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 آب
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  آب و مدیریت بهینه آن در بخش کشاورزیآب و مدیریت بهینه آن در بخش کشاورزی

 کارشناس کشاورزی. شرق ، فاطمه پاسبان

گردد؛ نخست، دسترسی به آب یک حق و  اهمیت توجه به آن به چند عامل برمی. ترین مسائل در جهان امروز است آب یکی از مهم

حق انسان به آب برای »تازگی اعالم کرده  اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد بهکمیته حقوق اقتصادی، . نیاز اساسی است

دوم اینکه یکی از اهداف . «بشری است نیازی برای تحقق حقوق  آب پیش. شود زندگی ضروری است و منجر به کرامت انسانی می

ای  ورش و برابری جنسیتی، آب هم یک هدف توسعهوپر در کنار موضوعاتی مانند فقر، آموزش. هزاره برای توسعه، آب است اعالمیه 

سوم، در . رشد جهان است نیاز افزایش تولید مواد غذایی برای تغذیه جمعیت روبه است، دسترسی به آب در خانه و آبیاری، پیش

زمند توجه خاص های زیادی به جهان وارد کرده است که نیا گذشته آب در مقایسه با موضوعات دیگر مورد غفلت واقع شده و هزینه

. چهارم، دسترسی به آب سالم و بهداشت مناسب در کنار دفع فاضالب و درمان، ثابت کرده بهداشت عمومی را به همراه دارد. است

توسعه براساس همین  درصد از جمعیت کشورهای درحال ٠١های مختلفی هستند؛ برای نمونه  کمبود آب و بهداشت، علل بیماری

پنجم، توسعه مؤثر منابع آب و مدیریت بهینه آن، برای رشد پایدار و کاهش فقر . اند ی اسهال فوت کردهموارد، به دلیل بیمار

از آنجایی که فقرا . تواند مزایای فراوانی برای افراد محلی و از جمله فقرا به همراه آورد های آب می ایجاد زیرساخت. ضروری است

. کنند بهبود کیفیت حوضه آبریز، بهبود معیشت فقرا را به همراه دارد عی زندگی میشده از نظر منابع طبی معموال در مناطق تخریب

  ٠،٠حدود  ٠١١١در سال . هزاره توسعه داشته باشد  تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف بهبود عملکرد آب و آبیاری مناسب، می

داف سازمان ملل متحد، مستلزم تأمین آب شرب برای دستیابی به اه .اند میلیارد نفر دسترسی به آب مطمئن و سالم نداشته

توان گفت آب موضوع بسیار حیاتی  با توجه به مطالب ذکرشده می. است( میلیارد روستایی میلیارد شهری و نیم یک )میلیارد نفر  ٠.١

و ( دی و مصرف شربهای تولی در بخش)روست که بسیاری از کشورهای جهان برای مدیریت بهینه آن  همین و اساسی بوده و از

شدت  این موضوع، یعنی مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی هم به. اند های عظیمی کرده گذاری حفظ و صیانت از آن، سرمایه

گذاری کرده و توسعه کشاورزی پایدار  های آب در مقیاس بزرگ سرمایه محل توجه قرار گرفته است و بسیاری از کشورها در پروژه

ای شود، به دلیل نوع  اینکه چرا اهمیت دارد به مدیریت آب در بخش کشاورزی توجه ویژه. اند  یق تقویت کردهخود را از این طر

دهد بخش  نشان می( فائو)آمار جهانی . فعالیت بخش کشاورزی و نیاز به آب برای تولید مواد غذایی جمعیت در حال افزایش است

شده در بخش  سهم آب مصرف. را در جهان به خود اختصاص داده است درصد آب مصرفی ٠١کشاورزی به طور میانگین حدود 

که برای  طوری این رقم برای کشورها، متفاوت است؛ به. درصد است ٤٠و  ٤٨کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 

تمامی کشورهای جهان، سهم بخش کشاورزی در . درصد است ٠٨.٠درصد، چین  ٤٠درصد، مصر  ٠١درصد، برزیل  ١٠کشور هند 

سازی و درست  وری، جلوگیری از هدررفت آن، ذخیره میان کارایی و بهره بزرگی از مصرف آب را به خود اختصاص داده؛ اما دراین

های  برای دستیابی به این اهداف، ارائه پروژه. شود کردن از موضوعات اساسی است که در بحث مدیریت بهینه دیده می مصرف

به عبارتی سه بازوی توانمند تحقیق . مدت و بلندمدت نیاز است های کوتاه گذاری و تأمین مالی آن از طریق سرمایهکاربردی 

کاربردی، منابع مالی به همراه مدیریت خالق و نوآور، الزمه توسعه کمی و کیفی آب، منابع آبی و حفاظت و صیانت از آن برای 

گذاری ساالنه برای آب کشورهای  آمده است که سرمایه« سوی امنیت آب حرکت به»در گزارش .نسل فعلی و آینده است

  ٠١زیست  میلیارد دالر و حفاظت از محیط   ٨١میلیارد دالر، کشاورزی  ٠١برای آب شرب  ٠١٠١تا  ٠١١٠توسعه در دوره  درحال
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های  ها به طور شفاف استراتژی دولتالمللی این است که  های بین در این زمینه اولین توصیه. میلیارد دالر برآورد شده است

دوم اینکه خیرین، . و سپس در فرایند مدیریت مناسب اجرا کنند( با تحقیق و مطالعه علمی)ریزی  دار بخش آب را برنامه اولویت

نند تا ای آب، با دولت مشارکت ک ها و سایر افراد جامعه در اجرای پروژه گذاری، شرکت های غیردولتی، نهادهای سرمایه سازمان

اعم )به عبارت دیگر، حکمرانی خوب، حاکم بر مدیریت بخش آب شود و دولت به همراه مردم . نظر تحقق یابد دستیابی به اهداف مد

این نیازمند تعامل ملت با دولت و ایجاد فضای اعتماد . کار آب را پیش ببرد( های غیردولتی، خصوصی و آحاد مردم جامعه از سازمان

 .و اطمینان است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٨١٨D/%٤% 
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 آب

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  ارائه هفت پیشنهاد برای حل بحران آب به وزارتخانه های نیرو و کشاورزیارائه هفت پیشنهاد برای حل بحران آب به وزارتخانه های نیرو و کشاورزی

شورای اسالمی از بررسی بحران آب با حضور وزیر نیرو در کمیسیون  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

و  سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نشست امروز کمیسیون امنیت ملی .خبر داد

و تعدادی از آن به تصویب  در ابتدای جلسه لوایح ارجاعی به کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت: سیاست خارجی گفت

الیحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت : نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی ادامه داد.صحن کمیسیون رسید

جمهوری اسالمی و دولت جمهوری لهستان، الیحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی و دولت 

و دولت پادشاهی تایلند و الیحه موافقتنامه دولت جمهوری  افقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسالمی جمهوری چک، الیحه مو

ها بر درآمد به  اسالمی و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات

 .انضمام تشریفات الحاقی تصویب شد

نین الیحه موافقتنامه بین جمهوری اسالمی ایران و پادشاهی مغرب به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد همچ: وی گفت

میالدی  ٠١٠٠ –منعقد شده در دوحه )های بر درآمد، الیحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره جهانی پست  مالیات

هوری اسالمی به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش ، الیحه الحاق دولت جم(هجری شمسی ٠١١٠برابر با 

بالیا و عملیات امدادی و الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته 

 .فراملی از جمله مصوبات کمیسیون امنیت بود

ت چیان وزیر نیرو و معاونان او به همراه معاونین وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون حضور یافتند، نقوی حسینی با بیان اینکه چی

بحث اصلی کمیسیون یعنی امنیت آب با حضور مسئوالن بررسی شد و در ابتدای جلسه بروجردی رئیس کمیسیون : اظهار داشت

ت که ما در حوزه آب نیازمند یک نگاه ملی به موضوع و امنیت ملی با اشاره به شرایط آب و فرصت ها و تهدیدهای موجود گف

چیان تأکید کرد  همچنین چیت: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد.برنامه ریزی دقیق برای آینده داریم

شدن  های جمعیتی نیز به بحران آب افزوده و اکنون خشک موضوع آب از مسائل حساس و اساسی است و مهاجرت و حرکت

 .ها هم مزید برعلت شده است تاالب

ها را نیز از مشکالت بحران آب عنوان کرد و تأکید شد که بحران آب وجهه  های دشت ها و نشست وزیر نیرو فروچاله :وی گفت

ه باید ها است و بهتر است بگوییم که شرایط جدیدی به لحاظ آب و هوا ایجاد شده ک مختلف دارد که موارد فوق برخی از آن وجهه

 .با مدیریت صحیح خود را با این شرایط تطبیق دهیم

علل وقوع شرایط جدید عبارتند از قرار گرفتن در شرایط آب و هوایی، کاهش : چیان ادامه داد نقوی حسینی به نقل از چیت

و نزوالت آسمانی از جمله  بارندگی و نزوالت آسمانی، تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت و درجه تبخیر بیشتر، تغییر الگوی بارش

 .کاهش بارش برف و نوع بارش باران، افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش مصرف آب

جلسه شورای آب برگزار شده و شوراهای هماهنگی آب در حوزه های  ٠٤در دولت  :چیان در ادامه عنوان کرد چیت: وی افزود

همچنین شورای هماهنگی . های مختلف برگزار شده است دستگاه مختلف آبریز کشور تشکیل و جلسات آن با حضور نمایندگان

ها، موضوع انتقال  کن موضوع آب شیرین: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت.ها تشکیل شده است حفظ دشت
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وزارت نیرو به  های ژرف زمین، بارورسازی ابرها از جمله موضوعات دیگری است که های مرکزی، آب آب از خلیج فارس به استان

 .سازی است تا بتوانیم شرایط جدیدی را فراهم نماییم طور جهادی در حال انجام و عملیات

یکی از اقدامات مهم وزارت نیرو که مشترکاً با وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرا و انجام است اصالح : نقوی حسینی اظهار داشت

 .وری را داشته باشیم اری است تا با کمترین مصرف آب بیشترین تولید و بهرههای آبیاری و به کارگیری روش های نوین آبی روش

: االنبیاء در نشست کمیسیون امنیت ملی حضور داشت، ادامه داد وی با بیان اینکه سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم

وی در این گزارش . ا و خطوط انتقال آب ارائه کردسردار عبداللهی گزارشی از اقدامات و عملیات اجرایی حوزه آب از جمله سده

درصد مخازن آب توسط قرارگاه احداث شده و سطح وسیعی از مسیرهای مهار و انتقال آب نیز از سوی این  ٨٠عنوان کرد بیش از 

آب از خلیج  کیلومتر تونل و اجرای طرح انتقال ٠٨٠سد، احداث  ٠٠احداث : نقوی حسینی ادامه داد.قرارگاه ساخته شده است

 .االنبیاء است فارس به ایران مرکزی از جمله مهمترین طرح های در دست اقدام قرارگاه سازندگی خاتم

درصد آب در بخش  ٠١در ادامه جلسه معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد که برخالف ادعاها در کشور ما کمتر از : وی گفت

بر اساس گزارش ارائه . درصد است ٠١آب در بخش کشاورزی در دنیا حدود  شود در حالی که میانگین مصرف کشاورزی مصرف می

های آبیاری قرار گیرند و آبیاری تحت فشار در  تواند تحت اصالح روش های کشاورزی در حال حاضر می میلیون هکتار زمین ٨شده 

 .نابراین باید اعتبارات بیشتری تخصیص یابدهزار هکتار نمی توان به اهداف رسید ب ٠١١آنها اجرا شود، با اجرای ساالنه حداکثر 

پس از قرائت گزارش از طرف وزیر و معاونان وزیر، اردشیر نوریان نماینده مردم شهرکرد توضیح داد که : نقوی حسینی توضیح داد

های  ری به استاناین نماینده سوال کرد چرا باید آب چهارمحال بختیا .شهرکرد قربانی آب است و باید حقابه منصفانه تقسیم شود

در ادامه کواکبیان، جاسمی، شوشتری، برزگر، صفاری، ذوالنوری، .دیگر واریز شود و به روستاهای همین روستا با تانکر آبرسانی شود

نانواکناری، برومندی، حسن بیگی و نقوی حسینی در خصوص مشکالت آب شرب و کشاورزی انتقاد و پیشنهاد خود را مطرح 

چیان توضیح داد که وزارت نیرو برای کلیه وجوه شرایط جدید آب برنامه ریزی کرده  چیت: کمیسیون امنیت گفتسخنگوی .کردند

 .ها به وزارت تخصیص داده شود مشکالت حل خواهد شد و اگر اعتبارات الزم برای اجرای برنامه

به گفته وزیر در انتقال آبرسانی، آب شرب در اولویت وزارتخانه قرار دارد و در حال حاضر آب فقط برای مصرف شرب منتقل 

تا سال آینده با مساعدت مجلس دو هزار روستا آبرسانی خواهد شد و تا دو سال آینده با تخصیص  شود نه مصارف دیگر  می

 .شود برطرف میاعتبارات مشکل آب شرب کل روستاهای کشور 

گذاری الزم برای استحصال آب  سرمایه: بندی و ارائه کرد، گفت نقوی حسینی با بیان اینکه کمیسیون پیشنهادهای خود را جمع

شیرین از دریا و افزایش سهم ایران از آب دریا ، تغییر الگوهای آبیاری در کلیه سطوح کشاورزی در تمام مناطق کشور، مدیریت 

های اجتماعی و فرهنگی، عدم صدور مجوز احداث کارخانجات و صنایعی که به آب نیاز  ه به مسائل و حساسیتتوزیع آب با توج

های  دارند در مناطق کم آب، تخصیص اعتبارات الزم جهت استحصال آب از فاضالب، تغییر کلیه الگوهای مصرف آب در بخش

های نیرو، کشاورزی، نفت و کمیسیون امنیت ملی و  رتخانهشرب، صنعتی و کشاورزی و تشکیل کمیته ویژه آب متشکل از وزا

 .سیاست خارجی مجلس با توجه به ابعاد امنیتی موضوع از جمله پیشنهادهای کمیسیون بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه برومندی نماینده مردم مرودشت مسئول پیگیری تشکیل کمیته 

های کشوری توضیح کاملی  از اتمام بحث امنیت آب، مهابادی مدیرعامل شرکت هواپیمایی و ساخت فرودگاهپس : شد، اظهار داشت

 /.پیرامون عملکرد شرکت و نقش این شرکت در مدیریت آسمان ایران و پروازهای گذری ارائه کرد
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 آب

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۹۳: تاریخ

ایجاد شبکه هوشمند و کاهش آب بدون درآمد، با همکاری ایجاد شبکه هوشمند و کاهش آب بدون درآمد، با همکاری / / ""آب بهداشتی غیرشربآب بهداشتی غیرشرب""تدوین استاندارد تدوین استاندارد 

  کشورهای خارجیکشورهای خارجی

 .خواهد شد تا پایان سال جاری تدوین استاندارد آب بهداشتی غیرشرب نهایی: کشور گفت( آبفا)مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

این : به گزارش خبرنگار ایانا، حمیدرضا جانباز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره جداسازی آب شرب از بهداشتی افزود

 .ها و متخصصان در حال تدوین است استاندارد از طریق دانشگاه

 .نوان استاندارد نهایی مورد استفاده قرار دهیمع باید تدوین استاندارد مراحلی را طی کرده و خروجی آن را به: وی اضافه کرد

های خاص خود را دارد، زیرا در دنیا مشابه این مسئله نداریم؛ ضمن آنکه  این کار پیچیدگی: مدیرعامل شرکت آبفای کشور ادامه داد

باید به آن توجه  هایی توسط وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست برای جداسازی آب شرب از بهداشتی وجود دارد که حساسیت

به محض تدوین استاندارد و مراحل : جانباز درباره زمان اجرایی شدن طرح جداسازی آب شرب از بهداشتی خاطرنشان کرد.کنیم

وی درباره آخرین وضعیت قراردادهای بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب .ابالغ، این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد

بینیم که بخش خصوصی ایرانی با بخش خصوصی صاحب نام خارجی بتوانند پروژه مشترک در  را در این میرسالت خود : یادآور شد

این . ها برای بازارهای منطقه تعریف شود عنوان نقطه تمرکز این فعالیت تواند به ایران می: جانباز تأکید کرد.حوزه آب اجرا کنند

 .کند ده و دولت هم از این مسئله حمایت میپذیر بو های صنفی امکان اتفاق با فعال شدن انجمن

 .المللی فعال شود بخش خصوصی پتانسیل دارد که کار مشترک با کشورهای خارجی انجام دهد و در کالس بین: وی اظهار داشت

ا که جزء های آب و فاضالب دنیا ر ما در مدت زمان بسیار کم، تعداد زیادی از تکنولوژی: مدیرعامل شرکت آبفای کشور عنوان کرد

هزار میلیارد  گذاری بخش خصوصی به ارزش حدود هفت قرارداد سرمایه ٠٠١جانباز از انعقاد .ایم تکنولوژی برتر بود، بومی کرده

. درصد عملیاتی شده و بقیه در مرحله اجرای کار هستند ٨١تا  ٨١گذاری حدود  قرارداد سرمایه ٠٠١به گفته وی، از .تومان خبر داد

جانباز ایجاد شبکه هوشمند و موضوع کاهش آب بدون درآمد را محور همکاری با .برداری رسیده است به بهره تعداد زیادی هم

 .های منعقد شده بین ایران و کشورهایی اروپایی و آسیای جنوب شرقی اعالم کرد کشورهای خارجی در چارچوب یادداشت تفاهم

وانسار در مرحله ارزیابی نهایی پروژه هستند و همین روزها این پروژه ها برای کاهش آب بدون درآمد در خ ژاپنی: وی بیان کرد

دولت خرید : های آب توسط بخش خصوصی گفت مدیرعامل آبفای کشور درباره نقش دولت در اجرای پروژه.عملیاتی خواهد شد

 .کند محصول یا خدمات تولید شده توسط بخش خصوصی را تضمین می

گذاری خارجی این است که از طریق مناقصه  شرط ما در خصوص سرمایه: های خارجی افزود شرکت جانباز درباره شرایط همکاری با

گذاری مناسب با بهره کم بدهند که از طریق مذاکره هم  ها در بازار ایران حضور یابند، مگر اینکه پیشنهاد سرمایه عمومی این شرکت

 .توان برای عملیاتی شدن این پیشنهادها وارد عمل شد می

 ./است  البته در تمام این قراردادها شرط حضور بخش خصوصی ایرانی در اجرای پروژه قید شده: ی در پایان خاطرنشان کردو
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 آب

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  بررسی تبعات آبخیزداری در دستور کار شورای عالی آببررسی تبعات آبخیزداری در دستور کار شورای عالی آب

بران تبعاتی دارد،  آبه معاون امور آب و آبفای وزارت با اشاره به اینکه آبخیزداری آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کرده و برای حق

 .مهرماه شورای عالی آب خبر داد ٠٠از بررسی اثرات این شیوه مدیریتی در جلسه 

بران  آبه ب و آبفای وزارت با اشاره به اینکه آبخیزداری آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کرده و برای حقمعاون امور آ

 .مهرماه شورای عالی آب خبر داد 91تبعاتی دارد، از بررسی اثرات این شیوه مدیریتی در جلسه 

های خود را ارائه کرده و وزارت  کشاورزی گزارش در این جلسه وزارت جهاد: وگو با خبرنگار ایانا گفت رحیم میدانی امروز در گفت

 .همچنین درباره آب کارستی نیز در جلسه آتی شورای عالی آب گزارشی مطرح خواهد شد. کند نیرو نیز نظرات خود را اعالم می

میلیارد  ٨١حدود  توانیم های آبخیزداری می شده در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با اجرای پروژه بر اساس مطالعات انجام

با دعوت از متخصصان آب و آبخیزداری پنج جلسه : وی درباره آمار ارائه شده بیان کرد. مترمکعب آب را در زیر زمین ذخیره کنیم

 .ایم مشترک درباره اثرات این شیوه مدیریت منابع آب برگزار کرده

کند بلکه آب را داخل  ل ندارد که آبخیزداری آب تولید میهیچ متخصصی قبو: دهد معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه می

 .دهد زمین ذخیره کرده و حفاظت آب و خاک انجام می

بری  تواند تبعاتی از نظر نظام حق آبه حرف ما با وزارت جهاد کشاورزی این است که اجرای عملیات آبخیزداری می: میدانی افزود

بر دارند، اگر آبخیزداری کنیم و آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کنیم، ممکن است  آبه های سطحی حق این روان آب. داشته باشد

 .برها منتظر هستند که سهم آبشان تأمین شود آبه آب زیرزمینی در جای دیگری ظهور کند در حالی که حق

 .روی منابع آب مطالعه شودما تأکیدمان این است که در اجرای عملیات آبخیزداری باید حتماً اثر آبخیزداری : وی اضافه کرد

های بیالن آب را به همراه دارد؛ یعنی آب سطحی را به  آبخیزداری جابجایی مولفه: معاون آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد

 .خواهیم این تبدیل را انجام دهیم کند، اما باید بدانیم که چقدر می زیرزمینی تبدیل می

در غیر این صورت معضل . های زیرزمینی مطالعه کرده و شناخت داشته باشیم ور آبباید درباره محل ظه: میدانی تأکید کرد

های جدیدی خواهد شد و  بخیزداری منجر به ایجاد چشمه شود زیرا اجرای عملیات آ جدیدی به مسایل اجتماعی کشور اضافه می

 .بر بوده است هآب غافل از اینکه این آب متعلق به حق. کنند ها مدعیان جدید پیدا می این چشمه

 ١١شوند  کنند و بعد متوجه می سازید و مردم بر اساس نظام تعریف شده برای سد، کشاورزی می یا مثالً سدی می: وی اظهار داشت

کند در  کنند آبخیزداری به سرجمع آب تجدیدپذیر اضافه می کسانی که فکر می: میدانی بیان کرد.درصد آب سد دیگر وجود ندارد

 ./هستنداشتباه 
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 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

ها به کمک ها به کمک   پسابپساب/ / یافتهیافته  بازیافت آبخوان جایگزین ساخت سدها در کشورهای توسعهبازیافت آبخوان جایگزین ساخت سدها در کشورهای توسعه  --روش ذخیره روش ذخیره 

  آیندآیند  های آب زیرزمینی میهای آب زیرزمینی می  سفرهسفره

های  های آب زیرزمینی برای مصون ماندن از خشکی نیاز دارند تغذیه شوند تا حجم آب آنها تا حدودی حفظ شوند؛ سامانه سفره

ها از مشکالت حجم زیاد  عنوان ابزاری جهت متعادل نگه داشتن سطح آب زیرزمینی و احیای آبخوان بازیافت آبخوان به -ذخیره 

 .کند زیاد سطح آب زیرزمینی را جبران می پساب جلوگیری و همچنین افت

 مونا شعبان

های آب زیرزمینی برای مصون ماندن از خشکی نیاز دارند تغذیه شوند تا حجم آب آنها تا حدودی حفظ شوند؛  سفره

ها  عنوان ابزاری جهت متعادل نگه داشتن سطح آب زیرزمینی و احیای آبخوان بازیافت آبخوان به -های ذخیره  سامانه

 .کند از مشکالت حجم زیاد پساب جلوگیری و همچنین افت زیاد سطح آب زیرزمینی را جبران می

رویه از این ذخایر باعث افت بیش از حد  روند و استفاده بی شمار می ترین ذخایر آب در دنیا به امروزه منابع آب زیرزمینی از مهم"

از سوی دیگر با صنعتی شدن . ا در معرض نابودی قرار داده استهای زیادی ر های زیرزمینی شده است تاحدی که دشت سطح آب

رو  شهرها را با مشکل روبه شود که بسیاری از کالن شهرها ساالنه حجم زیادی پساب تولید می جوامع و افزایش جمعیت در کالن

های آب  بازیافت در سفره -مدیریت ذخیره "نامه ابولفضل پوزن با عنوان  باتوجه به اهمیت این موضوع پایان. "کرده است

با راهنمایی دکترمجید  ٠١١٨ماه  نامه مذکور در بهمن در رشته مهندسی آبیاری و آبادانی اشاره انجام شده است؛ پایان "زیرزمینی

نامه اشاره کرده است که  پوزن در این پایان. خیاط خلقی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران دفاع شده است

توان از ذخیره  می. های ذخیره آب است که امروزه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است بازیافت آبخوان یکی از روش -ه ذخیر"

ها را نجات داد و از سوی دیگر مشکالتی را که  سو دشت گیری از این روش، از یک های مناسب با بهره ها در آبخوان خانه پساب تصفیه

های  او ضمن اشاره به هدف تحقیق حاضر که بررسی چگونگی نحوه اجرا و مدیریت سامانه. "ع کردممکن است پساب ایجاد کند رف

بازیافت آبخوان و  -های ذخیره  های سامانه برای انجام این کار تئوری"بازیافت آبخوان عنوان کرده، بیان کرده است  -ذخیره 

های اخیر دشت فشافویه در جنوب شهر تهران با افت  در سال. تهای انجام گرفته در سطح دنیا مورد بررسی قرار گرفته اس روش

از این . شود خانه جنوب تهران حجم زیادی پساب تولید می اندازی کامل تصفیه رو بوده است و با راه شدید سطح آب زیرزمینی روبه

های هیدروژئولوژیکی و  از بررسیمنظور پس  عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد؛ بدین رو منطقه فشافویه در جنوب تهران به

همچنین در این تحقیق به گفته . "بازیافت در این دشت مطرح است -های ذخیره  شناخت ساختار آبخوان فشافویه، انتخاب سایت

شناسی،  های زمین بازیافت آبخوان پس از بررسی -های ذخیره  ها برای انجام تغذیه در سامانه ابوالفضل پوزن، بهترین مکان

او طبق نتایج به دست آمده ذکر کرده است که شش . به دست آمده است... ذپذیری خاک، کاربری اراضی، عمق آب زیرزمینی ونفو

سازی عددی منطقه بر پایه اطالعات موجود در منطقه مدیریت  همچنین با مدل. ها مناسب هستند منطقه جهت احداث این سامانه

بعد از طی این مراحل نتایج . سازی شده است ها تزریق و شبیه ساب خروجی به سامانهها انجام پذیرفته و مقداری از پ سامانه

متر و در  ٠١ها سطح آب زیرزمینی در نواحی مرکزی منطقه مورد مطالعه تا  نامه نشان داده یک سال بعد از اجرای سامانه پایان

ها هم برای ذخیره  نامه گفته شده که این سامانه این پایان طور کلی در به. متر افزایش پیدا کرده است ٠١نواحی شمالی و جنوبی تا 

برداری  ها است که البته به بهره آب قابل اعتماد هستند و هم قابل استفاده برای جلوگیری از افت شدید آب زیرزمینی و نجات دشت
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امروزه استفاده بهینه از آب و "است نامه اظهار کرده  پوزن در این پایان.از آب زیرزمینی برای اراضی کشاورزی کمک خواهد کرد

با توجه به این مهم، رویکردها و . ترین مسائل جهانی مدنظر کارشناسان این امر قرار گرفته است عنوان یکی از مهم منابع آبی به

 -ه روش پیشنهادی ذخیر. راهکارهای متناسب با محوریت توسعه پایدار در زمینه مدیریت منابع آب بررسی و مطرح شده است

های آب زیرزمینی و استفاده مجدد از آب حاصل از بارندگی و  سازی، تغذیه سفره آوری، ذخیره با تکیه بر جمع (٠)بازیافت آبخوان

ها در سالیان گذشته در بسیاری از کشورها راهگشای مشکالت این  ترین شیوه ترین و بهینه عنوان یکی از پیشرفته فاضالب شهری به

های آب زیرزمینی، عالوه بر تهدید منابع آب، مشکالت دیگری مانند نشست زیاد  ن آمدن ناگهانی سطح سفرهپایی.عرصه بوده است

عالوه بر این باید توجه داشت که . های جدی به ابنیه و تأسیسات سطحی و زیرسطحی شهری وارد ساخته است خاک بستر و آسیب

تواند از چندین لحاظ به مسائل و مشکالت  ن روش پیشنهادی میهای زیرزمینی خود یک پدیده چندوجهی است و ای مسئله آب

توان برای تغذیه مجدد  های تصفیه شده را می های حاصل از بارندگی و فاضالب رواناب. های آب زیرزمینی کمک کند آبخوان

رو شدن با حجم زیادی  هترتیب هم مشکل روب بدین. های آب زیرزمینی استفاده و این آب را برای مصارف عمومی ذخیره کرد سفره

 ".های آب زیرزمینی وارد خواهد شد شود و هم فشار کمتری به سفره از آب مرتفع می

های زیرزمینی در بسیاری از  برداری بیش از حد از آب دلیل بهره های زیرزمینی به وی با اشاره به پایین رفتن شدید سطح آب

را پایین رفتن بیشتر سطح آب، در نتیجه ابتدا غیراقتصادی شدن استخراج آب کشورهای جهان ازجمله در ایران، ادامه این وضعیت 

در ادامه نیز خاطرنشان کرده است که با انجام تغذیه . ها بیان کرده است ها و قنات و سرانجام خالی شدن مخزن و خشک شدن چاه

ن تاحدود زیادی تعادل مجدد سطح آب زیرزمینی توا های زیرزمینی در نقاطی که آب و شرایط الزم دیگر وجود داشته باشد، می آب

ها و بالاستفاده ماندن تأسیسات مربوط به آنها جلوگیری کرد؛ بنابراین در مناطقی که تراز  ها و قنات را برقرار و از خشک شدن چاه

شتن سطح آب زیرزمینی و عنوان ابزاری جهت متعادل نگه دا بازیافت آبخوان به -توان از روش ذخیره  آب زیرزمینی منفی است، می

پوزن تأکید کرده است که یکی از منابع آب پایدار در گذشته آب زیرزمینی بوده است که بر اثر .ها استفاده کرد احیای آبخوان

طوری که بسیاری از  گیری یافته است، به افزایش نیاز آبی و برداشت آب از منابع آب زیرزمینی، این منبع پایدار کاهش چشم

او در این . پذیر نیست ن معتقدند احیاء این منبع پایدار در آینده حتی در صورت وجود نزوالت جوی کافی، نیز امکانکارشناسا

ها را به حداقل رسانده، اما ساخت  احداث اصولی سدها خسارات انسانی و مالی ناشی از وقوع سیالب"نامه مطرح کرده است که  پایان

دانند  خیر ایجاد کرده است و کشورهای پیشرفته در این عرصه، ساخت سد را منسوخ شده میسدها مشکالت زیادی را در سالیان ا

های مورد استقبال در  بازیافت آبخوان از روش -اند که روش ذخیره  و به راهکارهای جدید برای ذخیره آب سطحی روی آورده

رو شدن  سازد و این منبع پایدار را از روبه ره آب فراهم میدلیل این که آبخوان شرایط را برای ذخی به. بسیاری از کشورها بوده است

 ".کند با بسیاری از مشکالت دور می

بازیافت  -های ذخیره  صورت سامانه در جامعه امروزی نیاز به ذخیره آب به"اش مطرح کرده است که  نامه این دانشجو در پایان

سازی است؛ بنابراین هدف  ها و مدل ها نیاز به اطالعات و داده مانهشود و برای اجرای این سا طور محسوسی احساس می آبخوان به

گیری مناسب در تمام  سازی است که نتیجه این کارها، بستر را برای تصمیم های مورد نیاز و مدل این تحقیق به دست آوردن داده

گیری را اتخاذ کنند  بهترین حالت اجرا و تصمیمدهد تا  این نتایج این امکان را به مدیران و مجریان پروژه می. سازد جهات هموار می

 ".محیطی و اجتماعی را در پیش داشته باشد های زیست ها ازجمله آسیب تا بیشترین سود و کمترین آسیب

عنوان ذخیره آب در یک آبخوان مناسب از طریق یک چاه  بازیافت آبخوان به -نامه حاضر، ذخیره  طبق مطالب ارائه شده در پایان

شود و آب از همان چاه مشابه در طول زمانی  شود که در طول زمانی که آب در دسترس است، آن آب ذخیره می ، تعریف میتزریق
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بازیافت آبخوان یک روش جدید و مهم در نحوه مدیریت منابع آب را نشان  -مفهوم ذخیره . (٠)شود که آن آب نیاز است، بازیافت می

درستی فهمیده  دهند که چندین تکنیک و عوامل وجود دارد که اگر به و تجربیات نشان میاین روش زیاد پیچیده نیست . دهد می

بازیافت آبخوان چندین مرحله  -های ذخیره  در سامانه. طور موفقیت آمیز و با هزینه معقولی این کار را عملی کرد توان به شود، می

کارهای انجام شده و مطالعات صورت گرفته به دست آمده و در این مراحل از بررسی . شود باید صورت گیرد که در زیر بیان می

 :حین تحقیق حاضر انجام گرفته است

 انتخاب آبخوان مناسب؛ -٠

 ها؛ وجود منبع آبی مناسب جهت تغذیه در این سامانه -٠

 بازیافت آبخوان؛ -های ذخیره  های مناسب جهت تغذیه در سامانه یابی مکان مکان -١

 مدل عددی کمی؛ -٨

 تعیین میزان آب قابل تغذیه؛ -١

 بررسی شرایط مدل و منطقه بر اساس مدل عددی کمی؛ -٠

 .بازیافت آبخوان -های ذخیره  مدیریت سامانه -٠

خانه جنوب تهران مناسب است و این منطقه  نامه بیان شده است که منطقه فشافویه برای ذخیره پساب تصفیه در انتهای پایان

تحقیق حاضر طبق مراحل باال شکل گرفته است و بعد از انجام تمامی . بازیافت دارد -رای سامانه ذخیره قابلیت خوبی را برای اج

 :مراحل، نتایج قابل قبولی به دست آمد که به این قرار است

توان  یه، میبازیافت آبخوان در دشت فشافو -های ذخیره  خانه جنوب تهران، اجرای سامانه شده تصفیه با استفاده از پساب تصفیه -٠

 .از مشکالت حجم زیاد پساب جلوگیری کرد، هم چنین افت زیاد سطح آب زیرزمینی دشت فشافویه را جبران کرد

بازیافت آبخوان در منظقه مورد  -های ذخیره  تر دارای شرایط بهتری برای اجرای سامانه مناطق با عمق آب زیرزمینی پایین -٠

 .دگی سطح آب دیرتر در این مناطق اتفاق می افتد، این مناطق مناسب هستنددلیل این که باالز به. مطالعه بودند

های زمانی  کدام از گام میلیون مترمکعب پساب در سال را دارد، در حالی که در هیچ ٠١١منطقه مورد مطالعه قابلیت ذخیره  -١

میلیون مترمکعب پساب از  ٠١١االنه راحتی س توان به پس می. ماهانه عمق آب زیرزمینی در منطقه کمتر از دو متر نشود

 .خانه جنوب تهران به دشت فشافویه انتقال داد و پس از ذخیره، و بررسی کیفیت آب، در موارد نیاز از آب برداشت کرد تصفیه

ن متر افزایش پیدا کرد و ای ٠١تا  ٠١بازیافت آبخوان عمق آب زیرزمینی در دشت فشافویه  -بعد از اجرای سامانه ذخیره  -٨

تواند به نجات دشت کمک بسیار زیادی کند و هم چنین به استخراج آب برای موارد ضروری و توسعه کشاورزی کمک  موضوع می

 .شایانی کند

بازیافت کارکرد خوبی دارد و باید برای تزریق و برداشت از آبخوان، شرایط با  -شده جهت مدیریت سامانه ذخیره  نتایج مدل ارائه -١

 ./شود تا از باالزدگی یا پایین افتادگی بیش از حد جلوگیری شود سازی مدل شبیه

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠١D/%٤%B٠% 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35310/%D8%B1%25
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  پیشنهاد اقتصادی دو قدرت یورو به ایرانپیشنهاد اقتصادی دو قدرت یورو به ایران

های اقتصادی دو کشور، خبرنگار اعزامی  هیات بلندپایه آلمانی به تهران برای توسعه مناسبات و معرفی فرصتهمزمان با سفر 

با عضویت ایران در  .گذاری در ایران خبر داد به پاریس نیز از اعالم آمادگی پنج غول اقتصادی فرانسه برای سرمایه« اقتصاد دنیای»

گذاری به طرف  الملل خود را در قالب عمدتا سرمایه این کشور، کاتالوگ تجارت بین های اقتصادی باشگاه صادرات فرانسه، غول

فعاالن بخش خصوصی ایران و آلمان برای ترمیم و تحکیم روابط اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی دیدار   .کنند ایرانی ارائه می

های کوچک و متوسط آلمانی در همایش اقتصادی دو کشور  ها با شرکت تاکید معاون صدراعظم آلمان برای همکاری ایرانی .کردند

فعال اقتصادی،  ٠١١ها عزم خود را برای توسعه روابط با ایران جذب کرده و در هیاتی به بزرگی  دهنده آن است که ژرمن نشان

های کوچک و متوسط  های این مقام آلمانی، تعریف شرکت البته با توجه به صحبت. اند آوردهها به همراه  نمایندگانی را از این شرکت

ترین  آلمان یکی از بزرگ. شود، متفاوت است ها در کشورهای در حال توسعه ارائه می در آلمان با تعریفی که از این شرکت

کوچک و متوسط در اقتصاد این کشور نقش مهمی را  های کشورهای صنعتی دنیا است که براساس اظهارات زیگمار گابریل، شرکت

کند که در آلمان به  وی عنوان می. کند عنوان قهرمانان مخفی و گمنام یاد می ها به ای که وی از این شرکت به گونه. کنند ایفا می

هایی در این وسعت  در حالی که شرکت. گویند های کوچک و متوسط می کارمند دارند، شرکت ٠٠١١هایی که بین هزار تا  شرکت

همایش اقتصادی ایران و آلمان در حالی روز گذشته در . گیرند های بزرگ جای می یافته اغلب در گروه شرکت در کشورهای توسعه

ای  اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که معاون صدراعظم آلمان که وزیر اقتصاد این کشور نیز هست، از اهمیت آموزش فنی و حرفه

ها انجام شود تا بتوان کارگران و  ها به کمک آلمانی سانی در آلمان سخن گفت و پیشنهاد داد در ایران نیز این آموزشنیروهای ان

های آلمانی برای فعالیت خود در ایران نیاز به این نیروی انسانی دارند و قرار  چراکه شرکت. استادان ماهر و متخصص تربیت کرد

 .داشته باشندنیست همه افراد تحصیالت آکادمیک 

نظرات سیاسی دو کشور نیز اشاره و ابراز امیدواری کردند که  از سوی دیگر مقامات ایرانی و آلمانی در این همایش به اختالف

اختالف نظراتی که دو کشور . های اقتصادی موجب یافتن راهکارهایی برای حل مسائل پیچیده بین ایران و آلمان شود همکاری

نامه میان  همچنین معاون صدراعظم آلمان از امضای توافق. مسائل سوریه، رژیم صهیونیستی و فلسطین بود مطرح کردند مربوط به

آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه منتهی به مرداد امسال، افزایش واردات کاالهای . بانک مرکزی ایران و آلمان نیز خبر داد

درصد افزایش داشت و حجم واردات ایران از آلمان به ٠١/ ٠١ران در این مدت دهد؛ صادرات آلمان به ای ساخت آلمان را نشان می

های اول تا چهارم به ترتیب به  رتبه. رود آلمان پنجمین صادرکننده بزرگ کاال به ایران به شمار می. میلیون دالر رسید ١١٤

جنوبی با یک میلیارد و  میلیون دالر، کره ٤٠٠رد و میلیا ٠میلیون دالر، امارات متحده عربی با  ٤٠١کشورهای چین با سه میلیارد و 

روند واردات کشورمان از بازارهای یادشده کاهشی بوده . میلیون دالر اختصاص یافت ٠٠میلیون دالر و ترکیه با یک میلیارد و  ٠٠١

 .دهد درصد کاهش نشان می ٠٠/ ١٠و  ٠٤/ ٠١، ٠٤/ ٠١، ٠٠/ ١٠و به ترتیب 

خبرنگار،  ٨١این هیات را نزدیک به . های تخصصی نیز در محل اتاق ایران آغاز شد رو در رو و پنل پس از این نشست، دیدارهای

اند و  هیات تجاری از آلمان به ایران سفر کرده ٠١تاکنون نزدیک به  ١٨از تابستان . کردند عکاس و تصویربردار آلمانی همراهی می

هیات دیگر نیز تا پایان سال میالدی جاری به ایران سفر  ٠١و آلمان، حدود مطابق گفته مسووالن اتاق بازرگانی و صنایع ایران 

نفره اقتصادی ایران به  ٠١با هیات  ٠١١٨رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز اواخر بهمن ماه سال . کنند می
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یع ایران و آلمان نیز هفته گذشته در نخستین نشست اتاق رنه هارون، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنا. ایالت باواریا آلمان سفر کرد

ها، آلمان بار دیگر  بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران ابراز امیدواری کرد با روند در پیش گرفته شده و برداشته شدن تحریم

 .سر گذاشتن چین به نخستین شریک تجاری ایران تبدیل شود با پشت

 مانان گمنام آلمانیتاکید بر همکاری با قهر

در کنار مسائلی که ایران و : زیگمار گابریل، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نشست تجاری ایران و آلمان گفت

نقش مذهب در جامعه ایران و جامعه آلمان متفاوت است؛ . کند، عناصری نیز برای اتصال وجود دارد آلمان را از هم جدا می

نظرهایی در مورد مساله سوریه نیز  نیز در ارتباط با نگرش دو کشور به رژیم صهیونیستی و فلسطین و همچنین اختالفهایی  تفاوت

های بزرگ  نگاه به آلمان نباید فقط به سمت شرکت: های کوچک و متوسط افزود وی با اشاره به همکاری ایران با شرکت. وجود دارد

های کوچک  وقتی در آلمان از شرکت. گذاری ورود پیدا کنند توانند به بخش سرمایه ز میهای کوچک و متوسط نی باشد، زیرا شرکت

کارمند دارند،  ٠٠١١تا  ٠١١١هایی که بین  در آلمان شرکت. شویم رو می آید، با تعریف متفاوتی روبه و متوسط سخن به میان می

عنوان قهرمانان مخفی و گمنام آلمان یاد کرد و  ها به رکتگابریل از این ش. شوند های کوچک و متوسط شناخته می عنوان شرکت به

هزار شرکت در اتاق  ٠وی به عضویت . های کوچک و متوسط در تحوالت اقتصادی کشور آلمان بسیار موثر هستند شرکت: گفت

واریم زمان سال تشکیل شد؛ امید ٠١کمیسیون اقتصادی دو کشور سال گذشته پس از : ایران و آلمان نیز اشاره کرد و گفت

 .برگزاری کمیسیون بعدی طوالنی نشود

هایی که با وجود  از شرکت: توانند روابط خوب گذشته را احیا کنند، گفت وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با تاکید بر اینکه دو کشور می

های تحریم، کار آسانی  دیتنگه داشتن این رابطه با توجه به محدو. کنم ها سعی کردند روابط دو کشور حفظ شود، تشکر می تحریم

ای را یکی از  وی آموزش فنی حرفه. سازی صنایع ایران همکاری کنیم ما قصد داریم در مدرن: معاون صدراعظم آلمان گفت. نبود

ین اندازی کردند و اکنون باید ا ها راه ای ایران را آلمانی نخستین مدرسه فنی و حرفه: های همکاری دو کشور بیان کرد و گفت زمینه

قشر تحصیل کرده در : ای گفت های فنی و حرفه وی ضمن اعالم آمادگی برای آموزش نسل جوان ایرانی در بخش. روند ادامه یابد

درصد از جوانان دانشگاهی هستند، اما کشور فقط به دکتر و مهندس نیاز ندارد، بلکه نیازمند کارگر فنی و  ٠١ایران زیاد است و 

اشاره « هرمس»های مالی بین دو کشور و همچنین همکاری با موسسه  گابریل به آغاز دوباره همکاری.های عملی هم هستند مهارت

. ها گسترش یابد هنوز مشکالتی در روابط مالی آلمان و ایران وجود دارد که باید این موانع برطرف و سطح همکاری: و اضافه کرد

اشاره کرد و ( دوم مهرماه)های ایرانی و آلمانی در بیست و سوم سپتامبر  وگو میان بانک وی به روابط بانکی دو کشور و انجام گفت

های خود را در  در این ارتباط، آمریکا نیز باید مسوولیت. های ایرانی باید بتوانند راهکارهای گسترش روابط را پیدا کنند بانک: گفت

گابریل با بیان اینکه در این سفر . ابل مشاهده باشدای به عینیت در ایران ق قبال ایران انجام دهد تا پیامدهای توافق هسته

دنبال کسب  های آلمانی فقط به شرکت: های بزرگی مانند زیمنس و فولکس واگن در هیات تجاری آلمان حضور دارند، گفت شرکت

اد ارزش افزوده در اولویت های منطقه، ایجاد پایگاه جدید در بازار و ایج سود نیستند، بلکه انتقال دانش فنی، استفاده از توانمندی

 .کارهای آنها قرار دارد

 افت و خیز روابط آلمان

ایران در منطقه دارای جایگاه مستحکم و  :غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تجاری ایران و آلمان عنوان کرد

تواند بازار بالقوه وسیعی باشد،  را که می (CIS) نافعالم با ثباتی است و باید روابط با کشورهای همسایه و کشورهای مستقل مشترک

متاسفانه روابط دو کشور در دهه اخیر، تحت تاثیر : وی، روابط ایران و آلمان را دیرینه و با فراز و نشیب دانست و گفت. تسهیل کند
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با این حال و با توافق برجام و مسائل مختلف سیاسی از وضعیت شایسته پیوندهای دوستانه و ژرف دو ملت برخوردار نبوده است؛ 

 .انداز روشن و امید بخشی در انتظار روابط ایران و آلمان است منافع و عالیق مشترک طرفین، چشم

اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه است؛ این کشور عوامل تولید فراوان،  ٠١ایران در میان : شافعی افزود

اقتصاد : رئیس اتاق ایران گفت. یافته و منابع طبیعی وسیعی را در اختیار دارد تحصیلکرده، زیرساختارهای توسعه نیروی کار جوان و

میلیارد دالر، یکی از  ٠/ ٠آلمان با تجارتی به ارزش  ٠١٠١اند؛ در سال  ایران و بازارهای اروپایی، سابقه همکاری دراز مدت داشته

های دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور بسیار مناسب  ؛ توانمندی و ظرفیتترین شرکای تجاری ایران بود بزرگ

ترین ذخایر گاز طبیعی و  ایران دارای بزرگ: وی گفت. های اقتصادی بهره برد ها برای گسترش همکاری است و باید از این فرصت

انرژی ارزان قیمت دارد و همه این عوامل، مزیتی رقابتی  رتبه چهارم ذخایر بزرگ نفتی جهان است؛ این کشور نیروی کار مولد و

اکنون تغییرات زیادی در اقتصاد ایران در حال وقوع است؛ از جمله : شافعی افزود. رود شمار می های ایرانی به برای همکاری با شرکت

سال در مناطق محروم و تا  ٠١ا ونقل و سالمت ت گذاری در صنعت، گردشگری، حمل اصالح قانون مالیات که براساس آن، سرمایه

 .سال در همه کشور دارای معافیت صد در صدی مالیات بر درآمد خواهد بود ٠١

همچنین قانون امور گمرکی نیز در حال اصالح است و با توجه به تبدیل نظام سنتی به نظام الکترونیک، در یک تا دو : وی ادامه داد

شفاف تر خواهد شد؛ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت نیز که تدوین آن به سال آینده، تشریفات گمرکی نیز سریع تر و 

پایان رسیده است، شامل رویکردهای اصلی از جمله توسعه بخش خصوصی، مقابله با بحران کم آبی و محیط زیست، توسعه 

 .ونقل ریلی در کشور است و توسعه حملوری انرژی  وکار، بهره گذاری صنعتی در سواحل جنوبی کشور، بهبود فضای کسب سرمایه

های مختلف از جمله همکاری و  ها در زمینه استمرار و توسعه همکاری: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت

ست، ونقل، سالمت و درمان، توریسم و صنایع وابسته به آن، محیط زی گذاری مشترک در زمینه صنایع پتروشیمی، حمل سرمایه

وی ابراز امیدواری . ساز گسترش روابط دو کشور خواهد بود خودروسازی، مخابرات، خدمات فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه زمینه

های آلمانی و ایرانی بتوانند گفت وگوهای سودمند و  کرد که با رفع موانع عملیات بانکی و توسعه ابزارهای مالی مناسب، شرکت

 .های خصوصی دو کشور را فراهم کنند ته باشند و موجبات هر چه بیشتر توسعه روابط میان بخشنتیجه بخش با یکدیگر داش

 ایران، جزیره امن منطقه است

اند مشکالت خود را با سیستم  های کشور بارها از متولیان بخش مالی خواسته مقام: نیز در این نشست تجاری گفت «محمدخزایی»

آغاز شده است؛ ضمن آنکه از بخش خصوصی ایران و آلمان « هرمس»اس همکاری با شرکت مالی آلمان برطرف کنند؛ بر این اس

سطح روابط اقتصادی دو  ٠١٠١و  ٠١٠٨های  ها، در سال با وجود تحریم: وی ادامه داد. کنیم گذاران نیز حمایت می برای سرمایه

های اقتصادی و فنی ایران تصریح  گذاری و کمک رمایهرئیس کل سازمان س. توجه است میلیارد دالر بود که بسیار قابل ٠/ ١کشور 

ها با آلمان و بخش  ها از گسترش همکاری این سازمان با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه: کرد

 .استفاده کنندهای ایران  توانند از حمایت و ضمانت گذاران آلمانی می کند و سرمایه خصوصی این کشور حمایت می

گذاری در ایران، صادرات کشورمان را  های آلمانی با سرمایه گذاری با هم متناسب باشند و شرکت باید تجارت و سرمایه: خزایی گفت

خواهد دوباره از  به گفته وی، ایران از گذشته به صنعت آلمان اعتماد داشته است و امروز می. به کشورهای منطقه افزایش دهند

البته اختالف نظرسیاسی میان ایران و : این مقام مسوول اضافه کرد. مند شود دانش این کشور در صنایع مختلف بهرهفناوری و 

طور کامل دیدگاه یکسانی  توان پیدا کرد که به لحاظ سیاسی به آلمان وجود دارد و کامال طبیعی است؛ هیچ دو کشوری را نمی
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کنند با  مورد مسائل سوریه و رژیم صهیونیستی دیدگاه متفاوتی دارند، اما تالش می دو کشور در: خزایی ادامه داد. داشته باشند

 .های اقتصادی و فرهنگی تاثیر منفی بگذارد ترمسائل، اجازه ندهند این اختالفات سیاسی بر همکاری درک دقیق

ها در  رکت مهم آلمان پیش از تحریمش ١١بیش از : های اقتصادی و فنی ایران اظهار کرد گذاری و کمک رئیس کل سازمان سرمایه

این روابط : وی تاکید کرد. ایران دفتر و کارشناس داشتند و برخی از آنها حتی در دوران تحریم نیز فعالیت خود را قطع نکردند

امنیت و ایران دارای دو ویژگی مهم برقراری : خزایی ادامه داد. کند عمیق است که پتانسیل همکاری میان دو کشور را تقویت می

گذاران  برخی سرمایه: این مقام مسوول تصریح کرد. گذاری از اهمیت ویژه برخوردار است ثبات اقتصادی است که برای سرمایه

وکار خود  کشورهای همسایه به خاطر اینکه اکنون ایران جزیره امن منطقه است و نوسانات اقتصادی آن مهار شده، سرمایه و کسب

درصد  ٠١درصد در آغاز فعالیت دولت یازدهم به کمتر از  ٨١تا  ٨١وی با اشاره به کاهش نرخ تورم از . اند را به ایران منتقل کرده

توانند  گذاران اکنون با توجه به ثبات اقتصادی که با تدبیر دولت برقرار شده است، می سرمایه :در سال جاری و تثبیت نرخ ارز گفت

 .ندتری را در برابر خود ببین انداز روشن چشم

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١١D/%١%DB%BE% 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

سیاست های سیاست های زاده در باره زاده در باره   میزگردی با حضور جاللی نائینی، مهدویان، رحمانی و رمضانمیزگردی با حضور جاللی نائینی، مهدویان، رحمانی و رمضان/ / دیکتاتوری نقدینگیدیکتاتوری نقدینگی

  پولیپولی

 اعتماد ، محمود فراهانی

اگرچه وقتی صحبت های . درصدی رشد می کند قطعا باید نگران بود ١١در اقتصاد بدون رشد یا کم رشد وقتی نقدینگی با عدد 

مساله مسووالن و ناظران بازار پول را می شنویم کمتر رنگی از نگرانی در آن یافت می کنیم اما این به معنای پاک شدن صورت 

چرا نقدینگی با وجود کاهش : سوال این است. تعریف درست مساله به عنوان مقدماتی ترین اصل در این راستا مطرح است. نیست

اما اکنون . بسیاری معتقدند که سیاست های بانک مرکزی صحیح است. درصد است ١١شیب رشد شاخص تورم باز هم روی عدد 

پول برمی  در بازشکافی ساختار رشد نقدینگی به دو مولفه پول و شبه. جه بخش بوده استمساله این است که چقدر سیاست ها نتی

در این میزگرد تالش شده است تا در  .خوریم که طی سال های اخیر بر اثر رفتار بازار پول و تولید رفتار خاص خود را داشته است

اثرات انتقال آن به بازارهای مختلف مورد بررسی قرار  سپس روند رشد نقدینگی و .ابتدا ریشه های رشد نقدینگی بررسی شود

نظران حوزه پول و بانک و مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی، محمد  دکتر احمدرضا جاللی نایینی از صاحب. گرفته است

 هادی مهدویان،

 مانیصاحب نظر مسائل پولی و بانکی و مدیرکل اسبق اقتصادی بانک مرکزی، دکتر تیمور رح

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و حمید زمانزاده، مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی به تشریح ابعاد مختلف نقدینگی  

 عدد نقدینگی بعد از باال رفتن از سطح.پرداخته اند

نکته نگران کننده تر ، رشد ضمن اینکه  .یک هزار هزار میلیارد تومان ، سرفصل جدیدی در مباحث اقتصادی ایجاد کرده است 

در آسیب شناسی روند به وجود آمدن این نقدینگی و رشد آن چه مواردی . درصدی را نشان می دهد  ١١نقدینگی است که عدد 

بهتر است این بحث از مقدمات آغاز شود؛ اوال چرا باید نقدینگی را بررسی کرد و چرا این مقوله مهم : قابل بررسی است؟جاللی

اولیه این است که پول یا نقدینگی همبستگی آماری قابل توجهی با برخی شاخص ها ، مثل تورم ، سطح قیمت ها یا  است؟ فرض

اما مهم تر این . پول چیست و چه زیرمجموعه ای از تعریف وسیع پول مورد نظر ما است ، یک موضوع آماری است . تولید دارد 

ارتباط دارد؟ دهه های قبل کمیته ای در مجلس عوام انگلستان تشکیل شد تا است که این سنجه چه مقدار با متغیرهای کالن 

هر چند بسته . از جمله اقتصاددانان حاضر در این کمیته ، نیکالس کلدور بود . چیستی نقدینگی و شاخص های آن را بررسی کند 

بر طبق این تعریف ، اگر بازار روان و . ارایه کردند به شرایط اقتصادی می توان تعاریف مختلفی از پول داشت اما آنها تعریفی از پول 

 . دارای نقدشوندگی باال باشد حتی می توان ملک را هم جزو پول محسوب کرد و دارایی نسبتا نقد محسوب می شود

ده انجام مطالعاتی در مورد حساسیت تورم نسبت به پول و نقدینگی با آقای زمان زا. باید خواص و ویژگی های نقدینگی را یافت 

دادیم؛ اگر قرار است بحث معطوف باشد به اینکه آثار تورمی پول و نقدینگی چیست ، با توجه به مقدمه ای که عرض کردم ، باید 

 . تعیین شود و سپس به مراحل بعدی بحث برسیم« ظرف»پرسید که پول یا نقدینگی کدام بهتر است؟ برای شروع باید ابتدا یک 

تاکید کردند و به نظر می رسد که با مشخص  «تعریف پول»نچه پیرامون نقدینگی مطرح است به موضوع آقای جاللی در توضیح آ

اگر پرداختن به این تعریف را به ادامه مباحث . شدن تعریف پول ، می توان به برآیندهای مورد نظر از موضوع رشد نقدینگی رسید 

 تاثیرگذار دانست؟موکول کنیم ، چه عواملی را می توان در رشد عرضه پول 
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است که مقدار آن حدود « عرضه پول»من با صحبت های آقای جاللی موافقم و فکر می کنم آنچه مورد نظر ایشان بوده : مهدویان

اگر دولت به اندازه کافی منابع به اقتصاد کشور تزریق نکند چه . یک هزار میلیارد تومان و مباحث بعدی مربوط به عرضه است 

عنصر . د؟ به نظر می رسد در رشد عرضه پول دو عنصر مهم تاثیرگذار است؛ عنصر پیوسته و عنصر جهشی هدفدار اتفاقی می افت

پیوسته ، دولت و تزریق منابع به بانک ها است و عنصری است که طی سال های اخیر یکی از بزرگ ترین دالیل رشد نقدینگی 

از رقم تراز بانک . طور مستمر ناچار از تزریق پول به آنها است  ک مرکزی بهبانک های ما ساختار مناسبی ندارند و بان. بوده است 

مرکزی اطالع ندارم اما فکر می کنم باالی هفتاد درصد از تراز بانک مرکزی استقراض بانک ها از بانک مرکزی است؛ این عنصری 

 . مهم ، ساختاری و بسیار مهم و اثرگذار است

ولت منع استفاده از منابع بانک مرکزی را دارد اما به طور مستمر عملیات شبه بودجه ای خود را اگرچه د. بحث دوم ، دولت است  

هر چقدر هم این مسیر با ابزار قانونی بسته شود ، باز هم دولت با ترفندهای مختلف این . به سیستم بانکی انتقال و سوق می دهد 

در . جود دارد که تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی است اما عامل سوم غیرمستمری هم و. قوانین را دور می زند 

این مالیات تورمی هرازگاهی جایگاه خود . کشور ما بخش قابل توجهی از تامین مالی بودجه ای دولت از طریق مالیات تورمی است 

از دارایی های بانک مرکزی خارجی است را از طریق تعدیل نرخ ارز به دست می آورد و بعد با توجه به اینکه بخش قابل توجهی 

این تجدید ارزیابی اثر می گذارد و منابع تحقق نیافته در اختیار دولت به صورت مالیات یا سود شرکت های دولتی یا استفاده از این 

رضه پول این سه عامل عمده طرف ع. گیرد و استفاده می شود  منابع برای بخش هایی مثل مسکن یا اعطای تسهیالت قرار می

 . است که باید به آن توجه شود

در یکی، دو سال گذشته ضریب فزاینده نقدینگی افزایش . البته صحبت های آقای مهدویان بیشتر ناظر به پایه پولی است : جاللی

اما در رشد .  اینکه عملکرد بانک ها در استفاده از این منابع چه بوده و منابع به کجا رفته ، موضوعی جدا است. پیدا کرده است 

 . نقدینگی هم رشد پایه پولی و هم افزایش ضریب فزاینده تاثیر گذاشته است

اما ضریب فزاینده روند افزایشی به صورت تاریخی داشته و . در تکمیل صحبت های ایشان اشاره کنم که بله درست است : مهدویان

 ینده موردی است که بانک مرکزی باید درروند افزایشی و تاریخی ضریب فزا . اکنون به حدود شش رسیده است

 . تراز نامه خود به آن توجه داشته باشد

در بررسی بسترهای واقعی رشد نقدینگی به جز این سه سال اخیر که مساله . من راجع به سوال شما توضیحی بدهم : رحمانی

یل درآمد ارزی باال ، ارز را فروخته و باعث حادتر شده ، با نگاهی به گذشته ، موضوعی که بیشتر دیده می شود یا دولت به دل

پس بخش زیادی از این افزایش نقدینگی به خرج کردن دولت بازمی . افزایش نقدینگی شده یا اینکه دست به استقراض زده است 

ل دیگر به دلی. گردد؛ بنابراین یکی از دالیل رشدهای نامتعارف که هیچگاه هم متوقف نشده است ، به این موضوع بازمی گردد 

یعنی نه تنها بودجه های دولتی ، بلکه هزینه های بنگاه ها هم افزایش پیدا نمی کند ، اما . افزایش هزینه های برون زا بازمی گردد 

در دوره های مشخصی دلیل . بنگاه ها نیاز به منابع بیشتری پیدا می کنند و برای گرفتن آن به سراغ بانک مرکزی می آیند 

اما در این سه سال اخیر اتفاق متفاوتی افتاده ، افزایش ضریب فزاینده هم روند . نقدینگی همین موضوع بوده است افزایش و رشد 

شان در  البته در این دو سال اخیر ، نقدینگی افزایش شدید نامتعارفی داشته است زیرا بانک ها مقدار زیادی از منابع. صعودی دارد 

ارد ، درگیر شده و مجبور شده اند نرخ سود باال پرداخت کنند که سپرده گذار سپرده خود را خارج دارایی هایی که قابلیت مبادله ند

این نرخ سود باال . پول به حجم پول به طور قابل توجهی باال رفت  تا زمستان سال پیش این روند وجود داشت که نسبت شبه. نکند 

 ٠١درصد سود بگیرید ،  ٠١وقتی یک میلیون تومان سپرده داشته باشید و .  به طور خودکار در انتهای سال نقدینگی را باال می برد
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در دو سال اخیر دلیل . درصد به حجم نقدینگی اضافه شده است  ٠١درصد به این سپرده ای که دست نخورده اضافه شده ، یعنی 

ه که نیاز به افزایش نقدینگی را ایجاب می کند اما دولت یا مخارج خود را افزایش داد. افزایش نقدینگی به این دو عامل برمی گردد 

یا اینکه هزینه های برون زایی مانند افزایش دستمزدها داشته؛ در نتیجه فشار هزینه ای به بنگاه ها تحمیل کرده و دولت هم برای 

درصد  ١درصد یا  ٠ادی که حال آن که اقتص. اینکه این فشار را تسهیل کند بانک مرکزی را وادار کرده که نقدینگی را باال ببرد 

 . درصد رشد نقدینگی داشته باشد ١١رشد دارد ، نباید 

در این وضعیت اگر نقدینگی را تصویری از تراز سیستم بانکی فرض کنیم ، بخش بدهی ها به صورت شفاف و : جاللی نایینی

در اقتصادی که سالم است ، . ر رشد دارد اما نمی دانیم که متناسب با این رشد ، بخش دارایی ها چقد. مشخص در حال رشد است

بخش دارایی هم متناسب با ستون اول باید رشد کند ، در غیر این صورت این شکاف ممکن است تبعات قابل توجهی را در پی 

آقای جاللی در صحبت های اولیه خود به موضوع پژوهشی اشاره کردید که به اتفاق شما انجام شده و در آن به . داشته باشد

برای ورود به موضوع رشد نقدینگی ، بهتر است از نتایج این پژوهش شروع کنیم و اینکه . پول پرداخته شده بود  موضوع پول و شبه

 شرایط اجزای نقدینگی در سال های اخیر چه سمت و سویی داشته است؟

عموما در اقتصاد ، سطح یک . ی یادآوری کنم ای را در مورد سطح نقدینگ پیش از اینکه به سوال شما بپردازم باید نکته: زمان زاده

