامه پیدا کند، شیالت در سطح جهان،

 .را از دست خواهد داد

میلیارد دالر درآمد  01، در حدود 5121تا سال   چنانچه تغییرات آب و هوایی ادامه پیدا کند، شیالت در سطح جهان،

 .ساالنه خود را از دست خواهد داد

، کشورهایی که (6)(UBC)، بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه بریتیش کلمبیا The Fish Siteسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

 .شدت ضربه خواهند دید شود به شان از طریق شیالت تأمین می مواد غذایی

دهد، اثرات تغییر آب و هوا مانند افزایش دما و  نوس و شیالت دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان میتحقیقات پیشین انستیتو اقیا

در این مطالعه، نویسندگان میزان زیان . شود تغییرات شوری اقیانوس، سطح اسیدیته و اکسیژن آب، منجر به کاهش صید می

مورد بررسی  4333در مقایسه با سال   ها است، نخست آنبرای کشورهایی که ماهیگیری صنعت  ، 4353بینی شده را تا سال  پیش

، فوق دکترا انستیتو اقیانوس و شیالت دانشگاه بریتیش کلمبیا و نویسنده اصلی این پژوهش، Vicky Lamویکی الم .قرار دادند

 ".کشورهای در حال توسعه که مواد غذایی و درآمدشان وابسته به شیالت است، ضربه سختی خواهند دید": گفت

های مدیریت منابع دریایی به شیوه درست برای افزایش سازگاری ذخائر در برابر تغییر آب و هوا،  اجرای برنامه": وی خاطرنشان کرد

پرور در اندیشه یافتن راه حلی برای کاهش بار مالی ناشی از دست  این در حالی که بسیاری از جوامع آبزی".از مسائل مهم است

د امنیت غذایی تحت تأثیر تغییرات آب و هوا هستند، زمانی که محققان رشد صنعت شیالت را مورد بررسی دادن ماهیگیری و بهبو

 .قرار دادند، دریافتند که با این وضعیت امکان کاهش درآمد تا حد بسیار زیادی وجود دارد

ا، که در این تحقیق همکاری دارد، ، دانشیار انستیتو اقیانوس و شیالت دانشگاه بریتیش کلمبیWilliam Cheungویلیام چونگ 

تواند راهکاری برای حل این مسئله  پروری می برنامه سازگاری مرتبط با تغییرات آب و هوا به منظور توسعه آبزی": اظهار داشت

مدن این در حالی است که امکان کاهش بار مالی ناشی از دست دادن ماهیگیری، منجر به پایین آ": وی تصریح کرد".شمار آید به

 ".دنبال داشته باشد تواند کاهش درآمد ماهیگیران را به قیمت غذاهای دریایی شده، که می

 Intergovernmental)های آب و هوایی ارایه شده از سوی هیأت بین دولتی تغییرات آب و هوا  محققان با استفاده از مدل

Panel on Climate Change)(4)در این . وی ذخایر ماهی و درآمد شیالت را بررسی کردند، تاثیر اقتصادی تغییر آب و هوا بر ر

بررسی دو سناریو مطرح شد، در سناریوی نخست، نرخ تغییرات آب و هوایی همچنان بدون کنترل در حال افزایش است، در حالی 

 .کمتر مد نظر بودها تا دو درجه سانتیگراد و حتی  که در سناریوی دیگر، کنترل و ثابت نگه داشتن درجه حرارت آب اقیانوس
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 Liu)، استاد انستیتو اقیانوس و شیالت دانشگاه بریتیش کلمبیا و انستیو مطالعات جهانی لیو Rashid Sumailaرشید سومایال 

Institute for Global Studies)(0)633میزان درآمد ساالنه شیالت در سطح جهان حدود ": ، از همکاران این گزارش، گفت 

طور  دهد که بر اساس سناریو نخست درآمد ماهیگیری در سطح جهان به این مدل نشان می": وی تأکید کرد".میلیارد دالر است

 ".رو خواهد بود به یابد، در حالی که بر اساس سناریوی دوم، میزان درآمد با کاهش هفت درصدی رو درصد کاهش می 63متوسط 

توان به  پذیرترین مناطق خواهند بود، که می نعت ماهی است، از آسیبمحققان دریافتند، کشورهایی که اقتصاد آنها مبتنی بر ص

 .، اشاره کرد(6)(Tuvalu)و تووالو  (5)(Cayman Islands)، جزایر کیمن (8)(Tokelau)کشورهایی مانند جزیره توکالئو 

های  الت، رویکرد ماهیگیری در آبیافته، مانند گرینلند و ایسلند، برای افزایش درآمد شی گفتنی است، بسیاری از کشورهای توسعه

 ./اند بینی کرده سرد اقیانوسی را در برنامه شیالت کشورشان پیش

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.thefishsite.www//:http 
 

 :نوشت پی

6- (UBC :)University of British Columbia :مبیا، با امکانات تحقیقاتی در ونکوور از استان بریتیش دانشگاه بریتیش کل

 .کلمبیای کانادا قرار دارد

4- (IPCC :)Intergovernmental Panel on Climate Change : هیأت بین دولتی تغییرات اقلیمی، که تغییرات آب و

 .کند و تحت نظارت سازمان ملل متحد است هوا را بررسی می

0- Liu Institute for Global Studies :توان به بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و  های این انستیتو می ازجمله فعالیت

ویژه در جوامع کم درآمد اشاره کرد که در دانشگاه  هایی برای پایداری، امنیت و عدالت اجتماعی، به حل محیطی، ارائه راه زیست

 .بریتیش کلمبیا قرار دارد

8- Tokelau :های وابسته به نیوزیلند است نوب اقیانوس آرام و از سرزمینجزایر مرجانی در ج. 