بنابراین اینکه نقدینگی به هزار میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است ، خیلی مهم . متغیر از درجه اهمیت باالیی برخوردار نیست 

دیگر به این عدد  با توجه به رشد متغیرهای دیگر ، اعم از متغیرهای پولی ، اگر عدد نقدینگی امسال این نبود ، سال. نیست 

. این عدد هزار هزار میلیارد تومان اصال نقطه عطفی نیست و نسبت به این عدد هیچ حساسیت خاصی نباید داشت . رسیدیم  می

شناسی شود  بحث مهم رشد متغیری به نام نقدینگی است که باید بررسی و آسیب. اینیک جور حساسیت روانی است که نباید باشد 

خواهم تاکیدی بر  رود؟ در حال حاضر یک نکته مهم وجود دارد و بنده هم می است و به چه سمت و سویی میکه در چه شرایطی 

درست است . مدت شدیدی در متغیرهای پولی ایران رخ داده است  یک تحول کوتاه. های آقای دکتر رحمانی داشته باشم  صحبت

. شکاف بزرگی در متغیرهای پولی ما رخ داد  ١٠ه اما از اواخر سال پول طی دو دهه اخیر عموما کاهشی بود که نسبت پول به شبه

نیز نرخ رشد  ٠١١٨در سال . درصد بود  ٠٠درصد رسید ، نرخ رشد شبه پول بالغ بر  ١/٠به  ١١در حالی که نرخ رشد پول در سال 

درصد  ٠١پول به  حالی که نرخ رشد شبهدرصد رسید در  ٠/١در محدوده ارقام منفی نوسان داشت و در آذرماه به  ١٨پول تا پاییز 

این اتفاقی که در متغیر پولی . پول در این دوره نسبتا باال بود و نرخ رشد پول بسیار پایین  در مجموع نرخ رشد شبه. افزایش یافت 

، یکی  ١٨تا پاییز  ١٠پول از اواسط  ما افتاده ، یعنی تجربه نرخ های رشد بسیار پایین حجم پول در برابر نرخ های رشد باالی شبه

. درصد ، با وجود نرخ باالی رشد نقدینگی شد  ٠١هایی بوده که موجب پایین آمدن نرخ تورم به سطوح زیر  ترین محرک از مهم

درست است که نقدینگی با نرخ باال در حال افزایش بود اما درجه . چون درجه نقدشوندگی نقدینگی در حال کاهش بود 

مدت بسیار مهم  این در کوتاه. پول در نقدینگی منعکس می شود ، در حال کاهش بود  ر نسبت پول به شبهنقدشوندگی آن ، که د

 گذارد مدت آنها ، اثرات خیلی مهمی روی تورم می کنند اما تحوالت کوتاه پول در بلندمدت با هم حرکت می البته پول و شبه. است 

در حالی که نرخ رشد حجم پول که عمال تا پاییز در محدوده صفر . لی است البته نکته مهم دیگر ، تحوالت اخیر متغیرهای پو

های دولت ، اجرای برجام و حرکت اقتصاد برای خروج از رکود به  با توجه به سیاست ١٨درصد و حتی منفی بود ، در زمستان 

این . رخ رشد حجم پول اضافه شد درصد به ن ٠١یعنی طی سه ماه ، . درصد رسید  ٠١صورت ناگهانی از محدوده صفر درصد به 

. حرکت سریع در حجم پول و تحوالت پولی متعاقب آن ، خود می تواند پیامدهای مهمی را در بر داشته باشد که قابل بررسی است 

آقای رحمانی اشاره ای به دالیل بروز چنین رفتاری در بحث رشد نقدینگی داشتند ، از نظر شما ریشه رشد اجزای نقدینگی 
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نرخ سود باال موجب شد که . ت؟در بیان علل رشد اجزای نقدینگی ، نکته ای را که آقای رحمانی اشاره کردند ، تایید می کنم چیس

مردم حساب های جاری خود را به حساب پس انداز تبدیل کنند و حساب های پس انداز را از حساب کوتاه مدت به میان مدت و 

همزمان با آن ، شرایط رکودی نیز در بازار حاکم است که نیاز کمتری . د باال را دریافت کنند بلندمدت تبدیل کنند ، تا این نرخ سو

دو  ١٨از زمستان . مردم ترجیح می دادند که در بانک پس انداز کرده و از سود بانکی برای مصارف آتی استفاده کنند  . به پول بود

درصد و پس از  ٠١به  ٠٠رخ سود اسمی را آغاز کرد و نرخ سود را ابتدا از اتفاق افتاد؛ اول اینکه بانک مرکزی سیاست های کاهش ن

این یکی از مهم ترین محرک ها بود که دوباره فرآیندی که پول را . درصد رسیده است  ٠١درصد رساند و اکنون نیز به  ٠٤آن به 

همچنان نرخ . ته انگیزه پس انداز کاهش پیدا کرد پول را به پول تبدیل کنند؛ الب پول موجب شد تا مردم شبه تبدیل می کرد به شبه

نکته دومی در زمستان . درصد کاهش نرخ سود اسمی ، اثر خود را بر متغیر پولی می گذارد  ٠حقیقی سود باالست ، اما به هر حال 

پول زیاد نیاز  دارد ولی شبهاین شروع برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی نقدشونده . ، اجرای برجام و تحریک بازارهای مالی بود 

رونق بازار سهام و تحریک بازار مسکن موجب شد تا روند واگرایی بین متغیرهای پولی رخ داده ، به سمت پر شدن برود و . ندارد 

یعنی سپرده هایی که طی دو سال با نرخ های باال . عمال بزرگ ترین ریسک تورمی که هم اکنون با آن مواجه هستیم ، رخ دهد 

مردم پول را از بانک . دام در حال بازتولید خود و مهم ترین عامل رشد نقدینگی بود به سمت تبدیل شدن به پول حرکت می کند م

اشاره . ها بیرون می آورند و این ماشه ای است که به نظر می آید کشیده شده است و می تواند ریسک های تورمی ما را باال ببرد 

بانک ها که آقای مهدویان اشاره کردند و طرف بدهی در این ترازنامه که همان سپرده باشد؛ سال  ای می کنم به بحث ترازنامه

در طرف . درصد رشد کرد  ٠١درصد نقدینگی ما را تشکیل می داد  ١١سپرده ها که تقریبا . درصد هم رسید  ٠١گذشته به نرخ 

مساله مهم . یشتر هم بود چون نرخ سود وام باالتر بوده است دیگر ، یعنی بدهی ها همین نرخ در حال رشد بود ، حتی رقم آن ب

یعنی این تعهدی است که بانک ها نسبت به سپرده . افزایش نرخ سود سپرده ها ، بدهی قطعی و گریزناپذیر سیستم بانکی است 

شی از آن موهوم است زیرا در حال رشد است؛ بخ ٠٤گذاران دارند اما در طرف دارایی ها با وجود اینکه به صورت اسمی با نرخ 

می شود ، مطالبات بازپرداخت نمی شود و بانک ها در حال شناسایی سودهای مطالبات معوق خود هستند؛ « نکول»بخشی از آن 

در حالی که . درصد رشد می کند اما رشد طرف بدهی ها که سپرده ها بوده ، واقعی است  ٠٤بنابراین فعال ترازنامه با نرخ های 

پشتوانه آن باید بازگشت تسهیالت باشد که بخش عمده ای از آن  . دارایی ها که تسهیالت باشد غیرواقعی و اسمی استرشد طرف 

این نکته ممکن است ترازنامه بانک ها را با شکست مواجه کند و این ریسک نظام بانکی را هم به ریسک . است  «نکول»در حال 

باید مترصد بود تا سیاستگذار پولی چگونه این ریسک ها را که طرف بانک  . کی استهای موجود اضافه کرد که علت آن سیستم بان

 . ها با توجه به وضعیت ترازنامه ها مدیریت می کند ، کنترل خواهد کرد

آقای زمان زاده در بیان ریشه های رشد اجزای نقدینگی به موارد مهمی نظیر تمایل بانک ها برای جذب سپرده ها با مکانیزم 

 به نظر شما پیام چنین رفتاری در شرایط رکودی چیست؟ . یقی سود باال اشاره کردندتشو

اگر فرض کنیم که افراد پس اندازهای . نکته ای که آقای زمان زاده اشاره کردند به نظر من بسیار مهم و جالب است : جاللی نایینی

پول نسبت به پول ظرف یکی  انجام می دهند؛ زمانی که شبهپول و وجوه معامالتی خود را در بخش پول  مالی خود را در بخش شبه

دو سال گذشته به سرعت پیشی می گیرد و شرایط اقتصادی مناسب نبوده و رونق نیست ، ترجیح این است که پس انداز مالی 

از سوی دیگر . هداری کنند از آنجا که نرخ سود باالست ، انگیزه در مردم ایجاد می شود تا پول خود را در بانک ها نگ. داشته باشیم 

وقتی تورم پایین می آید و بازار ملک راکد می شود ، انگیزه ای در صاحبان سرمایه دیده نمی شود که پول را جایگزین دارایی 

نداریم ، اوراق مشارکت هم کم است و ... پول افزایش می یابد؟ دارایی های دیگری مثل اوراق قرضه و چرا شبه. دیگری کنند
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اخیرا صندوق های دیگری اضافه شده اند که جزو طبقه بندی پول قرار . ل تقریبا شرایط خوبی برای دارایی های مالی دارد پو شبه

وقتی نرخ سود در حال کاهش است امیدواریم که شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و بازارهای دارایی رونق بیشتری داشته . ندارند 

ن تعلیق نقدینگی که اتفاق افتاده می تواند از طریق تغییر در پرتفوی سپرده گذاران بانکی به ای . باشد اما این برعکس می شود

تقاضای موثر در بازار کاالها تبدیل شود و تناسب بین عرضه و تقاضای کاال را به هم بزند ، فشار تقاضا و فشار تورمی را زیاد کند؛ 

چه سرعتی این نرخ های سود را کم کند تا سرریز این تغییر در پرتفوی، بنابراین بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که با 

در تکمیل صحبت های آقای جاللی باید اشاره کنم که به نظر من شرایط حساسی هم اکنون : مهدویان. فشارهای تورمی نباشد

تغییر و دگرگونی است و نقش ،  بلکه جایگاه بانک های مرکزی در دنیا در حال. حاکم است که فقط هم محدود به کشورما نیست 

مطمئنم در یک . ماموریت و اهمیت آنها مرتبا در حال افزایش است و به لحاظ رسمی و قانونی هم این نقش در حال تغییر است 

ه نقش ماه اخیر توجه کردید که بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چگونه باعث شد ، بازارها دچار آشوب شوند و در بازار آشوب زد

بانک های مرکزی در این بازارهای پرآشوب ورود کرده اند تا بازارها را تثبیت کنند و مطمئنم که در . بانک مرکزی چقدر مهم است 

سال های آتی که فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز شود ، بانک های مرکزی نقش بسیار عمده تری در سایه اختالف نظر 

به نظر من بانک های مرکزی به لحاظ ابزاری و نهادی باید آمادگی این . داخل حکومت به عهده خواهند گرفت های  احزاب و جناح

این چیزی است که . ترین زمان ممکن دچار قبض و بسط کنند  را داشته باشند که در هر زمانی نقدینگی را به سرعت و در کوتاه

ل رزرو طی مدت کوتاهی تراز خود را چهاربرابر کرد ، این کار را به موازات اضافه امریکا هم اتفاق افتاد و فدرا ٠١١٤بعد از بحران 

حتی فدرال رزرو ، بانک ها را دور زد و اوراق . طور مستمر ادامه داد و تحلیلش این بود که بحران ریشه دار است  شدن بر بحران به

ها دچار کج  ه یکی از دالیل ورود به بازار این بود که بانکروشن است ک. را خریداری کرد   ها سهام صنایع و اوراق قرضه شرکت

منشی هستند و در بهترین وضعیت، نظام بانکی ، نظامی است که رقابت به آن معنا که با افزایش منابع از طریق بانک مرکزی 

زارها به صورت غیرمستقیم و موجب کاهش نرخ شود ممکن است با آن شدت در آن اتفاق نیفتد؛ بنابراین ورود بانک مرکزی را به با

ما هم در چنین وضعیتی قرار گرفته ایم؛ بنابراین بانک مرکزی باید استوار و چابک وارد . بدون واسطه ای اجتناب ناپذیر می کند 

اگر . کند  بازار شود ، حتی خارج از بازار بین بانکی اگر ضرورت ایجاب کند بدون واسطه بانک ها ورود پیدا و ابزارهای جدید را فعال

. این مستلزم ساختارمند شدن بازارهای مختلف مالی در کشور ما است . این ابزارها به وجود نیاید وضعیت کماکان همین است 

بنابراین آماده شدن بانک مرکزی برای ورود به این بازارها و آمادگی برای قبض و بسط پرسرعت و تعدیل هزینه های مربوط به 

اکنون وضعیت شفافی حاکم نیست که بدانیم شرایط بانک مرکزی چگونه است؛ لذا اگر بانک . امه الزم است کاهش نرخ ها در ترازن

های با نرخ باال پر کرد ، در شرایط کاهش نرخ سود ، این  مرکزی در دوران افزایش نرخ های بهره ، ترازنامه خود را با این دارایی

گونه پوشش می دهد؟ به هر حال این روند اجتناب ناپذیر است و مستلزم تقویت های مالی را چ زیان ناشی از افت قیمت دارایی

 . نقش بانک مرکزی ، استقالل آن ، شفافیت ، مسوولیت پذیری و حساب دهی بانک مرکزی است

نظر شما این با توجه به نقش بانک مرکزی در کنترل بحران های مالی ، که آقای مهدویان بر آن تاکید داشتند ، از ! آقای رحمانی

 اقدام چگونه و با چه سازوکاری باید انجام شود و آیا می توان این کار را با الگوبرداری از فدرال رزرو در ایران انجام داد؟

سال اخیر در دنیا و دو سه سال اخیر در ایران نشان داد که سیاست پولی خیلی پیچیده تر از آن است که  ١حوادث : رحمانی

پیش از این گمان می کردیم که می توان قاعده ای وضع کرد و بر اساس آن سیاست پولی را پیش برد اما .  تر گمان می شد پیش

این حوادث نشان داد که احتیاج به چابک بودن وجود دارد و قدرت انعطاف در سیاستگذاری پولی باید باال باشد تا در مواجهه با 

که آقای مهدویان گفتند در مورد اقتصاد امریکا ، واقعا غیرمتعارف است و مثال موردی . مشکالت جدید بتوان سرعت عمل داشت 
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البته به رشد پایه پولی نمی رسد اما . پایه پولی در عرض شش سال نزدیک به چهار برابر شده است ، رشد نقدینگی هم کم نبود 

، رشد  ٠١٠٠تا  ٠١١٤نقدینگی ، از سال حتی با احتساب بازنگری حساب های برخی موسسات اعتباری در . بی سابقه بوده است 

اینکه امریکا . اما در امریکا فرصت هایی هست که در ایران وجود ندارد . نقدینگی رقم کمی نیست ، تورم نیز افت کرده است 

کشور  توانسته بسیاری ازکسب و کارها را به بیرون منتقل کند و کاهش هزینه داشته باشد ، کار بزرگی است که به اقتصاد این

را داشته باشد ولی . . . کمک کرده است یا از نظر مالی این امکان را برای امریکا به وجود آورده که منابع مالی کشورهای چین و 

اما به هر صورت اصل مساله این است که بحث . طبیعتا نمی توان از الگوی امریکا استفاده کرد . این امکان برای ما فراهم نیست 

هزار میلیارد تومان رقم . پولی و رشد نقدینگی خیلی پیچیده تر از این است که در نگاه اول به نظر می رسد  مربوط به سیاست

توان گفت با توجه به این رشد پایین اقتصادی و با توجه به امکاناتی که در اختیار ما وجود دارد ، رشد   زیادی نیست اما نمی

در دو سال گذشته مطمئن بودم که رشد نقدینگی . نقدینگی هم نگران کننده نباشد  اقتصادی ما در همین مقدار بماند و این رشد

شان را وارد بازار نکرده اند  افرادی که سرمایه دارند پول های. مشکلی ایجاد نمی کند اما رشد اقتصادی می تواند مشکل ایجاد کند 

اما این وضع . د و آن را در سپرده های بلندمدت نگه داشته اند چون نرخ سود باال بوده است میلی به خارج کردن این پول نداشته ان

برای همیشه به این شکل باقی نمی ماند؛ بنابراین رشد باالی نقدینگی اگر در این دو سه سال همسانی با تورم نداشته باشد؛ نافی 

می توان داشت و به محض اینکه اقتصاد با این رشد نقدینگی نگرانی تورمی . این نیست که برای دوره طوالنی تر نگران نباشیم 

 . روی غلتک بیفتد این نگرانی می تواند پدیدار شود

آقای جاللی ، همزمان با رشد نقدینگی ، افزایش تورم تا حد زیادی کنترل شده و حتی در مقیاس نقطه به نقطه به تک رقمی شدن 

 م حفظ شود؟آیا می توان پیش بینی کرد که این روند در آینده ه. رسیده است 

یعنی هم حجم و هم نرخ . نکته مهم این است که آیا بانک مرکزی می تواند بی توجه به مقیاس اسمی اقتصاد باشد؟ خیر : جاللی

اینکه همه بانک های مرکزی به گونه . نرخ رشد نقدینگی هم با سطح آن در آینده مرتبط است  . رشد نقدینگی باید کنترل شود

وقتی صحبت از عرضه . ن دو را در مرزهای امن کنترل کنند ، این نوسان می تواند کم و زیاد باشد ای سعی می کنند که ای

اگر فرض کنیم . در مورد تقاضای نقدینگی ، منظور تقاضا برای وجوه واقعی است . مان در بعد اسمی است  نقدینگی می شود بحث

ه نقدینگی اگر از روند بلندمدت خود باالتر برود و این روند بلندمدت که در بلندمدت تقاضا برای پول وجود داشته باشد ، این عرض

در ایران و شمار زیادی از کشورها ، نسبت نقدینگی به رشد اقتصادی یا نسبت . با ثبات باشد ، فشار تورمی ایجاد خواهد کرد 

شود ، در طول زمان نرخ رشد نقدینگی باید اگر تقاضا برای پول یک رابطه بلندمدت فرض . نقدینگی به دارایی ها باال رفته است 

کاهش پیدا کند که در بلندمدت تقاضا برای پول در تناسب بماند ، نکته قابل توجه این است که در دنیا یا نرخ سود بانکی بسیار 

هم اسمی و در کشور ما ظرف سه سال گذشته ، حجم نقدینگی . پایین است یا حجم نقدینگی خیلی باالست اما تورم باال نیست 

نمی توان این روند را مبنا قرار داد چون در بلندمدت ادامه نمی یابد چون تعداد . هم واقعی باال رفته اما نرخ تورم پایین آمده است 

زیادی از مردم سپرده های بانکی شان افزایش می یابد ، درآمد اسمی زیاد می شود و در نتیجه قیمت ها تکان می خورد و تورم باال 

درصد در سال  ١١تا  ١١مثال اگر نرخ رشد نقدینگی . اگر این روند تداوم داشته باشد فشارهای تورمی افزایش می یابد  . ودمی ر

چون در بخش واقعی اتفاقی رخ نداده است ، مثال نرخ رشد بهره وری . زیاد شود ، نرخ تورم کاهش پیدا نمی کند و باال می رود 

اگر فشار نقدینگی و . دینگی متناسب ، در طول زمان می توان تناسبی در جریان تولید ایجاد کرد در نتیجه نق. تکان نخورده است 

 . تقاضا نسبت به رشد عرضه فزونی پیدا کند ، نرخ تورم باال می رود

ه منشأ بحران باید توجه داشته باشیم ک. من در مورد وضعیت ایران در شرایط فعلی نظر متفاوتی نسبت به اساتید دارم : زمان زاده
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در امریکا یا اروپا بحران مالی اتفاق افتاد که سقوط بازارهای مالی اعم از . ، افت طرف تقاضا بود  ٠١١٤در اقتصاد جهانی در سال 

های  عامل این سقوط مالی ریسک. این با سقوط اوراق رهنی و مشتقات مالی همراه شد . را در پی داشت ... مسکن و سهام و 

کنندگان ، به سیر نزولی قیمت دارایی ها و اثرات  نشینی تقاضا ود که در اقتصاد وجود داشت و یک دفعه با عقبفزاینده ای ب

پذیری باالیی که داشتند دارایی های سمی را خارج  های مرکزی در اروپا و امریکا با انعطاف بانک. اقتصادی متعاقب آن انجامید 

بینیم که در  اما همزمان می. پولی با اینکه رشد های حتی صد درصدی هم تجربه کردند  های بانک مرکزی و پایه کردند و ترازنامه

همان سالی که پایه پولی به حدود دو برابر رسید ، به دلیل پاک کردن دارایی های سمی از ترازنامه موسسات مالی و آمدن این 

های رشد نقدینگی در امریکا  یعنی نرخ. پول نیفتاد  پول و شبه ها به ترازنامه بانک مرکزی ، اتفاق قابل توجهی در متغیرهای دارایی

پول  یعنی رشد نقدینگی و پول و شبه. تر است  درصد هم پایین ١االن از . درصد هم نرسید ٠١تاکنون هرگز به باالی  ٠١١٠از سال 

بنابراین تورم . ای بود  تا تحوالت ترازنامهدر امریکا با وجود تحوالت عمیق در پایه پولی ، در پول و شبه پول تاثیری نداشت و عمد

درصدی  ٠شرایط رکودی که به دلیل شرایط خاص بازار رخ داد موجب شد تا آن نقدینگی . نقدینگی هم کنترل شد . کنترل شد 

اقتصادی درصدی کرد و تورم یکی دو درصدی با این بنیاد ٨بعد از آن هم که اقتصاد امریکا رشد . هم اثر تورمی نداشته باشد 

 بنابراین الگوهای به کار گرفته شده در امریکا برای خروج از بحران اقتصادی در شرایط رکودی در ایران قابل اجرا نیست؟. خواند می

 widows) «نفرین بیوه ها». اتفاقا فدرال رزرو بسیار تالش کرد که نرخ رشد نقدینگی را در امریکا باال ببرد اما موفق نشد : جاللی

curse)  بانک مرکزی نقدینگی را وارد سیستم بانکی کرد اما کسی از بانک وام . مفهومی است که در همان زمان به کار برده شد

اما در کشور ما نرخ . نگرفت تا رشد اقتصادی ایجاد شود یعنی تقاضا وجود نداشت؛ به همین علت بحران در امریکا اتفاق نیفتاد 

ن اگر پایه پولی زیاد شود به سرعت به حجم پول اضافه می شود و باید به مقیاس اسمی اقتصاد رشد ضریب فزاینده باالست؛ بنابرای

 . زیرا در ایران مشتری برای دریافت این پول از بانک ها همیشه وجود داشته است. توجه ویژه شود 

ای  افتد؟ در همان دوره در ایران چه اتفاقی می اما. اتفاقی که در امریکا افتاد افت تقاضا بود . بله دقیقا همین طور است : زمان زاده

بنابراین . تقاضا هست اما نقدینگی نیست . ها را داشتیم که موجب افت شدید طرف عرضه شد  که آنها دچار بحران بودند ما تحریم

در امریکا در . ارد در واقع عطش تقاضا وجود د. شود  تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی و رشد پایه پولی با تورم همراه می

اما نکته دوم هم . چون تقاضا نیست . یابد  ماند و نقدینگی افزایش نمی ها باقی می شرایط فعلی ، تزریق منابع در پرتفو ذخایر بانک

کنم  فکر می. در ابتدا بازارهای مالی دنیا نسبت به این خبر واکنش روانی بیش از حدی داشت . خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست 

زمان  چون انگلستان جزو یورو هم نبود و خروج از اتحادیه هم. چون اتفاق بنیادی نیفتاده است . شود  به مرور این شرایط بهتر می

 . تر شویم کند که به اتحادیه اروپا نزدیک به ویژه اینکه از نظر اقتصاد سیاسی به ما کمک می. البته برای ما مفید هم بود . بر است 

با توجه به ثبات . ها ، رشد اقتصادی ما به سمت منفی شدن حرکت کرد  در شرایط تحریم. هاست  مهم در بحث تحریم اما نکته

های سود و این تحولی که در رشد نقدینگی به وجود آمد ، موجب شد که با وجود رکود و با وجود افزایش  ارزی و باال رفتن نرخ

های سود کاهش پیدا  نرخ ١٨از زمستان . اما این فرایندها در حال معکوس شدن است  .رو شدیم  رشد نقدینگی با کاهش تورم روبه

درصد رسیده و ممکن است باز هم  ٠١حاال هم به سطح . های سود ادامه یافته است  این کاهش نرخ ١١در سال . کرده است 

ها کاهش  وقتی نرخ سود سپرده. کند  می این یعنی اینکه نرخ رشد نقدینگی سقف خود را زده و کاهش پیدا. کاهش پیدا کند 

 . آید پول و نقدینگی پایین می یابد نرخ رشد شبه می

 پول به سقف خود رسیده است؟ یعنی نرخ رشد شبه. منظور شما را متوجه نشدم : جاللی

ا کاهش رشد سپرده های های آتی و سال آتی ، ب در نتیجه طی ماه. پول است  درصد نقدینگی شبه ١١االن حدود . بله : زمان زاده
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مشکل اول این است که با . اما بانک مرکزی در نقطه بغرنجی قرار گرفته است . کند  مدت دار ، نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا می

این برای اقتصاد یعنی برای بخش . های سود حقیقی همچنان باالست  درصد قرار گرفته نرخ ٠١توجه به تورمی که در محدوده 

ممکن است . ای جز کاهش نرخ سود پیش رو ندارد  دوم اینکه بانک مرکزی برای تحریک رکود ، گزینه. اد مخرب است واقعی اقتص

در حوزه سیاست پولی . های دیگر حاکمیت این ابزارها را برای تحریک خروج از رکود داشته باشند؛ اما بانک مرکزی ندارد  که بخش

اما کاهش نرخ سود با توجه به تحوالت نقدینگی  . رانه و تالش برای کاهش نرخ سودکا سیاست های انبساطی محافظه: همین است

. این یعنی ریسک تورمی رو به افزایش است . پول به پول تبدیل شود  یعنی همان پول و شبه پول ، به معنای آن است که شبه

ها و  چه برای مصرف چه برای بنگاه. د شود؛ یعنی مردم به دنبال خرج کردن هستن پول به پول تبدیل می چون وقتی شبه

بنابراین تناقضی که بانک مرکزی با آن مواجه است ، این است که . این خودش ریسک تورمی را به دنبال دارد . گذاری  سرمایه

کاهش اما این . ها و تسهیالت است  همزمان باید رکود را مدیریت کند که از منظر سیاست پولی نیازمند کاهش نرخ سود سپرده

به نظر من معنای . پول به پول خواهد بود و در نتیجه افزایش ریسک تورمی را به دنبال خواهد داشت  نرخ سود ، محرک تبدیل شبه

ها متمرکز شده است ، این است که بانک مرکزی  تاکنون که روی کاهش نرخ سود سپرده ١٨سیاست بانک مرکزی از نیمه دوم 

. ضد تورمی خود را که نرخ سود باال و کنترل حجم پول بود ، برای تحریک اقتصادی هزینه کند  های پذیرفته که بخشی از سیاست

های جاری ،  ترین سطح تورم نقطه به نقطه اتفاق افتاده و بعد از آن نرخ تورم افزایش پیدا می کند و با توجه به سیاست االن پایین

های ضد تورمی خود  در واقع بانک مرکزی بخشی از سیاست. رو خواهد شد  بهاحتماال اواخر سال جاری تورم تا حدودی با افزایش رو

با توجه به فشارهایی که در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و بیکاری موجود ، گزینه دیگری . کند  را برای رونق اقتصادی هزینه می

ای دیگر حاکمیت باید به سیاستگذار پولی ه ای که هست این که ، اینجا بخش فقط نکته. پیش روی بانک مرکزی نخواهد بود 

ریسک تورمی باالیی هم  ١٠اگر قرار باشد که کل فشار حرکت به سمت رونق روی سیاست پولی باشد یعنی در سال . کمک کنند 

نظیر آن چه . های طرف عرضه کمک کنند  های دیگر حاکمیت باید برای رفع محدودیت نکته این است که بخش . خواهیم داشت

هایی را  توانند سیاست های دیگر حاکمیت اعم از مجلس ، قوه قضاییه و سایر نهادها نیز می حوزه سیاست خارجی رخ داد ، بخش در

های طرف عرضه که فشار بر بانک مرکزی کم شود و  داشته باشند در راستای رفع محدودیت های طرف عرضه و ایجاد گشایش

در غیر این صورت اگر همه فشارها روی بانک مرکزی . ود را تا حد امکان ادامه دهد های ضدتورمی خ بانک مرکزی بتواند سیاست

کنم تمام تالش بانک مرکزی این است که  فکر می. باشد رونق را باید در ازای از دست دادن دستاورد تورمی به دست بیاوریم 

 . تورم بیش از این پایین بیاید همزمان این دو را با هم مدیریت کند در نتیجه خیلی نباید انتظار داشت که

اروپا و امریکا منشأ . من با این موضوع موافقم که شرایط پیچیده ای وجود دارد و باید از رشد پایین اقتصادی نگران بود : رحمانی

ک تقاضا وقتی درآمد نفتی ما کاهش پیدا کند ، شو. شوک متفاوتی داشتند اما ایران هم فقط با شوک عرضه روبه رو نبوده است 

 . هم به ما وارد می شود

 اگر بازارهای دیگر فعال نباشند چطور می توان از ابزارهای متنوع برای کاهش رکود استفاده کرد؟

فرض بانک مرکزی این است که اگر نرخ سود سپرده پایین بیاید ، هزینه سرمایه گذاری پایین می آید ، سودآوری بنگاه ها : جاللی

بخشی هم این است که اگر نرخ واقعی سود بانکی کم شود ، افراد مصرف خود . ین سرمایه گذاری باال می رود بیشتر می شود؛ بنابرا

اینکه چقدر حساسیت یا کشش سرمایه گذاری نسبت به . یعنی این دو اتفاق تقاضا را باال می برد . را از آینده به حال می آورند 

اما تحت شرایط بی اعتمادی در . تحت شرایط متعارف این حساسیت باال نیست . ت نرخ واقعی هزینه سرمایه باشد مورد مناقشه اس

تنها در روند بنگاه ها یا خانوارهایی است که بدهی بانکی دارند و هزینه . اقتصاد ، کاهش نرخ سود بانکی چندان موثر نیست 
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د است چون افرادی که تسهیالت گرفته اند ممکن است شان باید پایین بیاید ، می تواند تاثیر داشته باشد البته آن نیز محدو های

طبق قراردادهای سابق باشند که تا زمان تجدید قرارداد نرخ ها موثر واقع نمی شود؛ بنابراین اوال اگر تاثیر داشته باشند با وقفه 

 . است و ثانیا وابسته به شرایط ، ممکن است تاثیرش چندان زیاد نباشد

ها نمی توان از طریق سیاست پولی رشد اقتصادی ایجاد کرد ، دو چیز دیگر نیز الزم است؛ یکی اینکه در کشوری مانند ایران تن

هزینه مبادله  . بخش حقیقی اقتصاد با انقالب روبه رو شود ، موانع سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کارهای جدید کمتر شود

راهم شود انبساط مالی همراه با پولی می تواند به رشد اقتصادی و اگر این شرایط ف. اقتصادی و بی اعتمادی در اقتصاد کم شود 

پولی ممکن است افزایش کوتاه  -اما باید توجه داشت که اگر شرایط بخش حقیقی مناسب نباشد ، این انبساط مالی . رونق بینجامد

زمانی می توان سیاست . مانند اکنون  مدت در تقاضا ایجاد کند و بعد به رکود شدید بینجامد یعنی اثر میان مدت نداشته باشد؛

وقتی بی اعتمادی زیاد باشد ، هزینه . پولی را موثر دانست که بخش حقیقی اقتصاد شرایط مهیا برای راه اندازی و رشد داشته باشد 

و ملزوم همدیگر این دو الزم  . مبادله باال باشد و قوانین دست و پا گیر وجود داشته باشد؛ سیاست طرف تقاضا موثر نخواهد بود

وقتی تورم ایجاد شود ، بنگاه های اقتصادی به دنبال این موضوع هستند که شکل دیگری از درآمدها را به دست بیاورند . هستند 

از تورم می توان در کوتاه مدت ، سود حاصل کرد . که سودهای سریع دارد و زیان های بلندمدت برای طرف تقاضا به دنبال دارد 

. شرایط باید به گونه ای فراهم باشد که انگیزه و شرایط الزم برای فعاالن اقتصادی ایجاد شود . دت همه زیان می کنند اما در بلندم

 . در این صورت چرخش امور با انبساط نقدینگی بهتر می شود

تظار نظام پولی کشور چه سرنوشتی در آینده در ان. فرض کنیم که شروط مورد اشاره شما برای خروج از رکود تحقق پیدا نکرد 

یا سیاست های . . . فرض کنید که اشراری مثل داعش و . برخی از این بی اعتمادی ها تحت کنترل ما نیست : است؟جاللی

اما یک . باید تمهیداتی بیندیشیم و برنامه داشته باشیم . خصمانه برخی کشورها در این موضوع دخیل باشد که قابل کنترل نیست 

برنامه های پنج ساله یکی . نااطمینانی داخلی قابل تعدیل است  . دارد و می توان آن را تدبیر کرد که اولویت داردکه منشا داخلی 

اش باید نهادهایی ایجاد کند که نااطمینانی را کاهش می دهد یا بازارهایی را به وجود می آورد که ریسک ها را  از توجهات اصلی

شأن نزول این برنامه ها . ی متعارف و پنج ساله باید مسائل داخلی مان را مدیریت کنیم در چارچوب برنامه ها. کاهش می دهد 

آقای مهدویان به اعتقاد شما می توان شروط دیگری برای خروج از رکود، عالوه بر سرفصل هایی که آقایان دیگر . همین است

ان زمان زاده و جاللی مطرح کردند باید اضافه کنم که مطلبی در ارتباط با مباحثی که آقای: مطرح کردند ، اضافه کرد؟مهدویان

. تاکید این دوستان در مقایسه تورم با نرخ های بهره اسمی ، با نگاه ویژه به اثر تورم واقعی بهره بر . بحث انتظارها و اعتماد است 

ش هدایتگر را در بازار دارد و به بازارها بانک مرکزی نق . تمام این بحث ها با تورم انتظاری و اعتماد بازارها ارتباط وسیعی دارد

اگر اعتماد به بازارها برگردد امکان . اعتماد می دهد ، در مورد اینکه نرخ های بهره در آینده افزایش قابل توجهی نخواهد داشت 

. را تقلیل می دهد  ها ریفاینانس هم فراهم می شود که خود این امکان در بازار اثر کاهشی یا رکودی فرایند اهرم برداری بانک

فاز دوم هم . اگرچه ممکن است سرمایه گذاری جدید شکل نگیرد اما موجب افزایش مصرف می شود و درآمد باالیی ایجاد می کند 

اعتمادسازی برای سرمایه گذاران است؛ بنابراین بحث اصلی این جریان انتظارات تورمی است و تمام اعتبار این تحلیل ها به این 

تر هم گفتم که  در ارتباط با نقش بانک مرکزی پیش. آن محاسبات به انتظارات تورمی توجه کنیم و نه به تورم واقعی  است که در

بانک مرکزی در کشور ما حداقل پنج نقش عمده را ایفا می کند؛ سیاستگذار پولی است ، امر نظارت را به عهده دارد ، مقام وام 

با توجه به اینکه ما نظام انتصاب نداریم ، . دست دارد و نظام پرداخت را به عهده دارد  دهنده نهایی است ، سیاست ارزی را در

ها زیانی که متحمل می  مشخص نیست که بانک مرکزی در هر یک از این ماموریت. شفافیت عملیات بانک مرکزی نامعلوم است 
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انک مرکزی ما دارد ، نهادهای دیگر این وظایف را انجام آنچه مسلم است در تمام دنیا بخشی از این وظایفی که ب. شود چقدر است 

بانک مرکزی نهاد سیاستگذار پولی است تا حدودی هم نهاد رگوالتور نظام پرداخت است . می دهند و به عهده بانک مرکزی نیست 

ین بازیگران بازار رد و بدل چون نظام پرداخت هزینه هایش از طریق پروتکلی تامین می شود که ب. ، آن هم نه تامین کننده هزینه 

همان طور که وزارت راه استانداردهای . شده؛ خودشان هزینه ها را می دهند ، بانک مرکزی فقط استانداردها را تعیین می کند 

این مشخص نیست که اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ بهره را . را تعیین می کند ... مربوط به جاده ها ، راه آهن ، خطوط هوایی و 

کاهش دهد چه میزان از این هزینه ها در تراز بانک مرکزی باقی می ماند تا بتواند یک برآوردی از هزینه و درآمد خود داشته باشد 

، این مساله نامعلوم است؛ بنابراین اگر بخواهم جمع بندی داشته باشم ، دو چیز به طور قطع در این ارتباط در مورد بانک مرکزی 

عه بازارهای مالی است که در آن بازارها نرخ ها در درجه اول در خود بازارها تعیین شود و آن بازارهای مالی اهمیت دارد؛ اول توس

بانک مرکزی باید از بازار بدهی دولت شروع کند تا به تدریج  . بازارها به صورت نظام مند نیستند. هم فراتر از بازار بین بانکی است 

بازار اعتبار هم باید کار خود را انجام دهد ، نرخ ها از دل . ش غلیان بازار پول و بازار سرمایه است به بازار اعتبار برسد که نقطه جو

که در نظام ... بازار بیرون بیاید و بانک مرکزی بتواند فارغ از مشکالت نظام بانکی نظیر کج منشی ، سیاست رفتار اشخاص وابسته و 

در حال حاضر این نهادها . هم به آن اضافه شده است ، بدون واسطه اعمال کند  بانکی ما بسیار جدی است و اخیرا بحث فساد

وجود نداشته و ابزار و نرم افزاری برای آن وجود ندارد؛ بنابراین اینها همه اولویت هایی است که بانک مرکزی در کنار تمام سیاست 

 . های پولی باید در نظر داشته باشد

سیاست پولی به گونه ای شده که بر مالحظات  . چه چیزی می توان انتظار داشت بسیار مهم است اینکه در آینده پیش رو: رحمانی

شاید بانک مرکزی دو سال قبل . اقتصاد سیاسی تاثیرگذار شده و تصمیم گیرنده شده است و تصمیم سیاستگذار پولی نیست 

ی مجبور است که انبساط ایجاد کند ، البته این یک قدرت مانور برای سیاست های خودش داشت اما در شرایط کنونی بانک مرکز

طور اجتناب ناپذیر نرخ سود باید  باالخره بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم است اما رشد اقتصادی هم مهم است و به. تناقض است 

ن نرخ تورم با نرخ سود مخصوصا داده های واقعی بیانگر این است که تفاوت بی. پایین بیاید ، البته نرخ سود واقعا باال بوده است 

. نرخ تورم انتظاری یک سال قبل بسیار پایین بود و نرخ بهره اسمی بسیار باال بود که تفاوت بارزی داشت . تورم انتظاری باالست 

ه می کردم اگر دو سال قبل توصی . بانک مرکزی در این شرایط مجبور به انبساط است و این کار را انجام خواهد داد اما ریسک دارد

که بانک مرکزی عمل معکوسی انجام دهد یعنی به جای اینکه ضریب فزاینده زیاد شود اجازه بیشتر شدن پایه پولی را بدهد االن 

شاید اگر دولت دستش باز شود بتواند تحریک تقاضا را از ناحیه . این توصیه را نمی کنم چون این کار ریسک تورمی را باال می برد 

چون بانک ها با  . در حال حاضر به نظر می آید که سیاست مالی بر سیاست پولی اولویت دارد .ی اجرا کند سیاست های مال

ای که از طریق افزایش سود سپرده ها خلق کرده اند ، دارایی نقدی ایجاد کرده اند که ممکن است که در اقتصاد مشکل  نقدینگی

مساله . یاست پولی فکر خوبی نباشد و سیاست مالی باید در اولویت قرار گیرد آفرین شود؛ بنابراین شاید تحریک تقاضا از طریق س

ثبات داخلی را خوشبختانه . دیگر هم این است که اگر اقتصاد ایران بخواهد از این مشکل خارج شود ، نیاز به آرامش و ثبات دارد 

پس اگر بتواند یک ثبات ایجاد کند و . نامناسبی ندارد داشته و در منطقه ، ایران کشور امنی است و از نظر زیربناها هم اقتصاد 

. ریسک سرمایه گذاری خارجی را کاهش بدهد می تواند شرایط بهتری را حاکم کرده و خروج از رکود با شرایط بهتری انجام شود 

روی کار در ایران پایین همین که هزینه نی. مساله دیگر سیاست ارزی است که باید تدریجی اجازه داده شود نرخ ارز تعدیل شود 

بیاید اتفاق بزرگی است و با تعدیل نرخ ارز می توان این کار را انجام داد و قدرت رقابتی کاالی ما نیز بهبود یابد تا اقتصاد از سمت 

 . معتقدم در این موارد بیشتر می توانیم عمل کنیم تا سیاست پولی. عرضه هم بتواند بهبود پیدا کند 
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 ای از رشد اقتصادی در سال جاری می توان داشت؟ ، با توجه به این مباحثی که مطرح شد ، چه پیش بینیآقای زمان زاده 

به ویژه اینکه باید این مساله را در کنار سایر تحوالت اقتصادی . سیاست پولی در حال حاضر در مسیر صحیحی قرار دارد : زمان زاده

های سیاسی و  ها و ریسک اقتصاد ایران برداشته شده است و آن هم بحث تحریمدر شرایطی هستیم که ریسک بزرگی از . ببینیم 

دولت هم انرژی زیادی گذاشت و دستاورد آن دیده . شود  مشکالت در مراودات بانکی هم به مرور حل و فصل می. اقتصادی است 

نرخ سود را کلید زد ، سرمایه گذاری ای کاهش  گذار پولی به صورت آگاهانه همزمان با اجرای برجام که سیاست . خواهد شد

ای فراهم شود که  های بهبود فضای کسب و کار باید به گونه زمینه. خارجی و انتقال دانش و مدیریت هم باید مورد نظر قرار گیرد 

زمان با این هم. های مدیریتی ، نیروی انسانی و انتقال دانش نیز مورد نظر قرار گیرد  گذاری خارجی بحث عالوه بر جذب سرمایه

گذار  های خارجی ، سیاست اتفاق افتاد و روند آن با توجه به بهبود صادرات نفت و ورود تدریجی سرمایه ١٨تحوالت که در زمستان 

یعنی نرخ حقیقی سود که کاهش پیدا کرده در حالی اجرا شده . کند  پولی تصمیم صحیحی گرفته و در مسیر درستی حرکت می

این سیاست برای بهبود وضعیت . کرد که نرخ سود را بشکند  ایم و باید بانک مرکزی تالش خود را می اشتهای دیگری ند که گزینه

شود و کاهش نرخ سود ، وضعیت ترازنامه بخش بانکی ما بهبود پیدا  با توجه به بهبود اقتصادی که ایجاد می. ها الزم بود  بانک

بینی  در مورد رشد اقتصادی هم پیش. برجام و کاهش نرخ سود بهتر خواهد شد بحث رشد اقتصادی هم با توجه به اجرای . کند  می

با همه این شرایط . بعید نیست که بتوانیم به رشد باالی پنج درصد هم برسیم . کنم که امسال خیلی بهتر از سال گذشته باشد  می

خواستیم  اگر می. کامال گزینه معقولی بوده است های تورمی محدود  با توجه به پیشینه تورمی ما پذیرش بانک مرکزی برای ریسک

دادیم راهش انقباض شدید  درصدی نقدینگی همچنان تورم را به سمت نزولی تداوم می ١١با توجه به تحوالت پولی و نرخ رشد 

مکن نبود که اجرای از این جهت م. های سود که هیچ کدام از آنها عمال ممکن نبود  پولی و تشدید رکود بود یا باال نگه داشتن نرخ

پول به  های سود با توجه به تحوالت تبدیل شبه در نتیجه این کاهش نرخ. ناپذیری به اقتصاد ما بزند  توانست صدمات جبران آن می

یعنی تورم نقطه به نقطه که االن به  . های تورمی ما طی یک سال آتی بیشتر از سال گذشته خواهد بود پول ، بدون تردید ریسک

البته افزایش . یده ، در این سطوح باقی نخواهد ماند و این احتمال وجود دارد که مجددا به باالی ده درصد هم برسد رس ١/٠

های کنترل تورمی   تواند سیاست  محدود نرخ تورم ، موقتی خواهد بود و با خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود ، بانک مرکزی می

های تورمی در سال جاری   آنچه روشن است اینکه با وجود ریسک. ی پایدار را دنبال کند رقم خود را شدت بخشد و هدف تورم تک

در کوتاه . رقمی پایدار ، روشن است  های جاری بانک مرکزی در راستای دستیابی به تورم تک  ، افق بلندمدت تورم تحت سیاست

نکته مهم . دهد  ست درستی بود و قطعا هم جواب میهای تورمی در راستای اینکه کمک به رشد کند سیا مدت نیز پذیرش ریسک

 . کند ، افزایش هم نیابد ها حداقل اگر کاهش پیدا نمی های دیگر حاکمیت هم کمک کنند که این ریسک دیگر این است که بخش

ها روی  یه یکسری ریسکای به اقتصاد ایران وارد شود ، پیش از اینکه از رکود خارج شویم دوباره سا اگر قرار باشد شوک های دوباره

 . اقتصاد ایران خواهد افتاد و عملکرد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد

 آقای جاللی در مورد نرخ سود بانکی هم می توان این خوش بینی را داشت؟

ممکن است این خوش بینی ایجاد شود که کاهش نرخ سود بانکی گشایش دهنده باشد اما کاهش نرخ سود بانکی به : جاللی

آیا بخش خصوصی به . داری که بتواند اوضاع را بهبود بدهد ، باید یک چارچوب منطقی داشته باشد و نباید زیاد خوش بین بود مق

طور خالص بدهکار است یا طلبکار؟ اگر بدهکار است و نرخ سپرده باالست ، از طریق سود بانکی درآمد دارد ، اگر نرخ سود بانکی 

اجماع این است که با توجه به باال رفتن صادرات . شود و از سوی دیگر هزینه ها کاهش می یابد  کم شود از یک سو درآمد کم می
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نفت ، وضع مالی دولت هم بهتر است و لزومی ندارد که تمام فشار اقتصاد بر بخش پولی باشد ، سیاست مالی می تواند جایگزین 

 . باشدبانک مرکزی هم می تواند نقش کمتری در انبساط داشته  . شود

 ها دوباره پول شد شبه پول 

نرخ سود باال موجب شد که مردم حساب های جاری خود را به حساب پس انداز تبدیل کنند و حساب های پس انداز را از حساب 

در بازار همزمان با آن ، شرایط رکودی نیز . کوتاه مدت به میان مدت و بلندمدت تبدیل کنند ، تا این نرخ سود باال را دریافت کنند 

مردم ترجیح می دادند که در بانک پس انداز کرده و از سود بانکی برای مصارف آتی . حاکم است که نیاز کمتری به پول بود 

دو اتفاق افتاد؛ اول اینکه بانک مرکزی سیاست های کاهش نرخ سود اسمی را آغاز کرد و نرخ سود را  ١٨از زمستان . استفاده کنند 

این یکی از مهم ترین محرک ها . درصد رسیده است  ٠١درصد رساند و اکنون نیز به  ٠٤درصد و پس از آن به  ٠١به  ٠٠ابتدا از 

پول را به پول تبدیل کنند؛ البته انگیزه پس  پول موجب شد تا مردم شبه بود که دوباره فرآیندی که پول را تبدیل می کرد به شبه

درصد کاهش نرخ سود اسمی ، اثر خود را بر متغیر  ٠باالست ، اما به هر حال  همچنان نرخ حقیقی سود. انداز کاهش پیدا کرد 

 . پولی می گذارد

 یک الگوبرداری نه چندان ساده

تر گمان  سال اخیر در دنیا و دو سه سال اخیر در ایران نشان داد که سیاست پولی خیلی پیچیده تر از آن است که پیش ١حوادث 

کردیم که می توان قاعده ای وضع کرد و بر اساس آن سیاست پولی را پیش برد اما این حوادث پیش از این گمان می . می شد 

نشان داد که احتیاج به چابک بودن وجود دارد و قدرت انعطاف در سیاستگذاری پولی باید باال باشد تا در مواجهه با مشکالت جدید 

پایه پولی در عرض شش سال نزدیک به چهار برابر شده است واقعاً مثال در مورد اقتصاد امریکا اینکه . بتوان سرعت عمل داشت 

حتی با احتساب بازنگری . البته به رشد پایه پولی نمی رسد اما بی سابقه بوده است  . غیرمتعارف است رشد نقدینگی هم کم نبود

می نیست ، تورم نیز افت کرده ، رشد نقدینگی رقم ک ٠١٠٠تا  ٠١١٤حساب های برخی موسسات اعتباری در نقدینگی ، از سال 

اینکه امریکا توانسته بسیاری از کسب و کارها را به بیرون منتقل . اما در امریکا فرصت هایی هست که در ایران وجود ندارد . است 

رای کند و کاهش هزینه داشته باشد ، کار بزرگی است که به اقتصاد این کشور کمک کرده است یا از نظر مالی این امکان را ب

طبیعتا نمی توان از . را داشته باشد ولی این امکان برای ما فراهم نیست . . . امریکا به وجود آورده که منابع مالی کشورهای چین و 

اما به هر صورت اصل مساله این است که بحث مربوط به سیاست پولی و رشد نقدینگی خیلی پیچیده  . الگوی امریکا استفاده کرد

 . در نگاه اول به نظر می رسد تر از این است که

 جایگاه بانک مرکزی

جایگاه بانک های مرکزی در دنیا در حال تغییر و دگرگونی است و نقش ، ماموریت و اهمیت آنها مرتبا در حال افزایش است و به 

بریتانیا از اتحادیه  مطمئنم در چند ماه اخیر توجه کردید که بحث خروج. لحاظ رسمی و قانونی هم این نقش در حال تغییر است 

بانک های مرکزی در . اروپا چگونه باعث شد ، بازارها دچار آشوب شوند و در بازار آشوب زده نقش بانک مرکزی چقدر مهم است 

این بازارهای پرآشوب ورود کرده اند تا بازارها را تثبیت کنند و مطمئنم که در سال های آتی که فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه 

های داخل حکومت به عهده خواهند  پا آغاز شود ، بانک های مرکزی نقش بسیار عمده تری در سایه اختالف نظر احزاب و جناحارو

بانک های مرکزی به لحاظ ابزاری و نهادی باید آمادگی این را داشته باشند که در هر زمانی نقدینگی را به سرعت و در . گرفت 

 . بسط کنند ترین زمان ممکن دچار قبض و کوتاه

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٨D/%٤%D%AF٤%١%A 

http://www.iana.ir/fa/news/35174/%D8%AF%D9%8A%25
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 اقتصاد کالن

  آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

هزار هزار   5555معامله جو دامی معامله جو دامی / / درصددرصد  3333گذاری دو ساله افزایش سهم معامالت کشاورزی در بورس ایران به گذاری دو ساله افزایش سهم معامالت کشاورزی در بورس ایران به   هدفهدف

  کشاورز به تناژ یک کشاورز به تناژ یک 

 درصدی ارزش معامالت کشاورزی ٠٠١درصدی مقدار و  ١٠رشد / میلیون تن در بورس کاال

به کشاورزی اختصاص داشت به دستاوردهایی  مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در جریان نشستی خبری که عمده مباحث آن

درصد در شش ماهه نخست  ٠٠١درصد و  ١٠نظیر جهش مقدار و ارزش معامالت در تابلو معامالت محصوالت کشاورزی به ترتیب 

 .امسال نسبت به پارسال و سایر رویدادهای رخ داده یا در دستور کار آینده اشاره کرد

در جریان نشستی خبری که عمده مباحث آن به کشاورزی اختصاص داشت به مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران 

 993درصد و  15دستاوردهایی نظیر جهش مقدار و ارزش معامالت در تابلو معامالت محصوالت کشاورزی به ترتیب 

 .کرددرصد در شش ماهه نخست امسال نسبت به پارسال و سایر رویدادهای رخ داده یا در دستور کار آینده اشاره 

کننده در  خبرنگار شرکت ٠٠١نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران امروز در جمع  به گزارش خبرنگار ایانا، حامد سلطانی

زمان  در حوزه معامالت بورس کاال و قیاس آن با مدت ١١اش که بیشتر اختصاص به تحوالت شش ماهه نخست سال  نشست خبری

های پیش رو اختصاص داشت، به رویدادهای رخ داده در این حوزه طی مدت زمان یاد  رنامهمشابه سال گذشته و همچنین اعالم ب

جهش مقدار و ارزش معامالت در تابلو معامالت  -که بارها مدیرعامل بورس کاال نیز به آن بالید-شده پرداخت که گل سرسبد آنها 

ی از رونق محسوس و ملموس رینگ کشاورزی در تاالر درصد افزایش بود که حاک ٠٠١درصد و  ١٠محصوالت کشاورزی به ترتیب 

 .معامالت بورس کاال داشت

 درصد 33گذاری دو ساله افزایش سهم معامالت کشاورزی در بورس ایران به  هدف

البته در ادامه این نشست، وی خبر داد که معامالت کشاورزی بورس کاال به همین تحوالت بسنده نخواهد شد و با توجه به حضور و 

های ویژه محمدی، مدیرعامل جدید سازمان بورس که توجه و تأکید ویژه بر افزایش معامالت محصوالت کشاورزی و  حمایت

درصدی معامالت کشاورزی از کل معامالت  ١١پتروشیمی در بورس کاال دارد، برای ظرف زمانی دو سال آینده، رسیدن به سهم 

شده در رینگ کشاورزی طی شش ماهه  ا بیان اینکه حجم محصوالت معاملهنژاد ب سلطانی.گذاری شده است بورس ایران هدف

 ٠٠١درصدی مقدار و  ١٠این میزان معامله حاکی از رشد : هزار تن بوده است، خاطرنشان کرد ١٠١یک میلیون و  ١١نخست سال 

 .بوده است ١٨درصدی ارزش معامالت نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

 ان گواهی سپرده برای محصوالت کشاورزیمیلیارد توم 3333صدور 

 ١١هایی کاالیی در شش ماه نخست سال  شده گروه مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه به لحاظ آمار تأمین مالی انجام

ه است، درصد سهم کل ارزش تأمین مالی را بر عهده داشت ٨١میلیارد تومان  ٠١١هزار و  محصوالت صنعتی و معدنی با بیش از پنج

میلیارد تومان و  ٤١١هزار و  هزار و سیصد میلیارد تومان و محصوالت پتروشیمی با یک سهم محصوالت کشاورزی را با بیش از سه

، دو و صفر درصد برشمرد ٠٠، ١٠میلیارد تومان به ترتیب  ٠٠میلیارد تومان و بازار فرعی را با  ٠١١های نفتی با  محصوالت فرآورده

صورت گواهی سپرده سکه  سازی معامالت طال که از اسفندماه سال گذشته به زوم تمرکز اصحاب رسانه در فرهنگو در ادامه بر ل

در این : وی درباره معامالت گواهی سپرده کاالیی در شش ماهه نخست امسال نیز اعالم کرد.اندازی شده است، تأکید کرد طال راه
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میلیارد ریال و  ٠١ای به ارزش  هزار تن ذرت دانه میلیارد ریال، یک ٨٤١ش هزار تن جو دامی به ارز ٠٠مقطع زمانی، بیش از 

 .حجم معامالت گواهی سپرده بوده است( درصد ٠٠و  ٠، ٤١به ترتیب )عدد سکه طال  ٠١٠هزار و  هفت

 هزار کشاورز به تناژ یک میلیون تن در بورس کاال 55معامله جو دامی 

در مجموع در : تا دهم مهر ماه جاری نیز گفت ١١از ابتدای سال ( ١١ماده )والت جو دامی نژاد درباره آمار معامالت محص سلطانی

هزار  ١٠نفر کشاورز تحویل گرفته شد که دهم مهر ماه با  ٠٠١هزار و  ٠١هزار تن جو دامی از  ٠٨٨این مقطع زمانی یک میلیون و 

رسیدن فصل پاییز و آغاز برداشت ذرت، معامالت این محصول نیز وی با بیان اینکه با فرا.حساب شده است نفر کشاورز تسویه ٠٠١و 

های فاقد  های برخوردار از انبار مناسب در قالب سیاست گواهی سپرده و در استان شروع شده است، اظهار امیدواری کرد تا در استان

 .است، رونق خوبی تجربه شود وری کشاورزی که بر اساس قانون افزایش بهره ١١انبار مناسب در قالب عرضه مستقیم ماده 

 هزار تن شکر در شش ماهه نخست سال 383هزار تن و معامله  585عرضه 

مدیرعامل بورس کاالی ایران در چارچوب اشاره به اقدامات و نتایج راهبردی عملکرد شرکت بورس کاالی ایران که البته وی تأکید 

ه دستاوردهایی نظیر پیشی گرفتن ارزش معامالت بورس کاالی ایران از سایر ها در تحقق آنها داشت؛ ب ای بر تأثیرگذاری رسانه ویژه

معامالت در تابلو ( درصد ٠٠١)و ارزش ( درصد ١٠) ؛ جهش مقدار (درصد از کل معامالت بازار سرمایه ٨١)های کشور  بورس

هزار کشاورز در قالب  ١١تعلق به هزار تن جو دامی م ١٠١معامالت محصوالت کشاورزی نسبت به دوره مشابه سال قبل؛ معامله 

؛ کمک به ایجاد تعادل در بازار شکر از طریق تسهیل معامالت آن در بورس به شکل تسهیل صدور کد معامالتی برای ١١ماده 

کشاورزی افزایش عرضه از طریق وزارت جهاد کنندگان و پیگیری مشتریان، تسهیل زمینه حضور بنکداران، همکاری نزدیک با عرضه

 .هزار تن شکر در شش ماهه نخست سال جاری شد ١٤١هزار تن و معامله  ١٤١ه کرد که در مورد آخر منجر به عرضه اشار

 15کشاورزی؛ پیشتاز دستاوردهای بورس کاال در شش ماه نخست سال 

الی در قالب اوراق های شرکت بورس کاالی اوراق بهادار به جهش میزان تأمین م نژاد به اقدامات نتایج راهبردی فعالیت سلطانی

نسبت به ( برابر ٠١١)نسبت به دوره مشابه سال قبل؛ جهش در معامالت گواهی سپرده کاالیی ( برابر ١١)سلف موازی استاندارد 

؛ تعامل با سازمان امور مالیاتی در ١١هزار کشاورز در قالب ماده  ١١هزار تن جو دامی متعلق به  ١٠١دوره مشابه سال قبل؛ معامله 

درصدی صدور کد مشتری نسبت به دوره مشابه سال قبل؛  ٠١٠ی برطرف کردن ابهامات مالیاتی گواهی سپرده کاالیی؛ رشد راستا

انبار؛  ١١شده بورس به  انبار جدید و افزایش انبارهای پذیرش ٠٨های کارگزاری؛ پذیرش  مجوز جدید فعالیت به شرکت ٠١١صدور 

های در دست  برنامه.اشاره کرد( WFE)ها  کاالیی و عضویت در فدراسیون جهانی بورس اندازی معامالت آنالین گواهی سپرده راه

های  وی درباره برنامهصورت اوراق سلف ای به اندازی معامالت قراردادهای اختیار معامله ذرت تا عرضه گندم غیریارانه از راه: اقدام

های کارشناسی و عادالنه نیز با اعالم اینکه قرار است سه  قیمتآینده این شرکت جهت توسعه معامالت و شفافیت بیشتر و کشف 

اندازی  راه: صورت اوراق سلف در بورس کاالی ایران عرضه شود، افزود ای شرکت بازرگانی دولتی ایران به میلیون تن گندم غیریارانه

اندازی معامالت  ازی تابلوی مناقصه؛ راهاند روی محصوالتی همچون سکه و ذرت؛ راه( آپشن)معامالت قراردادهای اختیار معامله 

اندازی معامالت تهاتری؛ افزایش ساعات معامالتی بازار قراردادهای آتی؛ اجرای  سازی برای راه ای سلف و همچنین زمینه زنجیره

منظور  هایی به اندازی معامالت اوراق مجوز کاالیی؛ تألیف، ترجمه و انتشار کتاب سیاست قیمت تضمینی درباره ذرت؛ پیگیری راه

های در دستور کار  ازجمله برنامه... های کاالیی و سازی درباره رویکردهای حمایتی از بخش کشاورزی از طریق بورس تبیین و آگاه

 ./شرکت بورس کاال است
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  شفافیت قیمت در بورسشفافیت قیمت در بورس

امروز در کشورما با . آید های بورس اوراق بهادار و بورس کاال به حساب می کشف قیمت و شفافیت آن، یکی از بارزترین مشخصه

شود، بازرگانی  ه عبارتی، بخش خصوصی انجام میبردار یا ب میلیون بهره ٨درصد تولیدات بخش کشاورزی توسط  ١١که  وجود این

 .شود بخش کشاورزی در اغلب موارد دولتی بوده یا به صورت انحصاری توسط گروه یا افراد خاصی مدیریت می

موارد مذکور . شود های دام و طیور، روزانه به وسیله چند شرکت خصوصی، تعیین و به بازار توحید اعالم می قیمت بسیاری از نهاده

که عرضه یا تقاضا دچار نوسان یا اشکال شود، به  موجب نوسانات شدید در بازار شده و در برخی موارد بدون هیچ دلیلی و بدون این

یکی از کارکردهای اصلی بورس، کشف قیمت واقعی براساس عرضه و . آورد صورت محسوسی باال یا پایین می ها را به ناگاه قیمت

تجربه چند روز اخیر در زمینه عرضه ذرت تولید . از نوسانات شدید قیمت و شفاف شدن آن استتقاضا و در نهایت، جلوگیری 

هیچ دلیلی این محصول، دچار نوسانات  شود؛ چراکه تا چندی پیش بی داخلی در بورس نشان داد قیمت واقعی در بورس کشف می

 .تر شد محصول منطقیشدیدی شد، ولی از زمانی که ذرت داخلی در بورس به عرضه درآمد، قیمت 

دولت باید ترتیبی اتخاذ کند . که باید از ظرفیت بورس کاال در شفافیت قیمت وکشف قیمت واقعی بهره برد آن چه مسلم است این

این امر . شود، از کانال بورس کاال وارد چرخه تولید شود های دامی که عمدتا وارداتی بوده و توسط افراد خاصی وارد می تا نهاده

کند تا فعاالن بازار این محصول را شناسایی کند و به افزایش درآمد دولت از طریق دریافت  بر این که به دولت کمک می هعالو

دهد که قیمت واقعی را براساس عرضه و تقاضا  کننده نهایی نیز این اطمینان را می شود، به مصرف مالیات قانونی و منطقی منجر می

ریزی برای تولید را به  بر رفع نگرانی، برنامه. ر واقعی محصوالت و میزان موجودی آن آگاه شودبه دست آورده و همچنین از آما

مندی از این  برای بهره.تواند انحصار را شکسته و در زمینه عرضه، رقابت ایجاد کند در ضمن این بازار می. دهد درستی انجام می

رسد؛ چرا که تابلوی بورس که نماد  زی به این بازار ضروری به نظر میهای بخش کشاور کارکرد بورس، سوق دادن مزایده و مناقصه