5- Cayman Islands : ،کیلومتری شمال غرب جامائیکا و از  464کیلومتری جنوب کوبا و  483جزایر کیمن، در دریای کارائیب

 .آید شمار می کشورهای مشترک المنافع بریتانیا به

6- Tuvalu :این کشور در قرن نوزدهم میالدی مستعمره انگلیس شد و . ای مستقل است زیرهدر جنوب اقیانوس آرام، یک کشور ج

 .استقالل خود را به دست آورد 6974در سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http08706D%/4%B4%DB%4D%C4% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  27: تاریخ

آلودگی هوا رفاه و آسایش انسانی و رشد اقتصادی را محدود آلودگی هوا رفاه و آسایش انسانی و رشد اقتصادی را محدود : : رئیس بخش توسعه پایدار بانک جهانیرئیس بخش توسعه پایدار بانک جهانی  نایبنایب

  کندکند  میمی

 میلیارد دالر سهم آلودگی هوا در جهان 445

ست، این درحالی بارترین شکل آلودگی و چهارمین عامل مرگ زودرس در سراسر جهان شناخته شده ا عنوان مرگ آلودگی هوا به

( تلفات)دهد، میزان مرگ و میر  ، نشان می4360در سال ( مطالعات در باره اقتصادی ناشی از آلودگی هوا)است که مطالعه جدید 

میلیارد دالر آمریکا، در سطح  445شود، هزینه اقتصادی در حدود  ناشی از آلودگی هوا که باعث از دست دادن درآمد نیروی کار می

 .بال دارددن جهان به

بارترین شکل آلودگی و چهارمین عامل مرگ زودرس در سراسر جهان شناخته شده است،  عنوان مرگ آلودگی هوا به

دهد،  ، نشان می5102در سال ( مطالعات در باره اقتصادی ناشی از آلودگی هوا)این درحالی است که مطالعه جدید 

شود، هزینه اقتصادی در  اعث از دست دادن درآمد نیروی کار میناشی از آلودگی هوا که ب( تلفات)میزان مرگ و میر 

 .دنبال دارد میلیارد دالر آمریکا، در سطح جهان به 552حدود 

های مرگ و میر  که در راستای برآورد هزینه) (6)(IHME)بر اساس مطالعه مشترک بانک جهانی و مؤسسه معیار سالمت و ارزیابی 

 .، مشخص شد(کند گیری در زمینه کمبود منابع فعالیت می ونگی تقویت و تسهیل تصمیمزودرس ناشی از آلودگی هوا و چگ

جان خود را از  های ناشی از آلودگی هوا در فضای بیرون و داخل خانه،  میلیون نفر با ابتال به بیماری 5.5، حدود 4360در سال 

 .دنبال داشته باشد قتصادی را بهها و کاهش توسعه ا تواند درد و رنج انسان اند، که این می دست داده

دهد؛ همچنین مرگ و میر  طور عمده در کودکان و افراد سالخورده روی می این در حالی است که مرگ و میر ناشی از آلودگی به

 .شود زودرس باعث از دست رفتن درآمد حاصل از نیروی کار در میان مردان و زنان در سن کار می

درصد تا  3.40ای معادل تقریباً  االنه زیان ناشی از دست رفتن درآمد حاصل از نیروی کار، هزینهدهد، که س این گزارش نشان می

در شرق آسیا و . دنبال دارد در جنوب آسیا را به( Gross Domestic Product:GDP)تولید ناخالص داخلی  -یک درصد 

درصد از تولید ناخالص  3.45ف درآمد نیروی کار حدود اقیانوسیه، جایی که دارای جمعیت سالخورده بیشتری هستند، میزان اتال

دهد، در حالی که در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، از بین رفتن درآمد حاصل از نیروی کار ناشی از آلودگی  داخلی را نشان می

 .درصد از تولید ناخالص داخلی است 3.66ساالنه معادل  هوا، 

، بیش از پنج تریلیون دالر آمریکا، در سراسر جهان، برآورد شده، در شرق و 4360سال هزینه کل مربوط به مرگ و میر زودرس در 

 .درصد از تولید ناخالص داخلی است 7.5جنوب آسیا، از دست رفتن میزان ضرر آلودگی هوا به رفاه اجتماعی حدود 
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را باید یک چالش دانست که رفاه و آلودگی هوا ": رئیس بخش توسعه پایدار بانک جهانی، گفت ، نایبLaura Tuckلورا تاک 

های مرگ  ما امیدواریم که این مطالعه هزینه. کند آسایش انسانی، سرمایه طبیعی و فیزیکی را تهدید و رشد اقتصادی را محدود می

تری را برای طوری که آنها در این راه منابع بیش گذاران به روشنی بیان کند به زودرس را در قالب یک مسئله اقتصادی، برای سیاست

توان به  گذاری بیشتر انجام شود، می تر و در زمینه منابع انرژی پاک سرمایه هرچقدر شهرها سالم. بهبود کیفیت هوا اختصاص دهند

 ".ها هم خواهد شد تر باعث نجات زندگی انسان کاهش گازهای خطرناک و تغییرات آب و هوایی کمک کرد و از همه مهم

یافته است، در حالی که مرگ و  های پرجمعیت و مناطق شهری افزایش  بوط به آلودگی هوا در محیطگفتنی است، مرگ و میر مر

همچنین از . کردن خانه با سوخت جامد، با وجود توسعه و بهبود خدمات سالمت، ثابت مانده است  پز، گرم و   میر مربوط به پخت

آلودگی هوا است که بیش از شش برابر تعداد مرگ و میر ناشی از  های ناشی از شده، یکی به دلیل بیماری مورد افراد فوت  63

 .، برآورد شده است4360ماالریا، در سال 

های مرتبط با آلودگی هوا،  این گزارش و میزان بیماری": ، اظهار داشتIHME، مدیر Dr .Chris Murrayدکتر کریس موری 

 ".ستدهد که انجام راهکاری عملی و فوری مورد نیاز ا نشان می

عوامل مختلف و خطرناکی در مرگ زودرس تأثیرگذار هستند، اما این را باید نظر گرفت، روی هوایی که ": وی خاطرنشان کرد

های بهداشت و محیط زیست، همچنین  گذاران و آژانس کنیم، کنترل اندکی وجود دارد؛ بنابراین از سیاست تنفس می

 ".د تا برای حل این مشکل راهکاری بیندیشندرو اندرکاران صنایع گوناگون، انتظار می دست

گفتنی است، . درصد از جمعیت کشورها با درآمد پایین و متوسط در معرض مواد خطرناک ناشی آلودگی هوا قرار دارند 93حدود 

دهد، که  منظور کاهش آلودگی هوا انجام می یافته اقداماتی به بانک جهانی با همکاری کشورهای در حال توسعه و شرکای توسعه

، بانک جهانی 4366برای نمونه در سال . گذاری در این راه اشاره کرد توان به اقدامات نظارتی، آنالیز، اصالح مقررات و سرمایه می

ای  متعهد شد تا یک میلیارد دالر آمریکا، به چین کمک کند تا این کشور بتواند کیفیت هوا را از طریق کاهش تولید گازهای گلخانه

بهبود بخشد، همچنین قرار است  ، (4)(Hebei)های هوا ناشی از مواد صنعتی، حمل و نقل و منابع روستایی در استان هِبی  هو آالیند

-Beijingوری انرژی و انرژی پاک را در منطقه  ، بهره(از طریق مالیات، مشارکت بخش دولتی و خصوصی)با تأمین مالی 

Tianjin-Hebei
های همجوار را پوشش  شود، که پایتخت و استان شناخته می Jing-Jin-Jiجی  نجی عنوان منطقه جینگ به) (0)