های  هایی که امروز در زمینه خرید و فروش مفسده. آید، بهترین محل برای انجام مزایده و مناقصه است شفافیت به حساب می

  .دولتی وجود دارد بر هیچ کس پوشیده نیست

. کنندگان هستند شود که در این زمینه متضرر واقعی تولید ت به افراد خاصی واگذار میامروز بسیاری از معامالت دولتی در قالب ران

بر آن  این امر عالوه. های دولتی در بورس فراهم کند دولت و سازمان برنامه باید زمینه را برای ورود و انجام تمامی مزایده و مناقصه

الت مورد نیاز خود را به قیمت واقعی و بدون مفسده خریداری کند یا کند تا در سایه رقابت در بازار، محصو که به دولت کمک می

کند تا از این موهبت سود ببرند؛ چون تنها  کنندگان نیز کمک می محصوالت خود را به قیمت واقعی به فروش برساند، به تولید

 .تواند محصول خود را با قیمت مناسب عرضه کند کننده واقعی می تولید
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۹۳: تاریخ

  نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی کاهش می یابد؟نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی کاهش می یابد؟

به اثر بخشی بخش کشاورزی در رشداقتصادی الزم است با توجه : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .که افزایش تسهیالت و کاهش نرخ سود بانکی درحد توان دولت اعمال شود

 تجارت و کشاورزیصنعت، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  عبدالمهدی بخشنده 

چندی پیش در جلسه شورای پول : در خصوص نرخ تسهیالت بخش کشاورزی اظهار داشتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه 

 .درصد کاهش یافت ٠١واعتبار نرخ تسهیالت بخش کشاورزی به 

 .که این نرخ باز هم کاهش یابد ید در بخش کشاورزی، کشاورزان و تولیدکنندگان انتظار دارند با توجه به ویژگی های تول: وی افزود

امیدواریم تا پایان سال سرمایه بانک کشاورزی  :بخشنده با اشاره به کمک دولت در افزایش سرمایه بانک کشاورزی نیز بیان کرد

 .و خدمات دهی به تولیدکنندگان این بخش افزایش یابد حداقل تا دوبرابر افزایش یابد تا از این طریق تسهیالت دهی

درصد کمتر از  ١متوسط نرخ تسهیالت بخش کشاورزی  معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه  

 .ی هستندکشاورزان مستحق افزایش تسهیالت با نرخ های مناسب تر از نرخ های فعل  :سایر بخش ها است، تصریح کرد

 میلیارد تومانی کشت پاییزه به فعاالن 953تخصیص اعتبار   

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در   همچنین عبدالکریم رضوی رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی

سود تسهیالت و : گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی بخش کشاورزی در گفتگو خبرنگار 

 .درصد است ٨اعتبارات بخش کشاورزی صندوق حمایت برای سهامداران و تعاونی ها 

های کشت پاییزه بخش کشاورزی اعم از کود، بذر و سم تدارک  میلیارد تومان برای تامین نهاده ٠٠١اعتباراتی بالغ بر : وی افزود

 .درصد در اختیار سهامداران بخش قرار می گیرد ٨دیده شده که با سود 

که برای سال زراعی آینده  و می توان گفت  میلیارد تومان بوده  ٠١١این اعتبار برای کشت پاییزه سال گذشته : رضوی ادامه داد 

 .تالش هایی صورت می گیرد برای افزایش تسهیالت بخش از ردیف های ملی و استانی  همانند سال های گذشته
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 اقتصاد کالن

 ایرنا ۷97۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

میلیارد دالر محصوالت میلیارد دالر محصوالت   6565تولید تولید //ماهه امسالماهه امسال  55میلیون دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در میلیون دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در   113113بهبود بهبود 

    1919کشاورزی در سالکشاورزی در سال
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه تراز تجاری بخش کشاورزی در دولت یازدهم همچنان رو به بهبود  -ایرنا -تهران

میلیون دالر فضای تجاری در بخش کشاورزری بهبود یافته  ٠٠١اهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، نزدیک به م ٠در : است، گفت

در محل سالن ( مهر ٠٨)در آیین روز ملی دامپزشکی( چهارشنبه)امروز« علی اکبر مهرفرد»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،  .است

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی شامل محصوالت باغی، زراعی، دام،  ٠٠١حدود  پارسال: همایش های صدا و سیما، افزود

: درصد اعالم کرد و اظهارداشت ١.٠وی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را .میلیارد دالر تولید شد ٠٠شیالت و آبزیان به ارزش 

ین مقام مسئول در امور بازرگانی وزارت جهاد ا .درصد بوده است ١.٨در سه ماه نخست امسال نیز رشد اقتصادی بخش کشاورزی 

دهم  ١.٨میلیارد دالر بود که این رقم پارسال به منفی  ٤.٠منفی  ٠١١٠تراز تجاری بخش کشاورزی در سال : کشاورزی یادآور شد

یارد دالر در واردات میلیارد دالر منفی است بنابراین ما حدود پنج میل ٠.١میلیارد دالر کاهش یافته و در سال جاری تاکنون حدود 

وی با بیان اینکه کشور دارای پتانسیل های زیادی در بخش .صرفه جویی ارزی داشته ایم و صادراتمان نیز اندکی افزایش یافته است

اکنون بزرگترین محدودیت ما مساله آب است بنابراین سیاست وزارت جهاد کشاورزی براین مبناست که : کشاورزی است، افزود

به گفته قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور  .به فضای بسته و گلخانه ها منتقل شود« آب بر»از محصوالت  تولید بخشی

بازرگانی، امروزه دنیا و همچنین کشورمان در حال گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادی است؛ البته 

وی با بیان اینکه با تالش های انجام شده، پنج گروه محصول .انجام استکشاورزی مدرن نیز به کشورمان منتقل شده و در حال 

در بخش تولید مرغ و تخم مرغ پتانسیل های : دامی از جمله مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت قرمز و آبزیان، تجاری شده اند، افزود

مهرفرد، صادرات گوشت مرغ  .رف استهزار تن بیش از مص ١١١زیادی وجود دارد به طوری که پتانسیل تولید ما در این زمینه 

وی با  .باید به سمتی گام برداریم که تولید ما براساس سفارش بازارهای هدف باشد: هزار تن اعالم کرد و افزود ٠١سال گذشته را 

در : اشتبیان اینکه در بخش آبزیان نیز سالیانه حدود یک میلیون تن تولید صید و آبزی پروری در کشور انجام می شود، اظهارد

  .بخش گوشت و فراورده های آن نیز تولید به طور کامل متعادل است و مشکلی در این زمینه نداریم

 ساله ٠١درصدی روغن در افق  ٠١برنامه تولید  **

 درصد نیاز روغن کشور از طریق واردات تامین می شود، پیش ١١قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با بیان اینکه 

 .درصد نیاز روغن خوراکی کشور در داخل تامین شود ٠١ساله،  ٠١در افق  :بینی کرد

 مرکز آبزی به روسیه  ٠١صادرات چهار کارخانه لبنی و بیش از  **

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم را افزایش روابط اقتصادی با روسیه دانست 

روسیه استانداردهای بهداشتی سختگیرانه ای دارد و خوشبختانه در این زمینه با دامپزشکی ایران به توافق هایی دست : گفت و

اکنون چهار کارخانه لبنی مجوز صادرات فرآورده های خود را به کشور روسیه دریافت کرده اند : مهرفرد اضافه کرد .یافته است

مرکز اجازه صادرات  ٠١به شدت تعرفه های واردات از ایران را کاهش داده و اکنون بیش از  ضمن اینکه در بخش آبزیان، روسیه

 .آبزیان را به این کشور دارند

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١٠٠١١/ 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

ای در بورس ناچیز ای در بورس ناچیز   معامله گندم غیریارانهمعامله گندم غیریارانه/ / پشتی استپشتی است  ای با اوراق سلف در بورس الکای با اوراق سلف در بورس الک  غیریارانهغیریارانهعرضه گندم عرضه گندم 

  بودبود

سازی با اوراق سلف در بورس انجام  های مواد غذایی و ماکارونی ای برای عرضه به کارخانه بار گندم غیریارانه امسال برای نخستین

 .ود، رقم قابل توجهی مورد معامله قرار نگرفتشود، اما متأسفانه با وجود سه مرتبه عرضه محد می

سازی با اوراق سلف در  های مواد غذایی و ماکارونی ای برای عرضه به کارخانه بار گندم غیریارانه امسال برای نخستین

 .شود، اما متأسفانه با وجود سه مرتبه عرضه محدود، رقم قابل توجهی مورد معامله قرار نگرفت بورس انجام می

صورت اوراق سلف در  ای به وگو با خبرنگار ایانا درباره عرضه گندم غیریارانه توسعه بازار مستقیم بورس کاال امروز در گفتمدیر 

کند که امسال برای  شرکت بازرگانی دولتی ایران هرساله اقدام به خرید گندم از کشاورزان با قیمت تضمینی می: بورس کاال گفت

 .تومان تعیین شد ١١١هزار و  تومان و گندم دروم یک ٠٠١هزار و  گندم معمولی قیمت یک

شود و بخشی از گندم  تومان برای مصارف نانوایی عرضه می ٠١١شده با قیمت  های خریداری گندم: علیرضا ناصرپور افزود

 .شود ازی فروخته میس های مواد غذایی و ماکارونی ای است به کارخانه تومان که قیمت غیریارانه ١١١شده نیز با قیمت  خریداری

شود که امسال بخشی از آن طی دو  های فوق در نظر گرفته می ساالنه حدود سه میلیون تن گندم برای کارخانه: وی خاطرنشان کرد

عالوه بر آن در راستای تأمین مالی وجوه گندمکاران، اوراق عرضه : ناصرپور ادامه داد.مرحله در بورس با اوراق سلف عرضه شد

بار است که امسال  عرضه گندم با اوراق سلف برای نخستین: وی تصریح کرد.آوری شد تومان جمع ٠١١که دوهزار و  فروخته شد

 .اجرایی شد، اما عرضه زیادی به بورس انجام نشده است

 ای در سه مرحله عرضه شد عرضه گندم غیریارانه

ه عرضه گندم خوراکی به بورس انجام شده و ادامه آن منوط تاکنون در سه مرحل: مدیر توسعه بازار مستقیم بورس کاال یادآور شد

 .به تصمیم شرکت بازرگانی دولتی است

 .البته تاکنون رقم قابل توجهی از این نوع گندم عرضه نشده است و دلیل آن هنوز مشخص نیست: ناصرپور تأکید کرد

شود و عالوه بر آن دریافت  ث رضایت خریداران میورود محصوالت کشاورزی در بورس عالوه بر کشف قیمت، باع: وی اظهار داشت

 .تر خواهد بود شده سریع مبلغ محصول فروخته

رود که تمامی  گونه که روش ارائه ذرت و جو در سال گذشته با قیمت تضمینی موفق بود، امید می همان: ناصرپور همچنین گفت

 .ترتیب و از طریق بورس عرضه شود محصوالت بدین

ماند که باید از سوی دولت پرداخت شود و مابقی آن سریعاً به  التفاوت باقی می در روش قیمت تضمینی تنها مابه: ودوی در پایان افز

 ./رسد دست فروشنده می

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠٨D/%٤%B١%D٤%B٠%D٤% 
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 بع طبیعیاقلیم و منا
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۱ : تاریخ

  دهد دهد   فارس از شرایط جوی کشور گزارش میفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
شنبه و جمعه هفته جاری  افزایش دما در اغلب شهرها روزهای پنج/  ها برخی استان  گرفتگی معابر در احتمال وقوع سیالب و آب

همچنین برخی مناطق استان فارس را نیز فرا شود،  بلوچستان، کرمان و هرمزگان تشدید می و  های جوی در سیستان ناپایداری

  .گرفتگی معابر عمومی در مناطق مذکور وجود دارد گیرد که احتمال وقوع سیالب و آب می

روز آینده  ١ یابی هواشناسی در های پیش ها و نقشه ، براساس تحلیل آخرین دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود بینی می جوی نسبتاً پایدار در اغلب مناطق کشور پیش

و کرمان در بعد از ظهر رشد ابرهای جوششی، رگبار باران، گاهی با   امروز در جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان

جاری ناپایداری در این مناطق تشدید  شود؛ روزهای پنج شنبه و جمعه هفته بینی می پیش  رعد و برق و وزش باد شدید موقت

گرفتگی معابر عمومی،  با توجه به احتمال وقوع سیالب و آب  گیرد و شود و برخی مناطق شرق و جنوب فارس را نیز فرا می می

 .مردم انجام شود شود جهت جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، اقدامات الزم جهت اطالع رسانی به  توصیه می

 .اوایل هفته آینده افزایش نسبی دما در اغلب نقاط کشور به مورد سواحل شمالی خواهیم داشت از امروز تا

 ٠٤و  ٠٤روز آینده در تهران  ٠شود؛ بیشینه و کمینه دما طی  بینی می روز آینده صاف تا کمی ابری پیش ٠آسمان تهران طی 

درجه سردترین شهر کشور  ٠ر کشور و شهرکرد با کمینه دمای ترین شه درجه گرم ١١فردا اهواز با بیشینه دمای .درجه خواهد بود

متر بود که نسبت به مدت  میلی ٠١١.١شهریورماه امسال  ٠٨میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .خواهد بود

 .مشابه سال قبل افزایش داشت

 .کنندخبرنامه هفتگی کشاورزی را از اینجا مشاهده توانند  کاربران همچنین می

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www://ht t p٠١١١١٠٠٨١١٠٠١٠ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  دهددهد  میمیفارس از شرایط جوی کشور گزارش فارس از شرایط جوی کشور گزارش 
شنبه تا پایان هفته جاری افزایش  روز آینده صاف است روز سه ٠آسمان تهران / افزایش نسبی دما در اغلب نقاط کشور از فردا 

  .شود بینی می نسبی دما برای اغلب نقاط کشور به ویژه سواحل شمالی پیش

شنبه و  روزهای سههای پیشیابی و هواشناسی،  ، براساس اطالعات آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

چهارشنبه هفته جاری با حرکت سامانه بارشی به سمت شرق کشور در برخی نقاط شمال شرق بارش پراکنده، گاهی رعدوبرق و 

روز آینده نیز در ساعات بعدازظهر رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک  ٠در .وزش باد رخ خواهد داد

 .سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان دور از انتظار نیستدر شرق هرمزگان، 

 .های جنوب غرب و جنوب ادامه دارد که از غلظت آن تا بعدازظهر کاسته خواهد شد امروز دوشنبه گردوخاک در استان

 .شود بینی می شنبه تا پایان هفته جاری افزایش نسبی دما برای اغلب نقاط کشور به ویژه سواحل شمالی پیش روز سه

 .شود که این شرایط روز چهارشنبه نیز حاکم است بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود ٠٠و  ٠٠بیشینه و کمینه دما فردا در تهران 

رجه زیر صفر سردترین شهر ترین شهرهای کشور و شهرکرد با دمای یک د درجه گرم ١٠فردا اهواز و بندرعباس با بیشینه دمای 

 .کشور خواهد بود

 .مشاهده کنندتوانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا  میکاربران همچنین 

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www://ht t p٠١١١١٠٠٠١١٠٠٠٤ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

در در نظام حق آبه نظام حق آبه / / هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سالهزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال  9393تغییر کاربری تغییر کاربری //طرح تنفس جنگل پیگیری شودطرح تنفس جنگل پیگیری شود

  ضرورت اصالح چرخه معیوب اقتصاد و مدیریت روستا در کشورضرورت اصالح چرخه معیوب اقتصاد و مدیریت روستا در کشور//کشور به هم ریخته شده استکشور به هم ریخته شده است

به نظر می رسد خشکسالی عمیقی در پیش رو داشته باشیم از این رو باید در خصوص مصرف بی رویه آب نیز بررسی ها صورت  

ز فرصت الیحه برنامه ششم استفاده و راهکارهای بگیرد، از این رو با توجه به تخصص های مختلف در این کمیسیون می توان ا

 .مناسب ارائه کرد

کمیسیون کشاورزی طرح را از مسیر  :رئیس مجلس با اشاره به اینکه دولت در طرح تنفس جنگل، کاری پیش نخواهد برد، گفت

 ٠٠یکشنبه )اسالمی، امروز به گزارش ایانا از خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس شورای .مجلس جهت اجرای قطعی دنبال کند

در نشستی با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اظهارات رئیس و اعضای ( مهرماه

سوال نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت برنج بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه در : این کمیسیون گفت

 .این موضوع باید پرداخته شود در دستور بررسی صحن علنی قرار خواهد گرفت شرایط فعلی به

به نظر می رسد در مدت اخیر وضعیت برنجکاران نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده اما به : رئیس مجلس شورای اسالمی افزود

 .لحاظ قیمت برنج با توجه به توزیع برنج های وارداتی نگرانی ها همچنان وجود دارد

براساس پیگیری ها از وزارت نیرو اعالم شده که سند ملی آب تهیه شده است از این رو این : ی در خصوص بحران آب گفتو

اقدامات باید بررسی شود از این رو می توان از وزیر نیرو نیز در کمیسیون دعوت شود تا عالوه بر شفاف سازی سند ملی آب، بر 

 .ند تاکیدات مطرح شودانجام کارهای تحقیقاتی پیرامون این س

به نظر می رسد خشکسالی عمیقی در پیش رو داشته : الریجانی با یادآوری اینکه خشکسالی فعلی، خشکسالی موسمی نیست گفت

باشیم از این رو باید در خصوص مصرف بی رویه آب نیز بررسی ها صورت بگیرد، از این رو با توجه به تخصص های مختلف در این 

 .ن از فرصت الیحه برنامه ششم استفاده و راهکارهای مناسب ارائه شودکمیسیون می توا

در فرصت بررسی الیحه برنامه ششم توسعه راهکارهایی چون تصفیه فاضالب، اصالح امور : رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد

زی بررسی شود همچنین به کشت بهینه سازی آب از نظر سیستم های آبیاری تحت فشار، برای افزایش تولیدات بخش کشاور

 .ها توجه شود  راهکارهایی چون سیستم های آبخیزداری جهت افزایش سرمایه گذاری

در بخشی از این استان با کنترل و مدیریت آب جنگل کاری : وی جنگل کاری های وسیع در استان فارس را یادآور شد و گفت

در حقیقت اصالح الگوی کشت از . ور نیز می توان استفاده کردهای وسیعی انجام شده که از این تجربه در سایر مناطق کش

مهمترین اقداماتی است که باید در دستور قرار گیرد همچنین ترویج سیستم های گلخانه ای در مناطقی که صرفه اقتصادی داشته 

 .باشد می تواند به بخش کشاورزی کمک کند

 کشور ضرورت اصالح چرخه معیوب اقتصاد و مدیریت روستا در  

متأسفانه با تامین بسیاری از : الریجانی ضمن تأکید بر اصالح چرخه معیوب اقتصادی روستا و ساماندهی مدیریت روستا گفت

امکانات در روستا همچنان شاهد افزایش مهاجرت از روستا به شهرها است از این رو باید چرخه اقتصادی روستا که دارای اشکاالت 

 .که روستاها با تقویت ظرفیت های دامداری و کشاورزی نمی توانند جوانان را در خود نگه دارنداساسی است اصالح شود چرا 
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در برخی از مناطق با وجود منابع آبی فراوان نیز شاهد افزایش مهاجرت از روستا به شهرها هستیم بنابراین مدیریت : وی ادامه داد

توجه به تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر مدیریت روستاها، می روستاها نباید همانند مدیریت شهرها باشد در واقع با 

 .توان اصالحاتی را انجام داد؛ این اصالحات تحوالتی را در روستا ایجاد خواهد کرد

 انتقاد از مشوق های صادراتی نامناسب در کشور  

وبی برای صادرات در اطراف کشورمان وجود بازارهای خ: رئیس مجلس شورای اسالمی به مشکالت بخش صادرات اشاره کرد و گفت

محصوالت مناسب و خوبی نیز در کشور تولید می شود اما اشکال در بسته بندی ها و عدم تقویت تجار سبب شده تا در این . دارد

 .بخش با ضعف و مشکل روبرو شویم در واقع باید مشوق های صادراتی پایدار ایجاد شود

این مشوق ها سبب شده صادرات پایدار و تقویت نشود در : های صادراتی نامناسب در کشور گفتالریجانی ضمن انتقاد از مشوق 

این زمینه نیز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس باید با ارائه راهکارهایی در الیحه برنامه ششم تکلیف هایی را برای 

 .دولت مشخص کند

 دنبال شودطرح تنفس جنگل باید از مسیر مجلس پیگیری و 

یکی از مسائل مهم در حوزه : وی به مشکالت حوزه محیط زیست و با انتقاد از بی توجهی به نابودی جنگل های کشور گفت

متخصصین حوزه محیط زیست نیز بارها به بنده تاکید داشتند تا با . مشکالت محیط زیست از بین رفتن جنگل های کشور است

 .جنگل و نابودی درختان آن جلوگیری شودایجاد دوره تنفس از بهره برداری 

این آمار بسیار تاسف بار است چرا که ما خود : الریجانی با یادآوری نابودی صدهزار هکتار از جنگل های کشور در سال، تصریح کرد

تنفس جنگل  از این رو با توجه به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد دوره .در کشور با کمبود جنگل مواجه هستیم

ها، باید این موضوع را از مسیر مجلس جهت اجرای قطعی دنبال کنید، دولت کاری را پیش نخواهد برد کمیسیون کشاورزی دنبال 

 .تعیین تکلیف این موضوع باشد

 زباله نوعی طالی کثیف محسوب می شود که در بسیاری: رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص وضعیت زباله ها در کشور،گفت

از کشورها مورد استفاده مجدد قرار می گیرد، در واقع با توجه به مشکالت پیش آمده در این زمینه راهکارهای مشخصی باید ارائه 

 راهکارهای بهبود وضعیت تاالب های کشور بررسی شود  .شود

کشور باید بررسی و ارائه شود در راهکارهای بهبود وضعیت تاالب های : وی به خشکی تاالب های کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد

الیحه برنامه ششم توسعه نیز در این زمینه باید پیشنهاداتی ارائه شود در واقع کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 

ه چند بند روشن برای رفع مشکالت کشاورزی جمع بندی و برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه ارائ

این گزارش در این کمیسیون : الریجانی با یادآوری گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص محصوالت تراریخته، گفت.کند

باید بررسی شود چرا که براساس تحقیقات انجام گرفته محصوالت تراریخته از جنبه های مثبت و منفی برخوردار است و در برخی 

 .د بنابراین با دید علمی باید به این محصوالت نگاه شودکشورها نیز مورد استفاده قرار می گیر

در الیحه برنامه ششم توسعه سهم کشاورزان از : رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص تسهیالت حوزه کشاورزی یادآور شد

 .تسهیالت بانکی باید مشخص شود و در این زمینه دولت نیز باید مکلف به اجرا شود

 میلیارد متر مکعب رسید ٤٤صال کشور به حجم آب قابل استح: شاعری
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علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این جلسه در توضیح گزارش اقدامات 

میلیون هکتار مساحت کشور است که از این میزان  ٠٠٨: این کمیسیون در ماه های اخیر و وضعیت بخش کشاورزی کشور گفت

 .د این مساحت در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست متمرکز شده استدرص ١١

میلیون  ١١میلیون هکتار جنگل،  ٠٨میلیون هکتار مرتع،  ١١: نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی افزود

نین براساس آخرین آمار وزارت جهاد میلیون هکتار مساحت اراضی کشاورزی است همچ ٠٤هکتار مساحت بیابان های کشور و 

 .میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال در کشور داریم ٤٤کشاورزی و نیرو 

درصد تولید ناخالص ملی،  ٠٠میلیون تن تولیدات محصوالت کشاورزی است که سهم بخش کشاورزی  ٠٠١در کشور : وی ادامه داد

 ١اما سهم بعدی ما از بخش سرمایه گذاری کشور حدود . کار است درصد در کسب و ١٨درصد در ایجاد اشتغال مستقیم،  ٠٠

 .درصد در بخش صنعت و خدمات سرمایه گذاری صورت می گیرد ١١درصد است یعنی 

در سال جاری : شاعری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از رشد زودبازده و موثر برخوردار است، یادآور شد

میلیون تنی مرکبات نشان دهنده اقدامات موثر کشاورزان با توجه به اهداف اقتصاد  ٨١رید گندم و تولید درصدی خ ٨١افزایش 

در الیحه برنامه ششم توسعه برای حل مشکالت بحران آب و محیط : این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد.مقاومتی است

از مشکالت مربوط به این حوزه است در واقع مطالعات اخیر نشان  زیست کشور پیشنهاداتی ارائه شده است خشکی تاالب ها نیز

 .می دهد بخش اعظمی از ریزگردها به دلیل خشکی تاالب های داخلی کشور است

 فلج شدن تولیدات کشاورزی به دلیل عدم شناخت بازار هدف و صنعت صادرات 

بازار دچار تالطم شده است شناخت بازار هدف و صنعت صادرات فلج و در این بخش : وی با یادآوری مشکالت حوزه صادرات گفت

صادرات در واقع سبب شده کشاورزی در بخش بازرگانی فلج شود چرا که تمرکز فعالیت ها در این مسائل نیست متاسفانه تا کنون 

 .میلیارد تومان از مطالبات مردم در بخش کشاورزی پرداخت نشده است ١١١هزار و  ٠١

هزار صنعت آالینده در کشور منشأ  ١: ی هوا به عنوان یکی از مسائل محیط زیست اشاره کرد و گفتشاعری به معضل آلودگ

میلیون موتورسیکلت دودزا و تخریب اراضی  ٠میلیون خودرو غیر استاندارد و  ١آلودگی هوا شناخته شده همچنین وجود بیش از 

 .کشاورزی نیز از دالیل افزایش آلودگی هوا است

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال ٠١ تغییر کاربری

تخریب : هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال گفت ٠١رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با یادآوری تغییر کاربری 

 .هزار مترمکعب از جنگل های شمال کشور از مشکالت این حوزه است ١١١جنگل ها و کاهش مساحت جنگل ها و کاسته شدن 

: نفر از حافظان منابع طبیعی گفت ٠٨نفر از محیط بانان و  ٠٠١ی با یادآوری مشکالت محصوالت تراریخته و کشته شدن و

متاسفانه در بخش کشاورزی سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته است از این رو در بندهای پیشنهادی این کمیسیون به کمیسیون 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس .ه پرداخته شده استتلفیق به بخش های مذکور و چالش های این حوز

در خصوص مشوق های صادراتی حمایت از روستاییان، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، تصفیه فاضالب ها، آبرسانی : افزود

ی پیشنهاداتی به کمیسیون تلفیق به روستاها و مناطق عشایر نشین، استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی برای بخش کشاورز

 .اشاره شده است

 اولویت سازمان برنامه و بودجه بخش کشاورزی نیست: محمودزاده
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عدم توزیع : جالل محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز با یادآوری مشکالت حوزه کشاورزی گفت

ر این بخش شده متاسفانه اولویت سازمان برنامه و بودجه بهبود وضعیت کشاورزان عادالنه اعتبارات استانی نیز سبب ایجاد مشکل د

 .و ارائه تسهیالت بانکی به آنها نیست از این رو عدم توسعه کشاورزی و روستایی سبب افزایش مهاجرت ها به شهرها شده است

 ضرورت اصالح وضعیت ثبت مالکیت اراضی کشاورزی: بختیاری

ثبت مالکیت ها : هیأت رئیسه این کمیسیون با یادآوری معضالت ثبت مالکیت اراضی کشاورزی گفت علی بختیار دیگر عضو

براساس قوانین پیش از انقالب انجام می گیرد از این رو مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است در گذشته مساحت این اراضی با 

 .شکل مواجه کرده استکیلومتر ماشین تعیین شده از این رو امروزه مالکیت ها را با م

محدودیت در حفر چاه های آب و استفاده از آنها سبب بروز مشکالتی چون کم آبی شده است همچنین موانعی به : بختیار افزود

 .دلیل قوانین قدیمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد که باید اصالح یا حذف شود

 ه استنظام حق آبه در کشور به هم ریخته شد: اکبری

نظام حق آبه در کشور به هم ریخته شده و  :علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس نیز به بحران جدی آب اشاره کرد و گفت

نظارت جامع و کالنی هم بر مدیریت منابع آبی وجود ندارد همچنین تولید در بخش کشاورزی از حاشیه امن پایینی برخوردار 

 .است

 های تولید در بخش کشاورزی در حال نابودی استزیرساخت : نیکزادی پناه

سوء مدیریت سبب شده : حبیب اله نیکزادی پناه نیز با تاکید بر اینکه در زمینه کشاورزی دارای ثروت غنی هستیم، گفت

و آب تولیدکنندگان در بخش کشاورزی از منفعتی برخوردار نشوند متاسفانه تمام زیرساخت های تولید در بخش کشاورزی، زمین 

 .در حال نابودی است اما با مدیریت صحیح می توان آن را جبران کرد

هزار حلقه چاه ممنوعه در کشور وجود دارد که تنها در جنوب  ١١١: این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یادآور شد

بانکی برای پرداخت سهم تسهیالت هزار حلقه چاه ممنوعه است با ساماندهی این مسائل و بهبود سیاست های غلط  ٤کرمان 

 .کشاورزان و بیمه محصوالت کشاورزی مشکالت را می توان مرتفع ساخت

 تاکید بر انجام مطالعات پژوهشی در حوزه کشاورزی: داوودی

یوسف داودی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه 

بزرگترین مشکل ما عدم وجود سند پژوهشی : زی، دام و طیور و در زمینه های بیماری های مرتبط با این بخش گفتکشاور

مشخص در این زمینه است همچنین برای مقابله با بحران آب باید از روش هایی که در کشورهای پیشرفته انجام می گیرد استفاده 

 .برخالف کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد شود متاسفانه در ایران در حال حاضر روش هایی

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١٠D/%٤%B٠%D٤% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

تاکید بر ضرورت مطالعه همه تاکید بر ضرورت مطالعه همه / / در شورای عالی آبدر شورای عالی آب  1919--1515تحلیل بارش و دمای هوای کشور در سال زراعی تحلیل بارش و دمای هوای کشور در سال زراعی 

  جانبه منابع آب کارستی کشورجانبه منابع آب کارستی کشور

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از مطالعات صورت گرفته در خصوص 

اطر این مطالعات قدردانی و بر لزوم تکمیل منابع آب کارستی کشور، از وزارت نیرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به خ

 .آن تاکید کرد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی آب با اشاره به گزارش ارائه شده از مطالعات 

ات معدنی به خاطر این مطالعات صورت گرفته در خصوص منابع آب کارستی کشور، از وزارت نیرو و سازمان زمین شناسی و اکتشاف

 .قدردانی و بر لزوم تکمیل آن تاکید کرد

باید مطالعات و بررسی ها به صورت دقیق و همه جانبه انجام شود و ابعاد و جوانب مختلف : معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت

 .درباره امکان برداشت از منابع آب کارستی کشور مدنظر قرار گیرد

کیل کارگروهی با عضویت وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وی خواستار تش

سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های ذی ربط شد تا ابعاد و زوایای مختلف در خصوص امکان برداشت از این منابع را 

، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس سازمان زمین در این جلسه که وزرای نیرو.مورد بررسی قرار دهند

شناسی و اکتشافات معدنی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس سازمان هواشناسی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از 

شد و اقدامات انجام شده و مطالعات صورت گرفته درخصوص منابع آب کارستی کشور از سوی رییس سازمان زمین شناسی ارائه 

 .برنامه های آتی این سازمان درخصوص منابع آب کارستی تشریح شد

در این جلسه رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز گزارشی از پژوهش ها و مطالعات این وزارتخانه درباره منابع آب کارستی 

ارست کشور از مراکز زیر مجموعه وزارت نیرو است که تاکنون مرکز ملی مطالعات و تحقیقات ک: در سطح کشور ارائه کرد و گفت

 .مطالعات و اقدامات گسترده ای در حوزه منابع آب کارستی کشور انجام داده است

گفتنی است منابع آب کارستی بخشی از آب باران است که از طریق نفوذ ثقلی آب به داخل سنگ های عمدتاً آهکی و دارای درز و 

 .جریان می یابد، گفته می شود شکاف وارد شده و

پرداخت و  ١١- ١٨در ابتدای این نشست نیز رییس سازمان هواشناسی کشور به تحلیل بارش و دمای هوای کشور در سال زراعی 

  .گزارشی از پیش بینی بارش و دما برای سه ماهه آینده کشور ارائه کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  ......می آیدمی آید« « النینوالنینو»»رفت ، رفت ، « « نینونینو  الال

دهد، زیرا ما با منطقه وقوع فاصله زیادی داریم و حتی ممکن است این پدیده با تأخیر یک فصل  النینو با تأخیر در ایران رخ می

نینو مطرح بود که بخش شرقی  سال گذشته هم موضوع ال.  نینو است النینو درواقع حالت برعکس ال.دیگر رخ دهددرمناطق 

  .تر ازحد معمول شد م هزارکیلومتر مربع گر ٠١اقیانوس آرام از سواحل شرقی استرالیا تا سواحل غربی آمریکا به وسعت 

سال   شناسی آمریکا در آستانه ورود به نیمه سرد ست که مرکز اقیانوساین خالصه خبری ا. پاییز و زمستان خشک در راه است 

سال گذشته و افزایش چشمگیر بارندگی، امسال پدیده  در « نینو ال»شود بعد از وقوع  بینی می بنابراین پیش. منتشر کرده است

بارش شروع  بی جدید در ایران خشک و بیسال آ  دهد که این موضوع درحالی رخ می. بارش را به دنبال بیاورد سالی کم« النینو»

حوضه آبریز اصلی  ٠حوضه از  ١، ١١-١٠سال آبی   براساس گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران در نخستین هفته .شده است

 باره به ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو دراین هدایت فهمی؛ معاون مدیرکل دفتر برنامه. اند کشور بدون بارش گزارش شده

زمین را  نینو سایر نقاط کره شمالی گزارش شده، اما این پدیده جوی مانند ال گرچه النینو در آمریکای: دهد توضیح می« شهروند»

  .بینی کرده است بارشی را پیش سال کم  دهد و وزارت نیرو هم برای امسال تأثیر قرار می تحت

های ناگهانی زیادی در سراسر نقاط جهان رخ  ها و بارش مواجه بودیم و سیالب« ترسالی»نینو با پدیده  در پدیده ال: دهد او ادامه می

هایی که در اغلب  میزان بارش ٠١٠٠و  ٠١٠١داد که ایران نیز از این وضع مستثنی نبود و چنانکه شاهد بودیم، در زمستان و بهار 

های ناگهانی درکشور به  عالوه براین، سیالب. االتر بودگیری شده بود، درحد میانگین کشوری و ب های ثبت بارش کشور اندازه ایستگاه

که این موضوع برای کشور خشکسال ایران اهمیت  فهمی با تأکید بر این. نینو بود وقوع پیوست که مطابق با تعریف پدیده ال

رشناسی با سازمان های کا های وزارت نیرو که بعد از نشست بینی مطابق با پیش: گفت «شهروند»کند، به  دوچندانی پیدا می

ها نسبت به میانگین بلندمدت وجود  درصدی بارندگی ٠١رو احتمال کاهش حدود  سال آبی پیش هواشناسی انجام شده است، در 

 .دهد تأثیر قرار می بارشی بیشتر مناطق شرقی و غربی کشور را تحت دارد و این کم

 گیرد النینو بیشتر از نیمی از زمین را در برمی

و سردی همراه با خشکی « النینو»های مخرب و ناگهانی امسال باید منتظر  سال گذشته و وقوع سیالب در « نینو ال» پس از وقوع

قرار  ٠١٠٠-٠١٠٠سال  درشرایطی که در آستانه ورود به فصل سرد  NOAA شناسی آمریکا مرکز ملی اقیانوس. هوا باشیم

اثراتی « النینو». شمالی و سپس سیر آن به دیگر نقاط جهان خبر داده است ای جوی در آمریکای ایم، نسبت به بروز پدیده گرفته

در این پدیده که بخش مرکزی و شرقی استوایی اقیانوس . دهد نینو دارد و در واقع به خاطر تغییرات اقلیم زمین رخ می متضاد با ال

دمای اقیانوسی موجب بروز سردی بیشتر هوا درخشکی  شود و این تغییر تأثیر قرار داده، آب سردتر از حالت طبیعی می آرام را تحت

های  شوند، نباید انتظار ترسالی و بارش متأثر می« النینو»هایی که پاییز و زمستان از بروز  معموال در سال. شود ها می و کاهش بارش

 .شویم ها و ازطرف دیگر سردی بیشتر هوا مواجه می مناسب داشته باشیم بلکه با کاهش بارش

اعالم کرد که احتمال وقوع  ٠١٠١جوالی  ١شناسی آمریکا بار دیگر در تاریخ  دهد که مرکز ملی اقیانوس این موضوع درحالی رخ می

سال پربارش و   نینو که درواقع پدیده متضاد النینو است، ال .وجود دارد  ٠١٠١-٠١٠٠در زمستان « نینو ال»پدیده بزرگ مقیاس 

درصد  ١١نینو  داد که دامنه پوشش ال شناسی آمریکا نشان می های مرکز ملی اقیانوس گزارش. زده بودهای ناگهانی را رقم  سیالب
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درصد گزارش شده  ٠١تا  ١١این درحالی است که در برگیری پدیده النینو . گیرد زمین را در برمی است و درواقع تقریبا تمام کره

 .است

 های آبریز اصلی درصد حوضه ٤١بارش صفر در  

دهد و دو وزارتخانه درگیر مسأله آب یعنی وزارت نیرو و وزارت  تأثیر قرار می این وجود گویا النینو ایران خشکسال را تحتبا 

سال آبی جدید درست  ها در نخستین هفته از  بینی البته پیش. اند بارش قرار داده سال کم های خود را برمبنای  ریزی کشاورزی برنامه

حوضه میزان  ٠حوضه آبریز اصلی کشور از  ١سال آبی جدید درحالی آغاز شده است که درهفته اول، در   حاال. از آب درآمده است

  .دهد بارندگی عدد صفر را نشان می

ازسوی شرکت مدیریت منابع آب ایران یک میلیمتر اعالم شد که این میزان  ١١-١٠سال آبی  های کشور درهفته اول  حجم بارش

درصد تغییرات  براساس این گزارش، بیشترین . ر و درمتوسط بلندمدت همان یک میلیمتر بوده استسال گذشته عدد صف در 

درصد افزایش داشته، این  ٠١٠غربی بوده که حدود  جوق در آذربایجان بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط به حوضه قلعه

گانه ٠های  دراین هفته درحوضه .ایم رو بوده درصد بارندگی روبه ٠١١شرقی با کاهش  درحالی است که در شهرستان میانه آذربایجان

 .دهد ها عدد صفر را نشان می میلیمتر بارندگی داشته است، اما بارش در سایر حوضه١آبریز کشور حوضه آبریز دریای خزر 

درصد افزایش بوده  ١١ان با سال گذشته مربوط به حوضه کل مهر  گانه نیز بیشترین میزان بارش نسبت به١١های آبریز  درحوضه

های بلوچ بوده که عمال هیچ افزایشی  گانه مربوط به رودخانه١١های آبریز  سال گذشته درحوضه  کمترین میزان بارش نسبت به.است

 .نداشته است

 شود ها کمتر می تر و بارش هوا گرم

بارش به  سال خشک و کم بینی  درباره پیششاهرخ فاتح رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور 

های کشور  تر شود و بارندگی های اخیر موجب شده است هوا گرم روند تغییر اقلیم درکشور و تشدید آن در سال: گوید می« شهروند»

ها  بارش درصدی ٠١تا  ٠١ای دمای هوا و کاهش  درجه ٠،١این روند درپاییز امسال منجر به افزایش یک تا . افت داشته باشد

در هرصورت ایران دچار یک  :دهد کند و ادامه می اطالعی می ها اظهار بی او درباره تأثیر پدیده النینو به میزان بارندگی.«شود می

شود و برای  مدت حل نمی مدت به طبیعت است و مسأله خشکسالی ما به این راحتی و در کوتاه ماندگی و بدهکاری آب طوالنی عقب

افزایش بارندگی و حتی سیل نباید ما را : کند فاتح تأکید می. ایم، نیاز به زمان بلندمدت است مان زده ی که به منابعهای ترمیم آسیب

های آب زیرزمینی  شود، زیرا ما بخش قابل توجهی از سفره به اشتباه بیندازد و تصور کنیم این فرآیند موجب بهبود منابع آبی ما می

 .مدت غیرممکن است پذیر است، اما به این سادگی و در کوتاه مان گرچه امکان منابع آبایم و احیای  را از دست داده

 سرمای ناگهانی هوا نخواهیم داشت

بینی سازمان هواشناسی با اشاره به وقوع پدیده النینو به فارس گفته است؛ النینو با تأخیر  با این وجود احد وظیفه مدیر مرکز پیش

ما با منطقه وقوع فاصله زیادی داریم و حتی ممکن است این پدیده با تأخیر یک فصل درمناطق دیگر رخ دهد، زیرا  در ایران رخ می

نینو مطرح بود که بخش شرقی  سال گذشته هم موضوع ال.  نینو است النینو درواقع حالت برعکس ال: او همچنین توضیح داد. دهد

  .تر ازحد معمول شد م هزارکیلومتر مربع گر ٠١مریکا به وسعت اقیانوس آرام از سواحل شرقی استرالیا تا سواحل غربی آ

شود و برحسب شدت این پدیده آنرمالی  تر ازحد معمول می درجه گرم ٠درجه بود،  ٠٠در این پدیده دمای متوسط آب اقیانوس که 

درجه  ٠نینوی متوسط و از  ه به الدرج ٠،١تا   نینوی ضعیف، یا نابهنجاری دمایی متفاوت است که معموال تا حدود یک درجه به ال

 .نینو معروف است ال نینو یا ابر به باال به سوپر ال
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شود و الگوی  این موضوع برعکس است؛ یعنی دمای آن بخش اقیانوس آرام سردتر ازحد معمول می« النینو»در : وظیفه ادامه داد

ه بزرگ مقیاس است، تأثیر آن در آب و هوای جهان مشهود ترتیب اثراتی دارد و این چون یک پدید  یابد و بدین بارش تغییر می

بنابراین این شرایط ممکن است . کنند جا می های هوا را جابه است و محدود به آن منطقه نیست، زیرا نیروهایی وجود دارند که توده

بروز : حال گفت  واشناسی درعینبینی سازمان ه مدیر مرکز پیش.درنقاط دیگرجهان هم تأثیرگذار باشند و تبادل دمایی وجود دارد

ارشد و  نامه دانشجویی درمقاطع کارشناسی  باره چندین پایان بینی نیست و دراین سردی ناگهانی هوا در ایران چندان مورد پیش

 .نیست شده نینو یا النینو نتایج مشخصی برکشور ما نداشته و شناخته دکتری انجام شده و مطالعاتی داریم بر این مبنا که وقوع ال
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  رود در خطررود در خطر  زایندهزاینده

 دان و فعال محیط زیست حقوق -شرق ، مینو خالقی

این رودخانه . گذاری شده است نام« رود روز نکوداشت زاینده»نهاد محیط زیست،  های مردم سوی تعدادی از سازمانهجدهم مهر از 

حیات و مماتش، . ترین رود فالت مرکزی کشور، تاریخی به بلندای سرزمین ایران دارد کیلومتر، مهم ٨١١بزرگ و دائمی به طول 

کند و دو استان اصفهان و  بوم را در سطحی فراگیر و ملی، متأثر میزاد گستره عظیمی از زندگی شهروندان این کهن

های اقتصادی، اجتماعی،  عنوان حوضه آبریز این رود، بیش از هر مکان دیگری، مورد تأثیر و دگرگونی وبختیاری را به چهارمحال

ین حوضه از منطقه ششم در فالت مرکزی، رود به عنوان اول حوضه آبریز زاینده. شناسانه قرار خواهد داد فرهنگی و چه بسا روان

رود این حوضه را زهکش کرده و به تاالب  شود و رودخانه زاینده هزار کیلومتر مربع را شامل می٨٠قلمرو وسیعی به مساحت تقریبی 

اع اکوسیستم هزار هکتار، یکی از ارزشمندترین انو ٨١این پایاب حوضه، تاالبی به وسعت تقریبی و متغیر  .شود گاوخونی ختم می

المللی به ثبت رسیده و دولت ایران تعهد و  عنوان تاالبی بین به ٠١١٨آبی کشور است که در دبیرخانه کنوانسیون رامسر در سال 

پاریس و اصالحات موسوم به  ٠١٤٠همچنین ایران به پروتکل . بر حفاظت از آن را پذیرفته است المللی خود مبنی مسئولیت بین

قانون مدنی، در زمره حقوق داخلی  ١و با توجه به تصویب این الحاق در مجلس شورای اسالمی با استناد به ماده  رجینا نیز پیوسته

گذار این  عنوان پایه آور این است که ایران به االجراست، اما موضوع تأسف تاکنون الزم ٠١١١کشور، محسوب شده و از سال 

المللی خود را نادیده انگاشته و  شده، تعهدات بین های ثبت های تاالب کردن حقابهن حاضر با رعایت المللی، درحال کنوانسیون بین

 .هایی همچون گاوخونی از فهرست جهانی حذف شوند بسا در این صورت، تاالب چه

ر ها، زیرمجموعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بش ، پیوندخورده با حق بنیادین حیات انسان(right to water) حق بر آب

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز الحاق به آن را مصوب کرده، به صورت غیرصریح  گیرد و میثاق بین قرار می

های آشامیدن، محیط زیست،  های موجود در بخش حق بر آب شامل محافظت از حق دسترسی به آب. کند به این حق اشاره می

گیری و مشارکت مستقیم مردم در  طع خودسرانه و تعمدی آن است که از لوازم این حق، تصمیمکشاورزی و اقتصاد و جلوگیری از ق

نحوه استفاده، کنترل و نگهداری آب است؛ مواردی همچون ساخت سدهای بزرگ یا آبگیری که موجب ویرانی احتمالی یا قطعی 

 .شود  ها می ها و دریاچه هشدن رودخان وهوایی یا خشک ها و نیز تغییرات آب روستاها، مهاجرت انسان

سالی و کمبود شدید ورود آب به  ها که در اثر خشک توجهی به اصول زیربنایی حق بر آب، نابودی تاالب در روزگاران کنونی و با بی

نی و آید، بحرانی انسا های شیمیایی و فیزیکی به وجود می های انسان در حریم تاالب و انتقال آالینده کاری آنها، دخالت و دست

ترین آن، و محملی برای ریزگردهای حاوی فلزات  محیطی به بار آورده که مفیدترین اکوسیستم طبیعی را به خطرناک زیست

عالی آب با عنوان  رود و تاالب گاوخونی در مصوبات شورای برای نمونه، این حقابه پیرامون حوضه زاینده. سنگین بدل کرده است

مورد تصریح قرار گرفته و همچنین بر مبنای نص صریح مصوبات ( ٠١١٠مصوب دی )رود  ندهطرح جامع احیای حوضه آبریز زای

رود و تونل کوهرنگ یک، فقط  کل حجم آب حاصل از آورد طبیعی حوضه زاینده»وچهارم این شورا،  جلسات دهم، سیزدهم و بیست

این در حالی است که در سالیان اخیر . «صاص یافته استبران و محیط زیست رودخانه و تاالب گاوخونی اخت آبه داران، سهم به حقابه

های غیرمجاز یا دارای پروانه غیرعلمی و ناعادالنه ادامه یافته و اکنون، تاالب  تنها مصوبات مذکور عملیاتی نشده بلکه برداشت نه

های  های ژنتیکی طبیعی و گونه گنجینه. افزاید های اطرافش می زاری بزرگ تبدیل شده که هرروزه به بیابان گاوخونی به شوره
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بنابر . ها بخشی از فاجعه خشکی تاالب گاوخونی است جانوری و اکوسیستم تاالب، مورد تهدید جدی قرار گرفته و وجود ریزگرد

گزارش کارشناسان و محققان محیط زیست و مطالعات خاک دو دانشگاه صنعتی و اصفهان، وجود این ریزگردها که بعضا شامل 

تر  ات سنگین همچون سرب و کادمیوم است، تا ارتفاع چهارهزار متر و عمق دوهزار کیلومتر؛ یعنی فضایی بسیار گستردهعناصر فلز

ها، حق حیات و حق بر محیط زیست سالم و بسیاری دیگر از حقوق بشری را  یابد و سالمت و جان انسان از یک استان، گسترش می

های طبیعی در  رود وابسته و پیوسته است و وجود کشاورزی و حفظ عرصه فس زایندهمسلما تنفس گاوخونی به تن. رود نشانه می

برنامه ششم  ٠١چنان که در بند ب ماده  های نوین آبیاری، آن وری آب و روش البته کشاورزی با ارتقای شاخص بهره -این منطقه

و جلوگیری از فرسایش خاک، آن هم در کشوری  در راستای حفظ امنیت غذایی، سالمت محیطی -توسعه نیز مورد اشاره واقع شده

دهد، الزم و ضروری  اش را در یک سال از دست می که ساالنه حدود دومیلیارد تن خاک، با ارزشی نزدیک به دوبرابر درآمد نفتی

معظم رهبری، با های کلی محیط زیست ابالغی ازسوی مقام  انداز و سیاست برنامه ششم توسعه با امعان نظر به سند چشم .نماید می

میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه را یکی از ٠٠عنوان موضوع خاص راهبردی، کاهش مصرف آب به میزان  توجه ویژه به مسئله آب به

محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی  های زیست کند و رهاسازی حقابه اهداف بلندمدت خود معرفی می

داند و نبود توسعه سطح کل زیر کشت، رعایت الگوی کشت مناسب با  های زیرزمینی را از اهم امور می به سفرهبخشی  و تعادل

نکردن هرگونه یارانه و حمایت مالی محصوالتی که برخالف الگوی کشت تولید  پرداخت منطقه و اعمال مدیریت برای جلوگیری و 

  .گیرد رو در نظر می رفت از بحران آب پیش نهای عملیاتی در جهت برو حل عنوان راه شوند به می

رود، گسترش سطح زیرکشت در مناطق باالدست، کشت محصوالت  این در حالی است که در دهه اخیر در حوضه زاینده

های  های آبیاری شبکه درصد هزینه ٠١های جاری، پرداخت  نداشتن الگوی کشت با منطقه با وجود سیاست تناسب غیراستراتژیک و 

ای و در نتیجه  فشار به صورت کمک بالعوض دولت و محاسبه برق مصرفی جهت پمپاژ آب به ارتفاعات با قیمت یارانه تحت

های  توجه به ارزیابی رویه، بی های بی ها و فرونشست دشت، سدسازی رویه در بخشی از حوضه، نابودی آبخوان برداشت بی

های  نکردن حقابه رهاسازی ان قانونی بر اساس قانون توزیع عادالنه آب و بر نکردن حق حقابه رعایت محیطی کارشناسان،  زیست

توان مشابه چنین مواردی را نسبت به تاالب هامون در  می .ها، تنها قسمتی از معضالت این حوضه آبریز است زیستی تاالب محیط

کردن چند مورد مذکور در برنامه ششم  رائیرو اج وبلوچستان یا تاالب شادگان و هورالعظیم درخوزستان برشمرد؛ ازاین سیستان

اکنون زمان حضور پررنگ سازمان حفاظت  . تواند مفید و ثمربخش باشد پیرامون مسئله آب، پس از تصویب در مجلس محترم، می

ریت های مردم نهاد در مدی های مربوطه و استفاده از نقش مشارکتی مؤثر سازمان از محیط زیست، وزارت نیرو و دیگر سازمان

رود،  تر ستاد احیای زاینده سریع ها و تشکیل هرچه های آبریز و تاالب های موجود، اختصاص بودجه مناسب برای احیای حوضه آب

از دیگرسو از آنجا . همچون تجربه موفق دریاچه ارومیه و همچنین استفاده از ظرفیت صندوق پرداخت خسارات به کشاورزان است

های متعدد  هاست، ورود کمیسیون ای ملی و تأثیرگذار در بسیاری زمینه های آبریز، مسئله حوضه که بحران آب و اولویت زندگی

 .رسد های آبریز، ضروری به نظر می مجلس از جمله کشاورزی، امنیت ملی، عمران و اقتصادی به مسائل مرتبط با حوضه

/news/f a/i r.i ana.www://t pht١١٨١١D/%٤%B٠%D٤%A٠% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  های گیاهی در خطر انقراض ایران؛ پشت صف بودجههای گیاهی در خطر انقراض ایران؛ پشت صف بودجه  شناسایی گونهشناسایی گونه

های شکل  حساسیتدلیل  جانوران به. های گیاهی و جانوری بدون اغراق در حد صفر است اطالعات پایه ایران درباره انقراض گونه

های آسیایی که چندین سال بودجه  های آماری درباره جمعیت یوزپلنگ گرفته در جامعه به ظاهر وضعیت بهتری دارند،، اما تناقض

 ...در نتیجه. دهد ایران کشور آمار و اطالعات نیست المللی برای آن صرف شده، نشان می بین

 :لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شکل  دلیل حساسیت جانوران به. های گیاهی و جانوری بدون اغراق در حد صفر است اطالعات پایه ایران درباره انقراض گونه

های آسیایی که چندین سال بودجه  های آماری درباره جمعیت یوزپلنگ گرفته در جامعه به ظاهر وضعیت بهتری دارند،، اما تناقض

توانیم توقع داشته باشیم آمار دقیقی  در نتیجه نمی. دهد ایران کشور آمار و اطالعات نیست نشان می المللی برای آن صرف شده، بین

طبیعی  بخش تحقیقات منابع. رسد، در کشور وجود داشته باشد های گیاهی که صدایشان به گوش کسی نمی از وضعیت انقراض گونه

های  کند تا اطالعات کلی درباره گونه کانات محدودی را فراهم میاولویت اول ایران نیست و بودجه اندک این بخش هم فقط ام

های گیاهی  های دانشگاهی آزادانه از انقراض گونه با این وجود گاهی چهره. گیاهی تهیه شود، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم

شناسی مؤسسه  ا جم زاد رییس بخش گیاهمفهومی که به اعتقاد زیب. گویند های عمرانی سخن می در اثر سدسازی و اجرای پروژه

به . ها و مراتع کشور به قدری پیچیده است که باید با مطالعات دقیق و کافی و پایش مستمر درباره آن سخن گفت تحقیقات جنگل

مشروح . ردهای گیاهی به دالیل مختلف وجود ندا گفته این زن محقق، در ایران اطالعات کافی برای اظهار نظر درباره انقراض گونه

شناسی  ها و مراتع کشور با سابقه بیش از سه دهه فعالیت در عرصه گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات جنگل گفتگو با رییس بخش گیاه

 :خوانیم ایران را با هم می

 های گیاهی در معرض خطر انقراض است؟ های گیاهی منقرض شده و کدام گونه در ایران چه گونه

هایی که همکاران ما  بر اساس جمع آوری. ها و مراتع در این رابطه انجام شده است سه تحقیقات جنگلهای مقدماتی در مؤس بررسی

های گیاهی خشک شده با قوانین خاص گردآوری و  شود که نمونه هرباریوم به یک مکان گفته می)برای تکمیل هرباریوم گیاهی 

بر اساس این لیست پایشی کردیم البته این . آوری مشخص شد معهای گیاهی تهیه و مناطق ج لیستی از گونه( شوند نگهداری می

به . اند آوری شده اند یا خیلی کم جمع آوری نشده های بعد یا جمع های گیاهی هستند که در سال یکسری گونه. پایش صحرایی نبود

دهد که حضور گونه یاد  ه نشان میاین مسئل. آوری کردیم نمونه داریم که از نقاط مختلف جمع ٨١تا  ١١عنوان مثال از یک گونه 

بر این اساس پیش . آوری شده است شده در طبیعت فراوان است، اما گونه دیگری در هرباریوم وجود دارد که فقط یک بار جمع

 ٠١١از این تعداد بیش از یک هزار و . گونه در کشور نیاز به توجه بیشتر دارند ٨١١فرضی در نظر گرفتیم و گفتیم که دوهزار و 

 .کردند های بومی قرار داشتند که در کشورهای همسایه نیز رشد می گونه، گیاهان انحصاری ایران بودند و بقیه در دسته گونه

ها در معرض خطر انقراض قرار  ها توجه بیشتر شود به این مفهوم است که این گونه گویید باید به برخی گونه اینکه می

 دارند؟

این . بخشی از یک هزار و هفتصد گونه انحصاری کشور آسیب پذیر شده، برخی در معرض خطر و برخی هم مشکلی ندارند. بله

یک روش  IUCNالمللی حفاظت از طبیعت یا  بر اساس روش تحقیق اتحادیه بین. اند بندی شده گیاهان در سه تا چهار گروه دسته

. کند این سازمان گیاهان در معرض خطر انقراض را به هفت دسته تقسیم می. وجود دارد المللی درباره گیاهان تحقیق در سطح بین
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گاهی یک گونه گیاهی پنج متر مربع فضا را . های گیاهی در آن وجود دارند محدوده جغرافیایی است که گونه IUCNمبنای کار 

به هم وصل کنیم محدوده وسیعی از یک سرزمین را  کند و گاهی نقاط اشغالی که روی نقشه برای گیاه ترسیم شده اگر اشغال می

 .شود شامل می

 تر شود آن گونه گیاهی بیشتر در معرض خطر قرار خواهد داشت؟  هرچه سطح اشغال توسط یک گونه کوچک

ای که کامالً منقرض شده و در طبیعت و باغات  طبقه. هفت طبقه برای گیاهان وجود دارد IUCNبر اساس تقسیم بندی 

شناسی به صورت کاشته شده وجود  دومین گروه در طبیعت منقرض شده، اما در باغات گیاه. شناسی هم این گونه وجود ندارد گیاه

گروه سوم گیاهانی هستند که شدیدا در . شناسی وجود دارد مثل ژنکیو بیلوبا که در طبیعت منقرض شده و لی در باغات گیاه. دارد

بندی  تعیین سطحی که تعریف شده و اعداد آن مشخص است، گیاهان این طبقه دسته معرض خطر انقراض هستند که بر اساس

 NTهای در معرض خطر، دسته بعدی آسیب پذیر و طبقه دیگر نزدیک به تهدید هستند که اصطالحا  گروه چهارم گونه. شوند می

. شود گفته می LCهستند و اصالحا به آن شود که کمتر در معرض خطر  های گیاهی را شامل می گروه ششم گونه. شوند نامیده می

گیاهان . گیرند در این طبقه جای می. هایی که اطالعات کافی درباره آنها موجود نیست طبقه هفتمی هم وجود دارد که برخی گونه

یم در ایران روی بنابراین اگر بخواه. دلیل قرار گرفتن در نقاط دور افتاده و غیره اطالعات کافی و در دسترس ندارند این طبقه به

 .های طبیعی، گیاهان انحصاری و غیر انحصاری کشور را پایش کنیم ها بحث کنیم باید تمام عرصه انقراض گونه

 ایم؟ آیا تاکنون این پایش را انجام نداده

و مراتع ها  های گیاهی در معرض خطر انقراض که در مؤسسه تحقیقات جنگل پایش انجام ندادیم و در کتاب گونه IUCNما مثل 

ایم که  ایم، اما در طبیعت کنترل نکرده های مقدماتی را انجام داده یعنی بررسی. چاپ شده هم مطالعات ما هرباریومی بوده است

دستورالعمل پایش باید . الزم است که پایش جدی در این رابطه انجام شود. محدوده پراکنش هر گونه و سطح اشغال آن چقدر است

بسته به مساحت هر استان یک تا دو نفر نیاز داریم تا گیاهان . های مختلفی برای این پروژه پایش تدوین شود تهیه شود و زیر طرح

دانیم که در این نقطه  هاب هرباریومی است و می ما اطالعاتی که داریم بر اساس نمونه. را بر اساس معیارهای تدوین شده پایش کند

ش، وضعیت زادآوری طبیعی، سطح اشغال، تراکم گونه و غیره را نداریم که باید با یک گونه خاص وجود دارد، اما سطح تحت پوش

برای تعیین شرایط کار میدانی باید . بعد از جمع آوری اطالعات آنالیز انجام داده و نتایج را اعالم کنیم. کار میدانی استخراج کنیم

کنیم ببینم یک گیاه در چند نقطه روی  شناسی نگاه می های گیاه مثال روی نقشه تهیه شده در کتاب. هایی را در نظر بگیریم شاخص

نقطه باشد،  ٠١نقشه گزارش شده است اگر این گیاه در سه نقطه گزارش شده باشد حتما کنترل زمینی نیاز دارد، اما اگر در 

البته ما بر اساس تجربیاتی . کنیم که کمتر به کنترل زمینی نیاز دارد زیرا دامنه پراکنش این گونه سطح وسیعی است احساس می

ای از سالویا وجود دارد که  مثال در نقشه فلور، گونه. ها ممکن است درست نباشد دانیم که برخی فرضیات درباره گونه که داریم می

ای که این گونه گزارش شده  زیرا در هر نطقه. بر اساس نقشه در سطح وسیعی گسترش دارد، اما این گونه در معرض خطر است

 .های این گونه قطعه قطعه شده و در حال کوچک شدن و نابودی است زیرا رویشگاه. فقط چند پایه بیشتر وجود ندارد

 های عمرانی است؟ دلیل اجرای پروژه ها به قطعه شدن رویشگاه قطعه

مدت در حال کم یا زیاد  ها در شرایط مختلف آب و هوایی، تغییرات محیطی و یا در جریان تکامل در طوالنی خیلی از گونه. خیر

 .شدن هستند

 رسد؟ گاه به صفر می در جریان تغییرات طبیعی جمعیت گیاهان هیچ
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های آنها در محیط در حال کاهش یافتن  که پایه ، اما ما باید مراقبت کنیم که این گونه هایی.رسد گاه به صفر نمی جمعیت گیاه هیچ

آوری شود و در محیط مناسب  نمونه بذر آنها جمع. جمعیت آنها را تکثیر کنیم. ها به طور کامل از بین نروند است در اثر دخالت

ها، فرسایش ژنتیکی و کاهش  اصوال برای جلوگیری از انقراض گونه. های میدانی است این مسئله نیازمند پایش. نگهداری شود

ر خارج از رویشگاه طبیعی این حفاظت انجام یکی اینکه در رویشگاه طبیعی گیاه حفاظت شود یا د. ها دو راه وجود دارد جمعیت

ایم در محیط طبیعی  سال پیش مناطق حفاظت شده تعریف شده و تالش کرده ١١در ایران قبل از انقالب یعنی حدود . شود

، اما در .ها و حفاظت محیط زیست هم متولی این کار هستند سازمان جنگل. های گیاهی و جانوری را انجام دهیم حفاظت گونه

. های انجام شده در طبیعت مفید نبوده است دهد که محافظت شود و نشان می گذرد وضعیت پوشش گیاهی بدتر می مل هرچه میع

 .های گیاهی را انجام دهیم بنابراین در این مرحله باید یک پایش سریع از وضعیت گونه

 د؟های طبیعی را فراهم کن تواند اعتبار الزم برای پایش عرصه بخش تحقیقات می

ها و مراتع  های جنگل به همین دلیل با سازمان. در حال حاضر بخش تحقیقات نتوانسته اعتبار مورد نیاز چنین طرحی را تامین کند

ای  ایم تا این سه مجموعه هر کدام تامین بخشی از اعتبار را به عهده بگیرند و چنین پروژه و حفاظت محیط زیست وارد مذاکره شده

ایم، اما تا به مرحله عمل رسیدن  های ضمنی دریافت کرده البته هنوز در حال مذاکره هستیم و موافقت. یمرا در کشور اجرا کن

در مرحله مستندسازی ما کتاب گیاهان در . بخش تحقیقات باید بعد از پایش، کار مستندسازی را انجام دهد. فاصله زیادی هست

 .سال قبل منتشر شده است ٠٠ی کتاب قبل. معرض خطر انقراض جدید را چاپ خواهیم کرد

 سال یکبار باز نشر شود؟ 93های گیاهی در معرض خطر انقراض نباید هر  کتاب گونه

دلیل نبود بودجه و خیلی مسایل دیگر نتوانستیم  شوند، اما به هر حال به سال یکبار بازنشر می ٠١ها هر  بله در تمام دنیا این کتاب

ها و مراتع پایش و  پروژه اصلی مؤسسه تحقیقات جنگل. ین نتیجه رسیدیم که باید حتما شروع کنیماالن به ا. این کار را انجام دهیم

 .های گیاهی کشور است که در دستور کار قرار دارد مستندسازی گونه

 بر اساس اطالعات موجود فعلی آیا برآوردی دارید که چه تعداد گونه گیاهی در ایران منقرض شده است؟

ما حتی اگر از . سال پوشش گیاهی کشور را پایش کرده باشید ٠١تا  ١١ه خیلی بزرگی است زیرا باید حداقل کلمه انقراض کلم

سال یکبار پایش را تکرار کنیم و آیندگان اگر این کار را  ٠١بعد هر . امروز پایش کشور را آغاز کنیم، تازه در نقطه صفر قرار داریم

البته در حال حاضر یکسری . توان روی انقراض نظر داد ارش کردیم را پیدا نکردند میهای گیاهی که ما گز ادامه دادند و گونه

اند وجود دارند که هیچ اثری از آنها  توسط کاشناسان خارجی در نوشته شده ٠٤و  ٠٠های فلور ایرانی که در قرن  ها در کتاب گونه

تالش . اند ها منقرض شده توان گفت این گونه ند، اما نمییک یا دو گیاه از هر خانواده چنین شرایطی را دار. در طبیعت نیست

های گیاهی در کشور وجود دارند که  کنیم از این گیاهان بانک اطالعاتی درست کنیم تا بر اساس آن بدانیم دقیقا چه گونه می

ایم به مفهوم انقراض  فت نکردهکنم اینکه ما گزارشی از یک گونه دریا البته تاکید می. مدتهاست از آنها گزارشی دریافت نشده است

اصوال باید . یک گونه نیست زیرا ممکن است ما نتوانسته باشیم این گونه را در طبیعت بیابیم و این گونه از دید ما مخفی مانده است

وان حرف ت وقتی آنالیز کامالً انجام شد می. و تمام سطح کشور را کامالً پوشش دهیم. پایش را خیلی جدی و مستمر انجام دهیم

هایی  های انحصاری جنس مرزه دانشجویم انجام داد، تمام رویشگاه بر اساس یک پروژه دانشجویی که به روی گونه. مستند علمی زد

در این مطالعات به این نتیجه رسیدیم که یک گونه مرزه که فقط . که نقشه پراکندگی این گونه را داشتند مورد مطالعه قرار گرفت

های زیادی با سازمان حفاظت محیط زیست  رایزنی. متر مربع دارد ٠١١روید سطح اشغالی معادل  ختیاری میدر چهار محال و ب

کنم کمترین اهمیت را  احساس می. انجام شد تا دور محدوده انتشار این گونه حصار کشی شود، اما پاسخ درستی دریافت نکردیم
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محیط . ن حوزه زیاد است که کار باید تیمی روی مسایل آن کار شودحجم کار به قدری در ای. برای منابع طبیعی قایل هستیم

ها و مناطق انتشارش را  زیست و سازمان جنگل باید به بخش تحقیقات تکیه کنند زیرا هیچ کس در کشور اطالعات تک تک گونه

ز تکمیل نشده است بنابراین باید البته مطالعات این مجموعه نیز هنو. ها و مراتع، در اختیار ندارد به جز مؤسسه تحقیقات جنگل

 .های دیگر از ما خواهش کنند که به آنها کمک کنیم بخش

 اید؟ های چندجانبه نداشته های گیاهی ایران همکاری درباره پایش وضعیت گونه

دانشگاه هم معموالً . کند های تحقیقاتی واگذار می محیط زیست انجام مطالعات درباره پوشش گیاهی را از طریق مناقصه به بخش

 .شود ها و مراتع هیچ گاه در مناقصه برنده نمی دهد و به این ترتیب مؤسسه تحقیقات جنگل مبلغ کمی را پیشنهاد می

 نظر شما منطقی است که کار علمی را به مناقصه بگذاریم؟ به

از روی نیاز ملی و اعتقاد ملی، باید درک وجود داشته باشد که . ملی و حیاتی است. یکسری کارها حساسیت دارد. به نظر من خیر

 .افتد بخواهیم این کارها را انجام دهیم ولی چنین چیزی در ایران اتفاق نمی

ها را کامالً در معرض  دانشگاهیان برخی گونه. در حال حاضر اطالعات درباره پوشش گیاهی ایران کم و ضعیف است

دلیل این تفاوت در اظهار نظرها . گوید ین رابطه سخن میکنند، اما بخش تحقیقات خیلی با احتیاط در ا خطر اعالم می

 کاری بین دانشگاه و بخش تحقیق هستیم؟ شناسی کشور دچار نوعی موازی چیست و آیا در مطالعات گیاه

خواهم گیاهان مناطق حفاظت شده را جمع  گوید که من می سازمان محیط زیست می. در کشور ما خیلی موازی کاری زیاد است

ها و مراتع وجود دارد و اگر قرار  ما اعالم کردیم که یک هر باریوم بزرگ در مؤسسه تحقیقات جنگل. رباریوم درست کنمکنم و ه

های جدیدی را انجام دهد، اما  است که جمع آوری کاملتری باشد شما کمک کنید و بودجه بدهید که بخش تحقیقات بتواند پایش

مجموعه دیگری بسته به اینکه چقدر بتواند اعتبار . که سیستم خودش را داشته باشدخواهد  افتد و هر کسی می این اتفاق نمی

بینید  کنید، می وقتی تشکیالت این مجموعه را نگاه می. خواهد روی گیاهان در معرض خطر ایران کار کند گوید که می بگیرد، می

تواند بودجه مناسبی  هایی که دارد حتی می ها و دسترسی دلیل البی بعد به. که یک دپارتمان دانشگاهی است که دو نفر نیرو دارد

ها و مراتعی هم وجود دارد که یک  شود و مؤسسه تحقیقات جنگل در حالی که این اعتبارات از منابع ملی هزینه می. هم بگیرد

، اما من .ا هرباریوم دارده شبکه استانی عظیم در اختیار دارد و تعداد زیادی محقق در آن مشغول به کار هستند و در تمام استان

 .یک سال و نیم برای منابع مالی پروژه پایش گیاهان در معرض خطر انقراض ایران به دنبال اعتبار هستم

 ها در معرض خطر انقراض هستند؟ های انحصاری کشور بیش از سایر گونه گونه

ها  ایش انجام دهیم و بدانیم که کدام رویشگاهباید در درجه اول پ. های انحصاری در معرض خطر نباشند ممکن است برخی گونه

های خزر در ارتفاعات پایین  سطح جنگل. تخریب شدن رویشگاه مهم است زیرا به همراه خود حذف گونه را دارد. اند تخریب شده

روند زیرا  های علفی کف جنگل هم از بین می رود و گونه شود، درختان از بین می دست وقتی کاهش یافته و تبدیل به ویال می

های علفی قبلی باقی بمانند، اما به تدریج بذرهای جدیدی  رود ممکن است پایه وقتی درخت زا بین می. وابسته به درخت هستند

های کف جنگل  بنابراین علفی. آیند که بتوانند سبز شوند و در محیط سایه و رطوبت کافی برای رویش بذرها وجود ندارد بوجود نمی

های علفی کف جنگل بیشتر در معرض خطر  داد گونه ای که کردیم نشان می بررسی اولیه. گیرند قرار میهم در معرض خطر 

 .هستند

 های درختی در معرض خطر قرار داشتند؟ یعنی بیشتر از گونه
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ئله مشاهده ها، گیاهان علفی در معض خطر هستند و بیشتر در ناحیه ایران و تورانی این مس از نظر تعداد بیشتر از درختی. بله

های ما مربوط  بیشتر گونه. ایران و تورانی مرکز تنوع ژنتیکی در ایران است. تر است زیرا این منطقه آسیب پذیرتر و خشک. شود می

رود و خود بذر درخت، فرصت تجدید حیات  های زاگرس خیلی حساس است وقتی درخت از بین می جنگل. به این منطقه است

البته تغییر شرایط محیطی هم ادامه حیات گیاهان را با خطر . دهند یز بیشتر فرصت را از دست میندارد، گیاهان کف جنگل ن

رو کرده زیرا این گیاهان رویشگاه خود را از  خشک شدن دریاچه ارومیه گیاهان حاشیه این دریاچه را با مشکل روبه. کند مواجه می

 ./دست داده و در معرض خطر است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠٠D/%٤%B٨%D٤٠%١%D٤%A٠% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  های استحصال آبهای استحصال آب  ترین قیمتترین قیمت  از ارزاناز ارزانبارورسازی ابرها در جهان، بارورسازی ابرها در جهان، / / بارورسازی ابرها یک ماه به تأخیر افتادبارورسازی ابرها یک ماه به تأخیر افتاد

های  دلیل مساعد نبودن شرایط بارش مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از تأخیر یک ماهه در بارورسازی ابرها به

 .مهرماه خبرداد

اعد نبودن شرایط دلیل مس مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها از تأخیر یک ماهه در بارورسازی ابرها به

 .های مهرماه خبرداد بارش

عملیات : وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد زاده، مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها امروز در گفت محمدمهدی جوادیان

 .شود ماه در کشور اجرا می آبان ٠١بارورسازی ابرها از 

داد امسال پاییز پربارانی نخواهیم داشت به همین دلیل برنامه عملیات  شان میهای سازمان هواشناسی ن  بینی پیش: وی اضافه کرد

 .شد، اندکی به تأخیر افتاد بارورسازی که باید از ابتدای مهرماه انجام می

ل مسئوالن قو: مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها با اشاره به عدم اختصاص بودجه به این مرکز در سال جاری، گفت

ای به معاون اول رئیس جمهوری نوشتیم و اسحاق جهانگیری نیز  نامه. اند که اعتبارات الزم را به موقع تخصیص دهند مساعد داده

 .موقع برای عملیات بارورسازی اختصاص یابد ریزی کشور تأکید کرد که بودجه به به سازمان مدیریت و برنامه

 ٠٠١تا  ٠١١شود بین  هر بار پروازی که انجام می: ا روش بارورسازی ابرها عنوان کردهای تولید آب ب زاده درباره هزینه جوادیان

 .های پروازی و خرید یدید نقره است این هزینه شامل هزینه. میلیون تومان هزینه دارد

طور  اصوالً به. شود انجام میکیلومتر در داخل ابرها  ٠.١تا  ٨.١پروازهای بارورسازی ابرها گران قیمت بوده و در ارتفاع : وی ادامه داد

 .شود پرواز در فصل بارورسازی ابرها انجام می ٠٠١تا  ٠١١متوسط شش ماه در سال عملیات داریم و 

دهد، هر مترمکعب  مطالعات اقتصادی درباره هزینه تولید آب با روش بارورسازی ابرها نشان می: زاده خاطرنشان عنوان کرد جوادیان

 .ریال برای کشور هزینه دارد ٠١١ن روش، آب قابل استحصال در ای

یعنی آبی که در اثر بارش به زمین . آید ها بدست می روش محاسبه آب قابل استحصال با حذف تلفات از بارش: وی یادآور شد

تا  ١١دود این آب ح. گیریم رسیده و پشت سدها ذخیره شده یا در زمین نفوذ کرده را به عنوان عملکرد بارورسازی ابرها در نظر می

 .درصد کل آب تولیدی در بارورسازی ابرها است ٨١

دهد که بارورسازی  مطالعات اقتصادی در نقاط دیگر جهان هم نشان می: مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها افزود

 .های استحصال آب است ترین قیمت ابرها در جهان یکی ار ارزان

شود، زیرا هواپیماهای به کار  دجه به موقع به عملیات بارورسازی ابرها اختصاص نیابد کار متوقف میاگر بو: زاده تأکید کرد جوادیان

 .گرفته شده در این روش مربوط به بخش خصوصی بوده و آستانه تحمل این بخش در غیاب بودجه نیز حدود یک تا دو ماه است

ماه عملیات بارورسازی را آغاز  ، آمادگی داریم امیدوارانه در آبانهای مساعد مسئوالن با توجه به قول: وی در پایان اظهار داشت

 ./کنیم
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  زیستیزیستی  مقابله با آلودگی محیطمقابله با آلودگی محیطهای سنجدی برای های سنجدی برای   احداث بادشکناحداث بادشکن

کنند که خروج آنها از تأسیسات برای عموم مردم ایجاد  ریزان محیط زیست، هنگامی مواد صنعتی ایجاد اشکال می از نظر برنامه

عالوه بر آن توسعه صنعتی به طرق مختلف بر محیط زیست، زیست جانوری و زیست گیاهی نیز تأثیر منفی . مزاحمت کند

 ر این خصوص و اینکه آیا راهکاری اجرایی وجود دارد یا خیر؟د. گذارد می

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنند که خروج آنها از تأسیسات برای عموم مردم ایجاد  ریزان محیط زیست، هنگامی مواد صنعتی ایجاد اشکال می از نظر برنامه

طرق مختلف بر محیط زیست، زیست جانوری و زیست گیاهی نیز تأثیر منفی  عالوه بر آن توسعه صنعتی به. مزاحمت کند

در این خصوص و اینکه آیا راهکاری اجرایی وجود دارد یا خیر؟ خبرگزاری ایانا با محقق و پژوهشگر عرصه منابع طبیعی، . گذارد می

 .آید وگویی ترتیب داده که در ادامه می وحیدرضا شادفر گفت

 أثیر منفی صنایع بر محیط زیست وجود دارد؟هایی از ت آیا مثال

های صنعتی بر روی گیاهان، مشاهدات زیادی از عوارض شدید  ها و کالً شهرک ها و پتروشیمی عالوه بر تأثیر سوء صنایع، پاالیشگاه

که بین سه تا شش درحالی . شان مانند لمس شدن و تغییر فرم اسکلت بدن. آلودگی مثالً فلوئور بر حیوانات نیز گزارش شده است

خسارت وارده بر بعضاً درختان در اثر . شود ها دیده نمی این آلودگی( بسته به جهت وزش باد غالب)کیلومتر دورتر از مراکز صنعتی 

طی مطالعاتی نشان داده شد که در مجاورت کارخانه استخراج آلومینیوم . کند مسمومیت با ترکیبات فلوره نیز متحدالمرکز عمل می

 .وژ در مرکز و مجاورت کارخانه کلیه درختان کاج، خشک شدنددر نر

 شوند، کدامند؟ ترکیبات دیگری که سبب بروز خسارت می

ها نیز اثرات مخربی بر محصوالت  های صنعتی و پتروشیمی غیر از ترکیبات فلوره، برخی از پسماندهای دیگر شهرک البته به

ها نسبت به سرب حساس هستند و نیز مواردی مشاهده شده که گاو و گوسفند از راه  عنوان مثال اسب به. ها دارند کشاورزی و دام

 .شوند ترکیبات آرسنیک اغلب در اطراف کارخانجات مس یافت می. اند خوردن علوفه آلوده به آرسنیک، مسموم شده

 ها، روی درختان چگونه است؟ کننده مکانیسم تأثیر آلوده

گاه . شود تر می تر و مشکل وسیله تداخالت یک آلوده کننده بر دیگری، پیچیده ها، به ه کنندهپیش بینی تأثیرات بیولوژیکی آلود

اکسیدهای سولفور در مجاورت گرد و غبار شدت  مثالً تأثیرات دی. شود تداخل، موجب تشدید میزان آلودگی و گاه باعث کاهش می

ته شدن آنها در شب جلوگیری کرده و به این ترتیب میزان کل ها از بس های تنفسی برگ یابد، زیرا ذرات غبار داخل روزنه می

این امر موجب برگریزان زودرس شده و دوران . کند یابد و فتوسنتز کاهش پیدا می اسیدهای سولفور وارد شده به برگ افزایش می

 .سازد رشد گیاه را کوتاه می

 کنید؟ ها، روی انسان را چگونه ارزیابی می کننده مکانیسم تأثیر آلوده

شود؛ از جمله آب آشامیدنی، غذای مصرفی، هوای مورد  های مختلف به بدن انسان وارد می مواد زیانبار حاصل از صنعت، از راه

شود که  برخی از مواد منحصراً به محیط اطراف کارخانه وابستگی کامل داشته، دامنگیر افرادی می. استنشاق و باالخره از راه پوست

 . شود های ناشی از غبار و بیماری ریوی که در اثر تنفس ایجاد می کنند، مانند انواع بیماری میدر آن تأسیسات کار 

 بینی و کاهش داد؟ توان خسارات را پیش چگونه می
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های صنعتی و کارخانجات جدید صنعتی، باید  ها و کالً شهرک ها و پتروشیمی در مطالعات مقدماتی جهت احداث صنایع، پاالیشگاه

ه را مدنظر قرار داد که با توسعه صنعتی و خروج دود و غبار و مواد زاید صنعتی در محیط، به طرق مختلف بر محیط این مسال

بینی میزان خسارات و کاهش آن، باید میزان حساسیت گیاهان را به نوع مواد  گذارد؟ ابتدا برای پیش زیست چه تأثیر منفی می

نوع و روش گسترش آن با عواملی نظیر کمیت مواد خارج شده، طول دودکش، وزش  این پراکندگی و. آلوده کننده در نظر گرفت

 . باد غالب، پستی و بلندی منطقه بستگی دارد

 ایم، آیا راهکار اجرایی و قابل قبولی که علمی و مورد تأیید باشد، در اختیار داریم؟ حال که به این مرحله رسیده

عنوان مثال  ها به های مقاوم به خشکی و مقاوم به آالینده ود بر باد غالب منطقه، با گونههای نواری یا بادشکن، عم احداث جنگلکاری

رود، یکی از راهکارهای اجرایی،  شمار می به(ها ردیابی آالینده)ردیاب غیرفعال گیاهی  گونه درختی سنجد که بهترین گونه زیست

 .علمی و قابل قبول است

 ها بیشتر توضیح دهید؟ ای مقاوم به آالینده ونهعنوان گ درباره گونه درختی سنجد، به

ام بیشترین مقدار جذب را .پی.پی  ٨١١١، درختان سنجد تحت تأثیر(ZN) پاالیی فلز سنگین روی  های انجام شده، زیست در بررسی

سرب در استان های آلوده به  همچنین در بررسی پتانسیل گیاه پاالیی سنجد در پاکسازی و بهسازی خاک. از خود نشان دادند

زنجان که توسط دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، توانایی باالی درختان در جذب فلز سرب، توسط شاخه و برگ درختان سنجد، 

 .مشخص شد که این امر بسیار حایز اهمیت است

 ها نقش زیست محیطی دیگری هم دارند؟ های صنعتی و پاالیشگاه ها پیرامون شهرک آیا بادشکن

توانند  های صنعتی و کارخانجات جدید، بر محیط زیست و خروج مواد زاید صنعتی در محیط، می ها، شهرک ی پاالیشگاهتأثیر منف

های احداثی توسط درختان سنجد، پیرامون  در این حالت بادشکن. نقش مخربی بر محیط خصوصاً خاک منطقه داشته باشند

زمین شیمیایی در حفاظت از خاک منطقه نقش مهمی داشته،  -های زیستترین سد عنوان مناسب توانند، به های صنعتی می شهرک

 .های غیرآلی و تثبیت آنها شوند ها و یون شیمی آب را کنترل و سبب توزیع مکانی بسیاری از آالینده

 های درختی نیز این مزایا را دارند؟ های نواری، دیگر گونه در احداث بادشکن و جنگلکاری

ها سبب تعادل هیدرولوژیکی  دارای مزایا و محسناتی هستند، اما در این خصوص، از آنجا که بادشکنالبته هریک از درختان 

دلیل نوع تاج، پراکندگی  دهند، این تعادل و ذخیره توسط درختان سنجد، به های زیرزمینی را افزایش می شوند و ذخیره آب می

انجامد و هزینه داشت و  جویی قابل مالحظه آب می بوده که به صرفهبیشتر ( ها توسط برگ)و تعرق کمتر ( فرعی و عمیق)ها  ریشه

این نوع در . بینید درختان سنجد در اولویت هستند بنابراین در دنیا هر کجا که بادشکنی می. دهد مراتب کاهش می نگهداری را به

 . می هستنداوایل عمر خود دارای رشدی بسیار سریع، حاصلخیزکننده خاک و دارای نیاز آبی بسیار ک

 ای دارید؟  جهت احداث هرچه بهتر بادشکن اطراف تأسیسات صنعتی چه توصیه

ها،  های مقاوم به آالینده الزم است در آغاز کار ابتدا، میزان حساسیت گیاهان را به نوع مواد آلوده کننده در نظر گرفت و گونه

دوم چگونگی طراحی . بادشکن پیرامون تأسیسات انتخاب کنندهای مقاوم به خشکی، شوری و با کمترین نیاز آبی در احداث  گونه

سوم، تهیه . ها، حتماً باید به شکل آیرودینامیک طراحی صورت گیرد بادشکن است که جهت اثرگذاری بیشتر و جذب بیشتر آالینده

ست؛ اینکه بیاییم فقط در منظور تعیین شدت و جهت باد غالب منطقه بسیار مهم است، چهارم زمان اجرا گلباد منطقه است که به

ایم زیرا همه چیز به اقلیم  مبادرت به کاشت و غرس نهال کنیم، موفقیت در درختکاری را کاهش داده( اسفندماه)هفته درختکاری 

 .و منطقه بستگی دارد
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 سخن آخر؟

برداری  آنهایی که به بهرههایی که در حال ساخت هستند و چه  ها و پتروشیمی گونه که گفته شد، چه صنایع و پاالیشگاه همان

و احداث بادشکن پیرامون  ها  کاری های صنعتی، از دید زیست محیطی موظف به ایجاد جنگل طور شهرک اند و همین رسیده

هایی صورت گرفته و سالمت عموم در  شود که در اجرای این امر مهم کوتاهی تأسیسات خود هستند که متأسفانه بعضاً مشاهده می

گذاران و  قطعاً سرمایه. ها هم باالتر رود های نظارتی، بازدیدها بیشتر و احساس مسئولیت باید از طریق دستگاه. شود ینظر گرفته نم

های  های زیست محیطی و تکمیلی پروژه گونه مخالفتی با اجرای طرح ها، چه بخش خصوصی یا دولتی، هیچ مجریان اینگونه طرح

 ./رسانی کرد امعه هست، ندارند و فقط باید اطالعخود که در راستای سالمت فرد و سالمت ج
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  فرونشست زمین در دشت ورامین حاصل برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی است فرونشست زمین در دشت ورامین حاصل برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی است 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران فرونشست زمین در دشت ورامین را حاصل برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی  -ایرنا  -تهران 

  .دیران اجرایی استان و کشور استرسیدگی به این موضوع مهم یکی از اولویت های م: اعالم کرد و گفت

به گزارش ایرنا، هادی رحمتی روز سه شنبه در جلسه فوق العاده بررسی وضعیت فرونشست اراضی کشاورزی شهرستان پیشوا که 

مشکل فرونشست زمین در بخش هایی از مناطق جنوب، جنوب غربی و شرق استان : در فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود

 .وجود دارد که کارگروهی تخصصی در استانداری برای بررسی این وضعیت تشکیل شده استتهران 

توسعه بی رویه شهرها، : وی با اشاره به اینکه پدیده فرونشست از مناطق اطراف استان به شهر تهران نیز کشیده شده اظهار کرد

ث به وجود آمدن مشکالتی نظیر فرونشست زمین شده مکانیزه شدن زندگی و تاثیرات مخرب رفتارهای انسان بر محیط زیست باع

اولویت مدیران اجرایی در مواجهه با این پدیده، ایمن سازی خطوط انتقال انرژی و خطوط ریلی است چرا که : رحمتی گفت.است

 .مشهد نیز کشیده شده است –فرونشست تا نزدیکی مسیرهای اصلی و راه آهن سراسری تهران 

ت دستگاه های اجرایی باید در مناطق بحرانی مستقر شوند و مسئوالن در بازدیدهای میدانی ، آسیب های تجهیزا: وی اظهار کرد

 .پیش رو را ثبت کرده و اطالعات به دست آمده را به مدیران باالدستی انتقال دهند

 عدم تخصیص حق آبه سد ماملو به اراضی کشاورزی پیشوا عامل حفر غیرمجاز چاه *

حفر چاه های غیر مجاز در طول سال های گذشته نتیجه عدم تخصیص حق آبه : ن پیشوا نیز دراین جلسه گفتفرماندار شهرستا

 .سد ماملو و پساب تصفیه شده به اراضی کشاورزی شهرستان است

شهرستان پیشوا با دو چالش مهم فرونشست زمین و وجودگسل مواجه است، مشکلی که در صورت عدم : محمدکرم محمدی افزود

 .جه می تواند فاجعه ای بزرگ به همراه داشته باشدتو

فرونشست زمین در نتیجه برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی پدید آمده ، پدیده ای که آبخوان های زیر : وی اظهار کرد

 .زمینی را نابود و سفره های زیرزمینی را خالی از آب کرده است

ب تصفیه خانه تهران به صورت واقعی و عادالنه منظور می شد و حق آبه سد ماملو به این اگر سهمیه پیشوا از پسا: وی تأکید کرد

 .شهرستان تعلق می گرفت، می توانستیم چاه های زیادی را مسدود کنیم

 .میلیون متر مکعب آب تخصیصی سدماملو به دشت ورامین، حتی یک قطره نیز به شهرستان پیشوا نمی رسد ١١به گفته وی، از 

اگر این پدیده به دلیل وجود گسل است که باید ساخت و : فرماندار پیشوا با اشاره به فرونشست زمین در روستای معین آباد افزود

 .سازها و تاسیسات موجود در آن محدوده ساماندهی شوند

ک های عمیق در اراضی این فرونشست زمین در بخش وسیعی از اراضی کشاورزی پیشوا به ویژه روستای معین آباد ، باعث ایجاد تر

 .منطقه شده و امکان کشاورزی را در این مناطق از بین برده است

 .کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است٨١هزار نفر جمعیت در  ٠١شهرستان پیشوا با بیش از 
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 انتصابات
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  موفقیت نمایندگان صنعت غذا در انتخابات خانه صنعت جوانانموفقیت نمایندگان صنعت غذا در انتخابات خانه صنعت جوانان

مجمع عمومی عادی خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد و مهدی  

 .غذایی به هیات مدیره راه یافتندزاهدی اول و مهدی کریمی تفرشی به نمایندگی از صنایع 

در این انتخابات همچنین احسان پیری، کوروش رحمانی فرد، محمدمهدی مومن « فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 .زاده، سید مرتضی حاجی آقا میری و شاهرخ عباس زاده نیز به عنوان اعضای هیات مدیره برگزیده شدند

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١١D/%٤١%١%D٤٤%١%D١% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  صفر عرضه می شودصفر عرضه می شود  تن کاالی اساسی برای تنظیم بازار محرم وتن کاالی اساسی برای تنظیم بازار محرم و  955955هزار و هزار و   3131

تن کاالی اساسی شامل برنج،شکر و گوشت مرغ برای  ٨١١هزار و  ١٠: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد

 .تنظیم بازار ماه های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه می شود

تن کاالی اساسی شامل برنج، شکر و  955هزار و  31: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد

  .گوشت مرغ برای تنظیم بازار ماه های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه می شود

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر 

تن شکر  ٠٤١تن گوشت مرغ و چهار هزار و  ٠٨١تن برنج، شش هزار و  ١١١هزار و  ٠٠ :ایام محرم، گفتتامین و تنظیم بازار در 

 .با قیمت مصوب تامین شده که بر اساس سهمیه هر استان برای تنظیم بازار در ایام محرم و صفر عرضه می شود

هرکیلوگرم گوشت مرغ به قیمت پنج : است، گفت تومان تعیین شده ٤١١وی با بیان این که قیمت هر کیلوگرم برنج دو هزار و 

تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور  ١٠١تومان و هر کیلوگرم شکر با قیمت دو هزار و  ٠١١هزار و 

 .دام کشور برای مصرف هیئت های مذهبی در ماه های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه شود

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠١/١٠D%-٤٠%١%D٤%B٠ 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  دار قیمت گوشت گوسفنددار قیمت گوشت گوسفند  افزایش ادامهافزایش ادامه/ / پشتیبانی امور دام، برای محرم آماده باشدپشتیبانی امور دام، برای محرم آماده باشد

 .گوسفند، از ادامه افزایش قیمت این محصول در بازار خبر دادنماینده بخش خصوصی فروش گوشت 

 .نماینده بخش خصوصی فروش گوشت گوسفند، از ادامه افزایش قیمت این محصول در بازار خبر داد

قیمت گوشت گوسفند همچنان در حال : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، امروز در گفت

 .افزایش بوده و الزم است در ایام محرم، شرکت پشتیبانی امور دام وزارتخانه، برای تنظیم بازار آماده باشد

دار، هر  در حال حاضر مغازه: هزار تومان به نرخ این محصول اضافه شده است، افزود اصغر ملکی با اشاره به اینکه از دیروز یک علی

فروشد؛ به عبارتی  درصد سود به مشتری می ٠٠ومان خریداری کرده و آن را با احتساب هزار ت ١٨تا  ١١کیلوگرم گوشت قرمز را 

هزار  ٠٠تا  ٠٠ها  هزار تومان است، در حالی که طی سه ماه گذشته نرخ گوشت برای مغازه ١٤ای گوسفند حدود  اکنون گوشت شقه

رود، یک عده سودجو با  که مصرف باال می... حرم، اربعین وبه گفته وی، همیشه قبل از ایام خاص مانند عید قربان، ماه م.تومان بود

همین موضوع بر گرانی گوشت دامن زده و تعادل . کنند خرند و احتکار می سرمایه هنگفت به بازار ورود کرده و مقدار زیادی دام می

 .اکنون نیز در یکی از همان ایام قرار داریم. ریزد بازار را به هم می

به همین دلیل است که شرکت پشتیبانی امور دام باید با توزیع ذخایر گوشت : گوسفندی خاطرنشان کردرئیس اتحادیه گوشت 

 .ها خواهد داشت چرا که موج این خبر هم تأثیر مثبتی در توازن نرخ. بخشی بازار بردارد ها گامی مؤثر در تعادل خود در تکایا و هیأت

کنند؛  ها دام مورد نیاز خود را پیدا نمی خورد و کشتارکن مبود دام به چشم میمتأسفانه هنوز در میادین، ک: ملکی اظهار داشت

 .هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است ٠١ای که قیمت دام زنده امروز به  گونه به

ت به این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی، طی اظهارات مختلف، کمبود دام زنده در کشور را تکذیب و معتقد است که گوش

 ./اندازه کافی وجود دارد
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  ماراتن افزایش قیمت برنج را چه کسی به راه انداخت؟ماراتن افزایش قیمت برنج را چه کسی به راه انداخت؟

درصدی مصرف کنندگان خارجی به برنج ایرانی،تعیین قیمت در محل تولید از جمله  ١١گرایش : اتحادیه مواد غذایی گفت عضو

 .علل اصلی تعیین نرخ برنج در شمال کشور به شمار می رود

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

طبق روال همه ساله با آغاز فصل برداشت و عرضه برنج نو به بازار، : درصدی قیمت برنج اظهار داشت ٠١در خصوص افزایش 

 .تومان به بازار عرضه شد ١١١هزار و  ٠١ال هر کیلو برنج نو با حداقل قیمت هزار تومان بود درحالیکه امس ٤حداکثر قیمت 

درصدی مصرف کنندگان خارجی به برنج ایرانی، تعیین قیمت در محل  ١١گرایش : وی با اشاره به دالیل افزایش نرخ برنج گفت

 .تولید و عرضه و تقاضا از جمله عوامل موثر در افزایش نرخ برنج به شمار می رود

 .هزارتومانی گران نیست ١تومانی برای یک کیلو برنج در مقایسه با یک بسته آدامس  ١١١هزار و  ٠١به گفته حسنی نرخ 

 سازمان های نظارتی در خواب به سر می برند 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

در فروردین ماه سال جاری قیمت برنج بنا به دالیل نامعلومی در تهران افزایش یافت و این درحالیست که اتفاق خاصی  :گفتجوان،

به اینکه به دنبال افزازایش بی رویه قیمت برنج هشدارهای الزم به سازمان های  وی با اشاره.در استان های شمالی رخ نداده بود

 .در صورت نبود نظارت، ماراتن افزایش قیمت در بازار تهران ادامه خواهد یافت:مربوطه داده شده،افزود

افزایش قیمت ها سود می برند  به نظر می رسد که عده ای از: علی زاده شایق با بیان اینکه سازمان های نظارتی در خوابند، گفت

 .چرا که هیچ نظارتی بر بازار نیست و بعید است که داستان گرانی قیمت خاتمه یابد

سال از  ٠١١١با گذشت : دبیر انجمن برنج در پاسخ به این سوال که قیمت برنج در آستانه محرم افزایش می یابد، تصریح کرد

ه خوبی مطلع هستند که در چه زمانی خرید مایحتاج خود را انجام دهند؛ از این تاسوعای حسینی هئیت های عزارداری و مساجد ب

 .رو افزایش قیمت در این ایام دکان جدیدی است که عده ای سود جو تنها از آن استفاده می کنند
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۹۳: تاریخ

  تحوالت بازار میوه و صیفیتحوالت بازار میوه و صیفی

با توجه به رکود حاکم بر بازار، قیمت برخی میوه های نوبرانه مانند نارنگی و موز کاهش یافته : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگارحسین مهاجران رئیس اتحادیه .است

ر بازار قیمت برخی میوه های با توجه به رکود حاکم ب: از کاهش قیمت میوه های نوبرانه در بازار خبر داد و گفت خبرنگاران جوان،

 .نوبرانه اعم از نارنگی و همچنین موز در بازار با کاهش قیمت روبرو شده است

 ١١١هزار و  ١الی  ١١١هزار و  ٠نرخ هر کیلو لیمو شیرین : هزار تومان اعالم کرد و افزود ١وی نرخ هر کیلو نارنگی را هزار تا 

 .تومان است ١١١هزار و  ١الی  ٠هزار تومان و انار  ٨الی  ١ان، پرتقال توم ١١١هزار و  ٠الی  ٠تومان، گریپ فروت 

هزار تومان، انگور  ٠تومان،شبرنگ و هلو زعفرانی  ١١١هزار و  ٨الی  ١هر کیلو موز با کاهش هزار تومانی از : مهاجران ادامه داد

 .تومان است ٠١١تا ٨١١ه تومان و هندوان ١١١هزار و  ٠تا  ٠هزار تومان، خربزه  ٠١تا  ٤قرمز ارومیه 

تا هزار  ٠١١هر کیلو سیب زمینی و پیاز : رئیس اتحادیه میوه و سبزی از کاهش نرخ سیب زمینی و پیاز خبر داد و گفت

 .تومان است٠١١تا هزار و  ٠١١تومان، گوجه  ٤١١تا  ٠١١تومان، خیار بوته ای  ١١١هزار و  ٠الی  ١١١تومان،خیار گلخانه هزار و 

طبق روال همه ساله در شهریور و مهر ماه با : پیش بینی وضعیت بازار میوه و تره بار طی روزهای آتی بیان کرد وی در خصوص

 . افزایش درآمد خانوار به سبب بازگشایی مدارس و کاهش قدرت خرید خانوار رکود بر بازار حاکم است

/news/f a/i r.yj c.www://ht t p١٠١٤٠١١D/%٤%D%AA٤%%AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5798659/%D8%AA%D8%AD%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 
 بازار و قیمت ها

 جوانخبرنگاران  - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  از بازار اقالم پرمصرف چه خبر؟از بازار اقالم پرمصرف چه خبر؟

استفاده را می این روزها بازار کاالهای اساسی تحت تاثیر افزایش تقاضا پر تب و تاب شده استو سود جویان از فضای موجود نهایت 

این روزها بازار کاالهای اساسی تحت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .برند

هرکدام به فراخور زمان افزایش قیمت چند هزار ... ، بطوریکه برنج، گوشت،تخم مرغ و تاثیر افزایش تقاضا پر تب و تاب شده است

در این راستا قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی .تومانی را تجربه کرده اند

قیمت برنج ایرانی به واسطه افزایش تقاضا :اساسی گفت درخصوص وضعیت قیمت کاالهای  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .همراه شده است  در ایام محرم و سود جویی برخی افراد با افزایش قیمت در بازار

 .با توجه به افزایش مصرف حبوبات به سبب نذورات مردم، نرخ حبوبات نیز روند صعودی به خود گرفته است: وی افزود

افزایش نرخ دالر در بازار آزاد و سودجویی برخی دالالن افزایش قیمت چای را رقم : بیان کردحسنی در خصوص گرانی چای نیز 

 .زده و این درحالیست که نیاز دوسال کشور در انبارها موجود است

 مرغ گران نشده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو باخبرنگار 

هزار و  ٠تومانی به  ١١١از یک ماه گذشته تا کنون نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ در مراکز خرده فروشی با کاهش : گفتجوان،

 .تومان رسید ١١١

 .تومان است ١١١هزار و  ٠و ران مرغ بدون کمر  ١١١هزار و  ١مرغ با کمتر به گفته وی ران 

با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و : یوسف خانی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت در ایام محرم بیان کرد

می شود که نرخ مرغ با افزایش قیمتی  افزایش مصرف مرغ با وزن های متوسط و پایین و در مقابل کاهش مصرف خانوار پیش بینی

 .مواجه نشود

 گوشت قرمز بازهم گران شد

در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 

با توجه به کمبود دام در میادین روند :خبرنگاران جوان، از افزایش مجدد یک هزار تومانی گوشت گوسفندی در بازار خبر داد و گفت

با افزایش هر کیلو دام زنده : هزار تومان اعالم کرد و افزود ٠١ملکی نرخ هر کیلو دام زنده را .افزایش قیمت ادامه خواهد داشت

 .قیمت گوشت گوسفندی دوبرابر افزایش می یابد

 ثبات قیمت سبزی در بازار 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیزی در گفتگو با خبرنگار حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سب

اع سبزی و میوه هیچ گونه تغییری با توجه به فرارسیدن ایام محرم نرخ انو : با اشاره به تحوالت بازار میوه و سبزی بیان کرد جوان،

تا هزار و  ٠١١از ( پلو، آش، کوکو) و سبزی جور ١١١در حال حاضر نرخ سبزی خوردن از هزار تا هزار و : وی افزود.نداشته است

 با توجه به فراوانی تولید هیچ گونه: مهاجران در خصوص وضعیت بازار سبزی و صیفی در روزهای آتی بیان کرد.تومان است ٠١١

 .افزایش قیمتی در روزهای آتی نخواهیم داشت
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۷یک شنبه 

  محرم و صفر عرضه می شودمحرم و صفر عرضه می شودتن کاالی اساسی برای تنظیم بازار تن کاالی اساسی برای تنظیم بازار   955955هزار و هزار و   3131

تن کاالی اساسی شامل برنج،شکر و  ٨١١هزار و  ١٠: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد <مواد غذایی

  .گوشت مرغ برای تنظیم بازار ماه های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه می شود

مهندس علی اکبر مهرفرد با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،

تن  ٠٤١تن گوشت مرغ و چهار هزار و  ٠٨١تن برنج، شش هزار و  ١١١هزار و  ٠٠: بر تامین و تنظیم بازار در ایام محرم، گفت

 .یام محرم و صفر عرضه می شودشکر با قیمت مصوب تامین شده که بر اساس سهمیه هر استان برای تنظیم بازار در ا

هرکیلوگرم گوشت مرغ به قیمت پنج هزار :تومان تعیین شده است،گفت ٤١١وی با بیان این که قیمت هر کیلوگرم برنج دو هزار و 

تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام  ١٠١تومان و هر کیلوگرم شکر با قیمت دو هزار و  ٠١١و 

 .ور برای مصرف هیئت های مذهبی در ماه های محرم و صفر در سراسر کشور عرضه شودکش
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  درصددرصد  9595افزایش سهم اعتبارات بخش کشاورزی به افزایش سهم اعتبارات بخش کشاورزی به / / شودشود  واردات و تولید محصوالت تراریخته ممنوع میواردات و تولید محصوالت تراریخته ممنوع می
ایم که در برنامه ششم فقط اجازه تحقیقات علمی روی محصوالت  طرحی ارائه کرده: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 

  .تولید آن در کشور داده نشودتراریخته داده شود، اما مجوزی برای واردات این گونه محصوالت یا 

، در مورد تصمیم کمیسیون کشاورزی مجلس برای استفاده از خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  چی در گفت علی وقف

م که در برنامه ششم توسعه تنها در کمیسیون کشاورزی به این نتیجه رسیدی: محصوالت تراریخته در بخش کشاورزی، اظهار داشت

اجازه فعالیت در بخش علمی و تحقیقاتی محصوالت تراریخته داده شود، اما مجوزی برای واردات این گونه محصوالت یا تولید آن 

 .در کشور داده نشود

: هستیم، اظهار داشت وی در پاسخ به اینکه چگونه اکنون شاهد کشت ارقام جدیدی از محصوالت تراریخته از جمله پنبه در کشور

ایم که در صورت رأی  تاکنون هر چه اتفاق افتاده مربوط به گذشته است، ولی ما در برنامه ششم توسعه این موضوع را مطرح کرده

 .آوردن در صحن مجلس و نهایی شدن اجرا خواهد شد

عه نیز این گونه توضیح داد که سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در مورد سهم بخش کشاورزی در برنامه ششم توس

درصد اشتغال کشور به طور متوسط بر عهده بخش کشاورزی است، ولی متأسفانه سهم آن  ٠١اعتقادمان بر این بوده و هست که 

 .درصد است ٠تا  ١در اعتبارات بودجه تنها 

ی در اعتبارات در برنامه ششم حداقل به گفته نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسالمی، پیشنهاد شده تا سهم بخش کشاورز

 .ترین راه برای ایجاد اشتغال پایدار است ترین و مطمئن ترین، سریع درصد برسد، چرا که این بخش ارزان ٠١به 

 .کنیم، تا به این طرح رأی مثبت دهند کمیسیون تلفیق و صحن مجلس را ترغیب می: وی تأکید کرد
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 برنمه و سیاست ها

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  کاهش مجوزهای بخش کشاورزی با هدف تسهیل و رفع موانع تولید کاهش مجوزهای بخش کشاورزی با هدف تسهیل و رفع موانع تولید 

ظرف سه سال اخیر فرایند صدور مجوزهای کشاورزی با : مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل -ایرنا -مشهد

  .درصد کاهش یافته است ٠١هدف تسهیل تولید، عرضه و صادرات محصوالت تا 

غیر ضروری در چارچوب حذف مجوزهای  :به گزارش ایرنا سید جمال مدرسی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود

  .بهبود قوانین کسب و کار، تکالیف در زمینه توسعه صادرات، بسترسازی و تسهیل امور تجاری بخش کشاورزی صورت گرفت

بدین منظور سیاستگذاریها بر این محور است که فرآیند تجاری کشور بر مبنای عرضه و تقاضا از محل مازاد تولید با : وی ادامه داد

  .از بخش کشاورزی باشد تا با رعایت مالحظات فنی و تولیدی موانع توسعه و صادرات این بخش رفع شوند رعایت حمایت

در مورد مناطق : مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به اقدامات شاخص در این حوزه اشاره و بیان کرد

موقت و نیز اصالح و ابالغ تعرفه ها به دولت ارائه شد تا ممنوعیت واردات به  آزاد و ویژه اقتصادی دو آیین نامه در خصوص ورود

امسال در چارچوب سیاستگذاری جدید، صادرات و : وی گفت .سمت و سوی افزایش تعرفه ها با تمرکز بر حمایت از تولید سوق یابد

م و برای فراورده های لبنی به صورت غیرمستقیم حمایت از تولید بر آن متمرکز شد که برای دانه های روغنی و سیب بطور مستقی

این اقدام تاکنون بر افزایش صادرات و نیز خرید بخشی از محصول مازاد داخلی تاثیر : مدرسی افزود .مشوقهای صادراتی اعطا شوند

اقتصادی را داشته بطوری حوزه کشاورزی طی دو سال اخیر در بین تمامی بخشها باالترین رشد : وی ادامه داد .خوبی داشته است

  .میلیون تن بوده است ٠٠١هزار میلیارد ریال با حجم  ٠١١که ارزش تولیدات کشاورزی 

مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از این تولیدات را مازاد دانست که کشاورز را دچار مشکل 

هزار تن  ١١صادرات محصوالت مختلف است چنانکه پارسال صادرات تخم مرغ به  روند سیاستگذاریها افزایش: وی گفت .می کند

  .درصدی داشت ٨١رسید و گوشت مرغ رشد بیش از 

امسال سیاست جدید مربوط به واردکنندگان موز بود : مدرسی به سیاستهای تعرفه ای و مشوقهای صادراتی هم اشاره و بیان کرد

درصد معافیت تعرفه ای برخوردار می  ٠٠کیلوگرم سیب صادر کنند از  ٠،١لوگرم واردات موز بگونه ای که اگر به ازای هر یک کی

  .درصد تعرفه بر روی واردات موز، پنج درصد تعرفه می پردازند ٠٠شوند و به جای 

مسائل بازرگانی،  برای توسعه این امر در سایر محصوالت نیاز است مولفه های اقتصادی،: وی این طرح را موفق توصیف و بیان کرد

  .نگاه کالن درآمدی دولت و الزامات اجرایی مورد نیاز گمرکات مد نظر قرار گیرد

پارسال به . این سیاست برای دانه های روغنی هم اجرا شد: مدیرکل مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

  .وز واردات روغن داده می شدواردکنندگان به ازای خرید دانه های روغنی داخلی مج

کیلوگرم  ١٠امسال این سیاست تکمیل شده و در صورتی که یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی خرید کنند می توانند : وی ادامه داد

رفه با خرید یک کیلوگرم دانه روغنی داخلی می توانند هفت کیلوگرم روغن خام با معافیت تع. دانه روغنی وارداتی را استفاده کنند

به : مدرسی به مشوقهای صادراتی که طی دو ماه اخیر برای فرآورده های لبنی تعیین شده اند نیز اشاره و بیان کرد .ای وارد نمایند

کیلوگرم جذب جدید شیر خام و صدور فرآورده های آن، واحدها و صادرکنندگان می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده  ٠١١ازا 

  .ه جذب شیر مازاد و ایجاد بازارهای جدید را فراهم کرده و موجب گسترش صادرات می شوداین روش زمین. کنند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

تولید تحت لیسانس و انجام فرایند بسته تولید تحت لیسانس و انجام فرایند بسته / / شاورزی ایران آمدشاورزی ایران آمدبایر آلمان به کمک ارتقای سالمتی محصوالت کبایر آلمان به کمک ارتقای سالمتی محصوالت ک

  بندی سموم سالم در ایرانبندی سموم سالم در ایران

و سازمان حفظ نباتات با حضور ریاست سازمان حفظ نباتات و  BAYER تفاهم نامه توسعه همکاری های فی مابین شرکت

 .آلمان به ایران به امضاء رسیدمدیرعامل شرکت بایر پارسیان و همچنین ژان وارتیس نماینده اعزامی شرکت بایر 

به گزارش ایانا از سازمان حفظ نباتات در این جلسه که پیرو سفر مقام عالی وزارت به آلمان و پیگیری های انجام شده پس از آن  

فعالیت ها منجر به امضاء تفاهم نامه هفت ماده ای گردید، عنایتی مدیر عامل شرکت بایر در ایران اظهار امیدواری کرد با گسترش 

است در ایران « علم برای زندگی بهتر»قدم های مفیدی در زمینه سالمت غذا و دارو در ایران برداشته شود و شعار شرکت بایر که 

  .و توسط این شرکت بیشتر محقق گردد

لم از مزرعه تا سفره و ژان وارتیس نیز با اشاره به روند افزایش جمعیت در جهان و نیاز به تولید بیشتر، تامین مواد غذایی سا 

مصرف صحیح سموم دفع آفات و همچنین کشاورزی دیجیتالی رااز اهم برنامه های شرکت بایر برشمرد و از اینکه شرکت بایر 

  .همواره با ایران همکاری داشته ابراز خرسندی کرد

ر اظهار امیدواری کرد تا با امضاء این در ادامه جلسه باغستانی ریاست سازمان حفظ نباتات ضمن عرض تشکر از مدیران شرکت بای

 .تفاهم نامه سطح مراودات با کشور آلمان افزایش یابد

درصد بود، و با توجه به  ١١باغستانی با اشاره به اینکه در دوران تحریم های ظالمانه سطح همکاری بین شرکت بایر و ایران در حد 

ده اظهار کرد که در آینده نزدیک شاهد حذف تمامی تحریم ها از سوی نیز با شرکت بایر ادغام گردی« مون سانتو»اینکه شرکت 

درصد از محصوالت کشاورزی جهان در  ٤١باغستانی با اشاره به تنوع محصوالت کشاورزی در ایران و وجود .این شرکت باشیم

دیده و این آمادگی از سوی ایران،گفت این شرایط ویژه ایجاب می کند تا سایت های تحقیقاتی شرکت بایر در ایران مستقر گر

 .کشور ایران در این زمینه وجود دارد

با توجه به اینکه قیمت محصوالت بایر برای کشاورزان ایران باالست، راهکارهایی باید به وجود آید تا : باغستانی در ادامه افزود 

ام فرایند بسته بندی در ایران است و با قیمت محصوالت اندکی تعدیل شود که یکی از آنها موضوع تولید تحت لیسانس و نیز انج

در این زمینه ایران امن ترین کشور برای سرمایه گذاری در این . توجه به اینکه کشورهای همسایه نیز مشتری شرکت بایر هستند

ست باغستانی همچنین به موضوع آموزش از سوی شرکت به بهره برداران پرداخت و گفت در این زمینه هم الزم ا.زمینه است

 .شرکت بایر جدی تر عمل نموده و بیشتر از قبل وارد عمل شود، که این امر باعث خواهد شد جایگاه بایر در جامعه ایرانی باز شود

تمامی موارد مورد درخواست به : ژان وارتیس از توضیحات شفاف و واضح ذکر شده توسط باغستانی تشکر کرد و گفت  در ادامه

 .اقدام الزم در خصوص آن انجام خواهد شد صورت نکته به نکته بررسی و

یحیی ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان و عنایتی، مدیر عامل   در خاتمه تفاهم نامه هفت ماده ای فی مابین توسط

 .شرکت بایر پارسیان به امضاء رسید
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 فارس - ۳۱7۹۱7۷۷ : تاریخ

  هزار تن کاالی اساسی برای تنظیم بازار محرم و صفرهزار تن کاالی اساسی برای تنظیم بازار محرم و صفر  3131توزیع توزیع 
تن کاالی اساسی شامل برنج، شکر و گوشت مرغ برای  ٨١١هزار و  ١٠: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعالم کرد 

  .شود های محرم و صفر در کشور عرضه می تنظیم بازار ماه

، علی اکبر مهرفرد با اشاره به مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر تامین و تنظیم خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

تن شکر با قیمت مصوب تامین  ٠٤١هزار و  ٨تن گوشت مرغ و  ٠٨١هزار و  ٠تن برنج،  ١١١هزار و  ٠٠: بازار در ایام محرم، گفت

 .و صفر عرضه می شود شده که بر اساس سهمیه هر استان برای تنظیم بازار در ایام محرم

تومان و هر کیلوگرم شکر  ٠١١هزار و  ١تومان، هرکیلوگرم گوشت مرغ به قیمت  ٤١١هزار و  ٠قیمت هر کیلوگرم برنج : وی گفت

های  تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای مصرف هیئت ١٠١هزار و  ٠با قیمت 

 .محرم و صفر در سراسر کشور عرضه شودهای  مذهبی در ماه
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

پور درباره قیمت شکر پور درباره قیمت شکر   مجلس از پاسخ حجتی به سؤال قاضیمجلس از پاسخ حجتی به سؤال قاضی//اولین کارت زرد نمایندگان به وزیر کشاورزیاولین کارت زرد نمایندگان به وزیر کشاورزی

  قانع نشد قانع نشد 
وکالی ملت از پاسخ وزیر کشاورزی به سوال دو نماینده مجلس درباره علت عدم کنترل قیمت شکر قانع نشده و به وی کارت زرد 

مهر از  ٠١، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز سه شنبه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی  .دادند

پاسخ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان تهران و ارومیه در مجلس 

 .شورای اسالمی قانع نشدند

نماینده  ٤نماینده رای مخالف و  ١١نماینده به سوال رای موافق  ٠٨١نماینده حاضر در مجلس  ٠١١از میان  ٠٨١بر این اساس 

 .رای ممتنع دادند لذا مجلس از پاسخ حجتی قانع نشد و به وی کارت زرد داد

یمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات شود، قاضی پور و محجوب در جلسه علنی امروز درباره علت عدم کنترل ق خاطرنشان می

 .قند ریزی از وزیر جهاد کشاورزی سوال کرده بودند
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 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  ایران و ویتنام در کشت فراسرزمینی به توافق رسیدندایران و ویتنام در کشت فراسرزمینی به توافق رسیدند

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه بررسی نحوه همکاری ایران با ویتنام در کشت فراسرزمینی و تعیین محورهای 

نویس موافقت نامه ایجاد تجارت محصوالت کشاورزی را از جمله توافقات هیات های دو طرف اعالم کرد و گفت مقرر شد پیش 

 .قرنطینه گیاهی و دامی دو کشور تهیه شود

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه بررسی نحوه همکاری ایران با ویتنام در کشت فراسرزمینی و تعیین محورهای 

نویس موافقت نامه ایجاد تجارت محصوالت کشاورزی را از جمله توافقات هیات های دو طرف اعالم کرد و گفت مقرر شد پیش 

به گزارش ایرنا ، وزیر جهاد کشاورزی که در هیات همراه دکتر حسن روحانی رئیس .قرنطینه گیاهی و دامی دو کشور تهیه شود

طرف : جمهوری به هانوی سفر کرده است پس از رایزنی با مقام های ویتنامی برای توسعه همکاری در بخش کشاورزی، گفت

کشت فراسرزمینی ایران در این کشور اعالم آمادگی کرده بود و مقرر شد نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی ویتنامی در زمینه 

ایران و وزارت کشاورزی ویتنام اراضی و چگونگی در اختیار گرفتن آن را با توجه به سیاست های ایران بررسی ونتیجه را اعالم 

در بخش پرورش، : همکاری ایران و ویتنام خواند و گفت 'مینه های فوق العادهیکی از ز'حجتی، امور مربوط به شیالت را .کنند

فرآوری، بازاریابی و صید زمینه های زیادی برای همکاری وجود دارد که روز پنجشنبه در دستور کار مذاکرات سران دو کشورهم 

: تجارت محصوالت کشاورزی عنوان کرد و گفتوی بخش سوم همکاری ایران و ویتنام را در زمینه کشاورزی، مربوط به .قرار داشت

. ویتنام محصوالتی تولید می کند که مورد نیاز ایران است و حتی می تواند از طریق کشورمان به کشورهای منطقه صادر شود

 .محصوالتی هم در ایران تولید می شود که در ویتنام و کشورهای منطقه بازار خوبی دارد

ته و میوه های دانه دار و هسته دار مانند انار و گیالس را مورد تقاضای فراوان ویتنام و منطقه وزیر جهاد کشاورزی، کشمش، پس

با توجه به میزان تولیدات ایران که افزون بر نیاز است، صادرات این محصوالت می تواند مورد بحث و بررسی قرار : ذکر کرد و گفت

در زمینه قرنطینه گیاهی و دامی موافقت نامه ای مبادله نکردند و قرارشد حجتی خاطرنشان کرد که ایران و ویتنام تاکنون .گیرد

 .پیش نویس آن تهیه و توسط کارشناسان دو طرف مور بحث قرار گیرد تا در آینده مبادله شود
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 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  آغاز اکتشافات آبی روسها در ایرانآغاز اکتشافات آبی روسها در ایران//میلیارد دالری روسیهمیلیارد دالری روسیه  55بازگشایی وام بازگشایی وام 

میلیون دالری اکتشاف  ٠١١پروژه : میلیارد دالری روسیه به ایران، اعالم کرد ١معاون وزیر نیرو با اشاره به تخصیص خط اعتباری 

 .آب در ذخایر ژرف ایران با مشارکت روسها آغاز شد

پس از : رحیم میدانی در گفتگو با مهر درباره جزئیات همکاری ایران و روسیه به منظور کشف منابع آب های ژرف در ایران، گفت

 .خیرا خط اعتباری روسها بازگشایی شده استهای ژرف، ا امضای تفاهم نامه ای بین ایران و روسیه برای همکاری اکتشافی در آب

میلیارد دالر را بازگشایی کرده و حتی  ١معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعالم اینکه روسیه اخیرا خط اعتباری به ارزش 

تبارات این قرار است از محل بخشی از اع: تخصیص این اعتبار در مجلس شورای اسالمی هم به توصیب رسیده است، تصریح کرد

 .های روسی انجام شود های ژرف ایران با مشارکت شرکت های اکتشافی در آب خط اعتباری فعالیت

میلیون دالر برآورد  ٠١١های عمیق و ژرف ایران حدود  این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ارزش پروژه فعالیت اکتشافی در آب

: خایر جدید آب در مناطق ژرف و عمیق ایران آغاز شده است، اظهار داشتهم اکنون مطالعات شناسایی ذ: شود، اظهار داشت می

 .های سطحی زمین شناسی مطالعات ژئوفیزیک انجام خواهد شد های آبی کشور، از طریق نقشه بعد از شناسایی پتانسیل

داخلی در حال انجام  وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی مراحل مطالعات شناسایی و اکتشاف ذخایر ژرف آب توسط متخصصان

های ژئوفیزیک باز می  مهمترین همکاری ایران و روسیه در حوزه اکتشاف آب در ذخایر عمیق و ژرف به فعالیت: است، تاکید کرد

میلیون دالری مطالعات ژئوفیزیکی و در  ٠١١های روسی و خط اعتباری  معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه با مشارکت شرکت.گردد

با توجه به اینکه حفاری هر حلقه چاه : های اکتشاف آب در نقاط عمیق و ژرف انجام خواهد شد، افزود فاری چاه در بلوکنهایت ح

میلیارد تومان اعتبار به صورت ساالنه نیاز دارد از این رو باید مطالعات به  ١١ها و نقاط عمیق و ژرف به حدود  اکتشافی در بلوک

ها در پروژه  مچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص بازپرداخت منابع خط اعتباری روسمیدانی ه.صورت دقیق انجام شود

میلیارد دالری از سوی روسیه به دولت ایران  ١با توجه به اینکه خط اعتباری : های ژرف و عمیق ایران هم توضیح داد اکتشاف آب

 .شود ارائه شده بازپرداخت این منابع از سوی دولت انجام می

های عمرانی،  نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند جهت اجرای طرح به گزارش مهر، اواسط شهریور ماه امسال 

 .میلیارد دالر از دولت روسیه وام دریافت کند ١مبلغ 

های  ارزیابی ذخایر آبروسیه و وزارت نیروی ایران اخیرا یادداشت تفاهمی در زمینه مطالعه، اکتشاف و « روس گئولوگیای»شرکت 

 .اند زیرزمینی ژرف و عمیق امضا کرده
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 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۹۳: تاریخ

چیان از همکاری مردم چیان از همکاری مردم   ابراز رضایت چیتابراز رضایت چیت/ / های سال آبی جاریهای سال آبی جاری  نیرو برای مقابله با کاهش بارشنیرو برای مقابله با کاهش بارشآمادگی وزارت آمادگی وزارت 

  و کشاورزانو کشاورزان

 .ها در سال آبی جاری خبر داد وزیر نیرو از آمادگی این وزارتخانه برای مقابله با اثرات کاهش احتمالی بارش

 .ها در سال آبی جاری خبر داد احتمالی بارشوزیر نیرو از آمادگی این وزارتخانه برای مقابله با اثرات کاهش 

طی جلساتی که با : چیان در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ایانا با بیان این خبر گفت به گزارش خبرنگار ایانا، حمید چیت

 .کند ها داللت می های این سازمان بر کاهش بارش بینی هواشناسی داشتیم، پیش

درصد کاهش بارش نسبت به  ٠١است، حدود   سال آبی جدید که از ابتدای مهرماه امسال آغاز شدهاحتماالً در : وی اضافه کرد

 .های گذشته خواهیم داشت متوسط سال

ها داشته باشد، آمادگی الزم برای  بینی های سال آبی جاری وضعیت بهتری از پیش وزیر نیرو با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بارش

 .را جزء وظایف این وزارتخانه دانست شرایط کاهش بارندگی

ها  کنند، همچنین همکاری خوبی بین دستگاه فضای کار خوب است و مردم و کشاورزان با دولت همکاری می: چیان ادامه داد چیت

 .امیدواریم با مدیریت مصرف آب، شرایط سال آبی جاری را مدیریت کنیم. وجود دارد

توانیم گزینش  به این ترتیب می: آوری روز دنیا افزود اطالعات درباره دانش و فنوی در ادامه با تأکید بر اهمیت کسب 

 .ای که مطابق با نیازهای ما هست، از دستاوردهای روز دنیا داشته باشیم هوشمندانه

ی بتوانند های ایران ای فراهم کنیم که شرکت های برتر راشناسایی کرده و زمینه همچنین تکنولوژی: این مقام مسئول بیان کرد

 .های ایران پیدا کنیم های نوین روز را جذب کنند یا بازار صادراتی برای فعالیت های خارجی سیستم درباره شرکت

برای احیای : های خارجی عنوان کرد های این وزارتخانه برای نجات کارون و احتمال انعقاد قرارداد با شرکت چیان درباره برنامه چیت

 .کشور خاصی قرارداد ببندیم کارون قصد نداریم که با

ریزی مناسب، طی برنامه ششم توسعه از ورود  های مورد نیاز در ایران وجود داشته و باید با برنامه آوری تمام فن: وی یادآور شد

 .فاضالب صنعتی، کشاورزی و شهری به رودخانه کارون جلوگیری کنیم

 ./شود گردد و آلودگی از این رودخانه حذف می رایط مطلوب گذشته باز میبه این ترتیب رودخانه کارون به ش: چیان تأکید کرد چیت

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٤٠D/%٤%A٠%D٤١%١% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

افزایش سهم دختران ازدواج نکرده روستایی نسبت به افزایش سهم دختران ازدواج نکرده روستایی نسبت به / / روستایی پیشرفت نکردندروستایی پیشرفت نکردندهای توسعه های توسعه   زنان در طرحزنان در طرح

  کندکند  های فصلی به شهرها، بر دوش زنان روستا سنگینی میهای فصلی به شهرها، بر دوش زنان روستا سنگینی می  بار مهاجرتبار مهاجرت/ / جمعیت روستاجمعیت روستا