 ./افزایش دهد( دهد می

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/org.worldbank.www//:http 
 

 :نوشت پی

6-Institute for Health Metrics and Evaluation :و ارزیابی، مرکزی تحقیقاتی و بهداشتی است  موسسه معیار سالمت

این . کند صورت مستقل در دانشگاه واشنگتن قرار دارد و اطالعات درباره مشکالت مربوط به سالمت جهان را فراهم می که به

http://www.worldbank.org/
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ی آگاهانه در گیر گذارد تا بتوانند با توجه به این اطالعات، تصمیم مؤسسه اطالعات را به صورت آزاد در دسترس سیاستگذاران می

 .مورد چگونگی تخصیص منابع برای بهبود سالمت افراد اتخاذ کنند

4- Hebei :این استان در شرق این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر شیجیاژونگ و دارای . های کشور چین است یکی از استان

 .میلیون نفر است 64جمعیت بیش از 

0- Beijing-Tianjin-Hebei region :منطقه شهری در شمال چین است که شامل منطقه اقتصادی اطراف پکن، ترین  بزرگ

 .قرار دارد( Bohai Sea)تیانجین و هبی است و در امتداد ساحل دریای بوهای 

/news/fa/ir.iana.www//:http08667/445D%-9%45%DB%4D%C9% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  فریقاییفریقایی  مکانیزاسیون کشاورزی بنگالدش؛ سرمشقی برای کشورهای آمکانیزاسیون کشاورزی بنگالدش؛ سرمشقی برای کشورهای آ

وری محصوالت کمک کند؛ با این حال، در بیشتر  های کشاورزان و افزایش بهره تواند به کاهش هزینه مکانیزاسیون کشاورزی می

با توجه به تحقیقات انستیتو )های کشاورزی همچنان توسط انسان و حیوان  آفریقا، بسیاری از فعالیتنقاط جنوب صحرای 

درستی و  این در حالی است که اگر مکانیزاسیون کشاورزی در آفریقا به. شود انجام می( 4368در سپتامبر ( )6)IFPRI المللی بین

 .شمار آید برای توسعه کشاورزی در آینده منطقه بهتواند عامل کلیدی  ای پایدار انجام شود، می به شیوه

وری محصوالت کمک کند؛ با این حال،  های کشاورزان و افزایش بهره تواند به کاهش هزینه مکانیزاسیون کشاورزی می

با توجه به )های کشاورزی همچنان توسط انسان و حیوان  در بیشتر نقاط جنوب صحرای آفریقا، بسیاری از فعالیت

IFPRIالمللی  ت انستیتو بینتحقیقا
این در حالی است که اگر مکانیزاسیون . شود انجام می( 5104در سپتامبر ) (0)

تواند عامل کلیدی برای توسعه کشاورزی در آینده  ای پایدار انجام شود، می درستی و به شیوه کشاورزی در آفریقا به

 .شمار آید منطقه به

، میزان تجهیزات 4365و  6993در اواسط دهه . ی در بنگالدش دارای رشد خوبی بوده استهای اخیر مکانیزاسیون کشاورز در سال

تنها در  درصد افزایش یافت؛ این رشد نه 95درصد به  03که در مناطق کشاورزی استفاده شد، از  (4)مورد استفاده مانند تراکتور تیلر

 .هم رخ داده استهزار مترمربع  مزارع بزرگ، بلکه در مزارع کوچک با مساحت پنج

کشور آفریقایی ازجمله غنا، نیجریه، کنیا و اتیوپی، از سوی  9هایی بر اساس سفر مطالعاتی مقامات دولتی از  باره یادداشت در این

IFPRI  وCIMMYT
بنگالدش کشوری است که از واردکنندگان عمده تراکتور و از . تهیه شد 4365به بنگالدش، در نوامبر  (0)

های دولتی در زمینه تحقیقات کشاورزی  آید و همچنین دارای مؤسسه شمار می آالت کشاورزی، به لیدکنندگان ماشینترین تو بزرگ

کنند که یکی از مشاهدات مهم مقامات این بود که بخش خصوصی، در مکانیزاسیون رو به  نویسندگان به این نکته اشاره می.است

کنندگان بخش خصوصی و  مناسب و نسبتاً توانا در این کشور، به تولیدفضای . کند رشد بنگالدش نقش مهمی را بازی می

 .واردکنندگان اجازه داده است تا یک شبکه گسترده از فروش خدمات و امکانات کشاورزی را در سراسر کشور ایجاد کنند

ور بازی کرده است، در این شبکه خدمات، نقش مهمی در افزایش استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی در بخش کشاورزی این کش

آالت به طور عمده در شهرها وجود دارد و کشاورزان در  ، در آنجا ماشین مقابل، وضعیت در اتیوپی و کنیا به شکل دیگری است

کنندگان تجهیزات در محل، به  این در حالی است که در دسترس بودن تأمین. مناطق روستایی با واردکنندگان ارتباط کمتری دارند

 .کند های مکانیزاسیون، آگاهی کشاورزان از مزایای این تجهیزات و به افزایش جذب بیشتر افراد در این راه کمک می ینهکاهش هز
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های جدید کشاورزی  کنند تا در حوزه فناوری های خصوصی در بنگالدش اغلب با دادن اعتبار به کشاورزان، آنها را تشویق می شرکت

های دیگر اقتصاد مانند  ، بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات کشاورزی نیز در بخشعالوه بر این. گذاری کنند سرمایه

تواند به افزایش فعالیت و اطمینان  های متنوع، می ها در کسب و کار کنند؛ که این نمونه کارها و مشارکت بخش دارو همکاری می

ی، دولت نیز نقش کلیدی در ساخت مکانیزاسیون کشاورزی در بنگالدش، عالوه بر دخالت بخش خصوص.کشاورزان کمک کند

، کمیسیون توسعه (8)توان به شرکت توسعه کشاورزی بنگالدش ها دارد، که می کننده جذاب و قابل دسترس برای کشاورزان و تأمین

، انستیتو (7)نگالدش، شورای تحقیقات کشاورزی ب(6)، دپارتمان توسعه کشاورزی وزارت کشاورزی بنگالدش(5)روستایی بنگالدش

 .اشاره کرد (9)و انستیتو تحقیقات برنج بنگالدش (4)تحقیقات کشاورزی بنگالدش

های  های مشابهی در بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند نیجریه وجود دارد، که بر خالف سازمان با توجه به این موضوع، سازمان

در عین حال، در غنا، با وجود نهادهای مشابه، اما این . زمینه نیستندبنگالدشی اغلب دارای نقش و فضای کاری مشخصی در این 