 وی از. اخذ کرده است "شناسی تعلیم و تربیت جامعه"آمریکا در رشته  "سنچری"نرسیسیانس، مدرک دکترای خود را از دانشگاه 

وی استادیار دانشگاه و مدتی هم مدیر گروه انسان شناسی دانشکده علوم  .در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد ٠١١٠سال 

شناسی با رویکرد  زبان"، "ها نما و نشانه"توان به مقوله  های مورد عالقه پژوهشی وی، می درباره حوزه. اجتماعی دانشگاه تهران بود

 .اشاره کرد "اسی جنسیتشن انسان"و  "شناسی مردم

 زاده وحید اسالم

اخذ کرده  "شناسی تعلیم و تربیت جامعه"آمریکا در رشته  "سنچری"دکتر نرسیسیانس مدرک دکترای خود را از دانشگاه  :اشاره

وی استادیار دانشگاه و مدتی هم مدیر گروه انسان شناسی . در دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد ٠١١٠وی از سال . است

، "ها نما و نشانه"توان به مقوله  های مورد عالقه پژوهشی وی می باره حوزهدر. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود

در زمینه مطالعات فرهنگ عامه، با وجود تدریس . اشاره کرد "شناسی جنسیت انسان"و  "شناسی شناسی با رویکرد مردم زبان"

، در چهارمحال "(فریا)دن  نشین فری ارمنیمونوگرافی روستای "، فقط در دوره دانشجویی چند مطالعه مانند "شناسی ایران مردم"

های زنان و اعتقادات مردم و همچنین خاطرات کهنساالن ازجمله کارهای پژوهشی بوده  آوری و ثبت ترانه بختیاری داشته و جمع

ویی یکی از که در این روستا به انجام رسانده است و آنچنان که خود نیز می گوید، اگرچه مطالعات فرهنگ عامه در دوران دانشج

وی در چندسال اخیر، . شناسی توجه کرده است های دیگر انسان اش بوده، اما بعد از آن دوران، بیشتر به حوزه های اصلی دغدغه

ها مطالعه  شناسی ارائه و تدریس کرده و پس از ماه عنوان یکی از دروس جدید دانشجویان انسان را به "شناسی جنسیت انسان"درس 

دکتر نرسیسیانس وجود این واحد درسی و کتاب را مدیون دانشگاه تهران و . با همین عنوان به چاپ رسانده استو تحقیق، کتابی 

گونه مباحث احساس  کند و بر این عقیده است که نیاز به ایجاد این مبحث، در اثر نیاز دانشجویان به این دانشجویان آن عنوان می

جنسیت در برداشت "، "شکاف دیجیتالی و جنسیت"اب و مقاالت متعددی همچون شد که در نهایت در قالب درس دانشگاهی، کت

اسطوره زن و "، "یک بررسی موردی: اطالعات، ارتباطات و جنسیت"، "شناسی جنسیت بررسی واژگان اساسی در انسان"، "قالبی

 .نمود یافت... و "زیستگاه شهری

 .ایی تعریف کنیدرا از دیدگاه توسعه روست "شناسی جنسیتی انسان"لطفاً 

انسان شناسان . ای آن را داشته باشیم را خالصه تعریف کنم و سپس بحث توسعه "شناسی جنسیتی انسان"اجازه دهید نخست خود 

توانند نظر دهند که  کنند، بهتر و با دید بازتری می به سبب اینکه موضوعات زیستی و روانشناسی جامعه و فرهنگ را نیز مطالعه می

به عبارت دیگر تا چه . ن تا چه حد متأثر از طبیعت و عوامل زیستی و تا چه حد متأثر از عوامل محیطی و اجتماعی استرفتار انسا

 .حد طبیعت و تا چه حد پرورش و محیط اجتماعی در آن دخیل است

در حین تجربه زندگی در  صورت ژنتیک در وجود ما به ودیعه گذاشته شده باشد و بعضی رفتارها هم برخی از رفتارها ممکن است به

گرایان که معتقدند رفتار انسان بر اساس عوامل  ترتیب بحث بین طبیعت بدین. پذیری امکان وقوع یافته است روند فرهنگ

دسته . دهند، داغ است شناختی تعیین شده است و پرورش گرایان که به عوامل محیطی و تأثیر آن بر رفتار انسان بها می زیست

ها مثل قدرت زایمان در زنان  تواند باعث تفاوت در رفتارهای زیستی انسان موضوع نیستند که عوامل ژنتیکی می اخیر منکر این
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آنها بر این باور هستند که انسان برای . تواند ناشی از ژن و عوامل زیستی و طبیعی باشد باشد، اما معتقدند که همه رفتارها نیز نمی

همچنین . کند و این مشخصه سازگاری ریشه در فرهنگ و یادگیری عوامل فرهنگی دارد ر میتکامل خود را با محیط زندگی سازگا

کنند  ها به نسبت موجودات دیگر رفتار خود را با سهولت بیشتری بر پایه فرهنگی که در آن زندگی می معتقد هستند که انسان

توان در جوامع انسانی قدیمی با مورد تفحص  ها را می مؤنثهای زیستی در مورد رفتارهای مذکرها و  تأثیرات تفاوت. دهند تغییر می

هرچند که در بیشتر جوامع . های جنسیتی به دست آورد های اجتماعی، محیط و نقش قرار دادن روابط در راستای فناوری، سازمان

رفتارهای متعارض آنها متأثر  اند، اما در عین حال مشخص شده است که تری داشته مردان در مقایسه با زنان رفتارهای تعارضی قوی

های  شناختی، ولی تفاوت های جنسی جنبه زیست تفاوت. توانسته در آنها دخیل باشد شناختی نمی از فرهنگ بوده، و عوامل زیست

ها را برای هر دو جنس در روند  به عبارت دیگر این فرهنگ است که نقش. جنسیتی جنبه فرهنگی و اجتماعی داشته است

های گوناگون متفاوت  های زنانگی و مردانگی در فرهنگ مارگارت مید متوجه شد که تصور مشخصه. زند آنها رقم می پذیری جامعه

های سازگاری و درجه  های جنسیتی بر اساس عوامل مختلفی از قبیل وضعیت اقتصادی، محیط زیست، استراتژی تفاوت. است

 .شود پیچیدگی جوامع است که تعیین و تعریف و تبیین می

 از دیدگاه توسعه روستایی این تعریف را ادامه دهید؟

ای از نظریات بهره برده که  ها از مجموعه کشور ما در این مداخله. گذرد ای در ایران می های توسعه بیش از یک سده از شروع مداخله

اند که تنظیم  ن نتیجه رسیدهنظران توسعه به ای در همین راستا صاحب. معموالً در کشورهای دیگر نیز به اجرا درآمده است

نفعان توسعه، راهبردی غلط و غیرواقعی است؛  برداران و ذی های توسعه کشاورزی و روستایی با رویکرد زنان به مثابه بهره برنامه

اندرکاران مهم توسعه کشاورزی و روستایی محسوب شده و در فرایند توسعه یا  چراکه، زنان روستایی یکی از شرکا و دست

طور معمول فضای روستا  به. گذارند شوند، بر این فرایند نیز تأثیر می مند می نیافتگی عالوه بر آن که از مواهب توسعه بهره هتوسع

های سنتی  ای برخوردار است، اما آغاز توجه به زنان در روستاها به نقش مردانه است و مردانگی در روستاها از اهمیت و وزن ویژه

شود، اما نکته مهم آن است که چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر مردان از  کرد، مربوط می ایند توسعه درگیر میزنان که آنان را در فر

طور سنتی مردانه روستا ایفا کنند؟  های سنتی خود را به مثابه رؤسای خانوار روستایی در فضای به روستا غایب باشند و نتوانند نقش

را به مثابه نتیجه طبیعی فرایند نوسازی در کشورهای جهان سوم ازجمله ایران بپذیریم  اگر شهرگرایی و مهاجرت از روستا به شهر

ای  توان نتایج ناخواسته ویژه اند، آیا نمی و اگر عمدتاً این مردان جوان و قدرتمند باشند که به مثابه نیروی کار به شهر مهاجرت کرده

هایی درباره  ؟ به عبارت دیگر چرخش الگوهای توسعه ناشی از واقعیتویژه از منظر جنسیتی برای روستاها در نظر گرفت را به

ویژه تقسیم  مهاجرت مردانه از روستا به شهر و بروز تحوالت جمعیتی در روستاها به نوبه خود بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به

این است که آیا یکی از نتایج ناخواسته  "یتیشناسی جنس انسان"کار بین زنان و مردان تأثیر گذاشته است؛ بنابراین پرسش ما در 

های مختلف توسعه در روستاها این نبود که روستاهای ایران از نظر جمعیتی زنانه شده و  های مدرنیزاسیون و مدل اجرای برنامه

 .یافتتوان روستاها را به مثابه فضاهای مردانه باز ساختار جمعیتی آن دگرگون شود؟ به عبارت دیگر آیا کماکان می

ها نقش زنان تأثیرگذارتر بوده  یک از این نگاه در کدام. رسد که به توسعه دو نگاه سنتی و مدرن وجود دارد نظر می به

 است؟

تنها در اقتصاد خانواده، بلکه در تمامی جوانب اجتماعی و فرهنگی جامعه خود  ای نه کننده زنان روستایی از دیرباز نقش تعیین

آمارهای . نظر آنان وابسته بود تر بود و تصمیمات درون و بیرون از خانواده تا حد زیادی به آنها همواره طوالنیروز کاری . اند داشته

در ایران نیز زنان روستایی . اند ای در تولید مواد غذایی داشته کننده دهد که زنان روستایی نقش تعیین سراسر جهان نشان می
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های مربوط به فرآوری  کردند و این در حالی بود که سایر فعالیت ی کشاورزی کار میها شان در زمین همواره پا به پای مردان

های خانوار، انجام کارهای خانه و بارآوری کودکان را نیز بر عهده  محصوالت، تولید صنایع دستی برای کمک به کاهش هزینه

های خانواده و نیروهای  گرفت، اما آنها اهرم ان آنها را میهای مکرر، زنان را فرسوده کرده و تو هرچند کار زیاد و زایمان. اند داشته

ترتیب کارآیی اقتصادی آنها باعث شده که از توانمندی باالیی نیز در اداره امورات اجتماعی  بدین.مولدی برای اقتصاد جامعه بودند

نابع آماری و فقدان مطالعات علمی جامع، هرچند که در آن زمان نیز به دالیل گوناگون و از جمله نبود یا نقص م. برخوردار باشند

ها  شان در سیاستگذاری اجتماعی روشن نبود و معموالً جایگاه واقعی -های اقتصادی  حجم واقعی و تنوعات مشارکت آنها در فعالیت

های  در زیرفصل های پیشین توسعه کشور، هرچند زنان از این رو در برنامه.گرفت های توسعه، مورد توجه قرار نمی ریزی و برنامه

با . اند، اما تنها نوشتاری بود که خیلی از زوایای آن در عمل مغفول ماند و به اجرا نرسید مختلف برنامه تا حدودی مورد توجه بوده

های مختلف فردی، خانوادگی، و اجتماعی بهبود پیدا کند،  برنامه پنجم توسعه، قرار بود وضعیت زنان در عرصه ٠١١توجه به ماده 

ها بر دو  ها و یکسان پنداشتن اثرات برنامه توان علت اصلی این امر را فقدان رویکرد جنسیتی در برنامه می. عمالً اتفاق نیفتاد اما

رود، نکته مهم  با توجه به این که ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بیش از پیش به سمت شهرنشینی پیش می. جنس ذکر کرد

کنند و  طور برابر و در کنار هم روستاها را ترک نمی مردان و زنان به. مانند نی در روستاها باقی میآن است که بدانیم چه کسا

تجارب . شود رو هستند و این باعث از بین رفتن روستاها در ایران می روستاها عالوه بر زنانه شدن، با مشکل سالخوردگی هم روبه

های زیادی برای گسترش رفاه در روستاها صورت گرفته و این  ه تالشچند دهه توسعه روستایی در کشور نشان داده است ک

 .اما برای زنان روستایی شرایط رو به پیشرفتی را فراهم نساخته است. اقدامات فوایدی هم برای جامعه روستایی داشته است

 اند و تأثیرگذاری آنها به چه میزان بوده است؟ زنان تا چه حد در توسعه روستایی نقش داشته

به عبارت دیگر در شکل . کند پیروی می Uهای تولیدی از مدل  های اقتصادی بر این باورند که مشارکت زنان در فعالیت تئوری

کنند، اما عمدتاً به مثابه کارکنان بدون مزد  معموالً زنان نقش زیادی در تولید ایفا می. سنتی تولید که با درآمد اندک همراه است

. شود ها کمتر و کمتر می ست که با تجاری شدن کشاورزی و ورود عناصر مدرن، نقش زنان در این فعالیتنکته مهم این ا. خانگی

های تولیدی زنان روستایی و افزایش نقش  ترتیب با عرضه تولیدات کشاورزی به بازار و ورود تکنولوژی انتظار کاهش نقش بدین

تر سواد یا میزان مهارت کمتر زنان در استفاده از  سطح پایین. شود می تر شدن روستاها روندی طبیعی تلقی مردان و هرچه مردانه

 .کند های نوین تکنولوژیک این روند را تشدید می نهاده

ترتیب تجرد زنان و عدم ازدواج یا به تأخیر  بدین. کند های خانگی آنان به مثابه مادر و همسر این فرایند را تشدید می طبیعتاً نقش

ویژه در کنار پدیده زنان مجرد که  این پدیده به. کند های زنان ایفا می ها و نقش نقش مؤثری در افزایش فعالیت افتادن آن احتماالً

های زنان در  افزایش زنان ازدواج نکرده، اما دارای تحصیالت را به مثابه پدیده قرن بیست و یکم، ممکن است منجر به افزایش نقش

خطی توسعه که بالی جان کشورهای جهان سوم است، باعث  از اجرای الگوهای تک های ناشی یکی از چالش. روستاها شود

سازی شده و  نگری در امر توسعه باعث نوعی شبیه در واقع کالن. اجتماعی بود -های اقتصادی  توجهی به نقش زنان در عرصه بی

های تولید اقتصادی و سالمت  نان در عرصههای آ اجتماعی و مسئولیت -های اقتصادی  های زنان و مردان در ایفای نقش تفاوت

در واقع غفلت از نیمی از جمعیت . تنها نادیده انگاشت، بلکه باعث برخوردار نشدن آنها از مواهب توسعه نیز شده است اجتماعی را نه

تشدید ناکارآمدی روند بی توجهی به زنان باعث . ها شد ها باعث حذف این قشر از شمول این برنامه ریزی فعال و کارآمد در برنامه

شوند، نه  کننده امکانات، خدمات و تولیدات محسوب می عنوان دریافت در کشورهای جهان سوم زنان به.توسعه در کشور ماست

کننده و  خطی توسعه زنان تنها استفاده در الگوهای تک. کننده یا یکی از شرکا در فراهم کردن این امکانات و خدمات مشارکت
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کننده و  عنوان مشارکت باید نقش زنان در فرایند توسعه به. کنندگان به فرایند توسعه آیند نه کمک حساب می بردار به بهره

هایی که  با وجود تالش. کنند زنان به هر شکلی، عضو خانواده یا کارگر مزدبگیر، به اقتصاد ملی کمک می. کننده بازتعریف شود کمک

انسان شناسی . ای از محرومیت اسیر هستند طق روستایی انجام شده، زنان روستایی در تلهویژه در منا برای توانمند کردن زنان به

شناسی  به عبارت دیگر انسان. جنسیت بر آن است که بر ضرورت مشارکت زنان به مثابه نیمی از جمعیت روستایی تأکید کند

 .جنسیت به دنبال نافذ بودن نقش زنان روستایی در امور جاری روستا است

 در جامعه روستایی شده است؟ "جنسیتی"های  خطی توسعه باعث تفکیک ا الگوی تکآی

های تکنولوژی محور متمرکز است، باعث کاهش نیاز به نیروی کار خانواده ازجمله  ماهیت توسعه اقتصادی در روستاها که بر برنامه

شود، عمدتاً وظیفه زنانه  و در شرایط سخت انجام می طور دستی در مناطق روستایی ایران زمانی که کار کشاورزی به. شود زنان می

برای مثال تا . گیرند شود، ولی چنانچه این فعالیت مکانیزه شود، این مردان هستند که کار با ماشین را بر عهده می محسوب می

نیزه شود، این مردان هستند که از شود، اما اگر این کار مکا اطالق می "کار زنانه"زمانی که کار نشاء برنج با دست انجام شود، به آن 

های کشاورزی باعث خروج بخش  کنند؛ لذا برخالف روستاهای کشورهای پیشرفته، مکانیزه شدن فعالیت ماشین نشاگر استفاده می

 شود که کارکرد خانوار روستایی دستخوش شود و در نهایت این تغییرات باعث می قابل توجهی از زنان از بازار کار روستایی می

تنهایی و با استفاده از نیروهای بازار، کارکرد اقتصادی  دگرگونی شود و در این تغییرات، سرپرست خانواده که معموالً مرد است به

طور عام باید بدان توجه کرد، تنوع  تنها درباره زنان، بلکه به ریزی نه یکی از نکات مهمی که در برنامه.کشد خانوار را به دوش می

این تنوعات . زنان روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. ارب زیستی مختلفی است که در کشور وجود داردجغرافیایی و تج

های کشاورزی  هایی که امکان فعالیت برای نمونه در مکان. سازد جغرافیایی ضرورت اولویت بخشی به مسائل مختلف را نمایان می

های نوین  شود، ایجاد فعالیت زمانی که با باال رفتن سطح تحصیالت زنان همراه می این امر. یابد اندک است، اشتغال زنان اولویت می

هایی که کشاورزی مبتنی بر نیروی کار زنان رونق دارد، مثل  در مکان. طلبد ای متناسب با فضای جغرافیایی مورد نظر را می و حرفه

یافته جلب  های توسعه رد و به همین ترتیب در مکانشالیزارهای شمال کشور، مسائل سالمت و بهداشت کار زنان اولویت دا

یابد و در مناطق توسعه نیافته و فقیر ایجاد تبعیض مثبت و  مشارکت فعال زنان و جلوگیری از به حاشیه رفتن آنان اهمیت می

 .ماندگی مورد نیاز است کمک به آنان برای کاهش فشارهای ناشی از فقر و عقب

یافتگی و همچنین دوری و نزدیکی به مراکز  هم بر مبنای تنوعات جغرافیایی و هم سطوح توسعه توان گفت مسائل زنان لذا می

توان گفت که مسئله  ها منحصر به فردند، لذا می به عبارتی نظر به اینکه علم جغرافیا براین باور است که مکان. شهری متفاوت است

فرد است و باید به طور خاص مورد  و بلکه در هر روستا، منحصربه طور خاص مسئله زنان روستایی در هر منطقه هر منطقه و به

 .توجه قرار گیرد

توانیم مثلث زنان، توسعه  نظر شما می آیا به. پس زنان در توسعه روستایی و همچنین توسعه پایدار بسیار مهم هستند

 پایدار و توسعه روستایی را ترسیم کنیم؟

آنها کشاورزانی هستند که بیشتر محصوالت غذایی کشت . ای نقش بسیار مهمی دارند تغذیهزنان روستایی در تأمین امنیت غذایی و 

کنند و به موازات تولید محصوالت غذایی، با همکاری مردان خانواده تولیدات تجاری هم دارند که منشاء کسب درآمد برای آنها  می

ل بیشتری وجود دارد که این درآمد صرف تهیه غذا و تأمین دهد وقتی زنان درآمد داشته باشند، احتما شواهد نشان می. شود می

طور معمول انتخاب نوع غذا و نحوه تهیه آن، تأمین سالمت و تغذیه فرزندان به عهده زنان است؛ بنابراین  به. نیازهای فرزندان بشود

 .در تأمین امنیت غذایی خانوار نقش کلیدی دارند
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های چندگانه زنان در امور خانه  نقش. ت کشاورزی در کسب درآمد خانوار سهیم هستندطور سنتی از طریق فرآوری محصوال زنان به

طور مثال  به. ریزی کنند ریزان برای زنان به طور مستقل و با در نظر گرفتن الزامات آن برنامه کند که برنامه و خارج از آن اقتضا می

ریزی مربوط به  پذیر نیست؛ بنابراین برای برنامه های اجتماعی امکان یتداری و مسئول های اقتصادی زنان از امور خانه تفکیک فعالیت

هر سیاست کشاورزی مرتبط با منابع . گام انجام شود به ای و گام صورت مرحله زنان نیازمند دیدگاه جامع و کل نگر هستیم که به

های  چراکه آنها تجارب و نقش. دهد أثیر قرار میطور متفاوتی تحت ت ها و بازار، زنان و مردان را به طبیعی، تکنولوژی، زیرساخت

 .رو هستند ها و تهدیدهای مختلفی روبه متفاوتی دارند و با فرصت

کند که درک درستی از ابعاد جنسیتی داشته باشیم و الزاماً باید نسبت به  ریزی و سیاستگذاری در هر بخش اقتضا می برنامه

های اخیر باعث تغییرات جدی در توزیع  تحوالت جمعیت شناختی در سال. ر باشیمهای فرهنگی و زمانی انعطاف پذیرت محدودیت

جامعه ما نیز از این . جمعیت شهری و روستایی و دگرگونی در تقسیم کار خانوارها از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی شده است

زیع جمعیت شهری و روستایی از نظر جنسی، سنی و های اخیر شاهد تغییرات جدی در تو ویژه در دهه نصیب نمانده، به تغییرات بی

های تولید و کشاورزی  بدون تردید این تحوالت بر تقسیم کار بین اعضای خانوار تأثیر داشته و نقش زنان را در عرصه. ایم تعداد بوده

توجهی به تمایزات  و نیز بی خطی توسعه گیری از الگوهای تک رود که با افزایش بهره بدین ترتیب انتظار می. تر کرده است پررنگ

 .های زنان در روستاهای افزوده شده و شکل سنتی مردانه روستا به فضای زنانه تغییر شکل دهد جنسیتی، نقش

 بحث مهاجرت از روستا به شهر تأثیر منفی بر زنان گذاشته یا مثبت؟

مردان بیشتری برای کار به شهرها مهاجرت کرده و اند که با رشد شهرنشینی  پردازان توسعه به این نکته مهم توجه داشته نظریه

عنوان بخشی از نیروی انسانی فعال در بخش کشاورزی،  زنان روستایی به. اند ترها را برای اداره امور روستا باقی گذاشته زنان و مسن

سرشماری نفوس و مسکن  بر اساس آخرین. در تولید و فرآوری محصوالت زراعی، باغی، دامی و پرورش آبزیان نقش مؤثری دارند

در چهار استان ایران نسبت جنسی . شوند میلیون نفر جمعیت از ساکنین اصلی روستاها محسوب می ٠١در ایران، زنان با بیش از 

 .استان این نسبت کمتر از میانگین کشوری است ٠١و در  ٠١١تر از  در مناطق روستایی پایین

ری از کشورهای آسیایی عالوه بر مهاجرت خانوار روستایی به شهر، پدیده مهاجرت این بدان معناست که در ایران همانند بسیا

ها حاکی از آن است که در دو فصل بهار و  مشاهدات پژوهشگران و گزارش. صورت قطعی یا فصلی نیز وجود دارد انفرادی مردان به

د خانوارهای روستایی با سرپرستی و مدیریت زنان درص ١١یابد، در بعضی از مناطق تا  های فصلی افزایش می تابستان که مهاجرت

های سنگین کشاورزی مانند آماده کردن زمین، انبار کردن و سایر اموری که  در این زمان حتی فعالیت. های کشاورزی دارند فعالیت

در چنین شرایطی . دگیر علت نبود مردان در روستا توسط زنان و دختران صورت می شود به طور معمول توسط مردان انجام می به

 .یابد عنوان ساکنین پایدار و اصلی مناطق روستایی اهمیت بیشتری می نقش زنان به

عنوان  کنند یا به های زراعی و باغی کوچک متعلق به خانواده خود فعالیت می زنان روستایی کشاورزان خردی هستند که یا در زمین

از این منظر نقش زنان در تأمین امنیت غذایی . دهند رهای کشاورزی را انجام میهای متعلق به دیگران کا کارگران مزدبگیر در زمین

چنان که در حال حاضر . آغاز شد، همچنان ادامه دارد ٨١روند کاهش جمعیت روستایی که از دهه . یابد خانوار اهمیت بیشتری می

های اخیر این تحوالت  در سال. کنند ندگی میدرصد آن در مناطق شهری ز ٠١درصد جمعیت در مناطق روستایی و حدود  ١١تنها 

طوری که بیشتر افراد در سنین  جمعیتی با تغییراتی در ساختار سنی و جنسی جمعیت شهری و روستایی نیز همراه بوده است، به

 .مانند کنند و افراد سالمند و کودکان در مناطق روستایی باقی می فعالیت روستاها را ترک می
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تنها  این امر نه. کنند ر از زنان روستاها را ترک کرده و در جستجوی کار و کسب درآمد به شهرها مهاجرت میهمچنین مردان بیشت

مشاهدات . کند هایی ایجاد می ریزد، بلکه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز چالش تعادل جمعیت را از نظر سنی و جنسی به هم می

همچنین . باعث کاهش فرصت ازدواج برای دختران و باال رفتن نرخ تجرد می شودحاکی از آن است که مهاجرت مردان از روستا، 

مهاجرت افراد در سنین فعالیت موجب بهره برداری نامناسب از مزارع و کشتزارها و بالاستفاده ماندن بخش زیادی از منابع و 

اجتماعی بسیار مؤثر است و بر این اساس  -دی شود، از این رو تحوالت جمعیتی امری مهم و در ایجاد تغییرات اقتصا امکانات می

 .ناپذیر و الزامی است ای امری اجتناب ریزی و سیاستگذاری کالن و منطقه توجه به این تغییرات در برنامه

 ویژه ازدواج در چه شرایطی است؟ های اصلی جمعیتی روستا به با توجه به بحثی که مطرح کردید بفرمایید که شاخص

به معنای عدم توازن مردان و زنان در روستاها است و این عدم توازن، شانس دختران روستایی را برای ازدواج کاهش نسبت جنسی 

های شدید در  تأثیر این نوسان. ١١است و در روستاها  ١٠نسبت تجرد در شهر . دهد کند و آنان را در مضیقه ازدواج قرار می کم می

ساله  ٠١ - ٨٨های سنی  ور باعث شده است که نسبت تجرد دختران در گروهنسبت جنسی جمعیت مناطق شهری و روستایی کش

 .شدت کاهش پیدا کند های سنی به در این گروه( ویژه دختران روستایی به)افزایش یابد و احتمال ازدواج دختران ( در شهر و روستا)

رده از جمعیت روستایی نیز به مراتب بیشتر شده تنها سن ازدواج دختران افزایش یافته، بلکه سهم دختران ازدواج نک در واقع نه

در خالل سفرهای محققان به مناطق مختلف روستایی دختران روستایی بسیاری دیده شده که مسئولیت درآمد خانواده را بر . است

ساله  ١١تر مجرد حتی دخ. سال بودند ١١عهده داشتند و با وجود فراهم کردن جهیزیه، امکان ازدواج را نداشته و در سنین باالی 

ای که در یکی از روستاهای ایالم زندگی کرده و از فرش بافان نمونه کشوری بوده، فرصت ازدواج نداشته و برای جهیزیه خود فرش 

شد که برای کار به  ای می بافت او صرف هزینه خانوار و خرید خودرو برای برادر ازدواج کرده های دست فرش. ماشینی خریده بود

رسیدند، اما امروز دگرگونی اساسی رخ  در گذشته دختران روستایی کمتر از دختران شهری به سن تجرد قطعی می. بودشهر رفته 

سالخوردگی ساختار سنی جمعیت روستاها را نیز در نظر . داده و نسبت تجرد دختران روستایی نزدیک مقدار دختران شهری است

وهی از زنان و دختران روستایی رویاروی خواهیم بود که به ناچار بار مسئولیت های آتی با جمعیت انب باید گفت در سال. آوریم

برداری  عنوان ساکنان پایدار مناطق روستایی مسئولیت بهره این گروه به. معیشت خانواده و گذران خانواده بر دوش آنان خواهد افتاد

های الزم  در حالی که احتماالً از دسترسی به آموزش و مهارتاز امکانات و منابع موجود در روستاها را نیز به عهده خواهند داشت 

از این رو چنانچه به توانمندی آنان توجه کافی نشود طبعاً روند توسعه کشاورزی .طور سنتی محروم هستند برای ایفای این نقش به

تران روستایی به منابع مالی و رسد که دسترسی زنان و دخ نظر می به. شود رو می های جدی روبه و روستایی با تأخیر و چالش

های مرتبط با امور اقتصادی و اجتماعی در  گیری های ترویجی، مهارتی و تکنولوژی مناسب و مشارکت در تصمیم اعتباری، آموزش

 ای این فرض وجود دارد که تغییرات های توسعه با اتکای مداخله.های توجه به زنان روستایی است سطح محلی و خانوار از اولویت

های جدید شغلی برای آنان  های سنتی زنان روستایی را کاهش داده و سپس فرصت ایجاد شده در خالل یک فرایند تدریجی نقش

. ای مردانه است، افزایش داده است ها میزان مهاجرت دائم یا فصلی به شهر را که عمدتاً پدیده از سوی دیگر این مداخله. ایجاد کند

خطی و نتیجه آن را برای کلیه اقشار جامعه اعم از روستایی و شهری و زن یا مرد یکسان  آن را تکنخستین نظریات توسعه مسیر 

کردند، اما به تدریج ناامیدی دامن این اندیشمندان را گرفت و در نظریات پساتوسعه امید به محو نابرابری به چالش گرفته  تلقی می

های اقتصادی و  توان به این نتیجه رسید که به اقتضای تفاوت موجود می های ها و داده ترتیب بر اساس یافته بدین. شده است

 ./اجتماعی و جمعیت شناختی، الگوهای کالن توسعه قادر به پاسخگویی به نیازهای متنوع و متعدد اجتماعات محلی نیستند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  !!روز تهران را عوض کنیدروز تهران را عوض کنید/ / گالیه از نحوه برگزاری انتخابات نظام دامپزشکیگالیه از نحوه برگزاری انتخابات نظام دامپزشکی

 .ضیح دادنماینده بخش خصوصی جامعه دامپزشکان، به مناسبت فرارسیدن روز دامپزشکی، درباره مشکالت این بخش تو

نماینده بخش خصوصی جامعه دامپزشکان، به مناسبت فرارسیدن روز دامپزشکی، درباره مشکالت این بخش توضیح 

 .داد

سازمان دامپزشکی هرچند یک : مدیره جامعه دامپزشکان ایران، امروز در نشستی خبری گفت به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس هیأت

ها و وظایف آن را  ای قرار گرفته که ماهیت کار آن کمی بوده و این موضوع فعالیت وزارتخانه سازمان کیفی است، اما در زیرمجموعه

 .الشعاع قرار داده است تحت

پیام محبی، اگرچه به صورت مستقیم به جدایی سازمان دامپزشکی از کشاورزی و اتصال آن به وزارت بهداشت اشاره نکرد، اما 

. طور کامل همسو شوند توانند به به عبارتی این دو نمی. ائل کمی و کیفی همیشه معکوس استاز نظر اقتصادی هم رابطه مس: افزود

این در حالی است که . دامپزشکان در اجرای کار، باید با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ باشند و در زمینه آموزش، با وزارت علوم

 .شود نتیجه کار آنها به وزارت بهداشت مربوط می

 سازمان دامپزشکیتکه شدن  تکه

درصدی را به آنها  ٠١١ای شدن مقوله دامپزشکی، به فعالیت آنها ضرر زده و اجازه تأثیرگذاری  به گفته وی، همین چند وزارتخانه

. رود ها یکی نیست و در این میان تداخالتی وجود دارد که دود آن به چشم دامپزشکی می دهد؛ زیرا لزوما حرف تمام وزارتخانه نمی

های مشترک در وزارت  کل مبارزه با بیماری تکه شده است، در حالی که اداره ارتی سازمان دامپزشکی در میان چند ارگان، تکهبه عب

 .ها کار دامپزشک است های مشترک در دام بهداشت مستقر بوده و درمان بیماری

عنوان روز دامپزشکی مطرح بوده و هست، اما  همهر در تقویم، ب ٠٨همیشه : محبی با انتقاد از شورای شهر تهران، خاطرنشان کرد

 .شورای شهر قصد دارد این روز را به نام روز تهران معرفی کند

گذشته از اینها مصوبه . گرفتند شان جشن می های مهر را برای سالمت دام ٠٨به گفته وی، از دوران هخامنشی، ایرانیان باستان روز 

مهر تنها به نام  ٠٨کند؛ بنابراین هم از نظر قدمت و هم از منظر مالحظات قانونی،  یید میشورای عالی انقالب فرهنگی نیز آن را تأ

 .دامپزشکی شناخته شده و شورای شهر باید در تعیین روز تهران، تجدید نظر کند

رف برخی همکاران اعتراضاتی از ط: مدیره جامعه دامپزشکان ایران با اشاره به انتخابات سازمان نظام دامپزشکی، گفت رئیس هیأت

 .دار شده است رسد این انتخابات جهت نظر می رسد که با قانون مطابقت نداشته و به درباره نحوه اجرای انتخابات به گوش می

به هر ترتیب، جامعه دامپزشکان ایران، در دفاع از : محبی با بیان اینکه بنا به دالیلی انتخابات سازمان عقب افتاده است، ادامه داد

 .طلبی به برخی افراد را نخواهد داد اند، آماده است و اجازه فرصت صنفانی که از حق طبیعی خود محروم مانده هم حقوق

ها با توسل به اتاق بازرگانی و تشکیل کمیته قصد  برخی: هزار نفر دانست و افزود وی تعداد اعضای جامعه دامپزشکان را بیش از پنج

 .دانند ظارت بهداشتی دامپزشکی را حذف کنند زیرا آن را مخل تولید مینامه اجرایی ن آیین ٠١دارند ماده 

کنند  ای در راستای ارتقای سالمت جامعه بوده و آنهایی که با آن مخالفت می این در حالی است که چنین ماده: محبی اضافه کرد

ما با کشورهای دیگر نیز با مشکل مواجه عالوه بر آن، ممکن است ارتباطات تجاری . نخست در مقابل خانواده خود مسوول هستند

 .شده و مشتریان خارجی، محصوالت غذایی ما را از نظر بهداشتی تایید نکنند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

به . گیرد متاسفانه نظام سالمت ما بیمار محور است و پیشگیری را جدی نمی: این نماینده بخش خصوصی دامپزشکان، اظهار داشت

شود، چند برابر مبلغی است که برای حذف و  مان رایگان افراد مبتال به سل صرف میای که برای در عنوان مثال، میزان بودجه

پیشنهاد ما : ها در سطح شهر بیان کرد وی با اشاره به ایام محرم و قربانی کردم دام.های مسلول در نظر گرفته شده معدوم کردن دام

داری شده و به جای آن دام ذبح شده از مراکز مورد تایید ها خود ها و محله این است که تا حد ممکن از کشتار دام در خیابان

کریمه کنگو از طریق خودن  هایی مانند تب زیرا بیماری. های مخصوص، کشتار کنند یا اینکه دام زنده را در محل. خریداری شود

 .آلوده به انسان منتقل شده و ممکن است افراد زیادی را به کام مرگ بکشاند

کنند که این  اری از دامداران نیز شیر خام خود را در روزهای عاشورا و تاسوعا به صورت رایگان توزیع میمحبی معتقد است، بسی

شود، گرم کردن آن بدون جوشاندن  از آنجا که این شیر پاستوریزه نمی. عمل نیز برای سالمت مردم، تهدید بسیار خطرناکی است

 .دهد مالت را افزایش می هایی مانند تب ای احتمال انتقال بیماری دقیقه ٠١

در تهران آمادگی کامل دارد تا نسبت به راهنمایی  ٠٠١٠١٠٠١الزم به ذکر است جامعه دامپزشکان ایران از طریق شماره تلفن 

 ./هموطنان عزادار در سطح کشور همکاری کند
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  های صنفی متوقف شدهای صنفی متوقف شد  خاطر شکایتخاطر شکایت  انتخابات نظام دامپزشکی بهانتخابات نظام دامپزشکی به

 .دیوان عدالت اداری، انتخابات پیش روی سازمان نظام دامپزشکی را متوقف کرد

 .انتخابات پیش روی سازمان نظام دامپزشکی را متوقف کرد دیوان عدالت اداری،

به گزارش ایانا، انتخابات سازمان نظام دامپزشکی که بیش از چهار سال به تعویق افتاده بود، دیروز از طرف دیوان عدالت اداری 

مدیره جامعه دامپزشکان ایران،  متوقف و در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است؛ این در حالی بود که دو روز پیش، رئیس هیأت

پیام محبی در این باره . ای دامپزشک، شکایت کرد گرفته برای تعیین کاندیداها خبر داد و از تضییع حقوق عده از تخلفات صورت

ف به قانون، یک سری شرایط برای احراز صالحیت کاندیداها در نظام دامپزشکی تعیین کرده که این تشکل موظ: امروز به ایانا گفت

رو و  نامه سازمان، بندهای جدیدی افزوده شده که انتخاب کاندیداها را با مشکل روبه به گفته وی، اما در آیین.رعایت آنها است

ای عمل کرده  رسد سازمان در این مرحله سلیقه نظر می حقوق تعداد بسیاری از همکاران دامپزشک را ضایع کرده است؛ بنابراین به

های واصله درباره روند بررسی صالحیت نامزدهای چهارمین دوره  با توجه به اعتراض ت که جامعه دامپزشکاناین در حالی اس.است

 :ای گفته بود ، پیش از این در اطالعیههای مختلف انتخابات سازمان نظام دامپزشکی در استان

مین دوره انتخابات شوراهای استانی نظام با تبریک عید سعید غدیرخم عید بزرگ شیعیان جهان، پیرو آغاز مراحل اجرایی چهار"

ها و اعتراضات شماری از همکاران محترم مبنی بر اعتراض  دامپزشکی که پس از حدود چهار سال تأخیر در دست اجراست، تماس

انه های مختلف واصل شده است که متأسف ویژه روند بررسی صالحیت نامزدهای محترم انتخابات در استان به مراحل اجرایی و به

جامعه . نماید دار برخی از مسئوالن سازمان نظام دامپزشکی که بعضاً خود نیز کاندیدا هستند را تداعی می شائبه دخالت جهت

های  ترین تشکل صنفی دامپزشکی کشور آمادگی خود را جهت پیگیری شکایات نامزده عنوان نخستین و قدیمی دامپزشکان ایران به

های  آنها از طریق مراجع قانونی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، مجلس شورای اسالمی و دستگاهمحترم در راستای احقاق حقوق 

کند و ضمن دعوت از ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران در اهتمام الزم و جدی برای  ناظر اعالم می

دخالت احتمالی و جهت دار هریک از مسئوالن سازمان در نماید  جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق نامزدهای محترم، تأکید می

جامعه دامپزشکان ایران یقین دارد . ها و محدود کردن قدرت انتخاب همکاران اشتباهی نابخشودنی است روند بررسی صالحیت

گسستگی در  هرگونه اقدامی که به انحای مختلف باعث نگرانی اذهان همکاران محترم و دلسردی در جامعه دامپزشکی کشور و

دلی میان دامپزشکان عزیز شود مسلماً باعث کاهش مشارکت همکاران در انتخابات آتی خواهد شد و اقدامی مورد نکوهش بوده  هم

 ".و متأسفانه عوارض این اقدامات احتمالی به سادگی قابل جبران نخواهد بود

. و معلوم نیست که اجرای آن به کدام زمان موکول شده استبه همین دلیل دیوان عدالت اداری، بر توقف این انتخابات، رأی داد 

: خبر داده و گفته بود برگزاری انتخاباتدر حالی که رئیس سازمان نظام دامپزشکی در اوایل مردادماه امسال در نشستی خبری، از 

مردادماه سال جاری آغاز  ٠٠شود که ثبت نام نامزدها از  ماه برگزار می ساله، هفتم آبان نظام با تأخیر سه چهارمین دوره انتخابات

 ./خواهد شد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱ر مه ۷۹: تاریخ

  نامناسب بودن ادوات مکانیزه در اراضی گندمنامناسب بودن ادوات مکانیزه در اراضی گندم/ / استمداد از بانک کشاورزی برای دلجویی از گندمکاراناستمداد از بانک کشاورزی برای دلجویی از گندمکاران

های  ویژه بانک کشاورزی برای پرداخت وام ها به صورت کامل پرداخت نشده و بانک از آنجا که هنوز مطالبات گندمکاران به

برداران بخش کشاورزی  است در این شرایط و برای پایداری تولید گندم، با بهرهگندمکاران آنها را تحت فشار گذاشته، الزم 

 .تر برخورد کند مهربان

ویژه بانک کشاورزی برای پرداخت  ها به صورت کامل پرداخت نشده و بانک از آنجا که هنوز مطالبات گندمکاران به

برداران  رایط و برای پایداری تولید گندم، با بهرههای گندمکاران آنها را تحت فشار گذاشته، الزم است در این ش وام

 .تر برخورد کند بخش کشاورزی مهربان

وگو با خبرنگار ایانا از برگزاری جلسات مشترک این بنیاد با معاونت  دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور امروز در گفت

ای در مزارع کشاورزان برتر گندم برگزار  های آموزشی مزرعه کارگاه در راستای توانمندسازی گندمکاران،: زراعت خبر داد و گفت

 .خواهد شد تا وضعیت کشت، حاصلخیزی خاک، تغذیه و سایر مباحث مربوط به گندم با شرایط آنها در مزارع کشاورزی انجام شود

کنند که گلوتن بیشتری داشته و  یهای بذری نزدیک به ارقام خارجی استفاده م کشاورزان برتر از رقم: محمدی افزود علی خان

 .کند ضایعات کمتری را در زمان تولید ایجاد می

ها در مزارع کشاورزان برتر باعث شده است که  استفاده از ادوات مکانیزه از قبیل کمباین و سایر دستگاه: وی خاطرنشان کرد

ن ادوات تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در مزارع عملکردهای بسیار خوبی رقم بخورد که در این راستا مقرر شد استفاده از ای

بخش اعظمی از محصول گندم در زمان : دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور ادامه داد.سایر گندمکاران اجرایی شود

 .است شود که مشکل آن مربوط به تنظیم نبودن ادوات مکانیزه و فرسودگی آنها کاشت، برداشت و حمل و نقل ضایع می

ای است که باید در خریدهای تضمینی لحاظ شود و در این راستا مقرر شد  توجه به کیفیت گندم مسئله: محمدی تصریح کرد خان

شود، به انجام برسد تا این  که در چند استان کشور در سال زراعی جدید خرید گندم کیفی با قیمت باالتر از آنچه که تصویب می

 .ن برای تولید بهتر باشدامر زمینه تشویق گندمکارا

ای موارد شاهد هستیم  رود و در پاره دلیل استاندارد نبودن ادوات کشت از بین می هرساله بخشی از محصول گندم به: وی یادآور شد

سد کیلوگرم بذر به مصرف بر ٠١١شود که  کیلوگرم بذر در هر هکتار است، اما استاندارد نبودن این ادوات باعث می ٤١که نیاز به 

 .شود جویی در این بخش نیز اعمال می های بیشتر و ادوات استانداردتر، صرفه که در صورت نظارت

 قوه اسب بخار در اراضی گندمکاری پایین است

الزم است با : دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور از پایین بودن قوه اسب بخار در مزارع گندم خبر داد و تأکید کرد

درجه مکانیزاسیون در مزارع اقدامی انجام شود که قوه اسب بخار افزایش یابد و از آنجا که مزارع کشاورزان کوچک و خرد ارتقاء 

 .های مکانیزه، بتوانیم اراضی را همگن کرده و سپس اقدام به توسعه مکانیزاسیون کنیم است، الزم است با تشکیل تعاونی

تنها یک یا دو تعاونی مکانیزه در بخش گندم کشور وجود دارد، اما با ترغیب کشاورزان، در حال حاضر : محمدی اظهار داشت خان

 .ها را افزایش دهیم خواهیم توانست تعداد این تعاونی

کاران برسد که در این راستا در برنامه داریم  ویژه دیم های هواشناسی باید به روشی به دست کشاورزان به توصیه: وی همچنین گفت

 .رسانی درباره وضعیت آب و هوا و زمان کشت و سایر مراحل به آنها اطالع دهیم نامه یا روشی دیگر را برای اطالع نامه، فصل تا هفته
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ویژه بانک  های عامل به ترین مشکل گندمکاران در حال حاضر بانک بزرگ: دبیر اجرایی بنیاد ملی توانمندسازی گندم کشور افزود

هایی  ها نیز در سال جاری مهلت برداران روی یکدیگر باقی بماند و بانک های قبل بهره های سال یکشاورزی است که باعث شده بده

درصد از مطالبات  ١١در سال جاری که هنوز پرداخت : محمدی ادامه داد خان.اند حساب به گندمکاران داده را برای تسویه

ها سود بانکی را دریافت کرده و  ت یک سال انجام شود یا بانکها به مد گندمکاران توسط دولت انجام نشده، بهتر است تمدید وام

 .اصل آن را برای یک سال آینده تمدید کند

بانک کشاورزی بهتر است برای پایداری گندم و دلجویی از گندمکاران، اقدامی را در جهت استمهال : وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./های آنها به انجام رساند وام

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٤D/%٤%A٠%D٤%B١%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  1515جزئیات برنامه دولت برای سال جزئیات برنامه دولت برای سال //ای سال آیندهای سال آینده  نقشه بودجهنقشه بودجه

براساس این چارچوب مسیر منابع و نحوه . های اجرایی ابالغ شد مالی نهایی و به برنامه ترین برنامه چارچوب مهم: دنیای اقتصاد

ترین اتفاق در بخشنامه بودجه سال آینده که این برنامه را نسبت به  مهم. ترسیم شده است ٠١١٠ها در سال  هزینه کرد دستگاه

بر تجدید ساختارها، بر  بر این اساس، دولت عالوه. است« ر بدهیتوسعه بازا»کند، تاکید و تصریح بر  ادوار مشابه گذشته متمایز می

. استمرار و صفر شدن ریسک اوراق بهادار دولتی تاکید کرده و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده که این مهم را عملیاتی کند

ه، یعنی درآمدهای نفتی و مالیاتی، های گذشت این تصریح، حاکی از آن است که دولت در کنار دو رکن اصلی درآمدی خود در سال

در ادبیات اقتصادی، بودجه یکی از ابزارهای دولت برای . عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی تعریف کرده است یک رکن دیگر را به

دلیل کاهش بهای آن و در بخش مالیات  های درآمدی در بخش نفت به شود که با توجه به محدودیت تحریک تقاضا محسوب می

بر افزایش  توسعه بازار بدهی در سال آتی، عالوه. آفرین باشد عنوان رکن سوم، رونق تواند به دلیل شرایط اقتصادی، این ابزار می هب

های گذشته به  تواند کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه داشته باشد؛ موضوعی که در سال شفافیت مالی دولت می

های اجرایی کشور ابالغ  را به تمامی دستگاه ٠١١٠جمهوری بخشنامه بودجه سال  رئیس .پول تبدیل شده بودیکی از معضالت بازار 

توان به  ترین آنها، می محور جدید تهیه شود که از مهم ٠این بخشنامه تاکید کرده است که بودجه سال آینده با توجه به . کرد

های سال  ها، برنامه بر این مبنا دولت مکلف شده است که پس از سال. ره کرداشا «توسعه بازار بدهی»و « سازی نرخ ارز یکسان»

عالوه بر این، تاکید بر توسعه بازار بدهی نیز به این معنا . پذیری باشد، تهیه کند که ضامن رقابت« نرخی ارز تک»آتی را بر اساس 

لی دولت، به دو مجرای سنتی مالیات و نفت اضافه خواهد عنوان یکی از مجاری تامین ما است که در سال آینده بازار بدهی نیز به

درصد  ٨نباید از « کسری بودجه»های بودجه سال آینده نیز، تاکید بر این است که  یک نکته جالب مورد تاکید در رسالت. شد

ز نیازمند این است که درصد تعیین شده بود و البته برای تحقق، بیش از هر چی ١بیشتر باشد؛ سقفی که در سال گذشته به میزان 

نکته دیگر در بودجه سال آینده، تاکید بر . ای ساالنه دولت تهیه شود تر از مخارج و منابع بودجه با هماهنگی مجلس، برآوردی واقعی

های اجرایی را موظف کرده مخارج خود را به شکلی  برای تحریک رشد است و به همین دلیل دولت، دستگاه« اهرمی»ریزی  برنامه

های نیمه تمام  حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح»ف کنند که صر

درصد تعیین  ٠١در نهایت، ضوابط اجرایی بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق بخش دولتی را به میزان . «برداری شود بهره

 .درصد تنظیم شود ٠١آینده، در محدوده کرده است تا انتظارات تورمی هم حداقل تا سال 

 سازی ارزی بازار بدهی و یکسان

ریزی  ای برنامه ، سازمان برنامه و بودجه موظف شده است تا در تنظیم بودجه سال آینده، به گونه١٠بر اساس بخشنامه بودجه سال 

به این منظور، . فراهم شود  رای توسعه بازار بدهیکند که اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند و زمینه ب

های دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود  ای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهی باید حاوی برنامه ٠١١٠بودجه سال 

دولت به منظور . صورت کامال شفاف در بودجه درج شود سررسید خواهند شد، به ٠١١٠و اصل تمامی تعهدات دولت که در سال 

ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را  ٠١١١کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال 

اهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد توسعه این ابزار در سال آینده شفافیت بیشتر عملیات مالی و ک. فعال کرد

در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی  ٠١١١همچنین در سال جاری، دولت در قالب اصالحیه قانون بودجه سال . داشت
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بعدی برای تجدید ساختار های  رود که در سال آینده گام ها گام نخست را برداشته است و در این راستا، انتظار می دولت به بانک

همچنین، در . های بازنشستگی برداشته شود ها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوق مابقی بدهی دولت به بانک

رسد بر همین مبنا،  نظر می سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال شنیده شده است و به سال جاری تاکنون اخبار متعددی مبنی بر یکسان

بیان شده  ٠١١٠در بخشنامه بودجه سال . های مالی خود نیز تحقق ببخشد سازی را در حساب مصمم است سال آینده یکسان دولت

نرخی، الزم  بر این اساس، برای تحقق ارز تک. را بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین کند ١٠که دولت برای اولین بار باید بودجه سال 

های داخلی در بازارهای داخلی  پذیری بنگاه ی مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابتا است نرخ ارز در سال آتی به گونه

 .و خارجی نیز حفظ و تقویت شود

 تعیین سقف برای کسری بودجه

به نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی اشاره شده است که این  ٠١١٠عالوه بر این در بخشنامه بودجه سال 

از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین . درصد تجاوز کند ٨درصد بوده و در بودجه سال آینده نباید از  ١معادل  ١٨ت در سال نسب

های اخیر بوده  آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهه

بیان شده  ٠١١٠، نیازمند انضباط مالی و پولی در سال جاری و استمرار آن در سال ٠١١١ل رقمی در سا است، حفظ تورم تک

بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ٠١١٠از این رو، مقرر شده بودجه سال . است

ز منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو عالوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید ا. تنظیم شود

 .ریزی برای تحقق این هدف است سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد که سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامه

با  ، که منجر به کاهش درآمدهای حقیقی نفت شد و دولت را٠١١٨سابقه قیمت نفت در سال  از سوی دیگر با توجه به شوک بی

ای است که  های جهانی نفت که به گونه مدت قیمت انداز میان ای از جهت تامین منابع مواجه ساخت و همچنین، چشم شرایط ویژه

رسد کاهش وابستگی بودجه به  نظر می های آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، به نباید انتظار داشت درآمدهای نفتی کشور در سال

ریزی  بر اساس برنامه. باشد ١٠ی به حذف کسری تراز عملیاتی بودجه، یکی از الزامات بودجه سال نفت و حرکت در جهت دستیاب

های اجرایی باید تالش حداکثری برای  اول، دستگاه: کند ایجاب می ٠١١٠دولت، تحقق این هدف دو الزام جدی را برای بودجه سال 

. های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند سیاست ٠٠ستای اجرای بند های عمومی، در را جویی در هزینه وری و صرفه افزایش بهره

های اجرایی باید برای افزایش درآمدهای پایدار  های کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاه سیاست ٠٠دوم، در راستای اجرای بند 

ه سازمان برنامه و بودجه ارائه اندیشی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را ب بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چاره

 .کنند

 برای تحریک رشد« اهرمی»ریزی  برنامه

شود، تحقق  های دولت برای سال آینده قلمداد می به آن اشاره شده است و از دغدغه ١٠از دیگر مواردی که در بخشنامه بودجه 

گذاری در کشور طی  جم قابل توجه سرمایههای پیش رو در گرو ح از آنجا که رشد اقتصادی در سال. اهداف رشد اقتصادی است

، سازمان برنامه ٠١١٠بینی سطح درآمدها در سال  و پیش ٠١١١های آینده است و با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال  سال

های  ، طرحای برنامه ریزی کند که اوال از منابع کمیاب بودجه عمومی، به گونه« بهره برداری اهرمی»و بودجه موظف شده با هدف 

گذاری  هایی که امکان جذب سرمایه نیمه تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخش خصوصی واگذار شود، ثانیا تمام طرح

بنابراین، سازمان برنامه و  .های قراردادی مشخص فعال شوند بخش خصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوب

ای تنظیم کند که حداقل به میزان منابع  را به گونه ٠١١٠های اجرایی الیحه بودجه سال  دستگاه بودجه موظف است با همکاری



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

از سوی دیگر، با توجه به اجرایی . برداری شود تمام بهره های نیمه اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخش خصوصی برای تکمیل طرح

های  المللی که سبب شده اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شود، دستگاه های بین شدن برجام و امکان بهره برداری بیشتر از فرصت

های  ای تنظیم کنند که موانع بهره برداری بخش خصوصی از فرصت را به گونه ١٠اند که بودجه کشور در سال  اجرایی مکلف شده

حضور بخش خصوصی وجود ندارد،  هایی که امکان های حاکمیتی و حوزه پسابرجام به سرعت رفع شده و بخش دولتی نیز در حوزه

گذاری  گرا، سرمایه تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادرات .ها به عمل آورد ای از این فرصت استفاده بهینه

محیطی و آب و تامین مالی  المللی برای حل مشکالت زیست های بین های عمرانی و استفاده از ظرفیت ها و پروژه مشترک در طرح

 .مدنظر قرار گیرد ٠١١٠های دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال  روژهپ

های آموزش،  های مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزه یکی دیگر از اولویت

اند افزایش کارآیی در زمینه ارائه خدمات را با تاکید  های ذیربط مکلف شده بنابراین دستگاه .بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است

به عالوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با . بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مدنظر قرار دهند

 .اولویت مناطق محروم صورت پذیرد

 نداندرصدی حقوق کارم ٠١افزایش 

هایی برای بخشنامه بودجه قرار داده که یکی از آنها به  ای پیوست عالوه بر این، سازمان برنامه و بودجه کشور طی اقدام کم سابقه

های اجرایی برنامه  بینی شده تا امروز باید دستگاه بر اساس این برنامه ریزی، پیش. پردازد زمانبندی تهیه و تنظیم الیحه بودجه می

پس  .آبان، گزارش مبانی بودجه کشور تهیه و به ستاد بودجه ارسال شود ٠٠تا بدین ترتیب تا . شنهادی خود را ارائه کنندساالنه پی

ها در  بینی از بررسی شورای اقتصاد، هیات وزیران و امور تلفیق بودجه، الیحه بودجه توسط معاونت امور مجلس چاپ و طبق پیش

در ضوابط مالی ناظر . جمهور به مجلس شورای اسالمی جهت بررسی و تصویب تقدیم شود سآذر سال جاری از سوی رئی ٠٨تاریخ 

با توجه به اینکه ضریب حقوق شاغالن . بینی شده است درصد پیش ٠١بر تهیه و تنظیم بودجه سال آینده، رشد ضریب حقوق 

از جمله کارمندان وزارت   کارکنان دولتمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 

توان برآورد کرد  ریال تعیین شده بود، می ٠١٨٠های سیاسی وزارت امور خارجه در سال جاری به میزان  اطالعات و شاغالن پست

ست نرخ با این شرایط با توجه به اینکه دولت موظف ا. بینی شده باشد ریال پیش ٠٠١١که ضریب حقوق کارمندان در سال آینده، 

بینی کرده برای سال جاری و سال آینده نیز  رسد که دولت پیش نظر می رشد حقوق کارمندان را با توجه به نرخ تورم تعیین کند، به

درصد باشد و بر همین مبنا اقدام به تعیین نرخ رشد حقوق کارکنان بخش دولتی که اثر مهمی در تعیین  ٠١نرخ تورم در محدوده 

، مبلغ پاداش پایان سال ١٠عالوه بر این در همین فایل پیوست شده بخشنامه بودجه سال . ی دارد، کرده استنرخ انتظارات تورم

 .بینی شده که مبلغ قطعی عیدی باید به تصویب هیات وزیران برسد تومان پیش ١١١هزار و  ٤٨٠معادل 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١٠D/%١% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  های بازنشستگیهای بازنشستگی  حل پارادایمی برای عبور از بحران صندوقحل پارادایمی برای عبور از بحران صندوق  راهراه

ترشدن  در حال حاضر با جدی. ای دیگر است حل این بحران، مسئله های بازنشستگی، خود یک مسئله و راه تعریف بحران صندوق

ها مطرح  هایی نظیر اصالحات پارادایمی، پارامتریک و برقراری نظام چندالیه در این صندوق حل ها در کشور، راه صندوقبحران این 

در حال حاضر با . ای دیگر است حل این بحران، مسئله های بازنشستگی، خود یک مسئله و راه تعریف بحران صندوق.است

هایی نظیر اصالحات پارادایمی، پارامتریک و برقراری نظام چندالیه در این  حل ها در کشور، راه ترشدن بحران این صندوق جدی

کند تأکید فراوان دارد و  های بازنشستگی تحقیق می هاست در حوزه صندوق محمد حسین عمادی که سال. ها مطرح است صندوق

فقط از طریق اصالحات پارادایمی قابل های بازنشستگی در کشور ما، بحران معرفتی است که  صندوق  ترین مشکل معتقد است اصلی

زدن بر بودجه عمومی دولت  حلی برای تکیه های مالی و حسابداری، تنها راه به گفته او، تأکید صرف روی بحران. شدن است برطرف

امه شرق از این گفت و گوی کوتاه به نقل از ویژه ن.تر و کارآمدتری یافت های جدید حل توان راه ها می است و با تغییر در نگرش

 .نظرتان می گذرد 

شود و  های بازنشستگی انجام اصالحات پارامتریک عنوان می حل بسیاری از کارشناسان برای رفع چالش صندوق با توجه به اینکه راه

تر و  کلیاثر بوده و نیازمند اصالحاتی از جنس پارادایمی هستیم که نظامی  کلی بی از سوی دیگر برخی معتقدند این اصالحات به

 باره چیست؟ نظر شما دراین. گیرد تری را نشانه می شاید وضعیت بلندمدت

هایی که عمدتا از  حل تمام راه. ها وجود دارد کردن مشکالت صندوق حل برای برطرف به اعتقاد من در سطح استراتژی کالن دو راه

این معنی که بر باورهای قبلی خود نسبت به  به. شود، عمدتا پارامتریک است سوی بانک جهانی و حتی مدیران ارائه می

های اجرائی را تغییر دهیم؛ برای مثال یک اهرم و یک سنگ داریم و  بازنشستگی، بازنشستگان و سالمندان باقی بمانیم؛ اما مکانیسم

در اصالحات . م استترکردن اهر  جاکردن سنگ، بزرگ حل جابه همه بر این باورند که سنگ همان سنگ با همان وزن باشد؛ اما راه

پس مشکل همان مشکل . جا شود ها هزینه شود تا سنگ جابه پارامتریک اعتقاد بر این است که پول و امکانات بیشتری در صندوق

شود و محل قرارگرفتن اهرم هم همان است؛ اما به اعتقاد من اگر بخواهیم مشکل را برطرف  است و هیچ بازتعریفی از آن ارائه نمی

ای دیگر دید و هم باید محل قراردادن اهرم و نوع آن را  هم باید سنگ و مانع را به گونه. ای داشته باشیم د نگاه دوجانبهکنیم، بای

اگر نوع . هاست پارادایم یا انگاره نوع نگرش کالن ما به واقعیت. گوییم می« اصالحات پارادایمی»ما به این روش اصطالحا، . تغییر داد

در . کنیم ها را عوض نکنیم، کماکان از همان ابزار قدیمی ولی با انرژی و پول بیشتر استفاده می اقعیتنگرش کالنِ خود به و

شود؛  دهیم، اصالحات پارامتریک است و گاز، بنزین و اکسیژن بیشتر برای یک ماشین استفاده می رانندگی تا زمانی که فقط گاز می

بنابراین در اصالحات پارادایمی، انگاره و شیوه . شود اصالحات پارادایمی م، میاما اگر دنده را تغییر دهیم و مسیر را عوض کنی

ای  ای دیگر و از زاویه کند تا با مشکل به گونه ها به نحوی تغییر می گیرد و مجموعه سیاست تری قرار می نگرش در محیط وسیع

 .دیگری مواجهه شود

تر برای  تری بوده و فقط به دنبال یک اهرم بزرگ حل ساده ستار راهای بسیار سخت است؛ زیرا خوا البته این کار برای عده

تواند به ما کمک کند و  تری نمی ها در ایران هیچ اهرم بزرگ با وضعیت موجود در صندوق. جاکردنِ همان سنگ قبلی هستند جابه

نگری و هماهنگی است و  ی، انسجام، جامعالزمه چنین تحول. مانده همان تغییر نگرش یا اصالحات پارادایمی است حل باقی تنها راه

ها تغییر دهیم؛ بنابراین معتقدان به اصالحات پارامتریک بر این باورند که سن  هایمان را نسبت به واقعیت باید بپذیریم که برداشت
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تغییر دهیم تا مسئله بازنشستگان، میزان حق و حقوق و آورده و سهم کارفرمایان، بازنشسته و کارمندان و پارامترهای اقتصادی را 

شرط اصلی، تحول پارادایمی . این موضوع از نظر من تنها یک شرط الزم است؛ اما کافی نیست. های اجتماعی برطرف شود صندوق

 .است

 ها مشخصا چه باید کرد؟ برای برقراری اصالحات پارادایمی و نگارشی در صندوق

ا به پدیده سالمندی و بازنشستگی تغییر دهیم؛ زیرا تعریف فعلی از این دو در وهله اول در این نوع از اصالحات باید نگرش خود ر

ها از نیروی کار بین یک دورانی  ها و کارخانه در انقالب صنعتی دولت. جامانده از انقالب صنعتی است به مثابه یک پدیده سنتی و به

این نگرش درست بود؛ زیرا متوسط . انگاشتند یافته می کردند و سپس عمر مفید آن را پایان سالگی استفاده می٠١سالگی تا ٠١از 

سال سن، دیگر برای کارفرما کارایی نداشت؛ اما به اعتقاد من نگاه امروزی به انسان  ٠١سال بود و یک فرد با  ٠١عمر در آن زمان 

تر  ها به انسان، انسانی نگرش. در جایگاه یک کارمند و کارگر تغییر کرده است و عالوه بر آن، متوسط عمر نیز افزایش یافته است