 .کشور هنوز به اهداف مکانیزاسیون روشن و استراتژی مشخص نرسیده است

گفتنی است، بنگالدش با دارابودن شبکه تحقیق و توسعه خدمات، در راه گسترش تجهیزات مکانیکی متناسب با نیازهای کشور و 

 .ناوری مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش اطالعات کشاورزی گام برداشته استویژه توسعه ف  به

با این حال، این . شود در این مجموعه مطالعاتی تفاوت بین بنگالدش و چهار کشور آفریقایی در حوزه مکانیزاسیون مشاهده می

 intensive)دشی با استفاده از آبیاری تحت فشار عنوان مثال، کشاورزان بنگال به. تواند از تجربه بنگالدش استفاده کنند کشورها می

irrigation)های  این افزایش تولید باعث افزایش تقاضا برای فناوری. اند ، باعث افزایش کیفیت و تولید محصوالت کشاورزی شده

و کشاورزی نیجریه های کشاورزی آبی  درصد از زمین 66در غنا، تنها . ورزی و تراکتور شده است آالت خاک جدید مانند ماشین

تواند در بهبود محصوالت کشاورزی و افزایش تقاضای  افزایش استفاده از آبیاری در این کشورها می. صورت دیم است طور عمده به به

 .کشاورزان برای تجهیزات مکانیکی سودمند باشد

ی برای مشارکت در این بخش را منظور افزایش مکانیزاسیون کشاورزی در کشورهای آفریقایی، تشویق بخش خصوص همچنین به

باید بپردازند؛ در ( کاربردن گاو همراه با به)زدن  ای را برای شخم پا بیشتر هزینه برای نمونه، در اتیوپی، کشاورزان خرده. طلبد می

لی در کاهش تواند مانند بنگالدش، با کرایه دادن تجهیزات به کشاورزان مح آالت این کشورها می کنندگان ماشین حالی که تأمین

های مناسب می تواند به رشد این  های مربوط قدم بردارند، همچنین فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان همراه با مشوق هزینه

تواند از سوی دولت برای اطمینان دادن به آنها درباره افزایش عملکرد بهتر در بخش کشاورزی  این کار می. بخش کشاورزی بینجامد

عنوان مثال، خاک در برخی از  به. سنجی شرایط محلی نیازمند است طرح مکانیزاسیون کشاورزی به امکان همچنین.انجام شود

بیش از حد سنگین است و به جای آن، باید از ( two-wheeled tractors)مناطق غنا و نیجریه، برای استفاده از تراکتور دوچرخ 

تواند برای  چرخ می تر مانند تراکتور دو ود، در حالی که تجهیزات کوچکتر مانند تراکتور چهار چرخ استفاده ش تجهیزات مناسب

بنابراین، با انجام تحقیقات در این حوزه و فراهم کردن امکانات دسترسی کشاورزان به . برداشت محصول و حمل و نقل مفید باشد

 .ک کندتواند به رشد و بهبود محصوالت کم آالت و اطالعات مناسب در این زمینه، می ماشین

گذاری درست را در این حوزه در کشورهای با  تواند امکان سرمایه در نهایت، تجربه بنگالدش در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی می

 ./شان، فراهم کند درآمد پایین و یا حتی برای دیگر کشورها با در نظر گرفتن نیازهای
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 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/org.foodsecurityportal.ssa//:http 

 :نوشت پی

6- International Food Policy Research Institute :IFPRI :های پایدار کاهش فقر و پایان  حل تحقیقات درباره راه

 .تغذیه در کشورهای در حال توسعه بر عهده دارد دادن به گرسنگی و سوء

4- tiller :رود به کار می... ن خاک، انجام شخم، به هم زدن سطح خاک، کشت ودر نرم کرد. 

0- International Maize and Wheat Improvement Center  به اسپانیاییCIMMYT :Centro Internacional 

de Mejoramiento de Maíz y Trigo :ه المللی بهبود ذرت و گندم، که در زمینه پژوهش و آموزش مربوط ب مؤسسه بین

 .کند المللی فعالیت می حوزه کشاورزی در سطح بین

8- :Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) شرکت توسعه کشاورزی بنگالدش 

5- :Bangladesh Rural Development Board (BRDB)کمیسیون توسعه روستایی بنگالدش 

6- Department of Agricultural Extension (DAE )of the Ministry of Agriculture : دپارتمان توسعه

 کشاورزی وزارت کشاورزی بنگالدش

7- :Bangladesh Agricultural Research Council (BARC)شورای تحقیقات کشاورزی بنگالدش 

4-:Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) انستیتو تحقیقات کشاورزی بنگالدش 

9- :Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)انستیتو تحقیقات برنج بنگالدش 

/news/fa/ir.iana.www//:http08739D%/9%45%A%DA9%D4%A7%D9%4 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  28: تاریخ

  جنگل در دل بیابان های مصرجنگل در دل بیابان های مصرپرورش پرورش 

 .های مصر پرورش دهند های هدر رفته و غیر قابل مصرف جنگلی را در دلِ بیابان محققان توانستند با استفاده از آب

 .های مصر پرورش دهند های هدر رفته و غیر قابل مصرف جنگلی را در دلِ بیابان محققان توانستند با استفاده از آب

هکتاری از درختان بومی و غیر بومی  483وساعته از پایتخت مصر و نزدیکی شهر اسماعیلیه رشد یک جنگل در فاصله د: مجله مهر

 .آن هم در وسط بیابان درست چیزی شبیه به معجزه زیست محیطی است

و مصری  ها در افریقا به یکی از مشکالت اساسی این قاره بدل شده است، اما گروهی از محققان آلمانی رویه بیابان رشد بی

اند در جهت رشد  ها پیدا کنند و در عین حال توانسته اند یک راه حل منطقی برای جلوگیری از پیشروی هرچه بیشتر بیابان توانسته

 . درختان تازه موثر باشند

د، اما به خیز درخت کاشتند و جنگل درست کردن های حاصل ها، در تعدادی از زمین چند سال قبل برای جلوگیری از پیشرفت بیابان

رسد، محققان به این نتیجه رسیدند  ها تقریبا کاری غیرممکن به نظر می دلیل نبود بارندگی، پرورش درختان و سالم نگه داشتن آن

های هدر رفته برای آبیاری  از همین رو از آب. رساند و باید خودشان دست به کار شوند ها را به جایی نمی انتظار برای باران آن

 .ها بهتر هم هست ند و در این جریان متوجه شدند حتی آناستفاده کرد

دانستند مصر  بودند و می میالدی شروع شده بود، محققان آلمانی و مصری گرد هم جمع شده 93اندازی این جنگل از دهه  راه

ود و شرایط رشد برخی هایی نسبت به کشورهای اروپایی دارد، مانند اینکه زمستان های سرد ندارد که رشد گیاهان متوقف ش مزیت