تواند زندگی خوب و  شده است و بر مبنای آن، بازنشستگی بخشی از مسیر زندگی است که در آن فرد باید خود را پیدا کند و می

 .شده است برعکسِ نگاه قبلی که بازنشستگی، دوران قبل از مرگ تلقی می. کاملی داشته باشد

بخشِ دیگرِ ایجاد اصالحات پارادایمی، در این . تر شده است از زندگی تغییر کرده و انسانیپس به طور جدی برداشت و مدیریت 

ها  های بازنشستگی و دولت های دنیا بازنشستگان، خود را صرفا متکی به صندوق کند که در بسیاری از کشور مفهوم پیدا می

که با ایجاد قراردادهای جدید با بازنشستگان، آنها را از  اند هایی به وجود آمده در این راستا بخش خصوصی و شرکت. دانند نمی

 .کنند های بیشتری برخوردار می مزایای بیشتر و با الیه

متأسفانه در جوامع، رویکردی وجود دارد . موضوع دیگر این است که اصوال بازنشسته و سالمند، عنصری بسیار مفید در جامعه است

شود، این  به خصوص در کشورهایی که تعداد سالمندان زیاد می. کنند دهی به جامعه میکه سالمندان احساس غبن، مسئولیت و ب

این . آید که آنها باری بر دوش جامعه هستند و دولت باید به آنها پول بدهد و آنها را تا زمان مرگ تحمل کند احساس به وجود می

های اسکاندیناوی و ژاپن، این نگاه حاکم شده است که باید  در کشور. فقط به سالمندان، بلکه به بشریت است نگاه یک توهین، نه

 .زن تغییر دهیم پارادایم خود را از بحران و نگاه مالی به بحث بازنشستگی، به تعهد به یک شهروند یا یک سیتی

کاری، و تعهد به فردِ بازنشسته سالم، فارغ از دغدغه . اش در سنین پس از بازنشستگی است سالمند یک انسان است و بهار زندگی

های زیادی از  این مرحله برای جامعه بسیار مهم است؛ برای مثال در کشور. برد فرزندانش، در دوران شکوفایی خود به سر می

همچنین . شود کنند یا از تجارت آنها در رشد و تربیت کودکان بهره برده می خوانی کودکان استفاده می بازنشستگان برای کتاب

المنفعه از دیگر  ای و عام کارهای خیریه. سال است ٤١تا  ١١در جهان افرادی هستند که میانگین سنی آنها بین  بهترین مشاوران

تواند انجام شود که متأسفانه جای خالی آن در کشور ما بسیار محسوس  اقداماتی است که به بهترین شکل از سوی بازنشستگان می

تر  ین است که با آمدن دنیای دیجیتال و اینترنت و عدم نیاز به تحرک ارتباطات قوینکته دیگری که باید به آن اشاره کرد ا.است

باید شرایطی برای آموزش سالمندان در راستای همسوکردن آنها با تکنولوژی جدید فراهم کنید تا بتوانند تعامل کرده و از تنهایی 

که در کشورهای زیادی تالش برای آموزش  درحالی. ندشان متصل شو های فکری برای انتقال تجارب بیرون بیایند و به گروه

شود، در ایران هیچ فکری برای این موضوع نشده است و نگرانی و دغدغه  گیری آنان از تکنولوژی می سالمندان در راستای بهره

ند صندوق با وظیفه تنها امکانات ما در ایران برای سالمندان، یک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که چ. کسی هم نیست

بگیران خود را در  توانند حقوق بازنشستگی بخور و نمیر عائله ها دارد و اگر خیلی موفق باشند می تأمین حقوق و دستمزد بازنشسته

ز نظر گویند ما بحران داریم؛ اما ا آل با مشکل مواجه شده است، می که این ایده آخر یا ابتدای ماه به حسابشان واریز کنند و ازآنجایی
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های  من بحران اصلی ما در ایران، بحران معرفتی است و برای حل آن باید سالمند و بازنشسته را بازتعریف کرد و بازتعریف جدید راه

یک سالمند اگر بتواند شغلی را با توجه به آنچه مطرح کردم پیدا کند و دولت نیز شرایط . شود جدید از منظر پارادایمی شناخته می

تواند عزت نفس خود را پیدا و اوقات فراغتش را با لذت بیشتری سپری کند و حتی درآمد خود را بیشتر  تسهیل کند، میرا برای او 

شود و نه صرفا پرداخت حقوق  سازی بازنشستگان تأکید می مندسازی و فعال کند؛ بنابراین در اصالحات پارادایمی به بهره

شان از بحران بر سر  نگرانی دارند، حرف اصلی حاضر همه آنهایی که دل درحال. تاین تعریف بسیار درست و دقیق اس.بازنشستگان

حقوق بازنشستگان است که از نگاه پارادایمی این منظر تنها تأمین مشکل بسیار کوچکی از بازنشستگان است؛ بنابراین بحث 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و انسانی را به آن اضافه  گردد که باید ابعاد پارادایم به زاویه نگرش، محدوده دید و ابعاد نگرشی بازمی

بیرون از "دهد که ما به آن نگرش  های دیگری را هم به ما نشان می حل شود؛ بلکه راه تر نمی تنها مشکل بزرگ با این روند، نه. کنیم

 .گوییم می "جعبه

 بودن اصالحات پارادایمی وجود دارد؟ چه تضمینی برای کارآمد

یافته  های توسعه اند که فقط هم کشور هایی که این اصالحات را به کار برده تنها با مرور تجربه کشور. ی راحت استتضمین آن خیل

اند که بازنشستگان به جای  هایی پیدا کرده حل بودن این روند تأکید کرد؛ برای مثال در برزیل راه توان به مثبت شود می را شامل نمی

کنند و نوع دیگری از  ها به همدیگر کمک می وجودآوردن تشکل های سالمندی، در خانه خود با به انهها و خ شدن به کانون فرستاده

یابند که باری از  شود و خودشان به توانمندی دست می در این شرایط بار آنها از دوش جامعه برداشته می. کنند زندگی را تجربه می

کننده اصلی برای خروج از  سالی کمک رادایمی به مسئله بازنشستگی و میانبنابراین نگاه پا. دوش هم و از دوش جامعه بردارند

فرصت دارند -شان لغتی با عنوان خطر آنها در زبان. ای برای کلمه بحران و خطر وجود ندارد در کشور چین، هیچ واژه. بحران است

ل باشیم، فرصت است و اگر هوشمند نباشیم، اگر عاق. فرصت است-شود که خطر که بر اساس آن فرد و جامعه با شرایطی مواجه می

ها، تکیه از مشکلی به  نه اینکه ما مشکل غامضی نداریم؛ اما تکیه بر بودجه عمومی برای حل مشکل مالی صندوق. خطر و بحران

ها را بر  ندوقحلی است که در آن بار مالی و بازنشستگی ص ها به شکل فعلی، تنها راه تأکید بر لفظ بحران صندوق. مشکل دیگر است

 ./دوش بودجه عمومی دولت گذاشته و از عهده انجام وظایف یک سازمان سر باز بزنیم
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  1515دستورالعمل مطالبه خسارات محیط زیست دریایی تا پایان سالدستورالعمل مطالبه خسارات محیط زیست دریایی تا پایان سالتهیه تهیه 

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تشکیل کارگروه مستندسازی خسارت های محیط 

دستورالعمل : زیست دریایی، با هدف طرح دعوی در مورد این خسارت ها و ارزشگذاری اقتصادی آنها خبر داد و گفت

 .مطالبات تا پایان سال جاری تهیه می شود اجرایی این

ساالنه در محیط زیست دریایی کشور اتفاقاتی رخ می دهد که اکوسیستم : پروین فرشچی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود

یمیایی های دریایی را تهدید می کنند؛ بروز آتش سوزی در پتروشیمی ها، غرق شدن کشتی ها و انواع آلودگی های نفتی و ش

  .حوادثی هستند که محیط زیست دریایی را تحت تاثیر قرار می دهند

برخی از این حوادث در داخل و برخی در آب های کشورهای همجوار رخ می دهند که برای دریافت خسارت و : وی اظهار کرد 

ی این منظور کارگروه مستندسازی غرامت باید اطالعات کافی از محیط زیست منطقه در قبل و بعد از وقوع حادثه داشت که برا

  .خسارت های محیط زیست دریایی تشکیل شده است

محیط زیست دارای یک ارزش اقتصادی است که در بسیاری موارد این ارزش به حساب نیامده است و ادامه : فرشچی تاکید کرد 

  .نادیده گرفتن آن، خسارات جبران ناپذیری به اکوسیستم های دریایی وارد می کند

کشور دیگر همسایه هستیم که قطعا عملکرد  ٠در دریای خزر با چهار کشور دیگر و در خلیج فارس و دریای عمان با : وی گفت 

  .آنها روی محیط زیست دریایی کشور ما تاثیر خواهد گذاشت

یط زیستی خود را مطالبه و بنابراین برای اینکه بتوانیم در دریاهای مشترک با دیگر کشورها خسارت های مح: فرشچی ادامه داد 

دریافت کنیم، باید پایش مداوم از آب های داخلی داشته باشیم تا اطالعات مستندی در مورد قبل و بعد از وقوع حادثه برای ارائه 

ممکن است در بروز حادثه ای وقتی : معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد .در اختیار داشته باشیم

ارتی وارد می شود، صدمات واردشده به بخش کشاورزی و یا شیالت را مشخص کنند اما خسارات و ارزش اقتصادی محیط خس

  .زیست و اکوسیستم های خدماتی در این حادثه مشخص نمی شود که جای تامل دارد

ات نیاز داریم تا در محاکم ارائه کنیم که در این راستا برای اینکه بتوانیم ادعای خسارت و مطالبه غرامت کنیم، به اطالع: وی گفت 

با ایجاد کارگروه مستندسازی خسارات محیط زیست دریایی این اتفاق افتاده و با تهیه دستورالعمل آن تا پایان سال جاری عمال کار 

می شود، یعنی  در این دستورالعمل وظیفه هر نهاد ذیربط در بروز حادثه ای مشخص: فرشچی افزود .این کارگروه آغاز می شود

  .اینکه در زمان وقوع حادثه چه نهادی باید در محل حاضر شود و چه نهادی باید ابعاد حادثه را بررسی کند، تعیین می شود

ضرورت مستندسازی و داشتن اطالعات به روز نیازمند : معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد 

  .تغییر را قبل و بعد از وقوع حادثه ثابت کرد، بنابراین باید بتوانیم خسارات خود را مطالبه کنیمپایش مداوم است تا بتوان 

  .با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه بعدی این کارگروه ساختار آن تعیین و تا پایان سال جاری نهایی می شود: وی اظهار کرد 

اید تفاهم نامه و سازوکارهای منطقه ای ایجاد شود تا بتوان اسناد را ارائه البته در بخش خسارات با منشاء خارجی ب: فرشچی گفت 

 .داد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  آلمان گسترش می یابدآلمان گسترش می یابدهمکاری های زیست محیطی ایران و همکاری های زیست محیطی ایران و 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور امضاء سند بیانیه مشترک چارچوب همکاری زیست 

محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت محیط زیست، حفظ طبیعت، ساختمان و ایمنی هسته ای جمهوری فدرال 

 .شود آلمان امروز سه شنبه عازم این کشور می

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به منظور امضاء سند بیانیه مشترک 

چارچوب همکاری زیست محیطی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت محیط زیست، حفظ طبیعت، ساختمان 

 .و ایمنی هسته ای جمهوری فدرال آلمان سه شنبه عازم این کشور می شود

به گزارش ایانا از محیط زیست، مجید شفیع پور رئیس مرکز بین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این 

، (BASF) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این سفر دو روزه از کارخانه مدیریت پسماندهای پتروشیمی :خبر، افزود

 .بازدید خواهد داشت (Potsdam) همچنین مؤسسه تغییرات آب و هوای آن کشور

ذخایر تنوع زیستی،   به گفته وی، همکاری در زمینه طبیعت و منابع طبیعی و حفاظت از پارک های ملی، مناطق حفاظت شده و

حفاظت از جو زمین از طریق مقابله با تغییرات آب و هوا، ارزیابی بهبود اثرات زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست دریایی و 

طق ساحلی، مدیریت آلودگی آب و خاک، اقدامات مقابله با بیابان زایی و ترویج فناوری های نوآورانه و پایدار از مهمترین منا

 .محورهای این سند همکاری است

رئیس مرکز بین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست، دیدار و مذاکره با باربارا هنریکس وزیر محیط زیست، حفظ 

ت، ساختمان و ایمنی هسته ای جمهوری فدرال آلمان، اشتاین مایر وزیر امور خارجه، اوبن هافن مشاور عالی دولت آلمان در طبیع

امور تغییرات آب و هوا و نماینده آلمان در کنوانسیون جهانی محیط زیست، کلودیا روث معاون رئیس پارلمان آلمان، همچنین 

ت های همکاری با شرکت های آلمانی در زمینه محیط زیست بویژه مدیریت پسماند و حضور در همایش اقتصادی و معرفی فرص

 انجام مصاحبه مطبوعاتی با رسانه اشپیگل را از دیگر برنامه های ابتکار در این سفر دو روزه اعالم کرد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

های جدید مجلس برای های جدید مجلس برای   ایدهایده/ / های امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیستهای امور اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست  اعالم وصول طرح ادغام بخشاعالم وصول طرح ادغام بخش

  هایی حیاتی کشورهایی حیاتی کشور  بخشبخش

ها و  های امور اراضی، جنگل دادند که بر اساس آن باید سازمانرئیسه مجلس تحویل  نمایندگان مجلس امروز طرحی را به هیأت

ها در واقع  این سازمان. طبیعی و محیط زیست تشکیل شود مراتع و حفاظت محیط زیست با یکدیگر ادغام شده و وزارت منابع

های متعدد  که ایران با بحران تواند در شرایطی کنند و هر خطایی در اصالح ساختار آنها می های حیاتی کشور را مدیریت می شریان

 .تواند برای آینده ایران خطرساز باشد کند، می دست و پنجه نرم می

های امور اراضی،  رئیسه مجلس تحویل دادند که بر اساس آن باید سازمان نمایندگان مجلس امروز طرحی را به هیأت

این . طبیعی و محیط زیست تشکیل شود نابعها و مراتع و حفاظت محیط زیست با یکدیگر ادغام شده و وزارت م جنگل

تواند در  کنند و هر خطایی در اصالح ساختار آنها می های حیاتی کشور را مدیریت می ها در واقع شریان سازمان

 .تواند برای آینده ایران خطرساز باشد کند، می های متعدد دست و پنجه نرم می شرایطی که ایران با بحران

رئیسه تحویل داده و صحن علنی امروز مجلس توسط  نا، طرح ادغامی که نمایندگان مجلس آن را به هیأتبه گزارش خبرنگار ایا

نویس برنامه ششم نیز به نحوی  ای است که پیش از این در پیش رئیسه آن را اعالم وصول کرد، ایده غالمرضا کاتب عضو هیأت

در پیشنهادات برنامه ششم توسعه قرار بود که بخش آب، منابع . یدگنجانده شده بود، اما دولت آن را از متن برنامه بیرون کش

طبیعی و محیط زیست با یکدیگر تشکیل یک وزارتخانه متحد را بدهند، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جمع 

دهد که بخش آب در  ترجیح میها نخواهد کرد و  خبرنگاران با صراحت اعالم کرد که دولت وقت و انرژی خود را صرف این ادغام

ها و مراتع  با این وجود این بار گویا بخشی از نمایندگان مجلس با این توجیه که وظایف سازمان جنگل. بدنه وزارت نیرو باقی بماند

 این در حالی است که. های حیاتی کشور هستند و محیط زیست به یکدیگر نزدیک است، به دنبال ادغام متولیان مدیریت شریان

های مختلف بوده و باید استانداردهای محیط زیستی را تدوین  سازمان حفاظت محیط زیست یک مجموعه ناظر بر فعالیت دستگاه

سازمان امور اراضی نیز نهادی . های طبیعی بپردازد ها باید امور اجرایی انجام داده و به مدیریت عرصه کند، اما سازمان جنگل

ین و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به عهده دارد که جنس فعالیت آن هیچ حاکمیتی است که وظیفه تقسیم زم

کنند که مسائل مرتبط با  اما معلوم نیست چگونه نمایندگان مجلس تصور می. طبیعی ندارد سنخیتی با محیط زیست و منابع

توان با یک مجموعه  کننده استانداردها را می تنظیمکنند یک نهاد  های کشاورزی و اراضی ملی یکسان بوده و چگونه فکر می زمین

چی عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا، با تاکید بر اینکه در بسیاری  علی وقف.اجرایی در یک وزارتخانه تجمیع کرد

از طرح اعالم وصول  شوند از کشورها منابع طبیعی، محیط زیست و مسایل مربوط به زمین در یک مجموعه متشکل، مدیریت می

 .دهیم، این طرح در صحن علنی مجلس رای بیاورد امیدواریم که با توضیحاتی که ارایه می: وی افزود.شده در مجلس حمایت کرد

وگو با  با وجود اظهارات این عضو کمیسیون کشاورزی، نظر افضلی دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت

 .در مجلس اعالم وصول شده طرحی است که باید مراحل تصویب را بگذراندآنچه : ایانا گفت

نماینده کافی است اما این به مفهوم رای  ٠١رئیسه امضای فقط  برای اعالم وصول شدن هر طرح و ارایه آن به هیأت: وی ادامه داد

خصصی مربوطه یعنی کمیسیون کشاورزی از این طرح بعد از اعالم وصول باید به کمیسیون ت: افضلی تأکید کرد.آوردن طرح نیست

از آنجا که این طرح امروز اعالم وصول شده هنوز مفاد آن به اطالع اعضای کمیسیون کشاورزی . رئیسه ارجاع داده شود سوی هیأت
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تشکیل سازمان وی با اشاره به اینکه اطالعی درباره تعداد نمایندگان موافق با طرح ادغام ندارد از بررسی طرح جامع .است نرسیده

 .توسعه و عمران روستایی در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد

به نظر من باید بخشی از مسایل در یک وزارتخانه . باید اول این مسئله تعیین تکلیف شود: این عضو کمیسیون کشاورزی افزود

با محیط ( یعنی سازمان عمران روستایی)واحد تحت مدیریت قرار گیرد اما اگر سازمانی که طرح تشکیل آن در دست بررسی است 

 .ریزد زیست و غیره ادغام شود، همه چیز به هم می

 ./های جدید صحبت کنیم باید ابتدا مسئله تشکیل سازمان عمران روستایی تعیین تکلیف شود سپس درباره ادغام: وی عنوان کرد
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  ایران و رومانی بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه کشاورزی تاکید کردند ایران و رومانی بر گسترش روابط دو جانبه در حوزه کشاورزی تاکید کردند 

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی رومانی و سفیر جمهوری اسالمی ایران در بخارست در نشستی ضمن خوب ارزیابی کردن روابط  -ایرنا-بلگراد

  .دوستانه بر توسعه این روابط و گسترش همکاری های دو جانبه به ویژه در زمینه کشاورزی، دامی و آبزیان تاکید کردند

نتایج دیدارش از تهران را مثبت و پیشرفت های ایران « حمید معیر»روز سه شنبه در دیدار با « ریمیسکوآکیم آی»به گزارش ایرنا، 

 .در زیر ساخت های اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی را با توجه به شرایط گذشته تحریم بسیار خوب توصیف کرد

های همکاری های کشاورزی، دامی و آبزیان اشاره کرد وی با توجه به ظرفیت های دو کشور در بخش کشاورزی به برخی از زمینه 

رومانی و ایران می توانند در حوزه های صادرات آبزیان و تولیدات دریایی از ایران به رومانی و صادرات دام سبک و سنگین : و گفت

پزشکی و بهداشت دام و گیاهان و از رومانی به ایران، انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته در زمینه کشاورزی و همکاری در زمینه دام

 .ژنتیک همکاری بسیار خوبی داشته باشند

سفیر جمهوری اسالمی ایران نیز در این مالقات ضمن ابراز خشنودی از مثبت بودن سفر وزیر کشاورزی رومانی به کشورمان اظهار 

یادداشت تفاهم مربوط به همکاریهای  امیدواری کرد که در جریان کمیسیون مشترک اقتصادی که قرار است بزودی برگزار شود

 .کشاورزی و دامی بین دو کشور امضا گردد

خاطر نشان می شود که در سفر اخیر اعضای هیات مقدماتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران به رومانی طی نشستی با همتایان 

دو کشور بر توسعه مناسبات اقتصادی  رومانی خود در بخارست ضمن گفت و گو در باره برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین

 .و برقراری ارتباط میان بخش خصوصی دو کشور، تاسیس شرکت سرمایه گذاری مشترک و توسعه روابط بندری تاکید داشتند
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 ها برنامه و سیاست

 ایرنا ۷17۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  ایران و ویتنام در مورد نحوه همکاری در کشت فراسرزمینی به توافق رسیدند ایران و ویتنام در مورد نحوه همکاری در کشت فراسرزمینی به توافق رسیدند : : وزیر جهاد کشاورزیوزیر جهاد کشاورزی

ن وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه بررسی نحوه همکاری ایران با ویتنام در کشت فراسرزمینی و تعیی 'محمود حجتی' –ایرنا  –هانوی 

محصوالت کشاورزی را از جمله توافقات هیات های دو طرف اعالم کرد و گفت مقرر شد پیش نویس موافقت نامه ایجاد محورهای تجارت 

  .قرنطینه گیاهی و دامی دو کشور تهیه شود

وزیر جهاد کشاورزی که در هیات همراه دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری به هانوی سفر کرده است پس از رایزنی با مقام های 

طرف ویتنامی در زمینه کشت فراسرزمینی ایران در این : امی برای توسعه همکاری در بخش کشاورزی، به خبرنگار ایرنا، گفتویتن

کشور اعالم آمادگی کرده بود و مقرر شد نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی ایران و وزارت کشاورزی ویتنام اراضی و چگونگی در 

 .سیاست های ایران بررسی ونتیجه را اعالم کنند اختیار گرفتن آن را با توجه به

در بخش پرورش، فرآوری، : همکاری ایران و ویتنام خواند و گفت 'یکی از زمینه های فوق العاده'حجتی، امور مربوط به شیالت را 

 .دو کشورهم قرار داشتبازاریابی و صید زمینه های زیادی برای همکاری وجود دارد که روز پنجشنبه در دستور کار مذاکرات سران 

ویتنام : وی بخش سوم همکاری ایران و ویتنام را در زمینه کشاورزی، مربوط به تجارت محصوالت کشاورزی عنوان کرد و گفت

محصوالتی . محصوالتی تولید می کند که مورد نیاز ایران است و حتی می تواند از طریق کشورمان به کشورهای منطقه صادر شود

 .لید می شود که در ویتنام و کشورهای منطقه بازار خوبی داردهم در ایران تو

وزیر جهاد کشاورزی، کشمش، پسته و میوه های دانه دار و هسته دار مانند انار و گیالس را مورد تقاضای فراوان ویتنام و منطقه 

والت می تواند مورد بحث و بررسی قرار با توجه به میزان تولیدات ایران که افزون بر نیاز است، صادرات این محص: ذکر کرد و گفت

حجتی خاطرنشان کرد که ایران و ویتنام تاکنون در زمینه قرنطینه گیاهی و دامی موافقت نامه ای مبادله نکردند و قرارشد .گیرد

 .پیش نویس آن تهیه و توسط کارشناسان دو طرف مور بحث قرار گیرد تا در آینده مبادله شود
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا ۷97۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  اطالع رسانی زراعی و فنی به کشاورزان است اطالع رسانی زراعی و فنی به کشاورزان است   95519551هدف سامانه هدف سامانه : : معاون وزیرمعاون وزیر

با هدف کاهش هزینه های کشاورزان در خرید نهاده ها، کسب  ٠١١١سامانه  :معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -یزد

  .اطالعات الزم زراعی و افزایش دقت در تصمیم گیری ها طراحی و راه اندازی شده است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و باشگاه  ٠١١١به گزارش ایرنا، عباس کشاورز روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از سامانه 

در برخی کشورها همچون کانادا، اطالع رسانی به کشاورزان در یک مجموعه اطالع رسانی متمرکز شده از این : یزد افزودکشاورزان 

  .رو این سامانه را راه اندازی کردیم

باید تمرکز همه صاحب نظران در یک رسانه و سایت باشد و در ادامه مسیر پاسخگویی به مردم و افزایش خدمات : وی تاکید کرد

  .نی آن به کشاورزان را تقویت کردف

یکی از این خدمات اطالعات هواشناسی به کشاورزان و اعضاست که می توان با تکیه بر آنها در : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .زمان حوادث طبیعی مانند سرما و یخبندان مانع نابودی محصوالت شد

ه ماه قابل اعتماد است و در کشور ما تا چهار هفته می توان به آن اتکا کرد بنابر به گفته کشاورز ، اطالعات هواشناسی در دنیا تا س

  .این باید از این فرصت برای تقویت فعالیت های کشاورزی استفاده کرد

در کنار یزد، خراسان جنوبی نیز در زمره استانهای خشک قرار : وی در ادامه، یزد را خشک ترین استان کشور معرفی کرد و گفت

با توجه به شرایط : اردبا بیان اینکه با وجود خشکسالی، یزد می تواند قطب تولید کودهای شیمیایی و عناصر غذایی شود افزودد

خاص این استان باید انتظارها در این خطه متناسب با ظرفیت ها دیده و تعریف شود از این رو باید روی افزایش تولید کودهای 

باید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان توجه ویژه ای به عناصر  :وی گفت .درات متمرکز شدشیمیایی تا رسیدن به مرحله صا

  .غذایی مورد نیاز کشاورزان و نیز تقویت گیاهان دارویی و گیاهان آفت کش داشته باشد

یگر شرایط رشد دارد بنابر اگر در این استان باران کم می بارد در بسیاری از زمینه های د: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

  .این باید با تکیه بر واقعیت ها به سمت و سوی داشته ها رفت و منتظر آب نماند

بعید می دانم انتقال آب بین حوزه ای برای مصرف کشاورزی قابل انتقال باشد و مباحث مطرح شده بیشتر  :کشاورز اضافه کرد

  .تی دارد ولی بحث آب شرب، وظیفه حاکمیتی است و انجام می شودجنبه شعار داشته و از لحاظ زیست محیطی هم مشکال

 ارائه خدمات رایگان مشاوره و فنی به کشاورزان  **

در حال حاضر سامانه : معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه این مراسم در گفت و گو با ایرنا درباره خدمات این سامانه گفت

  .بقی استان ها نیز در فصل آینده آغاز به کار خواهد کرداستان کشور فعال شده و در ما ٠٠در ٠١١١

تمام خدمات این سامانه به جز کودها و نهاده ها که با تخفیف ویژه و قیمت مناسب به کشاورزان عضو فروخته می شود : وی افزود

شده در باشگاه کشاورزان در این مراسم سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد درباره خدمات ارائه  .رایگان است

ارائه خدمات ویژه آب و خاک ، هواشناسی ، مشاورزه فنی برای نهاده ها ، اطالع رسانی مستمر درباره : گفت٠١١١استان و سامانه 

  .قیمت نهاده ها ، برگزاری آموزش های رایگان بخشی از خدمات این باشگاه به کشاورزان عضو است

ط خرید نهاده ها با یک تماس تلفنی و انتقال مستقیم آن با قیمت های مناسب و امکان خرید فراهم آوردن شرای: فهیمی افزود

  .سفارش گذاری نهاده ها و انتقال آن از دیگر خدمات این باشگاه است
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 عضو باشگاه می شوند  ٠١١١کشاورزان با تماس با  **

و ارائه مشخصات و شماره کد ملی عضو باشگاه  ٠١١١سامانه هر فرد به محض تماس با : مسئول باشگاه کشاورزان هم به ایرنا گفت

 ٠٨عضو جدید بعد از مراجعه به مرکز خدمات حمایتی کشاورزی استان در بلوار دانشجو ، کوچه : مهدی احتشام فر افزود .می شود

  .قبل از میدان شهدای محراب می تواند از خدمات این باشگاه بهره مند شود

  .معاون فنی و امور تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور و استاندار یزد نیز حضور داشتند در این مراسم مالزاده
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷1جمعه 

  صادرات بدون بازرسی کاالهای ایرانی به عراقصادرات بدون بازرسی کاالهای ایرانی به عراق//امتیاز ویژه تجاری عراق به ایرانامتیاز ویژه تجاری عراق به ایران

نامه  گروه کاالیی برخوردار از استاندارد ملی ایران یا واجد گواهی ١٠دور   چندان به گفته معاون سازمان ملی استاندارد، در آینده نه

 .تواند به بازار عراق وارد شوند ها می بدون نیاز به بازرسیانطباق صادره از سازمان ملی استاندارد و مراکز مورد تائید، 

کاالیی برخوردار از استاندارد  گروه  ١٠ دور   چندان در آینده نه: معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرده است

تواند به بازار  ها می به بازرسی ز مورد تائید، بدون نیاز و مراک نامه انطباق صادره از سازمان ملی استاندارد  یا واجد گواهی ملی ایران 

خوشبختانه یک  :در این مورد جهانبخش سنجابی شیرازی در مصاحبه با رادیواقتصاد توضیح داده است  .عراق وارد شوند

نظیر است و مفهوم این تفاهم نامه  ای در سازمان ملی استاندارد با استاندارد طرف عراق منعقد کردیم که در نوع خود بی تفاهمنامه

ان نامه انطباق صادره از سازم یا واجد گواهی کاالیی برخوردار از استاندارد ملی ایران  گروه  ١٠ دور   چندان این است که در آینده نه

   .تواند به بازار عراق وارد شوند ها می به بازرسی و مراکز مورد تائید، بدون نیاز  ملی استاندارد 

توجه به مقوله :طور حتم موجبات جهش و تسهیل در کار صادرکنندگان را فراهم خواهد کرد، افزود وی با بیان اینکه این مهم به

م اینکه حاکمیت ها باید بیشتر به دنبال تامین منافع مصرف کنندگان و تامین استاندارد در کشور عراق بیشتر شده است دلیلش ه

منافع خودشان باشند و قاعدتا سیاست گذاری هایشان به سمت تامین حقوق مصرف کنندگان است البته باید یک نقطه بهینه ای 

ات جدی در فضای کسب و کار و را شناسایی کنند که باعث نشود غش کردن سمت حقوق مصرف کننده موجبات ایجاد مزاحم

آن چه در عرصه بین المللی پذیرفته شده این است که : معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت.تولید را فراهم کند

 .بطور اساسی استاندارد برای هر محصول و هر خدمتی یکی از الزامات ارائه آن کار و خدمت است

مطالبات ما این بود که ایران و عراق به عنوان دو کشور دوست و برادر بهتر است بیایند استاندارد های همواره یکی از : وی افزود

مشترک و کاالهایی که تجارت آنها بصورت ترجیحی است یک استاندارد واحد را مالک عمل قراردهند، در فاز اول ایران پذیرفت که 

ود دارد مالک عمل استانداردهای بین المللی مورد قبول طرفین باشد که این فاز اگر مغایرتی بین استاندارد ایران و طرف عراقی وج

انجام شد و به موجب این شرکت های بازرسی بین المللی آمدند و مستقر شدند و درواقع صادرات کاال از ناحیه این شرکت ها مورد 

ای بر صادر کنندگان و به تبع افزایش قیمت کاال برای  بازرسی قرار می گرفت و انجام می شد اما این موجبات هم تحمیل بار هزینه

 .رساند به عبارتی سودی نه به من صادرکننده و نه به طرف عراقی مصرف کننده می. مصرف کنندگان را به دنبال داشت

بادله بکنیم و بنابراین در مذاکرات بعدی تفاهم نامه ای امضاء کردیم تا فهرست استانداردهای خودمان را م: سنجابی بیان کرد

در حال . استانداردهای که نزدیک به هم هستند بیائیم استانداردهای متقابل را به رسمیت بشناسیم خوشبختانه این مهم انجام شد

گروه کاالیی توافق شده تا استانداردهای متقابل را به رسمیت بشناسیم و یک مقدمه کاری الزم دارد و آن هم این  ١٠حاضر بر سر 

 .رسی تطبیقی کنیم تا استانداردهایمان را اگر واقعا مغایرت جدی دارد اصالح کنیماست که بر
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 برنج
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  میلیارد تومان برای پرداخت خسارت به کشاورزانمیلیارد تومان برای پرداخت خسارت به کشاورزان  533533اختصاص اختصاص / / تحت فشار هستیم تحت فشار هستیم برای واردات برنج برای واردات برنج 

محمود حجتی عصر دیروز در نشست مشترک مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با رئیس، هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون 

همکاری مناسبی با مدیریت کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در مدت فعالیت،  :کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد

بخش کشاورزی داشته و ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، رویکرد مثبتی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نهادهای 

کشور ایجاد کرده است اما ایجاد تحول در نگاه به بخش کشاورزی نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی با مشارکت همه بخش ها به ویژه 

میلیون تن  ٠.٤حدود  ١٠سال : وزیرجهاد کشاورزی با انتقاد از تالش برای واردات برنج مازاد بر نیاز گفت.جلس استنمایندگان م

 .برنج به کشور وارد شد و همچنان برای واردات این محصول تحت فشار هستیم

ئیسه و اعضای کمیسیون محمود حجتی عصر دیروز در نشست مشترک مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با رئیس، هیئت ر  

کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در مدت فعالیت، همکاری مناسبی با مدیریت : کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد

بخش کشاورزی داشته و ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، رویکرد مثبتی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نهادهای 

ا ایجاد تحول در نگاه به بخش کشاورزی نیازمند ارتقای فرهنگ عمومی با مشارکت همه بخش ها به ویژه کشور ایجاد کرده است ام

: وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری منصفانه محصوالت کشاورزی در پایداری تولید موثر است افزود.نمایندگان مجلس است

 ٠٠١تا  ٠١قیمت جهانی تامین و برای گندم وارداتی تعرفه درصد باالتر از  ٨١کشورهای چین و ترکیه ذخایر گندم خود را 

 .درصدی وضع می کنند

 میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان اختصاص یافت ١١١

: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر راهبردی کاالهای اساسی در راستای تامین امنیت غذایی و ملی ضروری است ادامه داد

 .ر بازار جهانی، نگاه تجار کشور باید از واردات به صادرات تغییر و آمادگی و ساختار الزم برای صادرات ایجاد شودبرای رقابت د

و بخش  پوشش بیمه کشاورزی باید افزایش : وی با بیان اینکه بیمه بخش کشاورزی حمایتی است و تجاری نیست تصریح کرد

 .ت خسارات بخش کشاورزی اختصاص بایدبه پرداخ زیادی از اعتبارات حوادث غیرمترقبه 

 .میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان اختصاص یافت ١١١برای رفع این مشکل با تصویب دولت : حجتی افزود

 ها منعقد نشود بهره برداری از جنگل قرارداد جدیدی برای 

اد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است و با توافقات آبخیزداری، حیات بخش و از طرح های اقتص: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .بهره گیری از ظرفیت های جهادی بسیج و مشارکت مردم، اجرای طرح های آبخیزداری در کشور گسترش می یابد

ت و حفاظت و صیانت از جنگل ها ضروری اس: وی با بیان اینکه قرارداد جدید بهره برداری از جنگل ها نباید منعقد شود اضافه کرد

 .وزارت جهاد کشاورزی از طرح توقف بهره برداری از جنگل ها و توسعه زراعت چوب حمایت می کند

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حضور پایدار در بازارهای جهانی نیازمند حمایت و پرداخت یارانه صادراتی به تولیدات 

بر این اساس  ه صادراتی محصوالت کشاورزی باید نظام مند شود و ما معتقدیم که تخصیص و پرداخت یاران: کشاورزی است گفت

میلیارد تومان برای یارانه صادرات لبنیات از سوی دولت اختصاص یافت و امید می رود که صادرات محصوالت لبنی امسال  ٠١١

 .افزایش یابد

 تومان است ٠١١١قیمت منصفانه مرغ تا 
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قیمت منصفانه : تن گوشت مرغ خریداری و ذخیره سازی می شود تاکید کرد ٤١١حجتی با بیان اینکه برای تنظیم بازار، روزانه تا 

 .تومان است ٠١١١تا  ٠و برای مصرف کننده  ٠١١١تا  ٠١١١گوشت مرغ در عمده فروشی میدان بهمن بین  برای هر کیلوگرم 

لیت کنترل و نظارت قیمت گوشت مرغ و سایر کاالهای اساسی در خرده فروشی ها با باید در نظر داشت که مسئو: وی افزود

 .دستگاه های دیگر است

هزار  ٠تومان حدود  ١٠١١مرغ منجمد سالم تر از مرغ تازه است و دولت با توجه به عرضه آن به قیمت هر کیلوگرم : حجتی گفت

 .کند می تومان یارانه برای هی کیلو گرت از اینت محصول پرداخت

 ٠.٠رود که امسال  تغییر چندانی نداشته است همچنین انتظار می ١٠قیمت نهاده های دام و طیور نسبت به سال : وی افزود

 .در کشور تولید شد "جو"میلیون تن 

 درصد افزایش یافت ٤تولید برنج ایرانی 

دولت به زودی باقی مطالبات گندمکاران و دیگر هزار میلیارد تومان از سوی  ٠با اختصاص : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .کشاورزان پرداخت می شود

تولید و بازار برنج با تجهیز و نوسازی اراضی  : حجتی با بیان اینکه مردم کشور خواهان مصرف برنج ایرانی هستند تاکید کرد

 .استشالیزاری کشور و همچنین ممنوعیت واردات و وضع تعرفه در فصل برداشت مدیریت شده 

 .هزار هکتار به زیرکشت دوم رفته است ٨١درصد افزایش تولید داشت و  ٤امسال برنج مازندران : وی افزود

راهکار تامین برنج مردم با اتکا به تولید داخلی، تجهیز و : وزیر جهاد کشاورزی با ارائه توظیح بیشتر در این خصوص ادامه داد

هره گیری از ارقام پرمحصول، توسعه مکانیزاسیون و دو کشته کردن برنج در کشور نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری، ب

 .است

 وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برج تحت فشار است

میلیون تن برنج به کشور وارد شد و همچنان وزارت جهاد کشاورزی برای واردات این محصول  ٠.٤حدود  ١٠سال :وی تصریح کرد 

 .تحت فشار است

وضع ممنوعیت و اخذ تعرفه واردات این محصول با تالش موثر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت دولت صورت :تاکید کردحجتی 

وضع تعرفه برای : میلیون نفری ایران بزرگترین سرمایه کشور در بخش کشاورزی است افزود ٤١وی با بیان اینکه بازار .گرفت

چنین خرید دانه های روغنی دو شاهکار حمایتی از تولید داخلی در مقابل واردات موز و کاهش آن در ازای صادرات سیب و هم

 .فشار واردکنندگان بود
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 برنج
 خبرنگاران جوان – ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  افزایش قیمت برنج را چه کسی به راه انداخت؟افزایش قیمت برنج را چه کسی به راه انداخت؟ماراتن ماراتن 

درصدی مصرف کنندگان خارجی به برنج ایرانی،تعیین قیمت در محل تولید از جمله  ١١گرایش : عضو اتحادیه مواد غذایی گفت

 .علل اصلی تعیین نرخ برنج در شمال کشور به شمار می رود

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

بازار،  طبق روال همه ساله با آغاز فصل برداشت و عرضه برنج نو به: درصدی قیمت برنج اظهار داشت ٠١در خصوص افزایش 

 .تومان به بازار عرضه شد ١١١هزار و  ٠١هزار تومان بود درحالیکه امسال هر کیلو برنج نو با حداقل قیمت  ٤حداکثر قیمت 

درصدی مصرف کنندگان خارجی به برنج ایرانی، تعیین قیمت در محل  ١١گرایش : وی با اشاره به دالیل افزایش نرخ برنج گفت

 .له عوامل موثر در افزایش نرخ برنج به شمار می رودتولید و عرضه و تقاضا از جم

 .هزارتومانی گران نیست ١تومانی برای یک کیلو برنج در مقایسه با یک بسته آدامس  ١١١هزار و  ٠١به گفته حسنی نرخ 

 سازمان های نظارتی در خواب به سر می برند 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین جمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

الیل نامعلومی در تهران افزایش یافت و این درحالیست که اتفاق خاصی در فروردین ماه سال جاری قیمت برنج بنا به د :گفتجوان،

وی با اشاره به اینکه به دنبال افزازایش بی رویه قیمت برنج هشدارهای الزم به سازمان های .در استان های شمالی رخ نداده بود

 .ادامه خواهد یافت در صورت نبود نظارت، ماراتن افزایش قیمت در بازار تهران:مربوطه داده شده،افزود

به نظر می رسد که عده ای از افزایش قیمت ها سود می برند : علی زاده شایق با بیان اینکه سازمان های نظارتی در خوابند، گفت

 .چرا که هیچ نظارتی بر بازار نیست و بعید است که داستان گرانی قیمت خاتمه یابد

سال از  ٠١١١با گذشت : رنج در آستانه محرم افزایش می یابد، تصریح کرددبیر انجمن برنج در پاسخ به این سوال که قیمت ب

تاسوعای حسینی هئیت های عزارداری و مساجد به خوبی مطلع هستند که در چه زمانی خرید مایحتاج خود را انجام دهند؛ از این 

 می کنند رو افزایش قیمت در این ایام دکان جدیدی است که عده ای سود جو تنها از آن استفاده
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 برنج
 جوان خبرنگاران - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی باید چقدر باشد؟حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی باید چقدر باشد؟

هزار تومان در مغازه های سطح شهر به فروش می  ٠٨هر کیلو برنج ایرانی تا مرز :گفتمدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی 

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی درگفتگو با خبرنگار .رسد

کنترل و نظارت بر خرده   دالالن از نبود: با بیان اینکه دالالن عامل اصلی گرانی برنج هستند، اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

 .فروشی های سطح شهر سوء استفاده کرده و همین امر گرانی این روزهای برنج را رقم زده است

گرایش شدید مردم به مصرف برنج داخلی و کاهش تقاضا برای برنج :وی با اشاره به دیگر عوامل تاثیر گذار در قیمت برنج بیان کرد

 .های خارجی افزایش قیمت برنج داخلی حتی ارقام پرمحصول را رقم زده است

است که هر کیلو  تومان باشد و این درحالی ١١١ار و هز ١در حال حاضر حداکثر نرخ هر کیلو برنج ایرانی باید : خاکسار ادامه داد

 .هزار تومان در مغازه های سطح شهر به فروش می رسد ٠٨برنج ایرانی تا مرز 

هزارتن برنج در سال جاری بیانگر آن  ٠١١میلیون و  ٠پیش بینی تولید : وی درخصوص وضعیت تولید برنج در کشور تصریح کرد

 .درصد افزایش می یابد ٠١ایسه با سال گذشته است که تولید برنج سفید در مق
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱7۹۱7۹۳ : تاریخ

  های آبیاری نوین کشاورزی از صندوق توسعه ملی های آبیاری نوین کشاورزی از صندوق توسعه ملی   میلیون دالری طرحمیلیون دالری طرح  533533تامین اعتبار تامین اعتبار 
های آبیاری  میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه روش ١١١امسال : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

جویی  متر مکعب آب صرفه ٨٨١١ای به ازای هر هکتار  ای قرار است پرداخت شود و در صورت اجرای آبیاری قطره قطرهنوین و 

درصد آب  ١١کنند که  ، طبق آمارهای مختلف مسئوالن وزارت نیرو عنوان میخبرگزاری فارسگروه اقتصادی  گزارشبه  .شود می

درصد از آب مصرفی به  ٠١گوید تنها  مصرفی کشور در بخش کشاورزی است، عدد و رقمی که وزارت جهاد آن را تأیید نکرده و می

ای برای کاهش  ئوالن به فکر چارهرود در کنار آن بحران آب در ایران طی چند سال اخیر سبب شده تا مس بخش کشاورزی می

سهم را ایفا کند چرا که تا چند سال اخیر روش غرقابی  بیشترینتواند  در این میان بخش کشاورزی می. مصرف آب باشند

ای با اختصاص اعتبار در سطح مزارع کشور در  ترین راه برای کشت آبی در سطح کشور بوده، اما اکنون آبیاری نوین قطره متداول

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در گفت علی .گسترش استحال 

ای یا  برای هر هکتار آبیاری قطره: های نوین آبیاری پرداخت و گفت به آخرین دستاوردهای این وزارتخانه برای توسعه طرح

کنیم و در جاهایی که کشاورزان مصرف را به شدت پایین بیاورند و به  میلیون تومان پرداخت می ٤در سطح مزارع حدود  کرومی

 .کند میلیون تومان به ازای هر هکتار کمک می ٠٠های غیرمجاز را حذف کنند دولت تا  صورت تجمیعی چاه

توانند با  شود و کشاورزان می تباری وزارت جهاد کشاورزی هزینه میها به صورت بالعوض و از منابع اع این رقم: وی تصریح کرد

 .مراجعه به جهاد کشاورزی هر شهرستان طرح خود را ارائه کرده تا کارهای مطالعاتی آن انجام شود

که اما با این: های نوین آبیاری در سال گذشته خبر داد و افزود میلیارد تومان برای گسترش طرح ١١١اکبری از اختصاص 

 .ای را در مزارع و باغات گسترش دادیم هزار هکتار آبیاری قطره ٤٠میلیارد تومان و در سطح  ٠١١١هایمان کم بود بالغ بر  تخصیص

میلیون  ١١١امسال هم   :های فارس، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی اعالم کرد و گفت وی بیشترین سطح پوشش را در استان

میلیون دالر در  ٠١ایم که پرداخت اول آن در قالب  بینی کرده ن آبیاری از صندوق توسعه ملی پیشهای نوی دالر برای توسعه روش

ای در سال جاری انجام شده و  هزار هکتار طرح آبیاری قطره ١٠معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تا کنون  به گفته .راه است

 .هزار هکتار بتوانیم اجرا کنیم ٤٠رود در صورت اختصاص منابع تا  تا پایان سال امید می

به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار : های سنتی خاطر نشان کرد ای نسبت به روش جویی آبیاری قطره وی در مورد میزان صرفه

  .شود جویی می متر مکعب آب صرفه ٨٨١١
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۱ : تاریخ

تامین ذخایر راهبردی کاالی تامین ذخایر راهبردی کاالی / / میلیارد تومان به پرداخت خسارت کشاورزان بیمه شده اختصاص یافتمیلیارد تومان به پرداخت خسارت کشاورزان بیمه شده اختصاص یافت  533533

  اساسی از تولید داخلیاساسی از تولید داخلی
راهبردی کاالهای اساسی از محل تولید داخلی در راستای امنیت غذایی و ملی  تامین ذخایر: وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد 

نشست مشترک ، محمود حجتی در پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .ضروری است

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با رئیس، هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس که در محل 

خانه برگزار شد، همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با مدیریت بخش کشاورزی را مناسب ارزیابی و از توجه  این وزارت

 .قدردانی کرد ١١حیه الیحه بودجه نمایندگان به بخش کشاورزی در اصال

با : ،تصریح کردتاثیر مثبت قیمت گذاری منصفانه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در پایداری تولیدوی با اشاره به 

 .توجه به شرایط کشور،مقایسه قیمت محصوالت کشاورزی با قیمت های جهانی یک اشتباه راهبردی است

اگر قیمت منصفانه : ه قیمت ها در بازارهای جهانی به طور مداوم تغییر می کند، خاطرنشان کردوزیر جهاد کشاورزی با بیان این ک

برای تامین این کاالی  ١٠یابد و همچون آغاز کار دولت در سال  ای برای خرید تضمینی گندم تعیین نشود، تولید کاهش می

جهانی برای خرید میلیون ها تن گندم خود عالوه بر آن که از  ورود به بازار: وی اضافه کرد.راهبردی مجبور به واردات خواهیم شد

 .منظر تامین امنیت عذایی و ملی کشور به صالح نیست، باعث افزایش قیمت جهانی این محصول می شود

گندم درصد باالتر از قیمت جهانی تامین و برای  ٨١حجتی با بیان این که کشورهای چین و ترکیه ذخایر گندم خود را با قیمت 

تامین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی از محل تولید داخلی در :درصدی وضع می کنند،تاکیدکرد ٠٠١تا  ٠١وارداتی تعرفه 

 .راستای امنیت غذایی و ملی ضروری است

، نگاه برای حضور و رقابت در بازار جهانی: ،تصریح کردغلبه نگاه واردات محور در تجار کشوروزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

 .تجار کشور باید از واردات به صادرات تغییر و آمادگی و ساختار الزم برای صادرات محصوالت کشاورزی ایجاد شود

 بیمه بخش کشاورزی حمایتی است نه تجاری

پوشش بیمه کشاورزی باید : حجتی با بیان این که بیمه محصوالت کشاورزی، بیمه ای حمایتی است و تجاری نیست، تاکید کرذ

وی با اشاره به این که خسارات بخش کشاورزی نظیر سرمازدگی،خشکسالی،سیل و بیماری های اپیدمی در قالب .افزایش یابد

بخش زیادی از اعتبارات حوادث غیرمترقبه باید به پرداخت خسارات بخش : حوادث غیرمترقبه قابل تعریف است،تصریح کرد

 .کشاورزی اختصاص یابد

میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان بیمه شده  533با تصویب دولت :نشان کردوزیر جهاد کشاورزی خاطر

 .اختصاص یافته است

 آبخیزداری حیات بخش منابع طبیعی

حجتی، آبخیزداری را حیات بخش منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به این که توسعه اجرای عملیات آبخیزداری از طرح های 

برای بهره گیری از ظرفیت های جهادی بسیج با این نهاد توافقات الزم صورت : ت جهاد کشاورزی است،گفتاقتصاد مقاومتی وزار

 .گرفته و با مشارکت مردم اجرای طرح های آبخیزداری در کشور گسترش می یابد

 ها حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توقف بهره برداری از جنگل
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ت و صیانت از جنگل ها ضروری است و وزرات جهاد کشاورزی از طرح توقف بهره برداری وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که حفاظ

قرارداد جدید بهره برداری از جنگل ها نباید منعقد شود و برای : از جنگل ها و توسعه زراعت چوب حمایت می کند،تاکید کرد

 .توقف اجرای قراردادهای گذشته باید با طرف های قرار داد مصالحه شود

 رت پرداخت یارانه صادراتی به محصوالت کشاورزیضرو

 ٠١١: حجتی پرداخت یارانه صادراتی به محصوالت کشاورزی را الزمه حضور پایدار در بازارهای جهانی عنوان کرد و یادآور شد

 .میلیارد تومان برای یارانه صادرات لبنیات از سوی دولت اختصاص یافته است

تخصیص و پرداخت یارانه صادراتی محصوالت : حصوالت لبنی در سال جاری،تاکید کردوی با پیش بینی افزایش صادرات م

 .کشاورزی باید نظام مند شود

 تومان قیمت منصفانه هر کیلو گوشت مرغ 5133تا  5533

و  ٠١١١تا  ٠١١١ وزیر جهاد کشاورزی با اشاره این که قیمت منصفانه برای هر کیلو گوشت مرغ در عمده فروشی میدان بهمن بین

تن گوشت مرغ خریداری و ذخیره  ٤١١برای تنظیم بازار،روزانه تا :تومان است،خاطرنشان ساخت ٠١١١برای مصرف کننده هفت تا 

دولت با توجه : حجتی با بیان این که بر خالف دیدگاه رایج از نظر دامپزشکی، مرغ منجمد سالم تر است، یادآور شد.سازی می شود

 .تومان حدود دو هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ یارانه پرداخت می کند ١٠١١مت هر کیلو به عرضه مرغ منجمد به قی

در زمینه تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله عمده فروشی مسئولیت دارد و کنترل و نظارت قیمت : وی خاطرنشان کرد

 .های دیگر استگوشت مرغ و سایر کاالهای اساسی در خرده فروشی ها با دستگاه 

میلیون تن از این محصول خریداری شده است،  ٠.٠میلیون تن جو در کشور تولید و  ١.٤حجتی با بیان این که امسال بیش از 

 .تغییر چندانی نداشته است ١٠قیمت نهاده های دام و طیور نسبت به سال : گفت

از سوی دولت، به زودی باقی مطالبات گندمکاران و دیگر با اختصاص هفت هزار میلیارد تومان :وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کشاورزان پرداخت می شود

 مردم برنج ایرانی را می پسندند

تولید و بازار برنج با تجهیز و نوسازی اراضی :حجتی با اشاره به این که مردم کشور خواهان مصرف برنج ایرانی هستند،اظهار کرد

 .دات و وضع تعرفه در فصل برداشت مدیریت شده استشالیزاری کشور و همچنین ممنوعیت وار

هزار هکتار نیز به زیرکشت دوم رفته  ٨١درصد افزایش تولید داشته و  ٤وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که امسال برنج مازندران 

ضی شالیزاری،بهره گیری از راهکار تامین برنج مردم با اتکا به تولید داخلی،تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی ارا:است،تصیح کرد

 .ارقام پرمحصول،توسعه مکانیزاسیون و دو کشته کردن برنج است

وزارت : میلیون تن به کشور وارد شد،خاطرنشان ساخت ٠.٤حدود  ١٠وی با یادآوری این که در آغاز کار دولت یازدهم در سال 

ممنوعیت و اخذ تعرفه واردات با تالش موثر وزارت  وضع: حجتی اظهار داشت.جهاد کشاورزی برای واردات برنج تحت فشار است

 .جهاد کشاورزی و حمایت دولت صورت گرفته است

 میلیون نفری ایران بزرگترین سرمایه کشور 83بازار 

وضع تعرفه برای واردات موز و :میلیون نفری ایران را بزرگترین سرمایه کشور عنوان و خاطرنشان کرد ٤١وزیر جهاد کشاورزی،بازار 

اهش تعرفه آن در ازای صادرات سیب و همچنین خرید دانه های روغنی دو شاهکار حمایتی از تولید داخلی در مقابل فشار ک

با این اقدام صادرات سیب کشور افزایش و کلزا و دانه های روغنی با قیمت قابل قبول از کشاورزان :وی اضافه کرد.واردکنندگان بود
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شکل اراضی تداخلی برای حل مشکالت مردم باید با جدیت از سوی سازمان های ذیربط رفع م:حجتی تاکیدکرد.خریداری شد

 تقدیر از تالش وزارت جهاد کشاورزی در خودکفایی گندم و بهبود و ساماندهی تولید.پیگیری شود

در این نشست مشترک، علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، رویکردهای کمیسیون 

کشاورزی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی را به هم نزدیک عنوان کرد و تالش و اقدامات این وزارت در خودکفایی گندم و بهبود و 

وی با بیان این که به موازات تولید،بازرگانی بخش کشاورزی نیز با .ساماندهی تولید محصوالت کشاورزی را قابل تقدیر دانست

کمیسیون کشاورزی در بررسی برنامه ششم با توجه به نیازهای  :باید تقویت شود، اظهار کرد همکاری سایر بخش ها و دستگاه ها

هزار هکتار، آبخیزداری و عملیات بیابانزدایی  ٨١١کشور و لزوم حمایت از پایداری تولید، اجرای سامانه های نوین آبیاری ساالنه در 

درصد  ٠١طرح تنفس و کاهش بهره برداری از جنگل ها به میزان ساالنه  هزار هکتار،توسعه بیمه کشاورزی و اجرای ١١١ساالنه در 

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس اظهار امیدواری کرد مصوبات این .را پیش بینی و تصویب کرده است

 .کمیسیون در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نیز به تایید و تصویب نمایندگان مجلس دهم برسد

در زمینه مدیریت منابع آب و استفاده از پساب های تصفیه شده برای تولید محصوالت کشاورزی باید اهتمام : کید کردشاعری تا

رئیس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال .بیشتری صورت گیرد

یمت منصفانه برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال زراعی تعیین ق:زراعی گذشته را قابل قبول عنوان و تصریح کرد

 .مطالبه به حق کشاورزان و برای پایداری تولید ضروری است ١١-١٠
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  شودشود  هزار میلیارد ریال تسویه و پرداخت میهزار میلیارد ریال تسویه و پرداخت می  6363بدهی دولت به کشاورزان تا سقف بدهی دولت به کشاورزان تا سقف 

هزار  ٠١هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تصویب کرد که بدهی دولت به کشاورزان تا سقف 

 .میلیارد ریال ، تسویه و پرداخت شود

هیات دولت در جلسه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تصویب کرد که بدهی دولت به کشاورزان تا سقف 

 .هزار میلیارد ریال ، تسویه و پرداخت شود 63

داده شد به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه هیات دولت که عصر دیروز برگزار شد، به وزارت کشاورزی اجازه 

بابت بدهی ها و تعهدات مربوط به خریدهای تضمینی محصوالت استراتژیک کشاورزی از طریق نهاد مالی نسبت به انتشار حداکثر 

هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسالمی با سررسید تا پنج سال اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف  ٠١

 .ی مذکور کندبازپرداخت بدهی ها
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  آثار جدید تعیین دستوری نرخ سود در آخرین آمار بانک مرکزیآثار جدید تعیین دستوری نرخ سود در آخرین آمار بانک مرکزی//لرزه عدم تعادل پولیلرزه عدم تعادل پولی  پیشپیش

های  گذار برای تصمیم دهد که فشار سیاست آخرین آمارهای بانک مرکزی از محل سپرده و تسهیالت نشان می: دنیای اقتصاد

های پیشین خود، شواهدی درخصوص  در گزارش« دنیای اقتصاد». دستوری، واکنش خود را در آمارهای پول منعکس کرده است

حال آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیالت ارزی و ریالی . نتشر کرده بودهای اخیر م ها در ماه جایی ترکیب سپرده جابه

ها کاسته شده؛ اما در این مدت رشد تسهیالت در  ماه نخست سال جاری از میزان رشد سپرده ٨ها حاکی از آن است که در  بانک

تواند خبر خوبی برای یاری رساندن به بخش  اهر میدهی، اگرچه در ظ باال رفتن رقم رشد تسهیالت. مسیر صعودی قرار گرفته است

. تواند باعث بروز دو پدیده شود ها می گذاری روی نرخ سود سپرده تولید در زمان خشکی منابع باشد، اما در هنگام کاهش و سقف

ها  بر این سیاستدوم آنکه اصرار . ها محل تردید است های اعتباری با توجه به وضعیت کنونی بانک نخست آنکه تداوم سیاست

دهی و  مند شدن روند تسهیالت در سه سال اخیر، با نظام. ها از مسیر تعادلی باشد تواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانک می

دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع در سطح استاندارد قرار گرفت؛ اما  گیری به افزایش میزان سپرده

  . ای، بازار را از تعادل خارج کند های بخشنامه ها و تاکید بر سیاست ، تغییر رویکرداحتمال دارد

درصد رسیده و در این ماه رشد  ٠١ /٠ها به  نقطه مانده سپرده به دهد که در تیرماه رشد نقطه آمارهای بانک مرکزی نشان می

/ ٨ها نسبت به انتهای سال گذشته  دهد که رشد سپرده ان میها نش بررسی. درصد بوده است ٠١/ ٠نقطه تسهیالت معادل با  به نقطه

بنابراین این روند . واحد درصد به رشد تسهیالت افزوده شده است ٠/ ٤واحد درصد کاهش یافته است، حال آنکه در این مدت  ٨

بد، در حال حاضر آمارها باعث شده است که نسبت تسهیالت به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه نسبت به ماه قبل افزایش یا

درصد رشد  ١/ ١درصد رسیده و نسبت به ماه قبل  ٤١دهد که نسبت تسهیالت به سپرده پس از کسر قانونی در تیرماه به  نشان می

رو شود، از سوی دیگر تمرکز  گیری با افت روبه های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که روند رشد سپرده در ماه. کرده است

این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند .های اعتباری از سوی مسووالن، اثر افزایشی بر میزان رشد تسهیالت داشته است سیاستبر 

های اخیر، با افزایش  این در حالی است که در سال. ها از محدوده استاندارد خارج شود باعث شده تعادل منابع و مصارف بانک

 .های قبل داشته است تری نسبت به سال ها، وضعیت مطلوب دهی، ترازنامه بانک اسب در تسهیالتها و روند من های بانک سپرده

 واحد درصدی رشد سپرده ٨/ ٨کاهش 

بر اساس آخرین آمارها میزان مانده . بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به مانده تسهیالت و مانده سپرده بانکی را منتشر کرد

با این رقم رشد ماهانه مانده . هزار میلیارد تومان رسیده است ٠٠٠٤مرکزی در تیرماه سال جاری به های ارزی و ریالی بانک  سپرده

آمار بانک مرکزی نشان . درصد گزارش شده است ٠/ ١این رقم در خرداد ماه . درصد بوده است ٠/ ٠سپرده بانکی در تیر ماه معادل 

دهد که در نخستین ماه  این موضوع نشان می. درصد بوده است ٠انه معادل ماه قبل از تیرماه میانگین رشد ماه ٠٠دهد که در  می

توان از  گیری را می کاهش رشد مانده سپرده. ها کم شده است های قبل، رشد ماهانه مانده سپرده تابستان سال جاری نسبت به ماه

ها در تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل  هبر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده سپرد. آمارهای ساالنه نیز مشاهده کرد

واحد درصد از میزان  ٠دهد طی یک ماه  درصد بوده که نشان می ٠٠/ ٠این رقم در خرداد ماه معادل با . درصد بوده است ٠١/ ٠

 .آن بوده استنقطه ثبت شده در تیرماه، کمترین میزان در هفت ماه قبل از  به رشد نقطه. ها کاسته شده است رشد مانده سپرده
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نقطه مانده  به در اسفند ماه سال قبل رشد نقطه. شد ها دیده می اما این روند کاهشی از ابتدای سال جاری، در مسیر رشد سپرده

روندی که با  .ها کاسته شده است واحد درصد از رشد سپرده ٨/ ٨ماه معادل  ٨درصد بود و پس از آن طی  ٠١/ ٠ها معادل  سپرده

 ٠١ها یکساله از  در ابتدای آخرین ماه سال گذشته نرخ سود سپرده. نرخ سود بانکی طی این مدت قابل توجیه استتوجه به کاهش 

های یکساله  درصد کاهش یافت، این روند در تیر ماه سال جاری نیز تداوم یافت و شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده ٠٤به 

 .های بانکی کاهش یابد این روند باعث شد که رشد مانده سپردهرسد  به نظر می. درصد کاهش داد ٠١را تا 

 رشد تسهیالت، در مسیر صعودی

ها در کشور روند نزولی داشته است، این آمارها حاکی از آن است که  دهد که میزان رشد مانده سپرده در حالی که آمارها نشان می

 ٤١١اساس آخرین آمارها در تیرماه حجم مانده تسهیالت بانکی به بر . میزان رشد مانده تسهیالت بانکی روند صعودی داشته است

درصد باشد، رقمی که در  ٠/ ٠این موضوع باعث شد که رشد ماهانه تسهیالت بانکی معادل با . هزار میلیارد تومان رسیده است

جاری میانگین رشد ماهانه  ماه قبل از تیر ماه سال ٠٠همچنین در . درصد گزارش شده بود ٠/ ١خرداد ماه سال جاری معادل 

دهی به  با توجه به این روند، طبیعی است آمارهای ساالنه نیز از افزایش رشد تسهیالت. درصد بوده است ٠/ ٨تسهیالت معادل با 

درصد رسیده  ٠١/ ٠نقطه مانده تسهیالت بانکی در تیرماه به  به مطابق آمارها رشد نقطه. دهند های اخیر خبر می خصوص در ماه

نقطه تسهیالت  به این در حالی است که رشد نقطه. درصد رشد داشته است ٠٤/ ٠در خرداد ماه، این میزان رشد معادل . ستا

واحد درصد به رشد مانده ٠/ ٤ماه نخست سال جاری  ٨بنابراین در . درصد بوده است ٠٠/ ١فروردین ماه سال جاری معادل 

آخرین . اند ای در اعطای تسهیالت بانکی داشته ن اقتصادی توجه و تمرکز ویژهدر سال جاری، مسووال.تسهیالت افزوده شده است

ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  ١ها در  دهی بانک دهد که میزان تسهیالت خبرهای بانک مرکزی نشان می

های  برای تحریک تقاضا از سوی کارتای  از سوی دیگر، مسووالن بانک مرکزی، برنامه ویژه. درصد رشد داشته است ٨١حدود 

این روند به شکلی شده . رسد که بسیاری از بانک ها، بانک مرکزی را در این طرح یاری خواهند کرد اعتباری داشتند و به نظر می

صیب ن رو شدند، نیز از دریافت تسهیالت بی های گذشته در بازپرداخت تسهیالت خود با مشکل روبه هایی که در سال که بنگاه

های بازنده  موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را به بوته نقد گذاشتند و معتقد بودند، این رفتار باعث احیای بنگاه. نخواهند بود

شد، اما  های خروج از تنگناهای مالی مطرح می عنوان یکی از راه دهی به های گذشته، تمرکز باال بر تسهیالت در سال. خواهد شد

برابر  ١تبارسنجی مشتریان بانکی باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت در برخی موارد به نحوه نادرست اع

شود،  ترین معضالت بازار پول مطرح می عنوان یکی از مهم در حال حاضر نیز مطالبات غیرجاری به. استاندارد جهانی آن برسد

 .های گذشته به افزایش حجم مطالبات غیرجاری تبدیل نشود مانند سال بنابراین الزم است تدابیری اتخاذ شود که رشد تسهیالت

 «مصارف به منابع»افزایش نسبت 

گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت  ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطه در همه کشورهای جهان، بانک

، نزد بانک مرکزی «ذخیره قانونی»یا « سپرده قانونی»صورت  ود را بههای خ دهند، موظفند که درصدی از سپرده تسهیالت انجام می

های  های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده توانند در فعالیت ها واقعا می به همین دلیل، میزان منابعی که بانک. قرار دهند

ها دارای ریسک پایینی باشد،  که فعالیت بانککارشناسان معتقدند برای این. است« ها با کسری قانونی مقدار سپرده»جذب شده که 

شود که نسبت  به همین منظور، گفته می. ای متناسب وجود داشته باشد ها رابطه الزم است که بین میزان تسهیالت و میزان سپرده

یزان تسهیالت رشد هایی که م این روند در سال. درصد باشد٤١ها نباید بیش از  در بانک« ها با کسری قانونی تسهیالت به سپرده»

ها بیش از منابع خود در آن  درصد نیز رسیده بود، به این معنا که بانک ٠٠١های باالی  ای داشت، به رقم قابل توجه و بدون مالحظه
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های گذشته نیاز داشتند که به  ها در سال دهد که چرا بانک دهی کردند، این روندی است که به خوبی نشان می ها تسهیالت سال

دهد که این روند با توجه  آمارها نشان می. ها به بانک مرکزی نیز رشد کند برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و بدهی بانکاضافه 

نسبت . دهی در دو سال اخیر به حد استاندارد و منطقی خود رسیده است گیری و روند منطقی تسهیالت به حجم باالی سپرده

درصد ثبت شده بود اما این رقم در تیرماه با افزایش  ٤٠/ ٠در خرداد ماه سال جاری معادل تسهیالت به سپرده پس از کسر قانونی 

کننده نیست و در سطح نرمالی قرار دارد،  این روند گرچه در سطح کنونی نیز نگران. درصد رسیده است ٤١واحد درصدی به ١/ ١

دهد که  گزارش بانک مرکزی نشان می. های آتی افزایش یابد اما ادامه این روند باعث خواهد شد که شکاف منابع و مصارف در ماه

درصد است و  ٠١١/ ١درصد بوده و در استان کهکیلویه و بویراحمد این نسبت معادل  ٤٠/ ١نسبت مذکور در استان تهران معادل 

 .دهد در این استان وضعیت منابع و مصارف بانکی در تعادل قرار ندارد نشان می

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٠D/%١%BE 
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 تامین منابع مالی

 ایرنا ۷97۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  میلیارد ریال در دومین مزایده بزرگ امسال خصوصی سازی واگذار شد میلیارد ریال در دومین مزایده بزرگ امسال خصوصی سازی واگذار شد 693693

 ٠٨١بیش از : درباره نتایج دومین مزایده بزرگ امسال سازمان خصوصی سازی گفتمشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی  -ایرنا -تهران

  .میلیارد ریال واگذاری به بخش خصوصی واقعی به انجام رسید

درصد سهام چهار کشتارگاه در شهرهای اقلید  ٠١١مقرر بود ( مهرماه ٠٠)به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دوشنبه این هفته

درصد سهام شرکت  ١٠میلیارد ریال،  ٨١١گیلویه و بویر احمد، ایالم و جونقان شهرکرد در مجموع به ارزش فارس، یاسوج در که

هزار میلیارد ریال، شرکت لوله  ٠٠میلیارد ریال، مجتمع صنعتی اسفراین با قیمت پایه  ٠١١بزرگ نساجی قائمشهر به قیمت پایه 

 ٨١١به قیمت پایه ( پیماب)د ریال، شرکت پیمانکاری کارهای زیربنایی آب میلیار ٠١١گستر اسفراین با قیمت پایه دو هزار و 

 .میلیارد ریال عرضه شود ٠١١درصد سهام باقی مانده شرکت پاالیش پارسیان سپهر به قیمت پایه  ٠١میلیارد ریال و 

در روز برگزاری مزایده، برای : زوددر گفت وگو با ایرنا با تشریح روند مزایده یادشده اف( چهارشنبه)امروز « سید جعفر سبحانی«

 .چهار شرکت از مجموع این شرکت ها، پاکت پیشنهاد قیمت رسید و برای باقیمانده آنها مزایده برگزار نشد

کشتارگاه هایی اقلید فارس و جونقان شهرکرد و شرکت های نساجی قائمشهر و پاالیش پارسیان سپهر، بنگاه هایی : سبحانی افزود

میلیارد ریال، کشتارگاه  ٠٠٤کشتارگاه اقلید با قیمت : وی گفت.ین روز با حضور متقاضیان به مزایده گذاشته شدندبودند که در ا

میلیارد ریال و شرکت نساجی قائمشهر با قیمت  ٠١١میلیارد ریال، شرکت پاالیش پارسیان سپهر با قیمت  ٠١١جونقان با قیمت 

مشاور رییس کل سازمان خصوصی .پایه پیشنهادی به بخش خصوصی واگذار شدند میلیارد ریال، بیش از قیمت های ١١١بیش از 

طبق قانون، سازمان خصوصی سازی حداکثر در مدت دو هفته باید اسامی برندگان را در سایت سازمان اعالم و در نامه : سازی افزود

محرز شدن نداشتن بدهی از سوی برندگان به این  ای به برندگان ابالغ کند؛ البته این موضوع پس از انجام استعالم های مربوطه و

که البته سه * )روز کاری فرصت دارند که حصه نقدی ٠١به گفته وی، پس از اعالم نتیجه، برندگان تا .سازمان انجام می شود

دوم جایگزین را بپردازند و در غیر این صورت، سپرده نفر ( درصد آن پیشتر در قالب سپرده نقدی پرداخت شده و کسر می شود

 .خواهد شد

 .حصه نقدی مبلغی است که برندگان مزایده باید در ابتدا و پیش از انعقاد قرارداد پرداخت کنند *

شرکت هایی که در این روز به مزایده رفتند، همگی پیشتر دست کم یک بار واگذار شده بودند و امید می رود : سبحانی یادآورشد

مشاور رییس کل سازمان خصوصی سازی .باقیمانده در مزایده های بعدی سازمان واگذار شوندبا ایجاد شرایط بهتر، شرکت های 

مجموع واگذاری انجام شده به بخش خصوصی ( ٠١٤١از سال )پیش از آغاز بکار دولت یازدهم، در دوازده و نیم سال : یادآورشد

رسید؛ این در حالی است که فقط ( بیش از دو برابر)د درص ١٤درصد بود اما این آمار در سه سال گذشته به حدود  ٠٤واقعی فقط 

به گزارش ایرنا، در بزرگترین واگذاری .درصد واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بود ٤١بیش از  ٠١١١در سال 

پاکت  ١١١جایگاه سوخت به انجام رسید و در مجموع  ٠١١در پانزدهم شهریورماه، مزایده  ١١سازمان خصوصی سازی در سال 

پیشتر .بود( میلیارد تومان ١١١)میلیارد ریال  ١١١١ارزش واگذاری ها در این مزایده تاریخی نزدیک به . پیشنهاد قیمت رسید

سال گذشته در این سازمان در ٠١رییس کل سازمان خصوصی سازی کشور اعالم کرده بود، واگذاری های انجام شده در طول 

 .ل بوده که از جمله در قالب واگذاری به عموم مردم، رد دیون و سهام عدالت صورت گرفتمیلیارد ریا ٠٨٠١مجموع به ارزش 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

کاهش واردات بذر کاهش واردات بذر / / خصوصی با نظارت موسسات تحقیقاتیخصوصی با نظارت موسسات تحقیقاتیتولید بذور هیبرید محصوالت زراعی توسط بخش تولید بذور هیبرید محصوالت زراعی توسط بخش 

  ساله اخیرساله اخیر  9595نسبت به میانگین نسبت به میانگین   1919در سال در سال 

بذور هیبرید محصوالت زراعی با نظارت موسسات تحقیقاتی کشور توسط : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .بخش خصوصی تولید می شود

در  19هزار تن انواع بذر محصوالت کشاورزی در سال  533بیش از :اعالم کردمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی 

  .داخل تولید شده است

بر : به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز با بیان این مطلب، واردات بی رویه بذور به کشور را رد کرد و گفت

ات بذر و سایر اندام های تکثیر شونده گیاهی کشور در سال گذشته اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران، میزان وارد

 .تن بوده است ٤٨١١اعم از بذر هیبرید ذرت، سیب زمینی، چغندر قند، سبزیجات و غیره 

این عدد حاکی از : تن عنوان کرد و اظهار داشت ٠٠٠هزار و  ٠٠سال اخیر  ٠٠وی همچنین میانگین واردات بذر به کشور را در 

 .ساله اخیر است ٠٠نسبت به میانگین  ١٨اردات بذر در سال کاهش و

با توجه به پیشرفت در زمینه دانش فنی تولید بذر محصوالت زراعی در موسسه های تحقیقاتی کشور و شرکت : کشاورز اضافه کرد

خصوصی با  های تولید کننده بخش خصوصی، هم اکنون بذور هیبرید ذرت و سایر محصوالت زراعی توسط شرکت های بخش

 .نظارت موسسات تحقیقاتی تولید می شود که با بذور خارجی رقابت می کند

در راستای دستیابی به ارقام جدید و پرپتانسیل و پاسخگویی به نیاز کشاورزان : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

ی واردات محدود بذر انجام می گیرد که میزان آن قابل مقایسه و همچنین ایجاد رقابت و افزایش کیفیت، نیز در کنار تولیدات داخل

کشاورز با بیان این که تحقیقات در زمینه افزایش تولید بذور سبزی و صیفی در کشور در حال انجام .با تولیدات داخلی نیست

یجه رسیدن این پژوهش ها،نیاز بسترهای الزم برای تولید بذور سبزی و صیفی در کشور فراهم است و با به نت: است،خاطرنشان کرد

وی در عین حال حمایت از شرکت های داخلی تولید کننده بذور را از .کشور به این بذور به طور کامل در داخل تامین می شود

واردات محدود بذر نیز از جنبه دانش فنی، تنوع بخشی و تامین نیاز : سیاست های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود

 .ن به ارقام جدید و همچنین با هدف ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولید بذر در داخل کشور انجام می شودکشاورزا
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  برندبرند  ها هوش خود را از مادر به ارث میها هوش خود را از مادر به ارث می    انسانانسان: : ن ن ااکشف جدید محققکشف جدید محقق

ها، هوش ژنتیکی خود را که باید از پدر یا مادر یا هر دو به ارث ببرند، تنها از مادر  دهد انسان های جدید نشان می تحقیق |شهروند

شود و از آنجا که مادران دارای  منتقل می (X) ایکس به گزارش ایندیپندنت، هوش ژنتیکی از طریق کروموزوم . کنند دریافت می

در واقع مردها صاحب یک کوروموزم ایکس هستند و . دهند هایشان انتقال می دو کروموزوم ایکس هستند، آنها این هوش را به بچه

مورد این که در این گزارش در  .شود، به طور خودکار غیرفعال است هوشی که از طریق این کروموزوم و از طریق پدر منتقل می

. شوند های مشروط شناخته می ها به عنوان ژن ای از ژن شود، آمده است که دسته هوش ژنتیکی چگونه از طریق مادر منتقل می

کنند که در برخی موارد از مادر و در برخی موارد نیز از پدر منتقل شده  ها در صورتی کار می ن تصور بر این است که این گروه از ژ

 .شود های مشروطی است که نهایتاً از طرف مادر منتقل می عتقاد بر این است که هوش از جمله ژناما ا. باشند

 های گرانبهای مادری سلول

هایی که  ها نشان داد، موش نتایج این آزمایش .های اصالح شده انجام گرفت در این رابطه مطالعات آزمایشگاهی مختلفی روی موش

هایی که دوز بیشتری از ژن  تری داشتند، اما موش تر و اندام کوچک مادر منتقل شد، سر و مغز بزرگبه آنها یک دوز اضافه از ژن 

هایی که  دانشمندان با انجام این آزمایش فهمیدند سلول. تری بودند تر و بدن بزرگ پدر را دریافت کردند، دارای سر و مغز کوچک

غز موش، وظایف شناختی مختلفی از عادات غذایی تا حافظه را کنترل بخش مختلف م ٠تنها دارای ژن پدر یا مادر هستند، در 

اند که در برگیرنده  کنند، در بخشی از سیستم مغز و اعصاب انباشته شده های پدر را منتقل می هایی هم که ژن سلول. کنند می

اند  ای را در قشر مغز پیدا نکرده انهحال محققان هیچ سلول پدر در عین . وظایفی مانند رابطه جنسی، غذا و اعمال خشونت هستند

 .ریزی برعهده داشته باشد که وظایف شناختی در بخش استدالل، تفکر، زبان و برنامه

 ها ها و آدم موش

ها نباشند و به همین دلیل  ها مانند موش هایی نیز عنوان شده مبنی بر این که ممکن است انسان البته در مقابل این تحقیق، نگرانی

با این حال محققان در گالسکوی آمریکا در مطالعات مربوط به هوش سعی . ها تعمیم داد ان نتایج تحقیق را به انسانشاید نتو

های  آنها پی بردند تئوری. ها به آزمایش گذاشته شود کردند رویکرد انسانی بیشتری را به کار بگیرند تا درستی تحقیق روی موش

ساله به طور  ٠٠تا  ٠٨جوان بین  ٠٤٠هزار و  ٠٠هایی بنا گذاشته شده است که از  مصاحبهها بر پایه  استقرایی در مطالعات موش

ها عوامل مختلفی مانند تحصیالت، نژاد، موقعیت اجتماعی و اقتصادی در نظر  در این مصاحبه. انجام شده است ٠١١٨منظم از سال 

خود را از مادر گرفته  (IQ) کیو فراد باهوشی بودند که آیگرفته شده بود که بعد از چند سال تحقیق مشخص شد این گروه جزو ا

 .بودند

 سیطره مادرها بر ژن و محیط

دهد  برخی مطالعات نشان می. ای نیز در مورد هوش غیرژنتیکی دارند کننده اند مادران نقش تعیین  با این حال دانشمندان گفته

اند پیوند عاطفی محکم میان مادر  محققان دانشگاه واشنگتن دریافته. دپیوند محکمی میان مادر و فرزند در رابطه با هوش وجود دار

ساله روی گروهی از مادران و فرزندانشان، مشخص  ٠و فرزند در رشد بخشی از مغز حیاتی است به این معنا که بعد از یک تحقیق 

 هایی که احساساتشان تقویت و نیازهای معنویشان برآورده شده است، شد بچه
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. اند اند که مادرانی از نظر عاطفی، سردتر داشته هایی داشته نسبت به بچه( ٠١به طور متوسط )هیپوکمپوس بزرگتری  درصد، ٠١ 

شود پیوند محکم  همچنین تصور می. کند ای از مغز است که در ارتباط با یادگیری و پاسخ به استرس عمل می هیپوکمپوس ناحیه

بر   عالوه. کند دهد که او را برای کشف دنیا و حل مشکالت پیش رو آماده می به فرزند میبا مادر، احساس امنیت و اعتماد به نفسی 

کند استعدادهای  این، مادرانی که تمایل دارند در حل مشکالت با فرزندانشان مشارکت کنند، با این کار به کودک خود کمک می

 .خود را پیدا کند
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  کندکند  گلدان هوشمندی که گیاهان آپارتمانی را آبیاری میگلدان هوشمندی که گیاهان آپارتمانی را آبیاری می

است که با استفاده از این روش از هدر رفتن آب تا حد زیادی های استفاده شده در طراحی این گلدان سیستم کروماتوگرافی  روش

 .شود و همچنین گیاهانی همیشه سرزنده در محیط اطراف خود خواهیم داشت جلوگیری می

 .آبیاری خودکار گیاهان آپارتمانی شدند محققان دانشگاه الزهرا موفق به طراحی گلدان هوشمندی برای 

گلدان هوشمند به منظور : وگو با ایسنا در رابطه با اختراع خود گفت حنا بقایی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا در گفت

آبیاری خودکار گیاهان آپارتمانی طراحی شده است که هدف از این طراحی باال بردن فرهنگ و ایجاد اشتیاق برای نگهداری گل و 

بوده که وظیفه عملکردی گلدان، آبرسانی به گیاهان آپارتمانی به طور متداوم و یکپارچه است؛  پر مشغله  های گیاه در میان خانواده

اطالع باشید، این  رسانی به انواع گیاهان بی شود و همچنین در صورتی که از نحوه آب گاه گلدان خشک نمی به این ترتیب که هیچ

 .دادگلدان کار خود را به بهترین نحو انجام خواهد 

نحوه کارکرد گلدان هوشمند بدین صورت است که با استفاده از مواد استفاده شده در آن، همواره خاک گیاه را : وی ادامه داد

همچنین با استفاده از سیستم الکتریکی و . کند مرطوب نگاه داشته و این آب را از مخزنی که در گلدان تعبیه شده است، تامین می

رسانی  های هشداری گلدان همواره میزان آب درون مخزن را به کاربر اطالع در مخزن گلدان سیستمسنسورهای استفاده شده 

های استفاده شده در طراحی این گلدان سیستم کروماتوگرافی است که با استفاده از این روش از  روش: بقایی اضافه کرد.خواهد کرد

 .انی همیشه سرزنده در محیط اطراف خود خواهیم داشتشود و همچنین گیاه هدر رفتن آب تا حد زیادی جلوگیری می

تحقیقات کلید شد و از مشکالت همیشه در ( نامه پایان)ایده گلدان هوشمند در ابتدا به عنوان پروژه دانشگاهی : وی خاطرنشان کرد

های  طیالت و فصلوآمد به شهرهای خودشان در زمان تع سفر بودن دانشجویان شکل گرفت؛ زیرا دانشجویان همواره در رفت

همچنین این موضوع نیز به زندگی افراد . طور دائم باز بمانند  ها به شود از رسیدگی به گلدان تحصیلی هستند که این امر سبب می

 .شاغل نیز ربط داده شد و در نهایت نیازی با عنوان آبیاری متداوم گیاهان شکل گرفت

دادی، عضو هیات  ه اینکه این اختراع بعنوان پروژه دانشگاهی زیر نظر مرضیه الههایش با اشاره ب این مخترع جوان در پایان صحبت

گلدان هوشمند به عنوان اختراع در : علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا بعنوان استاد راهنمای مربوطه اجرا شده است، گفت

سازی گلدان شروع شده است و در  ع مراحل تجاریپس از ثبت اخترا  اداره ثبت اسناد و امالک کشوری به ثبت رسیده است که

 .های آینده این محصول به بازار عرضه خواهد شد سال

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١١D%AF%DA/%٤%١ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/35350/%DA%AF%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 
 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

راه اندازی راه اندازی / / گیری از فناوری فضایی سنجش از دور برای دستیابی به اطالعات دقیق بخش کشاورزی گیری از فناوری فضایی سنجش از دور برای دستیابی به اطالعات دقیق بخش کشاورزی   بهرهبهره

  رزی و سازمان فضاییرزی و سازمان فضاییووکمیته دائمی ارتباط بین بخش کشاکمیته دائمی ارتباط بین بخش کشا

بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی و ایجاد : رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .م برای رسیدن به کشاورزی نوین نیازمند استفاده از فناوری فضایی استبسترهای الز

بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی و : رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت

  .ایجاد بسترهای الزم برای رسیدن به کشاورزی نوین نیازمند استفاده از فناوری فضایی است

کریم احمدی در نشست تخصصی کاربرد سنجش از دور در بخش کشاورزی که به   ارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،به گز

در سالن نعمتی جم این وزارت برگزار شد، با بیان این  "امنیت غذایی و حوزه سنجش از دور"و روز  "هفته جهانی فضا"مناسبت 

های کشاورزی است، تصریح  اورزی، آمار و اطالعات دقیق و به هنگام از ظرفیتکه یکی از منابع اطالعاتی بسیار مهم در بخش کش

ها، بازار  ریزی بهتر برای مدیریت نهاده تر از سطح و تولید محصوالت کشاورزی، تاثیر بسزایی در برنامه داشتن برآورد دقیق: کرد

مر نیازمند استفاده از فناوری فضایی در بخش دارد که این ا... محصوالت و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی، مدیریت آب و 

ها و امور اجرایی و زیرساختی بخش کشاورزی و ارائه  محور در پروژه های مکان گسترش استفاده از داده: وی افزود.کشاورزی است

هاد کشاورزی در های وزارت ج های الزم در سطح کارشناسی و مدیریتی برای ارتقای سطح آگاهی و دانش همکاران از برنامه آموزش

 .برداری از فناوری فضایی در بخش کشاورزی است جهت توسعه و بهره

در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی با توجه به : رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

ن بخش، اجرای طرح تهیه نقشه بزرگ مقیاس وری کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان ای وظایف حاکمیتی خود در توسعه و بهره

های الزم در  از قطعات اراضی کشاورزی با استفاده از فنون فضایی را در برنامه اجرایی خود دارد، که امیدواریم با توسعه زیرساخت

 .های مورد نیاز تسریع یابد سازی نقشه کشور، سرعت تولید و بهنگام

ر دست اجرا، برآورد سطح زیر کشت اراضی شالیکاری در استان گیالن و همچنین پروژه های د از دیگر پروژه: وی خاطرنشان کرد

رود با همکاری  مشترک با فائو به منظور ارتقای سامانه پایش کشاورزی با استفاده از فناوری سنجش از دور است که انتظار می

ن فضایی در کشور گسترش یابد و بخش کشاورزی به متقابل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی و بهره گیری از علوم و فنو

 .هدف تدقیق آمار و اطالعات،نایل شود

 ...ای و اجرای پروژه پژوهشی برآورد سطح زیر کشت برنج، نخیالت و پسته با استفاده از تصاویر ماهواره

م با پیشرفت جهانی و توسعه فناوری های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی همگا   های تحقیقاتی و بخش احمدی با بیان این که موسسه

توان به اجرای  از جمله مهم ترین این اقدامات می: اند، خاطرنشان کرد ها، اقدامات موثری انجام داده فضایی با وجود تمام محدودیت

ارات وارده به برنج، ای، پایش و ارزیابی خس پروژه پژوهشی برآورد سطح زیر کشت برنج، نخیالت و پسته با استفاده از تصاویر ماهواره

های بلوط غرب کشور، بررسی روند تغییرات حوزه دریاچه ارومیه، پایش اراضی  های خشکیدگی جنگل پایش و ارزیابی وضعیت توده

 .های موضوعی اشاره کرد های بحرانی فرسایش بادی و تهیه نقشه جنگلی و شناسایی مناطق کانون

های فناوری  های گذشته و با آگاهی از مزیت رزی بر اساس تجربیات حاصل از پروژهدر این راستا، وزارت جهاد کشاو: وی افزود

های پایش محصوالت  هایی در زمینه سنجش از دور، با همکاری سازمان فضایی ایران، اقدام به انجام تحقیق، توسعه و ایجاد سامانه
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 .ها و مراتع و همچنین منابع طبیعی خواهد کرد کشاورزی، پایش جنگل

تعیین "نامه همکاری با سازمان فضایی و اجرای دو پروژه کاربردی شامل  تبلور این همکاری، امضای تفاهم: مسوول اذعان داشت این

استخراج "و  "سطح زیر کشت و تهیه پراکنش اراضی زیر کشت محصوالت استراتژیک گندم و جو در شش شهرستان از سه استان

 .است "محصول باغی( ٨)چهار  محصول اصلی زراعی و( ٠١)منحنی رشد ده 

بخش کشاورزی نیازمند : ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت های برنامه همچنین در این نشست، رئیس موسسه پژوهش

 .کند سازی بدنه به لحاظ مدیریتی و کارشناسی است که سنجش از دور این امکان را برای ما فراهم می چابک

بحث بیمه محصوالت : ه ارتباط مستمر با سازمان فضایی برای بخش کشاورزی یک فرصت است، افزودحسن کاظمی با بیان این ک

کند، بنابراین باید به سمتی برویم که  های مهمی است که امکان مدیریت بخش کشاورزی را فراهم می کشاورزی یکی از فعالیت

 .های سنجش از دور استفاده کنیم برای اعمال چنین سیاستی از داده

های دقیق و به طور مستمر برای بخش کشاورزی به عنوان یک فعالیت مشخص و  دسترسی به داده: کاظمی خاطرنشان کرد

در بخش   ریزی های سنجش از دور برای برنامه توانیم به صورت دقیق، کارآمد از امکانات و داده حاکمیتی ضروری است و می

ح کالن برای مدیریت بخش کشاورزی و سطح خرد برای مدیریت الگوی کشت در سط: وی خاطرنشان کرد.کشاورزی استفاده کنیم

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی بر  های برنامه رئیس موسسه پژوهش.توان استفاده کرد های سنجش از دور می از داده

ارتباط این دو بخش به سمت باید سعی کنیم : همکاری مستمر و تنگاتنگ بخش کشاورزی و سازمان فضایی تاکید کرد و گفت

 .اندازی شود ساختاری پیش رود و در این راستا کمیته دائمی ارتباط بین بخش کشاورزی و سازمان فضایی راه

وی اظهار امیدواری کرد این کمیته دائمی با دستور کار مشخص و ساختارهای جدید، فعالیت خود را به زودی آغاز کند تا نیازهای  

 .های جدید تعریف شود یق سنجش از دور شناسایی و پروژهبخش کشاورزی از طر

توانند در تامین نیازهای بخش کشاورزی تالش  های سازمان فضایی می های تحقیقاتی با توجه به ظرفیت موسسه: کاظمی یادآور شد

 .کنند و در جهت اجرای ماموریت خود در بحث امنیت غذایی گام های مناسبی بردارند

ر کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران نیز در سخنانی سازمان فضایی را فرصتی برای حوزه کشاورزی در این نشست، مدی

اندازی مرکز پایش ملی  توان به راه امکانات ویژه و تخصصی سنجش از دور برای حوزه کشاورزی وجود دارد که می: برشمرد و گفت

اشاره کرد که امیدواریم با استفاده از این فناوری ها در حوزه کشاورزی .. .های فضایی و  اندازی مرکز ملی داده باغبانی زمین، راه

 .ها را توسعه دهیم بخشی از برنامه

های ایجاد شده در سازمان فضایی به صورت  باید از زیرساخت... با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش جمعیت و : وی افزود

 .مسائل پیش رو استفاده کنیمریزی در بخش کشاورزی و  مستمر برای برنامه

سازمان فضایی و : مدیر کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران با تاکید بر همکاری مستمر این سازمان با بخش کشاورزی، گفت

توانند از حوزه فرهنگ و ترویج پیش رفته  های تنگاتنگ و با توجه به ضرورت بخش کشاورزی، می وزارت جهاد کشاورزی با همکاری

به گفته وی، سازمان هواشناسی از تکنولوژی و فناوری فضایی در سنجش از دور به خوبی استفاده .اقدام و عمل دست یابند و به

 .کرده است و امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست نیز از این فرصت استفاده کنند

 .ر توسط دکتر علی صادقی نائینی ارائه شدها و خدمات بخش سنجش از دو در این نشست، برنامه 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠١D/%٤%A٤%D٤٠%١%D٤%B٠% 
 

http://www.iana.ir/fa/news/35325/%D8%A8%D9%87%D8%B1%25
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  برداری برسدبرداری برسد  اندازی و به بهرهاندازی و به بهره  فضایی کرج بار دیگر راهفضایی کرج بار دیگر راه  امیدوارم مرکزامیدوارم مرکز/ / زیستیزیستی  های محیطهای محیط  کاربردهای ماهوارهکاربردهای ماهواره

های فرانسوی اسپات، ماهواره آمریکایی لندست و ماهواره  توان به ماهواره زیستی فراوانند که از بین آنها می های محیط ماهواره

یکی . یک بوته گیاه را تشخیص دهدتواند  این ماهواره حتی می. دقت این ماهواره زیاد و در حد یک متر است. ایکونوس اشاره کرد

 ها رزولوشن یا توان تفکیک آنهاست های ماهواره ترین ویژگی از مهم

شناسی،  هایی مانند اقلیم ها در حوزه شود، اما استفاده از این داده های مختلفی استفاده می ای در حوزه  های ماهواره هرچند از داده 

ای کاربردهای وسیعی در  به بیان دیگر، اطالعات ماهواره. مانند این بسیار بیشتر است بانی، کشاورزی، محیط زیست و مواردی جنگل

سنجش »های  پردازند، ماهواره ها می های موردنیاز در این حوزه آوری داده هایی که به جمع بخش مهمی از ماهواره. ها دارند این حوزه

مجید »ویژه در زمینه محیط زیست، به سراغ دکتر  و کاربردهای آن به «سنجش از دور»برای آشنایی بیشتر با . نام دارند« از دور

ها از  آموخته رشته ارزیابی محیط زیست از استرالیاست و سال او دانش. ، استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، رفتیم«مخدوم

 .های سنجش از دور سروکار داشته است نزدیک با داده

 یعنی چه؟« سنجش از دور»یح دهید آقای دکتر، لطفا پیش از همه توض

های جدیدی است که کاربردهای بسیار زیادی دارد، از جمله برای بررسی پوشش  سنجش از دور یا دورکاوی، یکی از فناوری

برای همه . رود کار می ، شناسایی منابع طبیعی مانند جنگل و مرتع به(مانند اینکه از خاک است یا سنگ)گیاهی، جنس زمین 

ها  ها را بگویم، ابتدا انواع ماهواره قبل از اینکه طرز کار ماهواره. کنند اند، استفاده می هایی که در فضا مستقر شده ها، از ماهوارهکار این

های  های مخابراتی، ماهواره های جاسوسی، ماهواره ماهواره: در دنیا سه دسته کلی ماهواره وجود دارد. کنیم را بررسی می

ها براساس دریافت و پردازش پرتوهای بازتابی  این ماهواره. ها، سنجش از دور یا دورکاوی است ه این ماهوارهکار هم. زیستی محیط

شود و به فضا  کند، بخش زیادی از آن بازتاب می وقتی نور خورشید به سطح زمین برخورد می. کنند نور خورشید به فضا کار می

اما نکته . شود، از انواع پرتوهای الکترومغناطیس است ا نوری که از زمین بازتاب میخورد ی نوری که از خورشید به زمین می. رود می

ها  مهم این است که مشخصات فیزیکی این پرتوها، مانند طول موج آنها با یکدیگر تفاوت دارد و در نتیجه با بررسی این ویژگی

کند  برای مثال، مشخصات نوری که از سنگ بازتاب می. ی بردای که نور از آنها بازتاب کرده است، پ توان به جنس و ماهیت ماده می

توان به اطالعات بسیاری درباره هر  کند، تفاوت دارد و در نتیجه با بررسی این پرتوها می با مشخصات موجی که از جنگل بازتاب می

. میزان عمق آب دریا را بررسی کردتوان جنس سنگ یک منطقه یا  برای مثال، با استفاده از این روش، حتی می. برد ای پی منطقه

کنند که  فرستند و بازتاب امواج خودشان را بررسی می ها، خودشان امواجی را می البته این را هم بگویم که برخی از انواع ماهواره

 .ترند و تعدادشان هم کمتر است ها کمی گران البته این نوع ماهواره

طرز . گیرند ها میزان آلودگی یا رطوبت هوا را اندازه می برای مثال حتی، برخی از ماهواره. ها وجود دارد امروزه انواع خاصی از ماهواره

 ها به چه شکل است؟ کار این ماهواره

ها کار زیادی انجام  درضمن در نظر داشته باشید خود ماهواره. ها در حالت کلی همانی است که گفتم طرز کار همه ماهواره

شده از زمین را دریافت کند و اطالعات مربوط به آن را به  کار اصلی یک ماهواره این است که پرتوهای بازتاب .دهند نمی

های آلودگی هوا یا پوشش  شود و در نهایت هم نقشه در ایستگاه زمینی این اطالعات پردازش می. های زمینی بفرستد ایستگاه

ها و استخراج اطالعات در ایستگاه  د عمده کارهای مربوط به پردازش دادهپس در نظر داشته باشی. کند گیاهی را شناسایی می
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ها برای حل  توان از این ماهواره هایی در زمینه محیط زیست فعالند؟ و چگونه می اکنون چه ماهواره هم.شود زمینی انجام می

های فرانسوی اسپات،  توان به ماهواره می زیستی فراوانند که از بین آنها های محیط زیستی استفاده کرد؟ماهواره مشکالت محیط

تواند  این ماهواره حتی می. دقت این ماهواره زیاد و در حد یک متر است. ماهواره آمریکایی لندست و ماهواره ایکونوس اشاره کرد

نون براساس اک هم. ها رزولوشن یا توان تفکیک آنهاست های ماهواره ترین ویژگی یکی از مهم. یک بوته گیاه را تشخیص دهد

های مختلف زمین تهیه شده است که کاربردهای  های زیادی درباره ویژگی ها به دست آمده، نقشه اطالعاتی که از این ماهواره

هوا را  (CO٠) اکسید ای ساخته است که میزان کربن دی برای مثال، یکی از دانشجویان سابق من، در ناسا ماهواره. فراوانی دارد

 .را تهیه کنند CO٠ نها توانستند با استفاده از اطالعات این ماهواره، نقشه جهانیآ. گیرد اندازه می

شوند؟ برای مثال، چگونه تشخیص  ها متوجه تغییر در وضعیت زمین می دانشمندان چگونه با استفاده از اطالعات این ماهواره

 زایی تشدید شده است؟ رود یا بیابان ها از بین می دهند جنگل می

ای که در طول موج زیر قرمز فعال است،  هایی که برای شما نام بردم، طرز کار متفاوتی دارند، برای مثال، ماهواره ماهوارههمه این 

توان با توجه به مشخصات  این موارد را می. تواند تشخیص دهد این جنگل سالم است، مرده است یا در حال احتضار است می

برای مثال، اگر جنگل سالم  .شود ها مشخص می عات پس از پردازش به شکل رنگ در نقشهاین اطال. پرتوهای بازتابی دریافت کرد

اگر جنگل در حال احتضار باشد به رنگ زرد و در آخر هم به رنگ . شود باشد، بازتاب نورش در نقشه به رنگ سرخ دیده می

 .شود خاکستری دیده می

 ها دسترسی داشته باشد؟ ماهوارهتواند به اطالعات  اکنون به چه صورتی می کشور ما هم

ها از اطالعات این  ما با همکاری آمریکایی. ای داشتیم که ایستگاهش در مردآباد کرج مستقر بود ماهواره( ٠١١٠) ٠١٠٠ما از سال 

. خریم از آنها میها همکاری کردیم و اطالعات را  مان با آمریکا قطع شد و در نتیجه با فرانسوی بعد روابط .کردیم ماهواره استفاده می

ها با هم فرق  کنم که توان تفکیک این ماهواره البته باز هم تأکید می. خریم می« نوآ»البته اطالعاتی را هم از ماهواره هواشناسی 

خیر در برخی از موارد هم ناچاریم اطالعات را هم با تأ. آید با هم متفاوت است دارد و در نتیجه اطالعاتی هم که از آنها به دست می

توانیم به شکل آنی، اطالعات را  ای خودمان در مردآباد کرج را فعال کنیم، می ولی اگر بتوانیم ایستگاه ماهواره. تر بخریم و هم گران

 .دریافت کنیم

 کنند؟ ای استفاده می ها و نهادهایی از اطالعات ماهواره معموال چه سازمان

در ایران از سازمان مراتع و جنگلداری گرفته  .کند ها استفاده می ارد، از این دادهطورکلی هر جایی که به نوعی با زمین سروکار د به

ها  های سنجش از دور نیاز دارند و از این داده وشهرسازی نیز به داده هایی مانند هواشناسی و حتی سازمان مسکن تا مجموعه

های سنجش  رخور توجهی کارشناس در زمینه استفاده از دادهایم تعداد د های اخیر توانسته از طرفی دیگر در سال. کنند استفاده می

 .از دور تربیت کنیم که خود همین هم بسیار مهم است

ای در کشور داریم؟ و آیا از  آیا به تعداد کافی متخصص اطالعات ماهواره. به موضوع تربیت متخصص در این زمینه اشاره کردید

 شود؟ دانش و تجربه آنها استفاده می

ازدور اتفاق نظر دارند و از این اطالعات استفاده  های سنجش انه همه کارشناسان و مسئوالن درباره استفاده از دادهخوشبخت 

های مختلفی نیز منتشر شده است که نخستین کتاب را من و همکارانم در  ازدور کتاب از طرفی دیگر در زمینه سنجش. کنند می

هایی مانند محیط زیست  این کتاب در مقاطع ارشد و دکترای رشته. هفتم رسیده استاکنون به چاپ  منتشر کردیم که هم ٤١سال 
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ترین مشکل ما فقط  حاضر مهم حال در. از حیث کاربری وضعیت مناسبی داریم. شود و مشابه آن، به شکل سنجش از دور تدریس می

 .روز و دقیق است های به نداشتن به داده دسترسی

 ای کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنیم؟ های ماهواره ارد که دوباره به دادهدر آینده این امکان وجود د

ها از باالی  این ماهواره. های لندست آمریکا را دریافت کند های ماهواره بله، چون سازمان فضایی ایران در تالش است دوباره داده

اگر این ارتباط . ا را با چشم در آسمان مشاهده کرده توان عبور لندست های صاف، حتی می کنند و در بعضی از شب ایران عبور می

من به واسطه . شود سازی ما نیز بیشتر می تر از آن، سرعت نقشه کنیم و مهم تری دسترسی پیدا می های دقیق برقرار شود، ما به داده

رم هرچه زودتر این امر محقق شود و امیدوا هایی در این زمینه انجام می یکی از دوستانم در سازمان فضایی مطلع هستم که تالش

روزرسانی دارد، چون بخش  البته این مرکز نیاز به بازسازی و به. برداری برسد اندازی و به بهره شود و مرکز فضایی کرج بار دیگر راه

را پردازش شده است یا باید آنها  دهند، اطالعات پردازش اطالعاتی که این کشورها به ما می.زیادی از تجهیزات آن قدیمی هستند

اما اگر پول کمتری بدهید، اطالعات . دهند شده می اگر شما پول زیادی بدهید، به شما اطالعات پردازش. کرد؟هر دو حالتش هست

های خودمان قابلیت  البته خوشبختانه ما در بسیاری از ایستگاه. دهند خودتان باید این اطالعات را پردازش کنید خام را به شما می

 .شود سالیان درازی است که این کار در دانشگاه تهران انجام می. ات و تولید نقشه را داریمپردازش اطالع

 آیا کشور ما امکان ارسال ماهواره به فضا و استخراج اطالعات را دارد؟

ماهواره به فضا بله، هر چند که این فناوری بسیار پیشرفته است ولی ما به این فناوری رسیدیم، ولی در نظر داشته باشید که ارسال 

 .بر است و عالوه بر همه مشکالت علمی و فناوری، مشکالت اقتصادی هم در این زمینه دخیل است بسیار هزینه

 تواند در حوزه سنجش از دور موفق شود؟ به نظر شما آیا بخش خصوصی ایران می

هایی به سرمایه  چنین فعالیت. است  سرمایهگونه که گفتم یکی از مشکالت اصلی در این زمینه، مشکالت اقتصادی و نبود  همان

ولی اگر . سازی و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها ای، ذخیره های ماهواره خصوص در بخش دریافت مستقیم داده زیادی نیاز دارد، به

 .گذاری در این حوزه باشد، بازاری بسیار خوب و عالی دارد مند به سرمایه بخش خصوصی عالقه
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  محصول دانش بنیان در هرمزگان رونمایی شد محصول دانش بنیان در هرمزگان رونمایی شد   11

، دوشنبه شب در «نرم افزار هوشمند برنامه ریزی عملیات»و « ارگانیک و پلیمرهای زیستی کود»محصول دانش بنیان  ٠ -ایرنا  -بندرعباس 

  .پارک علم و فناوری هرمزگان رونمایی شد

نرم افزار هوشمند برنامه ریزی با هدف افزایش بهره : محصول گفت ٠رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در آیین رونمایی از این 

 .دازان اسپادان طراحی و تولید شده استوری توسط شرکت زمان پر

کود ارگانیک و پلیمرهای زیستی شرکت دانش بنیان زیست دریا پروران آناهیتا که از جلبک های خلیج : علی فتی اظهار داشت

 .فارس تولید می شود در صنایع غذایی و دارویی کاربرد دارد

 .ال روستاییان ساحل نشین هرمزگان را فراهم کنداین محصول دانش بنیان می تواند زمینه اشتغ: وی ادامه داد

یکی از بزرگترین مشکل های این پارک در ارائه خدمات به صاحبان ایده ، : رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان اضافه کرد 

 .واحدهای فناوری و شرکت های دانش بنیان کمبود فضای فیزیکی است

پارک علم وفناوری، به این مجموعه می تواند کمک خوبی برای شرکت های واگذاری ساختمان محل استقرار کنونی : وی گفت

 .دانش بنیان ، واحدهای فناور و این پارک باشد

عملیات احداث پارک علم و فناوری هرمزگان آغاز شده که پیشرفت خوبی نیز دارد که امید می رود مطابق برنامه ریزی : فتی افزود

علم و فناوری با انتقاد از نحوه همکای و تعامل دستگاه ها و نهادهای دارای امکان های رئیس پارک .انجام گرفته آماده شود

امکانی فراهم شود که این دستگاه ها امکان های آزمایشگاهی خود را با تعرفه مناسب در اختیار این پارک و : آزمایشگاهی ، افزود 

شست ها و ارائه گزارش عملکرد مشکلی را حل نمی کند ، خاطر وی با بیان اینکه برگزاری ن.شرکت های دانش بنیان قرار دهند

به جای ارائه گزارش عملکرد باید راهکار حل مشکل ها ارائه شود و شرکت های دانش بنیان با اقدام های خود در : نشان ساخت 

حمایت از این گونه فعالیت های از دستگاه های مستقر در هرمزگان تقاضا داریم در : فتی یادآور شد .این راستا گام برداشته اند

 .مثبت از محصول های تولیدی شرکت های دانش بنیان استان استفاده کنند

شرکت آن دانش بنیان هستند در مجموعه پارک علم و  ٠١شرکت که  ٤١اکنون  :رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان یادآور شد

میلیارد ریال در سال می  ١١ای مستقر در این پارک به حدود گردش مالی شرکت ه: وی اضافه کرد .فناوری هرمزگان مستقرند

شرکت های دانش بنیان در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال در : استاندار هرمزگان نیز در این آئین گفت .رسد

  .جامعه مورد حمایت قرار می گیرند

اه ها که صاحب علم و آگاهی اند باید در تاسیس شرکت های دانش بنیان جاسم جادری با اشاره به اینکه اُستادان و مدرسان دانشگ

  .تاسیس این شرکت ها کمکی به جامعه برای ایجاد اشتغال و کاستن از آسیب های اجتماعی است : پیشرو باشند ، اظهار داشت

نامه های اقتصاد مقاومتی و کسب ثروت این شرکت ها با صاحبان ایده های خود می توانند نقش بسزایی در تحقق بر: وی ادامه داد 

هنوز ابتدای مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان قرار داریم و مشکل هایی : استاندار هرمزگان اضافه کرد  .برای جامعه داشته باشند

  .مقابل شرکت های دانش بنیان وجود دارد ولی این مشکل ها نباید موجب نا اُمیدی کسی شود

ساله خود بر روی  ٠١ان زیست دریا پروران آناهیتا نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به فعالیت مدیر شرکت دانش بنی

سال  ٠برای تولید کود ارگانیک و پلیمرهای زیستی که امروز با حضور استانداری هرمزگان رونمایی شد : جلبک ها اظهار داشت 
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این محصول ها در صنایع غذایی ، دارویی ، بهداشتی ، نساجی ، آزمایشگاه : جهلوه سهرابی پور اضافه کرد .زمان صرف شده است

 .های تشخیص طبی بخصوص علم زیست شناسی و مطالعه های ملکولی کاربرد دارد

هم اکنون این محصول دارای متقاضی است ولی مشکل اصلی تولید مواد اولیه به ویژه جلبک ها است که باید : وی ابراز داشت 

برای این منظور نهاد و سازمان مجوز : مدیر شرکت دانش بنیان زیست دریا پروران آناهیتا خاطرنشان کرد .ا تولید شوددرون دری

 .دهنده فعالیت های کشاورزی در دریا باید مشخص باشد درحالی که اکنون در این زمینه مشکل هایی وجود دارد

 .نه اشتغال خانواده های روستاهای ساحلی هرمزگان را فراهم کرددرصورت حل این مشکل می توان زمی: سهرابی پوی بیان کرد

این نرم افزار با هدف افزایش بهره : مدیر شرکت زمان پردازان اسپادان تولید کننده نرم افزار هوشمند عملیات با نام هنگام نیز گفت

 .وری در سازمان ها و صنایع در مدت یک سال طراحی و تولید شده است

محصول دارای نمونه مشابه داخلی نبوده و درآن از آخرین فنون نرم افزار نویسی بکار گرفته شده و در هفته گذشته  این: وی افزود

 .به عنوان برگزیده حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور معرفی شد

تبدیل طرح ها و ایده  مرکزی برای مراجعه پژوهشگران ، دانشجویان و صاحبان ایده جهت ٤٠استان هرمزگان تا قبل از سال 

هایشان به محصول تجاری و فروش آن در بازار نداشت که با طرح راه اندازی مرکز رشد در دانشگاه هرمزگان ، ماموریت پیگیری راه 

با فاصله کوتاهی از آن  ٤٠اسفند سال  ٠٠پس از راه اندازی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان در .اندازی این مرکز به علی فتی داده شد

مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان نیز راه اندازی شد و با سرانجام یافتن راه اندازی مرکز رشد دانشگاه هرمزگان، ایجاد و راه اندازی 

 .پارک علم و فناوری درون این دانشگاه مطرح و کارهای ابتدایی الزم و مذاکره با وزارت علوم آغاز شد

پارک ها را استانی و ماموریت آنها را بزرگتر کند زیرا دغدغه پژوهش در دانشگاه ها در نهایت وزارت علوم دولت نهم تصمیم گرفت 

 .افزون بر تبدیل دانش به فناوری بود

به پارک علم و فناوری ( صاحب محمدی)زمینی روبه روی دانشگاه به اضافه پنج میلیارد ریال اعتبار در زمان استانداری اسبق 

فاهم نامه بین وزارت علوم و استانداری هرمزگان ، استانداری هرمزگان باید از تاسیس پارک هرمزگان اختصاص یافت و براساس ت

متر فضای فیزیکی در اختیار آن قرار دهد و وزارت علوم نیز مجوز راه اندازی  ١١١علم و فناوری استان حمایت کرده و چهار هزار و 

اختمان مسکن و شهرسازی استان آغاز به کار کرد ولی به واسطه در س ١١پارک علم وفناوری هرمزگان سال .بدهد و حمایت کند

 .نداشتن بودجه ؛ بدون هویت محسوب می شد

پارک دیگر  ٠پارک علم و فناوری هرمزگان دارای ردیف بودجه شد و به طور رسمی فعالیت خود را به همراه  ١٠سرانجام در سال 

 .به عنوان پارک های نسل سوم و جدید آغاز کرد
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 تخم مرغ
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

    بکارگیری شیوه های نوین در تشخیص بیماری های دامیبکارگیری شیوه های نوین در تشخیص بیماری های دامی  //صدور کد رهگیری برای تخم مرغصدور کد رهگیری برای تخم مرغ

طرح تحول سالمت جز با تعامل تنگاتنگ با سازمان دامپزشکی کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور براین باورند که موفقیت  

 .کشور میسر نمی شود و در این زمینه تخصیص اعتباراتی از محل این طرح برای سازمان یادشده را خواستار شدند

ای در سازمان دامپزشکی کشور از نظر بهداشت و سالمت جمعیت دام و فراورده های خام دامی جایگاه ویژه و نقش برجسته 

  .سالمت غذا و بهداشت عمومی جامعه انسانی و حفظ محیط زیست دارد

سالمت »مهر روز ملی دامپزشکی، با برگزاری میزگردی با عنوان  ٠٨در همین زمینه، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایرنا به مناسبت 

مدیرکل دفتر بهداشت « داریوش جهان پیما»معاون تشخیص و درمان، « مسعود هاشم زاده»، با حضور «جامعه در گرو غذای سالم

رییس مرکز ملی  «عادل حقیقی»معاون کل دفتر نظارت بربهداشت عمومی و « فرهمند صالح زاده»و مدیریت بیماری های دامی، 

 .دامپزشکی کشور به بررسی و واکاوی این مهم پرداخت تشخیص آزمایشگاه های مرجع سازمان

  سازمان دامپزشکی در بودجه طرح تحول سالمت دیده شود **

معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور درباره سهم دامپزشکی از بودجه سالمت وزارت بهداشت « مسعود هاشم زاده»

سازمان دامپزشکی : وزارتخانه برای کسب بودجه از طرح تحول سالمت گفتدرمان و آموزش پزشکی و انتقال این سازمان به این 

زیر نظر وزارت جهاد کشاورزری جایگاه مناسبی دارد اما باید این سازمان به عنوان یک سازمان مستقل و متولی اولیه بهداشت و 

 .یده و مورد توجه قرار گیردسالمت دام و انسان در بخشی از بودجه طرح تحول سالمت وزارت بهداشت، آموزش پزشکی د

انتقال سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت تجربه جهانی خاصی ندارد و تعداد اندکی از سازمان دامپزشکی کشورها : وی اضافه کرد

وزارتخانه تولید محصوالت دامی و )زیر نظر وزارت بهداشت است و در بیشتر کشورها این سازمان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی 

 .قرار دارد و یا این که به طور مستقل عمل می کند( کشاورزی

زیر نظر یک وزارتخانه بودن به معنی عدم استقالل : وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی بیشتر کشورهای دنیا مستقل هستند افزود

انسانی از لحاظ بودجه ای مشتقل نیست اما باید سازمان دامپزشکی به عنوان یک سازمان متولی بهداشت جمعیت دام و در نهایت 

از تشکیالت مستقلی برخوردار است و بخشنامه ها و دستورالعمل های  (oie) به گفته وی، سازمان جهانی دامپزشکی.تر دیده شود

  .کنترل بیماری های دام و طیور و آبزیان و تجارت این بخش ها را مدیریت می کند

  ناظران بهداشتی از کارفرمایان نداریمهنوز راهکاری برای قطع وابستگی مالی  **

آن به صراحت اعالم شده مسئوالن فنی بهداشتی نباید  ٠١و  ٠٤هاشم زاده در ادامه به آیین نامه بهداشتی اشاره کرد که در مواد 

  .ارتباط مالی با کارفرماها داشته باشند؛ اما راهکار عملی برای قطع این وابستگی وجود نداشته است

دستورالعمل جدیدی در این رابطه داریم که اصالح شده همان دستورالعمل قدیمی است و در دست بررسی قرار دارد تا  :وی افزود

  .در عمل به قطع این وابستگی بیانجامد

 بزودی تخم مرغ کدرهگیری دریافت می کند **

دارای کد رهگیری منحصر بفرد هستند  امروز مرغ های بسته بندی شده: معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور افزود

  .که اطالعاتی همچون سابقه پرورش، خودروی حمل و نقل، دامپزشک ناظر و مزرعه پرورش انها در این کد مشخص شده است
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کی به گفته وی، آحاد مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال در این مرغ ها، کد مربوطه را به سامانه های دامپزش

  .ارسال کنند تا پیگیری های الزم انجام شود

به دنبال عملیاتی کردن کد رهگیری و شناسه برای تخم مرغ هستیم و اگر نتوانیم کنترل های الزم را : این مقام مسئول ادامه داد

  .در این محصوالت داشته باشیم، تهدیدهای جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت

زه کردن محصولی مانند شیر فقط می تواند برخی ویروس ها را از بین ببرد، اما قادر به نابودی آالینده های پاستوری: وی یادآورشد

 .آن نیست و بر این اساس، الزم است تا محصوالت خام و فرآورده ها از پایه سالم باشند

  فعالیت های بهداشتی دامپزشکی و وزارت بهداشت جدا از هم نیست **

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور نیز در این میزگرد با بیان « ماداریوش جهان پی»

فعالیت های دامپزشکی در بخش بهداشت : اینکه سهم سازمان دامپزشکی کشور از بسته سالمت ایران صفر درصد است، گفت

ربوط به غذا و دارو و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام عمومی از طریق نظارت بر موادغذایی، کشتارگاه ها و تحقیقات م

  .انجام می شود

متاسفانه سهم وزارت بهداشت در بحث کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام به طور صرف به آموزش عمومی : وی افزود

اجرایی می شود؛ این بدان معناست که در  اکتفا دارد درحالی که این اقدام نیز توسط سازمان دامپزشکی در جمعیت گروه هدف

کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام و بهداشت عمومی جامعه پزشک و دامپزشک دوشادوش یکدیگر فعالیت می کنند و 

 .از یکدیگر جدا نیستند

 درصد بیماران بستری در بیمارستان ها بیماری مشترک انسان و دام دارند ٠١ **

اوراست که اگر سهم همه ارکان بهداشت جامعه درست دیده شود نباید سازمان دامپزشکی فراموش شود؛ جهان پیما براین ب

متاسفانه در تعریف بسته تحول سالمت جامعه نگاهی به سازمان دامپزشکی نشده و این بدان معناست که ارکان بهداشت جامعه 

 .شکست مواجه خواهد شددرست دیده نشده اند و در آینده بسته سالمت وزارت بهداشت با 

درصد بستری بیماران در بیمارستان ها  ٠١به گفته مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، طبق آمارهای منتشره، 

مربوط به بیماری های مشترک انسان و دام است که نشان می دهد که به همین میزان، برنامه های اعتباری، تدارکاتی و تجهیزاتی 

 .تحول سالمت صحیح نیست و بودجه این طرح فقط به بخش درمان سوق داده شده استبسته طرح 

این در حالی است که بخش عمده اقدامات بهداشتی و سالمت جامعه در عملیات تدارکات، تشکیل اکیپ ها، تامین : وی افزود

  .واکسن و دارو و تجهیز آزمایشگاه ها دامپزشکی صورت می گیرد

 

  صوالت ایرانی با اجرایی نشدن فعالیت های دامپزشکیتوقف صادرات مح **

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اکنون ایران در زمینه محصوالت 

 :رود، افزودپروتئینی همچون گوشت سفید، تخم مرغ، دام زنده، آبزیان و لبنیات یکی از صادرکنندگان در جهان به شمار می 

اگرسازمان دامپزشکی نتواند به درستی به وظایفش عمل کند و اعالم درستی از وضعیت کنترل بیماری ها نداشته باشد، به طور 

  .حتم صادرات ایران متوقف خواهد شد درحالی که اقتصاد غیرنفتی ایران به این موضوع بستگی دارد
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ه های همتراز، نگاه واقعبینانه ای به موضوع سالمت و نقش دامپزشکی در جامعه وی خواست، همه مسئوالن بلندپایه کشور و دستگا

داشته باشند زیرا در کشورهای صنعتی، دامپزشکی از جایگاه ویژه و رتبه اول در بهداشت برخوردار است؛ در واقع نه فقط در 

 .داخلی نقش بسزایی را ایفا می کندسالمت جمعیت دامی، بلکه در سالمت جمعیت انسانی، اقتصاد ملی و درآمد ناخالص 

 کاهش بیماری های دامی با وجود کمبود اعتبارات و واکسن **

سازمان دامپزشکی کشور با وجود کمبود اعتبارات، محدودیت ها و امکانات در سال های اخیر توانسته است با : جهان پیما گفت

درصد بیماری  ١٠درصد بیماری شاربون،  ٠١رکنندگان کوچک، درصد بیماری طاعون نشخوا ١٤درصد بیماری آبله،  ١١اقداماتش 

 .را به صفر کاهش دهد« لمپی اسکین»درصد سل گاوی و بیماری  ٠١درصد بیماری برسلوز و  ١١مشمشه، 

این  بودجه کافی و واکسن مورد نیاز دراختیار سازمان نبوده اما( برسلوز)به گفته وی، با وجود اینکه برای کنترل بیماری تب مالت

 .بیماری ها به شکل مطلوبی کاهش یافته است

با وجود بیماری های مشترک بین انسان و دام، به طور مستمر خانواده دامپزشکی در معرض خطر گرفتن : این مقام مسئول افزود

ز، توجهی به این این بیماری های عفونی دامی هستند اما دست از تالش برنمی دارند درحالی که مسئوالن کشور، ارگان های همترا

 .خانواده بزرگ و پرتالش نمی کنند

سال گذشته برای بررسی بیماری ها، تکنیک های آزمایشگاهی نیز به همراه اکیپ ها وارد مزرعه می شد اما  ١١: وی اضافه کرد

  .امروزه اگر بخواهیم چنین اقدامی انجام دهیم باید میلیاردها تومان هزینه کنیم که ممکن نیست

اما باید ارزیابی کرد چه میزان بودجه سالمت مملکت به سمت : پیما با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، افزودجهان 

پیشگیری و چه میزان به سمت درمان سوق داده می شود زیرا برای اجرای پروژه های کنترل بیماری های مشترک، نیازمند بودجه 

 .اشت، سالمت و معیشت جامعه با مخاطرات مواجه نشودو امکانات هستیم تا در آینده، بهد

متاسفانه رئیس دامپزشکی ورامین با وجود فشار کاری باال و حساسیت منطقه در کنترل بیماری های دامی، حقوق : وی ادامه داد

  .نیست ماهانه هفت میلیون ریالی دارد درحالی که این میزان با حقوق رئیس دانشکده پزشکی این استان قابل قیاس

 حفظ سالمت جامعه بدون حضور سازمان دامپزشکی ممکن نیست **

همه اعتبارات : معاون کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور نیز در این میزگرد گفت« فرهمند صالح زاده»

ر اختیار سازمان دامپزشکی به عنوان کشور در بودجه طرح تحول سالمت نباید صرف درمان شود بلکه باید بخشی از این اعتبارات د

 .نخستین متولی سالمت جامعه و متولی پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های مشترک انسان و دام قرار گیرد

درصد منابع بیماری منتقله به انسان از طریق غذا و فراورده های دامی همچون گوشت قرمز، سفید، تخم  ٠١تا  ٠١به گفته وی، 

تفاق می افتد که حفظ سالمت غذا و بهداشت عمومی بدون حضور سازمان دامپزشکی و دامپزشکان کشور امکان مرغ، شیرخام ا

وزارت : وی با بیان این که سازمان دامپزشکی کشور نقش بی بدیلی در بهداشت عمومی و سالمت جامعه دارد گفت.پذیر نیست

برابر این اعتبار نیز نمی تواند بدون همکاری سازمان دامپزشکی  ٠١١بهداشت نه فقطبا اعتبار کنونی بسته تحول سالمت بلکه با 

اگر به دنبال سالمت جامعه هستیم باید دامپزشکی را در تحول سالمت : معاون سازمان دامپزشکی تاکید کرد.کشور موفق عمل کند

م، داروها و مقاومت آنتی بیوتیک ها وارد کنیم زیرا کمک به سالمتی مردم فقط ساخت بیمارستان نیست بلکه پایش باقیمانده سمو

 .و کنترل بیماری های مشترک از جمله این اقدامات است

وی براین باور است که اگر این سازمان در ریشه کنی بیماری تب مالت موفق نبوده و نتوانسته در طرح واکسیناسیون، همه دام ها 

 .ت کافی همچون واکسن بوده استرا تحت پوشش قرار دهد به علت کمبود اعتبارات و نبود تجهیزا
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فرهمند با تاکید بر اینکه بیماری های مشترک بین انسان و دام قابل درمان نیست و در بیشتر موارد با مرگ و میر انسان ها مواجه 

متولی در اعتبار طرح تحول سالمت نباید فقط در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد بلکه باید دیگر دستگاه های : می شویم، گفت

این موضوع نیز دیده شوند زیرا بیماری دامی که به انسان سرایت می کند در بیشتر موارد قابل درمان نیست و باید پیش از ابتالی 

معاون کل دفتر نظارت بربهداشت عمومی به اجرای طرح پایش بیماری های مشترک و باقیمانده سموم و دارو و  .فراد کنترل شود

 ٠١در آن زمان برای صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا : سال پیش تاکنون اشاره کرد و افزود ٠٠نتی بیوتیک ها از مقاومت در مقابل آ

دریافت کردند و اکنون ایران از کشورهایی است که بدون دغدغه به ( سی.ای)کارگاه تولیدی مورد پایش قرار گرفت و کد بهداشتی 

 .اتحادیه اروپا آبزیان صادر می کند

حدود هفت سال پیش نیز برنامه پایش شیرخام، عسل، تخم مرغ و گوشت قرمز و سفید، قزل آال و سایر آبزیان : یادآورشدوی 

 .ماهیان گرمابی و سردآبی نیز مورد پایش و ارزیابی این سازمان قرار گرفتند

سالمت مواد غذایی و فرآورده های خام وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور تنها ارگان تایید کننده و صادرکننده گواهی 

ایران یکی از نخستین کشورهایی است که برای مصرف ماالشیت : دامی برای مصرف داخل و سایر کشورهای جهان است، گفت

ممنوعیت مصرف ایجاد کرد بنابراین ( ماده ضدعفونی کننده استخرهای پرورش ماهی که موجب سرطان نزایی می شود)گرین 

 .زشکی ایران مورد تایید کشورهای اروپایی استتاییدیه دامپ

راس دام مورد بررسی و  ٤١١میلیون  ٠میلیون قطعه طیور در کشتارگاه های کشور و  ٠٠٠پارسال حدود : فرهمند یادآورشد