گیاهان محلی مانند اکالیپتوس را هم دارد، این در حالی است که به هر حال میزان بارش باران در مصر کمتر از دیگر کشورهاست و 

 !های نزدیک یافت شد خانه فاضالب کردند و جواب در تصفیه حلی جایگزین برای این موضوع پیدا می از همین رو محققان باید راه

دادند، اما چون تصفیه کامل آب هزینه  ا با استفاده از فیلترهای مکانیکی و فرآیندهای بیولوژیکی، پاکسازی فاضالب را انجام میه آن

ماند، اما برای  ماند، این آب با اینکه همچنان برای انسان مانند سم می زیادی داشت، ترکیباتی مانند فسفات و نیترات در آن باقی می

ها و سبزیجات هم به دلیل مصرف انسانی مناسب نیستند، اما آبیاری یک جنگل با این آب  دارد، البته برای میوهگیاهان حکم کود 

 .رساندند ها این آب را با پمپ به سراسر منطقه می دارای امالح خیلی اتفاق خوبی است و آن

سال  63رسیده بودند که در آلمان بعد از سال درختان به حدی  65انگیز بود، به طوریکه در عرض  نتیجه این آبیاری شگفت

ها را کم کرده، تبدیل به یکی از  ها عالوه بر اینکه روی اقلیم این منطقه موثر بوده و مقدار بیابان ظهور این جنگل!رسیدند می

 .های اقتصادی شده و حاال برای این کشور درآمدزایی و ایجاد شغل داشته است پروژه
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۱۳۱شهریور  2۳: تاریخ

/ / نفری اتحادیه اروپانفری اتحادیه اروپا  میلیونمیلیون  211211های ایرانی، برای حضور در بازار های ایرانی، برای حضور در بازار     کمک سه میلیون یورویی رومانی به شرکتکمک سه میلیون یورویی رومانی به شرکت

  برای واردات پسته، مرکبات و سبزیجات ایرانی در زمستانبرای واردات پسته، مرکبات و سبزیجات ایرانی در زمستان    مندی رومانیمندی رومانی  عالقهعالقه

کنند، مبلغ دو میلیون یورو  های ایرانی که در زمینه صادرات و واردات مواد غذایی فعالیت جدی می دولت رومانی به شرکت

ها اختصاص  گر نیز از محل بودجه ملی برای کمک به این شرکتکند و عالوه بر آن یک میلیون یوروی دی تسهیالت پرداخت می

 .دهد می

کنند، مبلغ دو میلیون یورو  هایی که در زمینه صادرات و واردات مواد غذایی فعالیت می دولت رومانی به شرکت

ها  شرکت کند و عالوه بر آن یک میلیون یوروی دیگر نیز از محل بودجه ملی برای کمک به این تسهیالت پرداخت می

 .دهد اختصاص می

به گزارش خبرنگار ایانا، عصر امروز نشست مشترک فعاالن اقتصادی بخش کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری رومانی در 

های دام، طیور و  های مشترک همکاری در حوزه جم وزارت جهاد کشاورزی برپا شد که در این نشست، زمینه محل سالن نعمتی

 .های روغنی و غالت مورد بحث و بررسی قرار گرفت آبزیان و دانه

میلیون جمعیت  43ایران کشوری با : وزیر کشاورزی رومانی در این نشست، ضمن تأکید بر گسترش روابط ایران و رومانی گفت

میلیون نفری  533 میلیون نفر جمعیت دارد، اما ما خواهان آن هستیم که محصوالت ایرانی را به بازار 43است، در حالی که رومانی 

در حوزه تحقیقات و حوزه صادرات گندم، غالت و گوشت گوسفندی تمایل داریم : آچین ایرینسکو افزود.اتحادیه اروپا معرفی کنیم

که با ایران همکاری داشته باشیم؛ زیرا رومانی هفت میلیون یورو واردات مواد غذایی و به همین مقدار نیز صادرات دارد و عالوه بر 

 .خواهان واردات میگو و غذاهای دریایی به رومانی هستیم، زیرا در این بخش بازار مناسبی وجود داردآن، 

میلیون رأس گوسفند در رومانی وجود  68های ما است، زیرا  صادرات گوشت گوسفند به ایران یکی از برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .انیم در این زمینه مبادالت خوبی داشته باشیمتو شود و می دارد که ساالنه پنج میلیون رأس آن صادر می

هزار تن محصوالت  653از آنجا که تولید محصوالت شیالتی در ایران باال است و کشور ما ساالنه : وزیر کشاورزی رومانی ادامه داد

 .توانیم گوشت گوسفند را با محصوالت شیالتی ایران مبادله کنیم کند، می شیالتی وارد می

http://www.iana.ir/fa/news/34705/%D9%BE%D8%25
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اگر بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی جمهوری رومانی : توسط دولت رومانی خبر داد و تصریح کرد  حمایتایرینسکو از 

شود و یک میلیون یوروی دیگر نیز بودجه ملی به این  همکاری داشته باشد، مبلغ دو میلیون یورو توسط بروکسل تسهیالت داده می

 .شی از اعتبارات را خودشان تأمین کنندها اختصاص خواهد یافت؛ مشروط به آنکه طرفین بخ شرکت

 .شود های سنگین و سبک و فرآوری محصوالت کشاورزی داده می آالت و دام هایی به ماشین در کشور رومانی یارانه: وی یادآور شد

 های روغنی و دام کوچک از رومانی درشت، دانه تأکید بر واردات غالت دانه

درشت،  از محمود حجتی در جلسه فوق حاضر شد، بر سه موضوع واردات غالت دانهمعاون وزیر جهاد کشاورزی که به نیابت 

توانیم محصوالت متنوعی را به  با توجه به میزان تولید آبزیان در کشور، می: های کوچک تأکید کرد و گفت های روغنی و دام دانه

مرغ و لبنیات نیز وجود دارد و از آنجا که کشور  خمهای صادراتی در محصوالت مرغ و ت زمینه: حسن رکنی افزود.رومانی صادر کنیم

های مناسب برای صادرات  تواند یکی از پتانسیل رومانی واردات سیب و محصوالت باغبانی از لهستان و سایر کشورها دارد، ایران می

الح نژاد دام و مواد مرکز اص: های مختلف خاطرنشان کرد وی با اشاره به حضور فعاالن اقتصادی در بخش.محصوالت فوق باشد

ژنتیکی، فردا میزبان هیأت رومانی خواهد بود و در روز چهارشنبه هفته جاری نیز شهریار صفاری، دامدار سرشناس و بزرگ 

 .های همکاری مشترک خواهد بود مدیره تعاونی مهاد، میزبان هیأت رومانی برای بررسی زمینه کشورمان و عضو هیأت

 واردات پسته، مرکبات و سبزیجات ایرانی در فصل زمستان ها برای مندی رومانی عالقه

دنبال  ما به: برداران این کشور در تولید تنباکوی خام و غالت خبر داد و اظهار داشت در ادامه وزیر کشاورزی رومانی از فعالیت بهره

ن و تولیدکننده مرکبات و ها هستیم و طی این مدت به این مهم دست یافتیم که ایران بهترین پسته جها شناسایی فرصت

سبزیجات باکیفیت است و از آنجا که تولید سبزیجات در فصل زمستان در کشور رومانی مقرون به صرفه نیست، در زمینه فوق نیز 

رومانی در تولید محصوالت ماکیان از جمله گوشت مرغ خودکفاست، : ایرینسکو تأکید کرد.هایی را داشته باشیم توانیم همکاری می

نفره رومانی و هیأت ایرانی که از  68در ادامه این گردهمایی تجاری، معرفی هیأت .تواند واردکننده باشد برای بهترین نژادها میاما 

های همکاری برای  در این نشست مقرر شد که زمینه.بودند، انجام شد... مرغ و های مختلف اتحادیه آبزیان، دام و طیور، تخم بخش

به گزارش خبرنگار ایانا در این .جهاد کشاورزی و وزیر جمهوری رومانی تحت بررسی بیشتر قرار گیردمباحث مورد تأکید وزیر 

ویژه ذرت برای صادرات به ایران  میلیون تن انواع غالت به 4.5تا  6.4ترین تاجر غالت کشور رومانی با تولید  نشست تخصصی بزرگ

های روغنی و  های روغنی ازجمله کلزا نیز برای واردات دانه غالت و دانه اعالم آمادگی کرد و همتای بخش خصوصی ایران در زمینه

عالوه بر آن، بخش خصوصی کشور رومانی برای واردات آمونیوم نیترات از ایران اظهار آمادگی کرده و یک .غالت اظهار تمایل نمود

همچنین در این .اعالم تمایل به همکاری کرد های فعالیت دو طرف ای نیز از کشور رومانی، برای مشورت در زمینه شرکت مشاوره

فعالیت دارد، حضور دارد که برای  "گل قره"هیأت رومانیایی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور رومانی که در زمینه گوسفند 

از ارقام پرمحصول هیأت ایرانی در مقابل طرف رومانی خود درباره استفاده .صادرات چهار میلیون رأس از این دام اعالم آمادگی کرد

های  پالسم سازگار با شرایط ایران و ارقام هیبرید کلزا و آفتابگردان اظهار تمایل کردند و در بخش ذرت نیز استفاده از ارقام و ژرم

شرکت کشاورزی ایرانی حاضر در جلسه نیز در زمینه .های تحقیقاتی بین دو طرف خواستار شدند جدید ذرت و انجام همکاری

الزم به ذکر .های رودررو با طرف رومانی خود شد ای و تولید برخی بذور کشاورزی خواهان مالقات درات ادوات گلخانهساخت و صا

های دامی، خرید ذرت  بندی این نشست که بین فعاالن اقتصادی دو کشور انجام شد، حسن رکنی درباره تبادل نهاده است، در جمع
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برای واردات گوشت قرمز : تر شد و گفت های تخصصی حصوالت آبزی خواستار نشستتوسط شرکت پشتیبانی امور دام و صادرات م

های بهداشتی است که در نشست امروز با رئیس سازمان دامپزشکی کشور تحت  گوسفندی از کشور رومانی نیاز به امضای پروتکل

های دامداری و دامپروری، شیالت و آبزیان  وی در پایان خواستار اضافه شدن بازدیدهای بیشتری از بخش.بررسی قرار خواهد گرفت

های خصوصی ایران توسط هیأت رومانی شد و وزیر کشاورزی رومانی نیز قول مساعد داد که همکارانش را برای  و سایر شرکت

 ./های مورد تأکید وزارت جهاد کشاورزی ترغیب کند افزایش اطالعات و تبادل بیشتر در حوزه
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	بهرهبرداری بیرویه از جنگل در دستور کار مافیای جنگلهای شمال
	محقق و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی کشور در گفتوگو با ایانا مطرح کرد:
	بارندگی، جنگلهای زاگرس را از آفت نجات داد
	خوزستانی ها مراقب باشند/ خاک در راه است
	کاهش 15 درصدی سطح آتش سوزی های مراتع و جنگل های کشور
	تخریب جنگل ها، علت اصلی بروز سیل در شمال کشور است

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت هر کیلوگرم مرغ ۷۲۰۰ تومان/ گوشت گوسفندی کیلویی ۳۱ هزار تومان/ صادرات دام به کشورهای عربی ادامه دارد
	ثبات قیمت مرغ در بازار/ قیمت به 7600 تومان رسید
	تحولات بازار مرغ و ماهی/ نرخ مرغ به ثبات رسید

	برنامه و سیاست ها
	محصولات کشاورزی ایران در 1000 فروشگاه زنجیرهای روسیه عرضه میشود
	جهاد کشاورزی موفق ترین دستگاه اجرایی در عمل به اقتصاد مقاومتی/ نقش جهاد سازندگی در دوران جنگ، از برگ های زرین دفاع مقدس
	۴۸۰ رشته ارشد دانشگاه آزاد مجاز شد/ جدول رشتهها برای ورودی های جدید
	اصلاحات ارضی باعث عقبماندگی کشاورزی ایران شد/ از کشاورزان کم سواد، نمی شد انتظار مدیریت داشت/ هیچ قانونی در آمریکا بدون نماینده کشاورزان تصویب نمی شود
	گزارش مرکز آمار ایران از دخل و خرج محصولات کشاورزی: کاهش قیمت ها ، افزایش هزینه ها
	ضرورت تأمین مالی پروژههای بخش کشاورزی
	نوبخت: دولت مدافع فعالیت در محصولات تراریخته است
	اجرای کنترل بیولوژیک آفات در 300 هزار هکتار از مزارع/ کمتر از یک درصد هدف برنامه پنجم محقق شد
	سالانه 250 میلیارد تومان صرف تحقیقات کشاورزی میشود/ با اظهارات غیرکارشناسی درباره تراریخته، آرامش جامعه را بر هم نزنید
	برنامههای اجرایی طرح تنفس به مجلس ارسال شد
	وزارت دفاع تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان را بر عهده گرفت
	راهروی سبز بهزودی عملیاتی میشود/ صدور مجوزها دست ما نیست
	طرح نظام نوین ترویج کشاورزی فرصتی برای بهره برداران
	سالانه چند درصد محصولات کشاورزی به هدر می رود؟
	کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی
	همکاری در بخش توسعه روستاها در دستور کار ایران و اندونزی قرار گرفت
	واگذاری سهام موسسه های جهادنصر، توسعه و تحقیقات به ایثارگران تا 15 مهر تمدید شد
	توسعه همکاری صربستان و ایران در زمینه کشاورزی
	لیلاز: پیش بینی مجلس درباره ارزش افزوده کشاورزی و صنعت بدبینانه است/ تحقق رشد 7درصدی تا پایان سال
	کارگروه تنظیم بازار دستور حجتی را نقض کرد/مجوز واردات گندم دپو شده در گمرک صادر شد + اسناد

	برنج
	انتقاد از واردات برنج از طریق تهلنجی، مرزنشینان و مناطق آزاد/ ممانعت گمرک از ترخیص برنج در فصل برداشت
	سطح کشت برنج در استانهای غیرشمالی تا سال 99 به صفر میرسد/ برگزاری کارگاه آموزشی برای کشتهای جایگزین در پاییز امسال
	رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: امسال نیازی به واردات برنج نداریم
	برنج های ترهینی در سال 93 فروش رفته است/ اختلاف میان حجتی و قنبری خبرسازی است

	پسته
	پارسال بیش از 250 میلیون دلار انواع پسته صادر شد
	معاون وزیر جهاد کشاورزی: رعایت بهداشت نقش مهمی در فتح مجدد بازار پسته اتحادیه اروپا دارد

	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	آغاز عرضه اولیه 2 هزار و 650 میلیارد تومانی اوراق سلف گندم/ فروش 12 درصد از کل اوراق در دقایق اولیه
	فردا 1460 میلیارد تومان به گندمکاران پرداخت میشود/ تسویه مطالبات کشاورزان تا دو هفته آینده
	تامین مالی ۲۶۵۰ میلیارد تومانی با اوراق سلف موازی گندم/ظرفیت کارخانههای تصفیه شکر متناسب با نیاز بازار نیست/ مخالف لغو عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا هستیم
	پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران/ افزایش 42 درصدی خرید گندم
	پرداخت 10 هزار و 500 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران/افزایش 42 درصدی خرید گندم
	3 هزار میلیارد تومان به حساب گندمکاران واریز شد
	اختصاص سیزده هزار و پانصد میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی برای سهم دولت و تقویت صندوق بیمه
	پرداخت 1500 میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران/ خرید گندم به 11 میلیون و 460 هزار تن رسید/ گندمکاران صبوری کنند، مطالبات در حال پرداخت است
	تامین مالی 26 هزار و 500 میلیارد ریالی گندمکاران

	تحقیقات و نوآوری ها
	تحقیقات تشخیصی پیشرفته در آزمایشگاه کالبدگشایی پرندگان موسسه رازی انجام می شود
	استفاده از "کوسه زبالهخوار" در هلند+تصاویر
	انتقال تحقیقات بیوتکنولوژی جانوری به شمال کشور/ کاهش طول مدت پرورش با وارد کردن ژنهای رشد
	ایرانی سبز با استفاده از تکنیک درختکاری ژاپنی/ سخنرانیهای جذاب TED؛ الهامبخش یک ایده
	تولید جیره های غذایی سفارشی ویژه حیوانات آزمایشگاهی در رازی

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	تولیدات دام و طیور (سایر )
	همکاری دو شرکت ایرانی و آمریکایی در بخش دامداری/استقبال روس ها از خرید لبنیات ایران

	تولیدات زراعی (سایر )
	آغاز کشت ذرت در غنا بهزودی در سطح 5600 هکتار/ حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایهگذاری در غنا
	کرفس ایرانی سر سفره روسها

	چای
	حبوبات
	خاک
	تهیه نقشههای مدیریتپذیر در نقطه صفر/ مدیریت بدون نقشه خاک به مانند خیاطی کت و شلوار بدون اندازهگیری
	شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کشور، نیاز به سرمایه گذاری دارد

	خرما
	خروج باغهای کمبازده خرما از چرخه تولید/ انباشت خرما در سه ماه آینده
	تولید خرما به مرز یک میلیون و 170 هزارتن رسید/ گلایه های کشاورزان ار قیمت خرما در بازار

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	شرق و جنوب کشور، سرزمین ارواح می شود/ برای حل بحران آب، همه مسئولان و مردم باید بسیج شوند

	دانه های روغنی
	۳۵۰ هزار تن کلزا امسال در کشور تولید میشود/شکست رکورد جو با تولید ۴ میلیون تن
	تبادل تجاری دانههای روغنی و حبوبات میان ایران و رومانی/ رومانی بهدنبال صادرات گوسفند به ایران
	آغاز کشت ذرت در غنا بهزودی در سطح 5600 هکتار/ حمایت وزارت جهاد کشاورزی از سرمایهگذاری در غنا

	روغن
	تنها ۶ درصد نیاز روغن کشور در داخل تولید میشود/ سنگاندازی مافیای واردات بر سر توسعه کشت دانههای روغنی

	زعفران
	زیتون
	ادغام دفتر زیتون با میوههای سردسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی/ شکست طرح طوبی؛ ناکامی بزرگ دفتر زیتون

	سلامت
	غذاهای ممنوع پس از عمل کاهش وزن
	این خوراکی ها ی خوشمزه لاغرتان می کنند

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	تولید 60 هزار تن ماهی در قفس از سوی جهاد نصر/ احیای اراضی خوزستان 2100 میلیارد تومان به درآمد کشاورزان میافزاید
	سمینار دوم ایران و نروژ در حوزه آبزیپروری برگزار میشود
	سهم 41 درصدی آبزیپروری در تولید آبزیان/ آبهای شور، رویکرد آینده آبزیپروری در ایران و جهان
	ویتنام، سرمایهگذار مناسب پروژههای ماهی در قفس و میگو در ایران/ توزیع لقمههای آبزیان در یکهزار مدرسه استان تهران
	مبادلات آبزیان ایران با روسیه، تایلند، ویتنام و نروژ وارد دوره تازه شد/ تایلند و ویتنام برای سرمایهگذاری نقشه راه میخواهند
	پوشش فراگیر بیمه میگو در دستور کار قرار گرفت/ مصرف شش درصد میگوی تولیدی در داخل کشور
	کاهش 30 درصدی صادرات مروارید سیاه
	آیا تولید تیلاپیا با اهداف اقتصاد مقاومتی همراه است؟!
	چه میزان ماهی زینتی وارد کشور شده است ؟
	ماهی کیلکای خشک طعم دارتنقلات جدید ایرانیها
	افزایش 34 میلیون دلاری تراز تجاری شیلات در پنج ماهه ابتدایی امسال/ صادرات 32 هزار و 824 تن انواع آبزی/ صادرات 400 کیلوگرم خاویار پرورشی ایرانی

	شکر (چغندر / نیشکر)
	قیمت عمدهفروشی شکر باید ۲۶۰۰ تومان باشد/ فروش ۱۲۵ هزارتن از ۳۰۴ هزار تن عرضه شکر در بورس
	شکر ارزان میشود/ قیمت عمدهفروشی شکر ۳ هزار تومان است
	حسرت چغندرکاران آذربایجان غربی

	شیر و فراورده ها
	امکان صادرات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهم شد/ تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای اتحادیه اروپا با کمک رومانی

	صادرات و واردات
	افزایش 12 درصدی صادرات محصولات کشاورزی در پنج ماهه نخست سال 95
	امکان صادرات یک میلیون تنی لبنیات ایران به اروپا فراهم شد/ تطبیق استانداردهای لبنی ایران برای اتحادیه اروپا با کمک رومانی
	کرفس ایرانی سر سفره روسها
	واردات گوشت گوساله از روسیه با اما و اگر/ گوشت گوزن مهمان سفره ایرانیان میشود؟
	صادرات 850 میلیون دلاری صنایع غذایی کشور در پنج ماهه نخست امسال
	گوشت گوزن قطبی سر سفره ایرانی
	افزایش70درصدی صادرات سبزیجات به روسیه
	کلاف واردات پیچیدهتر شد/۲۰آفت قرنطینهای را چه کسانی وارد کردند؟
	صادرات ۸۵۰ میلیون دلاری مواد غذایی در ۵ ماهه امسال

	صنایع غذایی
	دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از فرصت های صنایع غذایی پسابرجام
	رشد چشمگیر بازار محصولات غذایی بدون گلوتن آغاز شد
	شیرینی های پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات متفاوت شد!
	بزرگ ترین برند آب معدنی جهان، آب معمولی شیر می فروشد!
	وعده هایی که کیفیت نان را افزایش نداد
	چرا تولیدکنندگان ایرانی از نام برندهای غذایی خارجی تقلید میکنند؟
	رامک شیر فراپاستوریزه (ESL) را روانه بازار کرد

	عسل
	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	بررسی همکاری ایران و رومانی در زمینه جنگل، مرتع و گیاهان دارویی

	گندم
	اصرار واردکنندگان به واردات گندم علیرغم خوداتکایی در تولید این محصول
	با آغاز پذیره نویسی نخستین سلف موازی استاندارد گندم صورت گرفت تامین مالی 1200میلیارد تومانی دولت از بورس کالا
	گندم مازاد به شکل آرد به عراق و افغانستان صادر میشود/ رومانی میتواند شریک ما برای صادرات به اتحادیه اروپا باشد
	کشت گندم پاییزه در سطح شش میلیون هکتار باقی خواهد ماند/ خریداری 11 میلیون و 425 هزار تن گندم از کشاورزان

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	کاهش التهاب بازار گوشت گوسفندی با واردات
	گوشت هزار تومان گران شد/ افزایش تعرفه واردات عامل گرانی

	گوشت مرغ
	صادرات ۴۰ هزار تن مرغ در ۵ ماه امسال/ دامپینگ در بازار جهانی مرغ
	قیمت هر کیلوگرم مرغ ۷۲۰۰ تومان/ گوشت گوسفندی کیلویی ۳۱ هزار تومان/ صادرات دام به کشورهای عربی ادامه دارد
	ثبات قیمت مرغ در بازار/ قیمت به 7600 تومان رسید

	ماشین آلات
	متفرقه
	معرفی الگوی اقتصاد مقاومتی با مشاغل خانگی
	جشنواره کشاورزی لاهیجان در خانه هنرمندان
	بستههای میوه سلامت در بوفه مدارس توزیع میشود/ کارشناسان گیاهپزشکی بهعنوان سفیران سلامت و دانش در مدارس حضور مییابند
	دستگیری بزرگ ترین قاچاقچی پرندگان وحشی/ کشف و ضبط 3 هزار پرنده 7 میلیارد ریالی
	عرضه شیر مدارس همزمان با سال تحصیلی جدید آغاز می شود

	مرکبات
	پلمپ، تنبیه واحدهای سورتنیگ رنگ افزای مرکبات در قائمشهر
	سایه تعرفه گمرگی بر صادرات مرکبات مازندران به روسیه

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	جهاد کشور امروز نیاز به مدیر جهادی دارد/ خودکفایی در کالاهای اساسی را مثل گندم ادامه میدهیم/راهاندازی جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران
	پایان تامین مالی 2650 میلیارد تومانی دولت برای تسویه مطالبات گندم کاران
	مدیر عامل بورس کالا گفت: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد گندم که به منظور تامین مالی ۲۶۵۰میلیارد تومانی شرکت بازرگانی دولتی برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران از چهارشنبه گذشته آغاز شده، امروز به طور کامل به فروش رسید.
	اگر کشاورز ۴ ماه معطل دریافت پول گندم باشد انصاف نیست/ مافیای واردات، محصول کشاورزی را از بورس کالا نمیخرد
	مشوق صادرات لبنیات تنها برای روسیه نیست/ تراز مثبت 267 میلیون دلاری در تجارت دام و طیور
	بدون تحقیقات کشاورزی، باید فاتحه کشور را خواند
	سرانه مصرف برنج در ایران 7برابر اروپا/عوامل موثر در کاهش واردات کدامند؟
	دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و فاضلاب ایران
	عوامل پرسه زدن مگس سفید در شهر چیست؟
	تسهیل قوانین صادراتی امری مهم درمبارزه با قاچاق میوه
	معاون سازمان جنگل ها: راهکار حفظ منابع طبیعی، مشارکت مردم است
	هسته مرکزی اقتصاد مقاومتی - بهروز بنیادی *
	مدیر طرح ملی تکاپو: ارتقای تولید در گرو پیوستن به زنجیره جهانی است
	پاسخ تندوتیز حجتی به نامه معاونش:آقای قنبری اگر نمیتواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم

	نهاده
	اطلاعیه خدمات حمایتی برای تأمین 3.5 میلیون تن مواد آلی از کارگزاریها/ توزیع 225 تن بذر کلزای اصلاحشده فرانسوی و سوئیسی

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	افزایش ۱۳ درصدی فروش محصولات ارگانیک در سالی که گذشت
	واردات غذایی امارات متحده عربی از 100 به 400 میلیارد دلار افزایش می یابد
	ابداع روشی جدید برای بررسی تقلبات روغن زیتون فرا بکر
	زیان میلیاردی ناشی از تغییر آب و هوا در انتظار صنعت شیلات جهان
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