ارج شد؛ ارزیابی این معاونت قرار گرفت که از این حجم بیش از چهار میلیون فراورده خام دامی معدوم و از چرخه مصرف مردم خ

 .اگر چنین اقدامی نمی شد هیچ بیمارستان و پزشکی قادر به کنترل گسترش بیماری های مشترک بین انسان و دام نبودند

به طور قطع فرآورده های : وی یکی دیگر از پایش های این سازمان را انجام آزمایش های میکروبی به شکل تصادفی دانست و گفت

 .سازمان دامپزشکی کشور سالم است و مردم بدون هیچ نگرانی این محصوالت را مصرف کنند خام دامی دارای مُهر و تاییدیه

  بکارگیری شیوه های نوین در تشخیص بیماری های دامی **

سازمان : رییس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی نیز دراین میزگرد اظهارکرد« عادل حقیقی»

یر نمره خوبی از نظر ارزیابی عملکرد کسب کرده که بطور نمونه می توان به ارزیابی اجالس سازمان دامپزشکی در سال های اخ

  .درکره جنوبی اشاره کرد (OIE) بهداشت جهانی دام

  .این موفقیت با وجود نیروهای خُبره و متخصص حاضر در آزمایشگاه ها به دست آمده است: وی افزود

سازمان دامپزشکی روش ها و تکنیک های جدید را در تشخیص برخی بیماری ها پایه گذاری کرده  به گفته این مقام مسئول، امروز

در کنترل بیماری مشمشه و راه اندازی دستگاه سکوئنر در تشخیص ژنومی  (CFS)اس.اف.که از جمله آنها می توان به روش سی

در حوزه کنترل کیفی ... ت سنگین، آنتی بیوتیک ها و پایش باقیمانده سموم، فلزا: وی خاطرنشان ساخت .ویروس ها اشاره کرد

در آزمایشگاه های ... با نمونه گیری سالیانه در گوشت مرغ، تخم مرغ، عسل، ماهی، خوراک دام و  (NRP)پی.آر.مواد غذایی با نام ا

  .خیص داده شودمرجع و معین انجام می شود تا در صورت مواجهه با هرگونه خطر در یک فرآورده غذایی، به سرعت تش

در این زمینه با هرگونه تخلف به صورت قهری و بدون اغماض برخورد شده و محموله های فرآورده های غذایی : حقیقی هشدار داد

  .آلوده به همراه واحدهای کسب مربوط، معدوم می شوند؛ زیرا ارتباط مستقیم با سفره غذایی مردم دارند

به موقع و واکنش سریع، نیازمند آزمایشگاه های مدرن و مجهز هستیم، زیرا می توان ادعا  برای انجام یک تشخیص: وی اعالم کرد

  .کرد همه فرآیندهای سازمان دامپزشکی در دو مقوله آزمایشگاه ها و قرنطینه ها خالصه می شود
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در بخش غذا و دارو  در گذشته صادرات لبنیات: رییس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی یادآورشد

انجام می شد اما با توجه ه اینکه طرف روسی فقط سازمان دامپزشکی را تایید می کرد، پروتکل مربوطه به این سازمان واگذار و 

  .اجازه داده شد تا آزمایش های مربوطه در سازمان دامپزشکی و آزمایشگاه های تشخیص انجام شود

  .ت برای شیر خشک، پنیر و صادرات ماهی قزل آال انجام شده استبه گفته وی، این آزمایش ها با موفقی

در بسیاری از کشورهای پیشرفته شاهدیم سازمان دامپزشکی به صورت مستقل عمل می کند تا آنچه مردم می : حقیقی بیان کرد

  .خواهند در سبد خانوار خود خریداری کنند، محصول سالم باشد

ی ایتالیا و مرکز تشخیص بیماری های آبزیان با کشور « پادوآ»مرکز ملی تشخیص با آزمایشگاه  وی از انعقاد رابطه خواهرخواندگی

دانمارک خبر داد که این مراکز می توانند به عنوان شعبه ای از این آزمایشگاه ها فعالیت کنند و در آینده نزدیک نیز مرکز 

  .داشتتشخیص بیماری مشمشه با کشور آلمان همکاری های نزدیک خواهد 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١٠D/%٤%B١%D٤%%AF 
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 مرغتخم 

 ایرنا ۷۱7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  آموزش و پرورش تغذیه دانش آموزان را جدی نمی گیرد آموزش و پرورش تغذیه دانش آموزان را جدی نمی گیرد / / استاناستان  9393توزیع تخم مرغ در مدارس توزیع تخم مرغ در مدارس 

: استان خبر داد و گفت ٠١مدرسه  ٠١١دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ کشور از توزیع نمادین تخم مرغ به طور همزمان در  -ایرنا -تهران

ر قیمت مناسب و در دسترس بودن آن می توان بخشی از پروتئین ضروری مورد تخم مرغ یک محصول پروتئینی ارزان قیمت است که عالوه ب

زندگی سالم با »مهرماه روز جهانی تخم مرغ با شعار  ٠٠به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به مناسبت  .نیاز جامعه را تامین کرد

ف ترویج و فرهنگسازی مصرف این محصول به طور نمادین ساندویچ تخم مرغ باهد( شنبه)، امروز«مصرف یک تخم مرغ در روز

 .پروتئینی در بین دانش آموزان دبیرستان عالمه طباطبایی منطقه پنج تهران توزیع شد

ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ امسال با ایجاد کارزار پویش : در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران افزود« فرزاد طالکش«

استان  ٠١مدرسه در  ٠١١ا همکاری مرغداران، جهاد کشاورزی، دانشکده های علوم پزشکی و توانست ب« هر مرغدار یک مدرسه»

 .شامل تهران، قزوین، البرز، آذربایجان شرقی، اصفهان، یزد، همدان، خراسان رضوی و گلستان این طرح را اجرایی کند

 عدد است ٠١١سرانه تخم مرغ در ایران همچنان  **

تاکنون سرانه مصرف این محصول در  ٤١ی انجام شده برای افزایش مصرف تخم مرغ در کشور از سال با تالش ها: وی اظهار داشت

عدد  ١١١عدد رسیده است اما کافی نیست زیرا سرانه مصرف این محصول در برخی کشورهای دنیا بیش از  ٠١١به  ٠٠١کشور از 

عدد به شکل  ٨١عدد به شکل مستقیم و  ٠١١( سال عدد در ٠١١)از مصرف سرانه کنونی کشور : وی اضافه کرد.در سال است

 .غیرمستقیم در غذا، کیک و کلوچه به مصرف می رسد

عدد در سال  ٠١١در سال های اخیر برنامه افزایش سرانه مصرف تخم مرغ به : دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ در کشور گفت

ذیربط همچون وزارت آموزش و پرورش در بحث فرهنگی سازی دنبال شد که به دلیل نبود همکاری مناسب از طریق دستگاه های 

  .هنوز این مهم محقق نشده است

 آموزش و پرورش فرهنگسازی تغذیه صحیح دانش آموزان را جدی نمی گیرد **

ه طالکش با بیان اینکه ستاد ترویج مصرف تخم مرغ تا به امروز نتوانسته یک جلسه با مسئوالن ارشد آموزش و پرورش در زمین

 ١١اکنون : ترویج مصرف این محصول در بین دانش آموزان به جای مصرف خوراکی های غیرضروری داشته باشد، اظهار داشت

 .درصد جامعه به دالیل مختلف صبحانه مصرف یا تغذیه درستی ندارند

ی بگیرد و در کتاب های وزارت آموزش و پرورش باید فرهنگسازی تغذیه دانش آموزان را از پایه ابتدایی جد: وی تصریح کرد

 .آموزشی نیز مطالبی از مزیت های غذاهای سالم بگنجاند

 .سال است که باید تغذیه آنان مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد ٠٤میلیون جمعیت جوان زیر  ٠٨به گفته وی، ایران دارای 

 پزشکان باید مروج الگوی صحیح غذای جامعه باشند **

انتظار می رود : ف تخم مرغ به دالیل غیرعلمی و باورهای اشتباه در کشور ما خودداری می شود، افزودوی با بیان اینکه از مصر

پزشکان درباره مزیت های کلسترول غذایی به ویژه تخم مرغ بیشتر با مردم صحبت کنند و الگوی درست غذایی جامعه را درباره 

 .به ویژه در بحث تخم مرغ به مراجعان خود اطالع رسانی کنند پرهیز از قندها و چربی ها به جای ترس از کلسترول غذایی

برای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی می توانند با استفاده از ظرفیت های : وی ادامه داد

ری کنند و این مهم را در سیاست های تولید تخم مرغ کشور برای تامین پروتئین ارزان و با کیفیت مورد نیاز جامعه بهره بردا
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به گفته وی، همچنین بخش های مختلف شورای عالی سالمت و تغذیه کشور می توانند با توجه به ارزش .توسعه ای خود بگنجانند

زمینه و اهمیت فوق العاده تخم مرغ بعنوان ارزان ترین و با کیفیت ترین منبع پروتئین و غذای سالمتی برنامه ریزی کنند تا در 

 .تغذیه ای از کشورهای در حال توسعه جهان عقب نباشیم

 سرانه مصرف دنیا را دارد ٠٠ایران رتبه  **

ایران از نظر تولید تخم مرغ در جهان  :عدد در سال اعالم کرد و گفت ٠٤١طالکش، میانگین سرانه مصرف تخم مرغ در جهان را 

 .کشور جهان دارد ١١ را در بین ٠٠و از لحاظ سرانه مصرف، رتبه  ٠١رتبه 

عدد  ١١١کشور جهان مکزیک با مصرف سالیانه  ١١کمیسیون بین المللی تخم مرغ، در بین  ٠١٠١براساس گزارش سال : وی افزود

 .عدد کمترین مصرف تخم مرغ را داشته اند ٠٠پرمصرف ترین و هند با مصرف سالیانه 

  ٠١٠١ل برنامه ریشه کنی سوء تغذیه کشورهای آفریقایی تا سا **

کمیسیون بین المللی تخم مرغ در نظر دارد با کمک کشورهای پیشرفته و عرضه : دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ کشور گفت

موضوع سوء تغذیه کشورهای آفریقایی را با مصرف این ماده پروتئینی ارزشمند و ارزان  ٠١٠١تخم مرغ به کشورهای فقیر تا سال 

 .ریشه کن کند

 قیمت روی تخم مرغ ناموفق مانددرج پرینت  **

متاسفانه با وجود تالش های انجام شده در چند : طالکش درباره درج تاریخ و قیمت از درب مرغداری روی محصول تخم مرغ گفت

 .سال اخیر درج قیمت محقق نشده است در حالی که این مهم می تواند به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نهایی باشد

اکنون نیز تخم مرغ شناسنامه دار در بازار عرضه می شود اما این حجم کافی نیست و باید همه محصول تخم مرغ  :وی ادامه داد

 .تولیدی کشور بسته بندی و دارای مهر تاریخ مصرف و قیمت باشد

تا محصول کیفی و برای جلوگیری از عرضه فله ای تخم مرغ در بازار به کمک سازمان دامپزشکی کشور نیاز داریم : وی اضافه کرد

 .مطمئین و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برسد

 .به گزارش ایرنا، امسال بیست و یکمین سال بنیانگذاری روز جهانی تخم مرغ در دنیا و هفتیمن سال برگزاری آن در ایران است

ینی و معدنی از جمله کلسیم، سدیم، ید، اسیدامینه ضروری است که همه مواد ویتام ١تخم مرغ عالی ترین منبع پروتئینی دارای 

 .و ث را در خود دارد А ،B ،D سلنیم، کولین و ویتامین های

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠٠١٠٠٠/ 
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 تخم مرغ  

 ایرنا ۷97۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  سهم سازمان دامپزشکی از بسته سالمت، صفر است سهم سازمان دامپزشکی از بسته سالمت، صفر است / / صدور کد رهگیری برای تخم مرغصدور کد رهگیری برای تخم مرغ

کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور براین باورند که موفقیت طرح تحول سالمت جز با تعامل تنگاتنگ با سازمان دامپزشکی  -ایرنا -تهران

  .رح برای سازمان یادشده را خواستار شدندکشور میسر نمی شود و در این زمینه تخصیص اعتباراتی از محل این ط

سازمان دامپزشکی کشور از نظر بهداشت و سالمت جمعیت دام و فراورده های خام دامی جایگاه ویژه و نقش برجسته ای در 

در همین زمینه، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایرنا به  .سالمت غذا و بهداشت عمومی جامعه انسانی و حفظ محیط زیست دارد

مسعود هاشم »، با حضور «سالمت جامعه در گرو غذای سالم»مهر روز ملی دامپزشکی، با برگزاری میزگردی با عنوان  ٠٨اسبت من

« فرهمند صالح زاده»مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، « داریوش جهان پیما«معاون تشخیص و درمان، « زاده

رییس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی « عادل حقیقی» معاون کل دفتر نظارت بربهداشت عمومی و

 .کشور به بررسی و واکاوی این مهم پرداخت

 سازمان دامپزشکی در بودجه طرح تحول سالمت دیده شود  **

زارت بهداشت معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور درباره سهم دامپزشکی از بودجه سالمت و« مسعود هاشم زاده«

سازمان دامپزشکی : درمان و آموزش پزشکی و انتقال این سازمان به این وزارتخانه برای کسب بودجه از طرح تحول سالمت گفت

زیر نظر وزارت جهاد کشاورزری جایگاه مناسبی دارد اما باید این سازمان به عنوان یک سازمان مستقل و متولی اولیه بهداشت و 

 .در بخشی از بودجه طرح تحول سالمت وزارت بهداشت، آموزش پزشکی دیده و مورد توجه قرار گیردسالمت دام و انسان 

انتقال سازمان دامپزشکی به وزارت بهداشت تجربه جهانی خاصی ندارد و تعداد اندکی از سازمان دامپزشکی کشورها : وی اضافه کرد

وزارتخانه تولید محصوالت دامی و )زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی زیر نظر وزارت بهداشت است و در بیشتر کشورها این سازمان 

وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی بیشتر کشورهای دنیا مستقل .قرار دارد و یا این که به طور مستقل عمل می کند( کشاورزی

زشکی به عنوان یک سازمان متولی زیر نظر یک وزارتخانه بودن به معنی عدم استقالل نیست اما باید سازمان دامپ: هستند افزود

oi) به گفته وی، سازمان جهانی دامپزشکی.بهداشت جمعیت دام و در نهایت انسانی از لحاظ بودجه ای مشتقل تر دیده شود e)  از

 تشکیالت مستقلی برخوردار است و بخشنامه ها و دستورالعمل های کنترل بیماری های دام و طیور و آبزیان و تجارت این بخش ها

  .را مدیریت می کند

 هنوز راهکاری برای قطع وابستگی مالی ناظران بهداشتی از کارفرمایان نداریم  **

آن به صراحت اعالم شده مسئوالن فنی بهداشتی نباید  ٠١و  ٠٤هاشم زاده در ادامه به آیین نامه بهداشتی اشاره کرد که در مواد 

  .هکار عملی برای قطع این وابستگی وجود نداشته استارتباط مالی با کارفرماها داشته باشند؛ اما را

دستورالعمل جدیدی در این رابطه داریم که اصالح شده همان دستورالعمل قدیمی است و در دست بررسی قرار دارد تا : وی افزود

  .در عمل به قطع این وابستگی بیانجامد

 بزودی تخم مرغ کدرهگیری دریافت می کند **

امروز مرغ های بسته بندی شده دارای کد رهگیری منحصر بفرد هستند : ان سازمان دامپزشکی کشور افزودمعاون تشخیص و درم

  .که اطالعاتی همچون سابقه پرورش، خودروی حمل و نقل، دامپزشک ناظر و مزرعه پرورش انها در این کد مشخص شده است

د و اشکال در این مرغ ها، کد مربوطه را به سامانه های دامپزشکی به گفته وی، آحاد مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه ایرا
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  .ارسال کنند تا پیگیری های الزم انجام شود

به دنبال عملیاتی کردن کد رهگیری و شناسه برای تخم مرغ هستیم و اگر نتوانیم کنترل های الزم را : این مقام مسئول ادامه داد

پاستوریزه کردن محصولی : وی یادآورشد .جدی برای جامعه به همراه خواهد داشت در این محصوالت داشته باشیم، تهدیدهای

مانند شیر فقط می تواند برخی ویروس ها را از بین ببرد، اما قادر به نابودی آالینده های آن نیست و بر این اساس، الزم است تا 

 .محصوالت خام و فرآورده ها از پایه سالم باشند

 ی دامپزشکی و وزارت بهداشت جدا از هم نیست فعالیت های بهداشت **

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور نیز در این میزگرد با بیان « داریوش جهان پیما«

فعالیت های دامپزشکی در بخش بهداشت : اینکه سهم سازمان دامپزشکی کشور از بسته سالمت ایران صفر درصد است، گفت

عمومی از طریق نظارت بر موادغذایی، کشتارگاه ها و تحقیقات مربوط به غذا و دارو و کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام 

متاسفانه سهم وزارت بهداشت در بحث کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام به طور صرف به  :وی افزود .انجام می شود

که این اقدام نیز توسط سازمان دامپزشکی در جمعیت گروه هدف اجرایی می شود؛ این بدان  آموزش عمومی اکتفا دارد درحالی

معناست که در کنترل بیماری های مشترک بین انسان و دام و بهداشت عمومی جامعه پزشک و دامپزشک دوشادوش یکدیگر 

 .فعالیت می کنند و از یکدیگر جدا نیستند

 ستان ها بیماری مشترک انسان و دام دارنددرصد بیماران بستری در بیمار ٠١ **

جهان پیما براین باوراست که اگر سهم همه ارکان بهداشت جامعه درست دیده شود نباید سازمان دامپزشکی فراموش شود؛ 

متاسفانه در تعریف بسته تحول سالمت جامعه نگاهی به سازمان دامپزشکی نشده و این بدان معناست که ارکان بهداشت جامعه 

به گفته مدیرکل دفتر بهداشت و .رست دیده نشده اند و در آینده بسته سالمت وزارت بهداشت با شکست مواجه خواهد شدد

درصد بستری بیماران در بیمارستان ها مربوط به بیماری های مشترک  ٠١مدیریت بیماری های دامی، طبق آمارهای منتشره، 

یزان، برنامه های اعتباری، تدارکاتی و تجهیزاتی بسته طرح تحول سالمت انسان و دام است که نشان می دهد که به همین م

این در حالی است که بخش عمده اقدامات : وی افزود.صحیح نیست و بودجه این طرح فقط به بخش درمان سوق داده شده است

زمایشگاه ها دامپزشکی صورت می بهداشتی و سالمت جامعه در عملیات تدارکات، تشکیل اکیپ ها، تامین واکسن و دارو و تجهیز آ

  .گیرد

 توقف صادرات محصوالت ایرانی با اجرایی نشدن فعالیت های دامپزشکی  **

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه اکنون ایران در زمینه محصوالت 

 :بزیان و لبنیات یکی از صادرکنندگان در جهان به شمار می رود، افزودپروتئینی همچون گوشت سفید، تخم مرغ، دام زنده، آ

اگرسازمان دامپزشکی نتواند به درستی به وظایفش عمل کند و اعالم درستی از وضعیت کنترل بیماری ها نداشته باشد، به طور 

  .گی داردحتم صادرات ایران متوقف خواهد شد درحالی که اقتصاد غیرنفتی ایران به این موضوع بست

وی خواست، همه مسئوالن بلندپایه کشور و دستگاه های همتراز، نگاه واقعبینانه ای به موضوع سالمت و نقش دامپزشکی در جامعه 

داشته باشند زیرا در کشورهای صنعتی، دامپزشکی از جایگاه ویژه و رتبه اول در بهداشت برخوردار است؛ در واقع نه فقط در 

 .لکه در سالمت جمعیت انسانی، اقتصاد ملی و درآمد ناخالص داخلی نقش بسزایی را ایفا می کندسالمت جمعیت دامی، ب

 کاهش بیماری های دامی با وجود کمبود اعتبارات و واکسن **

سازمان دامپزشکی کشور با وجود کمبود اعتبارات، محدودیت ها و امکانات در سال های اخیر توانسته است با : جهان پیما گفت
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درصد بیماری  ١٠درصد بیماری شاربون،  ٠١درصد بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک،  ١٤درصد بیماری آبله،  ١١اماتش اقد

 .را به صفر کاهش دهد« لمپی اسکین»درصد سل گاوی و بیماری  ٠١درصد بیماری برسلوز و  ١١مشمشه، 

ودجه کافی و واکسن مورد نیاز دراختیار سازمان نبوده اما این ب( برسلوز)به گفته وی، با وجود اینکه برای کنترل بیماری تب مالت

با وجود بیماری های مشترک بین انسان و دام، به طور : این مقام مسئول افزود.بیماری ها به شکل مطلوبی کاهش یافته است

برنمی دارند درحالی که  مستمر خانواده دامپزشکی در معرض خطر گرفتن این بیماری های عفونی دامی هستند اما دست از تالش

سال گذشته برای بررسی  ١١: وی اضافه کرد.مسئوالن کشور، ارگان های همتراز، توجهی به این خانواده بزرگ و پرتالش نمی کنند

بیماری ها، تکنیک های آزمایشگاهی نیز به همراه اکیپ ها وارد مزرعه می شد اما امروزه اگر بخواهیم چنین اقدامی انجام دهیم 

اما باید : جهان پیما با تاکید بر اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، افزود .د میلیاردها تومان هزینه کنیم که ممکن نیستبای

ارزیابی کرد چه میزان بودجه سالمت مملکت به سمت پیشگیری و چه میزان به سمت درمان سوق داده می شود زیرا برای اجرای 

، نیازمند بودجه و امکانات هستیم تا در آینده، بهداشت، سالمت و معیشت جامعه با پروژه های کنترل بیماری های مشترک

متاسفانه رئیس دامپزشکی ورامین با وجود فشار کاری باال و حساسیت منطقه در کنترل  :وی ادامه داد.مخاطرات مواجه نشود

با حقوق رئیس دانشکده پزشکی این استان قابل  بیماری های دامی، حقوق ماهانه هفت میلیون ریالی دارد درحالی که این میزان

  .قیاس نیست

 حفظ سالمت جامعه بدون حضور سازمان دامپزشکی ممکن نیست **

همه اعتبارات : معاون کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور نیز در این میزگرد گفت« فرهمند صالح زاده«

صرف درمان شود بلکه باید بخشی از این اعتبارات در اختیار سازمان دامپزشکی به عنوان  کشور در بودجه طرح تحول سالمت نباید

 .نخستین متولی سالمت جامعه و متولی پیشگیری از بروز و شیوع بیماری های مشترک انسان و دام قرار گیرد

ی دامی همچون گوشت قرمز، سفید، تخم درصد منابع بیماری منتقله به انسان از طریق غذا و فراورده ها ٠١تا  ٠١به گفته وی، 

مرغ، شیرخام اتفاق می افتد که حفظ سالمت غذا و بهداشت عمومی بدون حضور سازمان دامپزشکی و دامپزشکان کشور امکان 

وزارت : وی با بیان این که سازمان دامپزشکی کشور نقش بی بدیلی در بهداشت عمومی و سالمت جامعه دارد گفت.پذیر نیست

برابر این اعتبار نیز نمی تواند بدون همکاری سازمان دامپزشکی  ٠١١نه فقطبا اعتبار کنونی بسته تحول سالمت بلکه با بهداشت 

اگر به دنبال سالمت جامعه هستیم باید دامپزشکی را در تحول سالمت : معاون سازمان دامپزشکی تاکید کرد.کشور موفق عمل کند

فقط ساخت بیمارستان نیست بلکه پایش باقیمانده سموم، داروها و مقاومت آنتی بیوتیک ها وارد کنیم زیرا کمک به سالمتی مردم 

وی براین باور است که اگر این سازمان در ریشه کنی بیماری تب مالت .و کنترل بیماری های مشترک از جمله این اقدامات است

ش قرار دهد به علت کمبود اعتبارات و نبود تجهیزات کافی موفق نبوده و نتوانسته در طرح واکسیناسیون، همه دام ها را تحت پوش

فرهمند با تاکید بر اینکه بیماری های مشترک بین انسان و دام قابل درمان نیست و در بیشتر موارد با .همچون واکسن بوده است

هداشت قرار بگیرد بلکه باید اعتبار طرح تحول سالمت نباید فقط در اختیار وزارت ب: مرگ و میر انسان ها مواجه می شویم، گفت

دیگر دستگاه های متولی در این موضوع نیز دیده شوند زیرا بیماری دامی که به انسان سرایت می کند در بیشتر موارد قابل درمان 

معاون کل دفتر نظارت بربهداشت عمومی به اجرای طرح پایش بیماری های مشترک  .نیست و باید پیش از ابتالی فراد کنترل شود

در آن زمان برای صادرات : سال پیش تاکنون اشاره کرد و افزود ٠٠و باقیمانده سموم و دارو و مقاومت در مقابل آنتی بیوتیک ها از 

دریافت کردند و اکنون ایران از  (سی.ای)کارگاه تولیدی مورد پایش قرار گرفت و کد بهداشتی  ٠١آبزیان به اتحادیه اروپا 

حدود هفت سال پیش نیز برنامه پایش : وی یادآورشد.غه به اتحادیه اروپا آبزیان صادر می کندکشورهایی است که بدون دغد
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شیرخام، عسل، تخم مرغ و گوشت قرمز و سفید، قزل آال و سایر آبزیان ماهیان گرمابی و سردآبی نیز مورد پایش و ارزیابی این 

تنها ارگان تایید کننده و صادرکننده گواهی سالمت مواد غذایی و وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور .سازمان قرار گرفتند

ایران یکی از نخستین کشورهایی است که برای : فرآورده های خام دامی برای مصرف داخل و سایر کشورهای جهان است، گفت

وعیت مصرف ایجاد ممن( ماده ضدعفونی کننده استخرهای پرورش ماهی که موجب سرطان نزایی می شود)مصرف ماالشیت گرین 

میلیون قطعه طیور  ٠٠٠پارسال حدود : فرهمند یادآورشد.کرد بنابراین تاییدیه دامپزشکی ایران مورد تایید کشورهای اروپایی است

راس دام مورد بررسی و ارزیابی این معاونت قرار گرفت که از این حجم بیش از چهار  ٤١١میلیون  ٠در کشتارگاه های کشور و 

رده خام دامی معدوم و از چرخه مصرف مردم خارج شد؛ اگر چنین اقدامی نمی شد هیچ بیمارستان و پزشکی قادر به میلیون فراو

وی یکی دیگر از پایش های این سازمان را انجام آزمایش های .کنترل گسترش بیماری های مشترک بین انسان و دام نبودند

آورده های خام دامی دارای مُهر و تاییدیه سازمان دامپزشکی کشور سالم به طور قطع فر: میکروبی به شکل تصادفی دانست و گفت

 .است و مردم بدون هیچ نگرانی این محصوالت را مصرف کنند

 بکارگیری شیوه های نوین در تشخیص بیماری های دامی  **

سازمان : اظهارکردرییس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزشکی نیز دراین میزگرد « عادل حقیقی«

دامپزشکی در سال های اخیر نمره خوبی از نظر ارزیابی عملکرد کسب کرده که بطور نمونه می توان به ارزیابی اجالس سازمان 

OI) بهداشت جهانی دام E) این موفقیت با وجود نیروهای خُبره و متخصص حاضر در آزمایشگاه : وی افزود .درکره جنوبی اشاره کرد

به گفته این مقام مسئول، امروز سازمان دامپزشکی روش ها و تکنیک های جدید را در تشخیص برخی  .ده استها به دست آم

در کنترل بیماری مشمشه و راه اندازی دستگاه  (CFS)اس.اف.بیماری ها پایه گذاری کرده که از جمله آنها می توان به روش سی

پایش باقیمانده سموم، فلزات سنگین، آنتی بیوتیک ها و : رنشان ساختوی خاط .سکوئنر در تشخیص ژنومی ویروس ها اشاره کرد

با نمونه گیری سالیانه در گوشت مرغ، تخم مرغ، عسل، ماهی، خوراک دام  (NRP)پی.آر.در حوزه کنترل کیفی مواد غذایی با نام ا... 

ه خطر در یک فرآورده غذایی، به سرعت در آزمایشگاه های مرجع و معین انجام می شود تا در صورت مواجهه با هرگون... و 

در این زمینه با هرگونه تخلف به صورت قهری و بدون اغماض برخورد شده و محموله های : حقیقی هشدار داد .تشخیص داده شود

  .فرآورده های غذایی آلوده به همراه واحدهای کسب مربوط، معدوم می شوند؛ زیرا ارتباط مستقیم با سفره غذایی مردم دارند

برای انجام یک تشخیص به موقع و واکنش سریع، نیازمند آزمایشگاه های مدرن و مجهز هستیم، زیرا می توان ادعا : وی اعالم کرد

رییس مرکز ملی تشخیص  .کرد همه فرآیندهای سازمان دامپزشکی در دو مقوله آزمایشگاه ها و قرنطینه ها خالصه می شود

در گذشته صادرات لبنیات در بخش غذا و دارو انجام می شد اما با توجه ه : کی یادآورشدآزمایشگاه های مرجع سازمان دامپزش

اینکه طرف روسی فقط سازمان دامپزشکی را تایید می کرد، پروتکل مربوطه به این سازمان واگذار و اجازه داده شد تا آزمایش های 

به گفته وی، این آزمایش ها با موفقیت برای شیر خشک، پنیر  .مربوطه در سازمان دامپزشکی و آزمایشگاه های تشخیص انجام شود

در بسیاری از کشورهای پیشرفته شاهدیم سازمان دامپزشکی به صورت : حقیقی بیان کرد .و صادرات ماهی قزل آال انجام شده است

وی از انعقاد  .مستقل عمل می کند تا آنچه مردم می خواهند در سبد خانوار خود خریداری کنند، محصول سالم باشد

ی ایتالیا و مرکز تشخیص بیماری های آبزیان با کشور دانمارک خبر « پادوآ»خواهرخواندگی مرکز ملی تشخیص با آزمایشگاه رابطه

داد که این مراکز می توانند به عنوان شعبه ای از این آزمایشگاه ها فعالیت کنند و در آینده نزدیک نیز مرکز تشخیص بیماری 

  .ر آلمان همکاری های نزدیک خواهد داشتمشمشه با کشو

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١٠٠٠٨/ 

http://www.irna.ir/fa/News/82256764/
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 (سایر )تولیدات باغی 
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  اصالح و نوسازی باغ های فرسوده؛ با کدام روش؟اصالح و نوسازی باغ های فرسوده؛ با کدام روش؟

هزار هکتار، گردو،  ١١هزار هکتار، پسته  ١١هزار هکتار، خرما  ٠١سال، باغ های انگور و مرکبات هر یک در سطح  ٠١در طول این 

در طول این . هزار هکتار بیشترین میزان اصالح و نوسازی را خواهند داشت ٠١هزار ،  ١١هزار ،  ٨١سیب و انار به ترتیب در سطح 

تحت فشار، هرس درختان، تغذیه مناسب و هرس فنی و علمی ازجمله اقدامات برای اصالح و نوسازی باغ ها دوره استفاده از آبیاری 

 .خبرها از اعطای تسهیالت به کشاورزان برای نوسازی باغ ها حکایت دارد. خواهد بود

ت که نشان دهنده عزم جدی ها قرار گرف طی روزهای اخیر اخبار زیادی مبنی بر اصالح باغ های فرسوده روی خروجی خبرگزاری

اما اینکه چه نوع باغ هایی با چه محصوالتی، در کدام منطقه جغرافیایی و اصوال با چه شیوه هایی باید  .هاست برای به روزآوری باغ

به روزآوری شوند، چنین امری چه سود و زیان هایی در پی خواهد داشت و اینکه آیا چنین سرمایه گذاری می تواند به سود و 

 .در گفت وگو با کارشناسان این حوزه در میان گذاشته است "فرصت امروز"نتیجه منجر شود یا نه، موضوعی بوده که 

  دکترای مهندسی کشاورزی/ بابک جمالی

هزار هکتار غیربارور هستند که  ١٨١میلیون هکتار باغ وجود دارد که البته  ٠.٠براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در ایران حدود 

میلیارد دالر ارزآوری برای کشور به ارمغان  ٤.٠تن میوه تولید می کند و صادرات میوه حدود  ١٠٤از این سطح بخش باغبانی 

پایین بودن بهره وری، نبود . میلیون بهره بردار در بخش باغبانی فعال هستند ١.٠کیلوگرم است و  ٠٠١سرانه تولید میوه .آورد می

. زیرساخت های ناکافی حمل و نقل و نگهداری محصول از جمله موانع و چالش های باغبانی ایران است تکنولوژی، نابسامانی بازار،

افزایش سن درختان کشت شده در باغ ها و همچنین ارقام قدیمی با عملکرد و بازارپسندی پایین هم از مسائلی است که برای 

اره سطح باغ های نیازمند اصالح آمار دقیقی در دسترس نیست و درب.تولید در بخش باغبانی کشاورزی مشکالتی را ایجاد می کند

 ٨١( محمدعلی طهماسبی)به عنوان مثال، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی . تخمین ها اعداد مختلفی را نشان می دهند

درصد باغ های کشور  ٨١)زند درصد باغ های کشور را فرسوده اعالم می کند و این میزان را حدود یک میلیون هکتار تخمین می 

 .(سال سن دارند و به روش سنتی اداره می شوند ١١بیش از 

هزار  ٨١١این آمار از سوی ابوالقاسم حسن پور، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، 

ت جهاد کشاورزی است و برنامه هایی برای اصالح و نوسازی اصالح باغ ها از اولویت های وزار. بیان شده است( تقریبا نصف)هکتار 

هزار هکتار دیگر در برنامه هفتم، اصالح و  ٠٠٨هزار هکتار از باغ ها در برنامه ششم توسعه و ٠٠٠قرار است . باغ ها وجود دارد

سعه، میزان تولیدات باغی از حدود انتظار می رود با انجام عملیات اصالح و نوسازی باغ ها در پایان برنامه ششم تو. نوسازی شود

 .میلیون تن برسد ٠٠میلیون تن به ٠٠

   حاصل برنامه های توسعه

هزار هکتار، گردو،  ١١هزار هکتار، پسته  ١١هزار هکتار، خرما  ٠١سال، باغ های انگور و مرکبات هر یک در سطح  ٠١در طول این 

در طول این . هزار هکتار بیشترین میزان اصالح و نوسازی را خواهند داشت ٠١هزار ،  ١١هزار ،  ٨١سیب و انار به ترتیب در سطح 

دوره استفاده از آبیاری تحت فشار، هرس درختان، تغذیه مناسب و هرس فنی و علمی ازجمله اقدامات برای اصالح و نوسازی باغ ها 

 .ردخبرها از اعطای تسهیالت به کشاورزان برای نوسازی باغ ها حکایت دا. خواهد بود



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

، بیش از یک میلیارد ریال تسهیالت برای اجرای طرح های اصالح و احیای باغ های استان خراسان ٠١١٠به عنوان مثال در سال 

میلیارد ریال به چایکاران تسهیالت  ٠١١براساس اعالم رئیس سازمان چای کشور  ١٨در سال . شمالی به کشاورزان پرداخت شد

 .(سال عمر دارند ١١باغ های چای کشور بیش از  تقریبا نیمی از)نوسازی اعطا شد 

 ٠تا  ١برای اصالح باغ های زیتون قدیمی و افزایش تولید در واحد سطح ، به زیتون کاران به ازای هر هکتار  ١٨دولت در سال 

را به بهبود و اصالح البته میزان این تسهیالت به گونه ای نیست که کشاورزان . میلیون تومان تسهیالت بانکی بالعوض پرداخت کرد

 .باغ ها ترغیب کند و وجود برنامه های قوی تر حمایتی از الزمه های موفقیت در اصالح باغ های کشور است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠١D/%٤%A٠ 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۷ : تاریخ

  توقف تولید اسید فسفریک حاوی فلزات سنگینتوقف تولید اسید فسفریک حاوی فلزات سنگین/ / باقیمانده دارویی در محصوالت دامیباقیمانده دارویی در محصوالت دامی  9393طرح ملی بررسی طرح ملی بررسی 
گیری از محصوالت خام دامی از جمله  نوع باقیمانده دارویی را با نمونه ٨١از ابتدای امسال : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت 

  .ایم ماهی قزل آال، گوشت و طیور آغاز کرده  شیر،

رسی در پاسخ به اینکه سازمان دامپزشکی چه فکری برای بر  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  مهدی خلج در گفت

طرح ملی پایش مخاطرات بهداشتی را در شیرخام،   :باقیمانده سموم یا ذرات سنگین در گوشت مصرفی مردم کرده، اظهار داشت

 .ایم آال و انواع گوشت آغاز کرده ماهی قزل

مایشات هستیم، همین الزم برای آنالیز کیفیت شیر خام از ابتدای امسال انجام شده و منتظر جواب آز  برداری نمونه  :وی اضافه کرد

های گوشتی نیز تا پایان زمستان آنالیز ریز به ریز را انجام  آال را در پاییز آغاز خواهیم کرد و در مورد فرآورده طور پایش ماهی قزل

  ماهیبه عنوان مثال در : رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اهمیت باقیمانده دارویی در محصوالت دامی تصریح کرد .خواهیم داد

 .مخاطره بررسی خواهد شد ٨١شود و در اکثر محصوالت دامی نیز  گیری می فاکتور باقیمانده دارویی اندازه ١١آال  قزل

وظیفه ما در دو : خلج در پاسخ به این سوال که مگر کار دامپزشکی بررسی همین فاکتورها به صورت روتین نیست، اظهار داشت

سطحی است که در همه مراکز از محل تولید مزرعه تا محل عرضه است که ناظران های  شود، یکی کنترل بخش انجام می

 .کنند دامپزشکی بر کیفیت محصوالت از نظر رنگ، بو، مزه و فاسد نبودن نظارت می

 19هزار تن گوشت و مرغ فاسد در سال  93ضبط 

ر نوبت بازدید و نظارت بر محصوالت دامی را در هزا ١١میلیون و  ٠، ١٨خلج به این نکته اشاره کرد که به عنوان مثال در سال 

 ٠٨ها ضبط شد که  مرغ و سایر فرآورده هزار تن محموله از جمله گوشت قرمز و مرغ، تخم ٨١ایم و کمتر از  سراسر کشور انجام داده

های دامی  یت فرآوردهرئیس سازمان دامپزشکی کشور نوع دیگری از نظارت این سازمان را بررسی ذات و ماه.هزار تن آن معدوم شد

کنیم که آن را طرح  و باقیمانده سموم را بررسی می های خامی دامی میزان دارو  با آزمایشات و آنالیزهای فرآورده :عنوان کرد و گفت

 .ایم های خام دامی نامگذاری کرده ملی پایش مخاطرات بهداشتی در فرآورده

توان با رنگ و بو و مزه تشخیص داد که ما با  ا سم آفالتوکسین را نمیبه گفته خلج، فلزات سنگین یا باقیمانده دارویی ی

  .توانیم به نتیجه برسیم برداری و آزمایش می نمونه

: های به عمل آمده متوجه شدیم که گاهی غذای مصرفی برای دام و طیور دچار مشکل است، تصریح کرد وی با بیان اینکه با بررسی

های مکرر متوجه شدیم که  مصرفی حاوی فلزات سنگین بوده و آرسنیک آن باال است و با پیگیری کلسیم فسفات به عنوان مثال دی

کننده اسید فسفریک در کشور ما که پتروشیمی شیمی رازی است به جای آنکه از خاک کشورهایی همچون  تنها تولید

 ٠٠که بالفاصله فعالیت  کند ده میاستفاده کند از خاک داخلی استفا  اردن و سوریه که فلزات سنگین کمتری دارد،

  .شرکت تولیدکننده داخلی را متوقف کردیم تا مشکل برطرف شود

 .شود از خاک شسته شده خارجی برای تولید اسید فسفریک به عنوان غذای دام و طیور استفاده میبه گفته خلج اکنون 

دهد که این محصول دیگر حاوی فلزات  فسفریک نشان میطبق آخرین نتایج ما در اسید : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

  .سنگین نیست، چرا که در صورتی که این مسئله وجود داشته باشد، فلزات سنگین در گوشت دام و طیور هم باقی خواهد ماند
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 دام و طیور تولیدات

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  3333اختصاص تنها چهار میلیارد تومان از بودجه اختصاص تنها چهار میلیارد تومان از بودجه / / هزار رأس دام عشایر به بازار در ایام محرمهزار رأس دام عشایر به بازار در ایام محرم  1313ورود ماهانه ورود ماهانه 

  میلیاردی آبرسانی سیار در فصل قشالقمیلیاردی آبرسانی سیار در فصل قشالق

 .شویم های پرواری نزدیک می شود که به مرور در ایام محرم به پیک تولید دام دام عشایری وارد بازار میهزار رأس  ١١ماهانه 

های پرواری نزدیک  شود که به مرور در ایام محرم به پیک تولید دام هزار رأس دام عشایری وارد بازار می 13ماهانه 

 .شویم می

هزار رأس دام عشایر به بازار  ١١تا  ٤١ماهانه : با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتوگو  مقام سازمان امور عشایر امروز در گفت قائم

 .ای وجود ندارد رسد و وقفه مصرف می

دلیل اشکال از  اگر در روزهای اخیر و همزمان با ایام محرم و صفر قیمت گوشت گوسفندی افزایش داشته، به: میرولی صفرزاده افزود

 .است و ربطی به ورود دام ندارد سیستم نظارتی و کنترلی

هزار تومان افزایش داشته که در  قیمت گوشت دام عشایری در مقایسه با اسفندماه سال گذشته تنها یک: وی خاطرنشان کرد

 .مقاسیه با تورم، باال نیست

 .افزاید گوشت قرمز می هزار تن به تولید ٠٠ها در طرح زنجیره تولید طی سال جاری  با پرواربندی دام: صفرزاده ادامه داد

هزار تن برسد، در حالی که سال گذشته  ٠١٨شود که میزان کل تولید گوشت قرمز دام عشایر به  بینی می پیش: وی تصریح کرد

 .هزار تن تولید وجود داشت ٠١٠تنها 

 میلیون رأس دام عشایر نیازمند اعتبارات آبرسانی سیار 93هزار خانوار و  933

در حالی که هنوز اعتبارات ملی تخصیص نیافته و : مور عشایر درباره اعتبارات مورد نیاز جامعه عشایری یادآور شدمقام سازمان ا قائم

 .کوچ عشایر به قشالق در حال انجام بوده، نیازمند اعتبارات برای آبرسانی سیار در برخی مناطق هستیم

مان اعتبار هستیم، در حالی که در سال جاری تنها چهار میلیارد میلیارد تو ١١برای آبرسانی سیار نیازمند : صفرزاده تأکید کرد

 .میلیون تومان سهمیه دریافت کردند ١١١تا  ١١تومان تخصیص یافته و پس از تقسیم استانی، هر استان 

تند که اگر میلیون رأس دام آنها نیازمند آب در مناطق قشالقی هس ٠١هزار خانوار عشایر و  ٠١١حدود : وی در پایان اظهار داشت

 ./ها در جامعه دامی فوق و کاهش میزان تولید را خواهیم داشت ای چون بروز انواع بیماری تخصیص نداشته باشیم، مشکالت ثانویه
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  کنندگان دام ایران تشکیل شدکنندگان دام ایران تشکیل شد  شورای تأمینشورای تأمین

 .دهد وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل شورایی خبر داد که برای مبارزه با گران شدن گوشت قرمز، اقدامات اساسی انجام می

 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  -فخر  وحید زندی

. ها به راه انداخته است ویژه دام سبک، در پایتخت سر و صدای بسیاری در رسانه قرمز بهچند وقتی است که افزایش قیمت گوشت 

ها دلیلی ندارد، جز افزایش  از یک طرف، اتحادیه گوشت گوسفند، بر کمبود دام زنده پافشاری کرده و اعتقاد دارد این باال رفتن نرخ

ازمان حمایت نیز بر این امر صحه گذاشته و این موضوع را تأیید حتی س. صادرات دام از کشور و کمبود عرضه در میادین مختلف

کند، اما از سویی دیگر، وزارت جهادکشاورزی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تمام ادعاهای مطرح شده را رد کرده و معتقدند  می

دهنده و حتی  بیشتر واحدهای پرورش تنها میزان صادرات به قدری نیست که بتواند بر قیمت داخلی تأثیرگذار باشد، بلکه که نه

در نتیجه فاصله نسبتاً زیادی بین سه ضلع . عشایر نیز با مقوله انباشتگی، دست و پنجه نرم کرده و همچنین با آن درگیر هستند

 .کنند کننده، تولیدکننده و بازار ایجاد شده است که باز هم نقش نخست آن را دالالن بازی می مثلث مصرف

ها عرضه  صورت مستقیم به کشتارگاه اندرکاران صنعت، وارد عمل شده و قصد دارند دام را به برای حل این معضل، دستبنابراین 

به همت و تالش بخش خصوصی تشکیل شد که اتفاقاً رئیس  "کنندگان دام ایران شورای تأمین"به همین منظور، امروز . کنند

 .تأیید کرد اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی نیز آن را

اکنون جو منفی علیه : کنندگان خالء موجود در بازار، به ایانا خاطرنشان کرد محمدرضا مالصالحی با انتقاد شدید از سوءاستفاده

خواهند  شود که سیاست می این مساله توسط کشانی کنترل می. دهد گوشت قرمز ایجاد شده که قیمت آن را روز به روز افزایش می

 .یمت را به هر نحوی که شده دنبال کنندسیاست افزایش ق

هایی  این در حالی است که دالالن و واسطه: شود، افزود وی با اشاره به اینکه دام زنده با قیمت بسیار پایین از دامدار خریداری می

 .نندز که تعدادشان کم نیست، با باال بردن نرخ دام زنده و تحویل آن به کشتارگاه، بیشترین سود را به جیب می

هزار  ٠١١اند، در حالی که میزان صادرات شش ماه ابتدای امسال تنها  به گفته مالصالحی، چنین کسانی، صادرات را هدف گرفته

 .هزار تن از این محصول وارد کشور شده است ١١شود، اما به موازات آن، حدود  هزار تن می ٠١رأس بود که حدود 

منظور توزیع دام  کنندگان دام ایران، به شورای تأمین: ان دام زنده، به ایانا گفتدر همین راستا رئیس مجمع ملی صادرکنندگ

 .صورت رسمی کار خود را آغاز کرد صورت مستقیم در بازار، وارد عمل شده و از امروز به به

کل کشور را تأمین درصد گوشت  ٤١های دروغین را حذف کرده و تا  تواند دالالن و واسطه به گفته منصور پوریان، این شورا می

 .هزار تولیدکننده در ارتباط هستند و قادرند دام مورد نیاز را تهیه کنند ٠١تا  ٠١کند؛ زیرا هر کدام از اعضای شورا، حداقل با 

دار از تولیدکننده خریداری  صورت چکی و مدت اکنون دالالنی هستند که بدون هزینه حتی یک ریال، دام را به  هم: وی اظهار داشت

 .دهند ده و پس از کسب سود هنگفت، مقدار ناچیزی به فروشنده میکر

های  ها از این صنعت کوتاه شود و هم جوسازی رود با تشکیل چنین شورایی، هم دست واسطه امید می: پوریان تأکید کرد

 ./های توزیع مانند اتحادیه گوشت گوسفندی از بین برود غیرمنطقی برخی تشکل
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۹۱: تاریخ

  مشکلی برای تامین مرغ و گوشت در ماه محرم نداریممشکلی برای تامین مرغ و گوشت در ماه محرم نداریم

 .را در ایام محرم داردشرکت پشتیبانی امور دام آمادگی عرضه گوشت منجمد :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسن رکنی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

افزایش تقاضا در ایامی همچون عید قربان و : الیل گرانی گوشت قرمز و مرغ اظهار داشتبا اشاره به د باشگاه خبرنگاران جوان،

 .بازار محصوالت پروتئینی را با نوسانات قیمتی همراه می کند محرم 

یر با وجود آنکه در دو ماه اخ: وی با بیان اینکه در دو سال اخیر قیمت گوشت مرغ در پایین ترین سطح ممکن بوده است، بیان کرد

قیمت ها روند نزولی به خود گرفت که ادامه این روند  گوشت مرغ با نوسانات جزئی قیمت مواجه شد، مجددا در دو هفته اخیر 

 .زنگ خطری برای مرغداران است

معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از نوسانات 

و ورود به این امر  عرضه گوشت گرم براساس تقاضا طبق روال معمول انجام : ت در ایام محرم چه برنامه ای دارد، عنوان کردقیم

 .شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی عرضه گوشت منجمد را در ایام محرم دارد: وی تصریح کرد.ضرورتی ندارد

 مثبت شدن ترتز تجاری دام وطیور

هزارتن مرغ به بازارهای هدف صادر  ٨١در پنج ماهه نخست سال جاری : زان صادرات مرغ اشاره کرد و افزودرکنی در ادامه به می

 .شد که با این اقدام مسئله تراز تجاری در بخش دام و طیور مثبت شد

 ٠١١و طیور میلیارد تومان و برای صادرات بخش دام  ٠١١از دولت در خواست کردیم تا برای صادرات محصوالت لبنی :وی گفت

میلیارد تومان مشوق در نظر گرفته شود که برای بخش لبنی این درخواست تصویب اما تا کنون مشوق بخش دام و طیور تصویب 

 .نشده است
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 تولیدات دام و طیور

 ایرنا ۷۷7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  درصد پروتئین کشور را تولید می کنند درصد پروتئین کشور را تولید می کنند   1515عشایر عشایر 

  .درصد پروتئین مصرفی کشور را تولید می کنند ٠١عشایر : رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت -ایرنا -ارومیه

دجه بندی عملیاتی عشایر که در جهاد کشاورزی آذربایجان به گزارش ایرنا، کرمعلی قندالی شامگاه شنبه در آغاز دوره آموزش بو

هزار تن افزایش داده  ٠١١هزار تن به  ٠١١عشایر در سه سال گذشته تولید گوشت گوسفندی خود را از : غربی برگزار شد، افزود

درصد از  ١١ری حدود جمعیت عشای: وی با بیان اینکه عشایر حدود هشت درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اظهار کرد.اند

 .دام سبک ایران را در اختیار دارد

 .درصدد هستیم طرح های جامع ارتقای سواد و بهبود شاخص های بهداشت و درمان عشایر را اجرا کنیم: وی اعالم کرد

ور را به خوبی هزار نقطه کش ٠١عشایر غیور امنیت : قندالی با اشاره به رشادت های عشایر در محافظت از امنیت کشور بیان کرد

هزار خانوار عشایری است که این عشایر با داشتن یک میلیون و  ٠١به گزارش ایرنا، آذربایجان غربی دارای بیش از .تامین می کنند

هزار تن شیر، سه هزار تن پشم  ١١هزار تن گوشت قرمز،  ٠١درصد فرآورده دامی استان از جمله  ٠١هزار واحد دامی، ساالنه  ٤١١

 .دار متنابهی کشک و روغن را تولید و به بازار مصرف عرضه می کنندو مو و مق
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا - ۷۹۳۱شهریور  ۷۱: تاریخ

  کشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدندکشاورزان و مدیران پا به رکاب تولید شدند/ / 1515  --  1515آغاز کشت پاییزه سال زراعی آغاز کشت پاییزه سال زراعی 

 .خورد صورت هماهنگ در سراسر کشور با برگزاری همایشی کلید می شهریورماه به ٠١از شنبه  ١١ - ١٠سال زارعی جدید 

صورت هماهنگ در سراسر کشور با برگزاری همایشی کلید  شهریورماه به 13از شنبه  15 - 15سال زارعی جدید 

 .خورد می

های جهاد کشاورزی،  گزارش خبرنگار ایانا، آغاز کشت پاییزه، امسال با گردهم آمدن کلیه معاونان، مدیران، رؤسای سازمانبه 

 .کند در سالن حجاب تهران آغاز به کار می... ها و کننده نهاده های تأمین ها و مؤسسه شرکت

لس شورای اسالمی همچون عباس رجائی میهمان این محمد شاعری، رئیس جدید کمیسیون کشاورزی مج شود علی بینی می پیش

شوند که در این  ترین محصوالت کشت پاییزه محسوب می های روغنی و حبوبات از مهم همایش بزرگ باشد؛ اما گندم، جو، دانه

 .شده برای هر استان ارائه و ابالغ رسمی شود های از پیش تعیین همایش قرار است برنامه

شود که با توجه به افزایش سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا برآورد  محصوالت استراتژیک محسوب میترین  گندم یکی از مهم

هزار  ٠٠١هزار هکتار آبی و سه میلیون و  ١١هزار هکتار از اراضی کشور را دربر بگیرد که دو میلیون و  ٤١١شود پنج میلیون و  می

هزار تنی این محصول استراتژیک خودکفایی در تولید را برای  ١١١میلیون و  ٠٠بینی خرید  پیش.هکتار آن دیم خواهد بود

های روغنی و چغندرقند اختصاص  شود که بخشی از سطح زیر کشت گندم قرار است به دانه بینی می پیش.بار رقم خواهد زد دومین

 .یابد و در مقابل افزایش عملکرد در واحد سطح باال رود تا از میزان تولید کاسته نشود

 هزار هکتار از اراضی کشور 133های روغنی در  ینی کشت دانهب پیش

های وزارت جهاد کشاورزی دیده شده که در این راستا قرار است با توسعه کشت  محصول استراتژیک در برنامه ٠١خوداتکایی 

شود در  بینی می که پیش ای گونه درصدی روغن کاهش یابد؛ به ١١های مستعد بخشی از واردات  های روغنی در مناطق و استان دانه

نوع بذر کلزا برای مناطق  ٨٤های روغنی اختصاص یابد که در این راستا  هزار هکتار از اراضی کشور به دانه ٠١١کشت پاییزه جدید 

 .نیز بهره برده خواهد شد... مختلف تدارک شده و از بذور مناسب و پرمحصول سویا، آفتابگردان روغنی و

هزار تنی شکر در  ١١١رو خواهد بود، زیرا رکورد یک میلیون و  راعی جدید با افزایش سطح در پاییز روبهچغندرقند نیز در سال ز

هزار هکتار چغندرقند کشت  ٠٤استان جدید در سطحی معادل  ٠٠سال جاری شکسته شد و قرار است در کشت پاییزه امسال 

خوداتکایی شکر که در حال حاضر با احتساب شکر چغندرقندی هزار هکتار برسد تا ضریب  ٠١سطح کشت به  ٠٨١٨کنند و تا افق 

 .درصد است، ارتقاء یابد ٠١و نیشکری 

 افزایش تولید جو در سال زراعی جدید

هزار  ٠١١هزار تن تولید شد که در مقایسه با سال قبل که سه میلیون و  ٤١١محصول جو که در سال جاری بیش از سه میلیون و 

هزار هکتار کشت  ٠١١رو شد و در سال زراعی جدید قرار است در سطحی معادل یک میلیون و  یش روبهدرصد افزا ٠١تن بود با 

 .شده و رکورد تولید سال قبل را بشکند

هزار  ٤٠١یابد، در حالی که سطح زیر کشت تقریباً ثابت و در حد  و در بخش حبوبات نیز سال به سال میزان تولید افزایش می

هزار تن  ٤١١نخود و عدس که دو محصول دیم هستند، در سال زراعی جدید برنامه برای تولید دوهزار و  با تکیه بر.هکتار است

 .هزار تن عدس تولید شد ٤٤هزار تن نخود و  ٠٤٠بینی شده است، در حالی که در سال جاری  هزار تن عدس پیش ١١نخود و 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

هزار تن تولید انجام شد و در  ٠١١که بیش از برنامه و حدود  هزار تن بود ٠١١تولید کلی حبوبات در سال جاری مطابق برنامه 

طور  شهریور با وجود آنکه برنج جزو محصوالت پاییزه نیست، به ٠١در گردهمایی روز شنبه .سال آینده رو به افزایش خواهد بود

عاون زراعت جهاد کشاورزی های این بخش توسط م شود و برنامه های مالی تأکید می قطع بر محدود کردن کشت تنها در استان

 ./همچنین افزایش کشت برخی محصوالت همچون ارزن و سورگوم در کشت پاییزه مدنظر است.شود ایراد می
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 زراعیتولیدات 

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۷ : تاریخ

  هزار هکتاری سطح کشت چغندر قند به خاطر کمبود کارخانه قندهزار هکتاری سطح کشت چغندر قند به خاطر کمبود کارخانه قند  5353کاهش کاهش 
هزار هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در  ١١به خاطر نبود کارخانه قند در خوزستان، مجبور شدیم : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

  .این استان را کاهش دهیم

، محمود حجتی در نشست ستاد توسعه گیاهان پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دارویی که امروز با حضور معاونان وزیر و مدیران ارشد این وزارت،سایر دستگاه های مرتبط و بخش خصوصی برگزار شد، با بیان این 

تولید گیاهان دارویی : ای منابع طبیعی است، تصریح کرده که تولید گیاهان دارویی مناسب ترین شیوه بهره برداری از عرصه

 .درآمدزایی بیشتری از چرای دام برای بهره برداران دارد و از نظر زیست محیطی در حفظ پوشش گیاهی مراتع موثر است

تولید : است، گفت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ایران از جمله کشورهای برتر در زمینه تنوع گیاهان دارویی در جهان

 .گیاهان دارویی از هر نظر با اقلیم ایران سازگار است و با کمترین تخصیص منابع، امکان ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد

به منظور پایداری تولید،اشتغال و درآمدزایی بیشتر باید زنجیره تولید تا بازار گیاهان دارویی در کشور : حجتی خاطرنشان کرد

میلیون نفری کشور و همچنین اقبال بازارهای جهانی به گیاهان دارویی را از جمله  ٤١وزیر جهاد کشاورزی بازار .تشکیل شود

گیاهان دارویی باید به شکل فرآوری شده مطابق با استانداردهای روز دنیا : ظرفیت های توسعه تولید این گیاهان عنوان و تاکید کرد

 .و خارجی عرضه شود تولید و فرآوری و در بازارهای داخلی

هزار نفر از نمایشگاه گیاهان دارویی تهران نشان دهنده اقبال مردم و بازار مناسب برای توسعه  ٤١١وی با اشاره به این که بازدید 

ن بازار سرمایه گرانبهایی است که همه کشورها به دنبال آن می گردند و با تکیه بر آ: تولید گیاهان دارویی است، خاطرنشان ساخت

 .روز به روز توسعه می یابند و ما باید از تولید و بازار داخلی در مقابل تاخت و تاز کاالهای خارجی صیانت کنیم

تولید و صنعت : وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که نظام تولید گیاهان دارویی شبیه نظام تولید گیاهان صنعتی است، تصریح کرد

 .نظیر چغندرقند و پنبه باید به موازات هم توسعه یابدگیاهان دارویی همچون گیاهان صنعتی 

هزار هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در این استان را  ١١به خاطر نبود کارخانه قند در خوزستان،مجبور شدیم : وی اضافه کرد

: ه مدیران تاکید کردمهندس حجتی با اشاره به ظرفیت تولید آفت کش ها و داروهای دامی از گیاهان دارویی خطاب ب.کاهش دهیم

نشست های بررسی ظرفیت ها و توانمندی های توسعه تولید تا بازار گیاهان دارویی باید با حضور حوزه های پژوهشی و اجرایی اعم 

از دانشگاهیان،صاحب نظران،بخش های دولتی و خصوصی و سازمان های مرتبط در داخل و بیرون بخش کشاورزی به طور مرتب 

 .تشکیل شود
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 زراعیتولیدات 

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : اریخت

این این نکاشتن محصوالت تراریخته، مهمتر از مصرف نکردن نکاشتن محصوالت تراریخته، مهمتر از مصرف نکردن / / برای ایجاد ناباروریبرای ایجاد ناباروری    تراریخته خطری بالقوهتراریخته خطری بالقوه

  محصوالتمحصوالت
ای به رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس  نفر از استادان پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی کشورمان در نامه ١١١بیش از  

نفر از استادان،  ١١١؛ بیش از خبرگزاری فارسبه گزارش  .شورای اسالمی خواستار توقف استفاده از محصوالت تراریخته شدند

ای به کمیسیون تلفیق مجلس، خواستار توقف واردات و تولید محصوالت  پزشکان و دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نامه

 .تراریخته و جایگزینی محصوالت ارگانیک و پاک به جای آنها شدند

 :متن این نامه بدین شرح است

 بسمه تعالی

 تلفیق مجلس شورای اسالمیریاست و اعضای محترم کمیسیون 

 با اهدای سالم

در الیحه برنامه ششم، به این وسیله نگرانی جمعی از ( تراریخته)با توجه به درج بند مربوط به محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 

 .رسد میاین محصوالت به اطالع شما « سازی بدون ارزیابی کافی تجاری»استادان، پزشکان و دانشجویان پزشکی کشور در خصوص 

ای که بین متخصصان بیوتکنولوژی در مراکز  البته این نگرانیهای جدی منحصر به جمع نگارنده نیست؛ چنان که در مطالعه

درصد از متخصصان نسبت به تولید گیاهان تراریخته نگرشی مثبت یا نسبتاً مثبت  ١/٨٨دانشگاهی استان تهران انجام شد، تنها 

 (٠. )به مصرف محصوالت دستکاری شده ژنتیکی نداشته اند  منفی و یا نسبتا منفی بوده و تمایلی داشتند و سایرین دارای نگرشی

 .شوند بندی می نگرانیهای مربوط به محصوالت تراریخته در سه حوزه شرعی، علمی و امنیتی طبقه

 نگرانیها در حوزه شرعی ** 

اند و در  این محصوالت ابراز کرده« سازی تجاری»ود را درباره مقدم بر دالیل علمی و امنیتی، مراجع معظم تقلید نظر صریح خ

توان به خصوص به آراء آیات عظام  در این میان می. دانند صورت عدم احراز قطعی سالمت، استفاده از این محصوالت را جایز نمی

 (١ .٠. )علوی گرگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی و وحید خراسانی اشاره کرد

 نگرانیها در حوزه علمی **

، مطالعات (٨)کند  روزه ـ سالمت محصوالت تراریخته را عموماً تأیید می ١١مدت پژوهشگران ـ مانند مطالعات  گرچه مطالعات کوتاه

به ( ١. )کند ح میناپذیر محصوالت تراریخته را مطر ـ مانند مطالعات دو ساله ـ احتمال ایجاد آثار زیانبار فراوان و جبران تر  بلندمدت

گفته بسیاری از پژوهشگران تراز اول کشور و جهان، مطالعه کافی در این زمینه وجود ندارد و این موضوع بررسی های بیشتر و 

 (٠) .نماید انجام مطالعات بلندمدت تر را ضروری می

 :نگرانیهای علمی در این مقوله عبارتند از

 :به هم ریختن تعادل زیست محیطی

یکباره و دفعی نظم در یک زیست بوم ـ که طی میلیونها سال به تعادل رسیده ـ برای موجودات زنده آن محیط،  برهم زدن

 .مخاطرات جدی در پی خواهد داشت، که نهایتا می تواند سبب اخالل در زندگی انسان شود

http://www.farsnews.com/
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کنند به  وداتی را که از آن علف تغذیه میتواند زندگی زنجیره موج برای مثال از بین رفتن دفعی علفهای هرز در یک زیست بوم می

هایی که از  وجود آمده و نسل گونه ای از پروانه مخاطره اندازد؛ همین مشکل در آمریکا در اثر کاشت نوعی سویا و ذرت تراریخته به

 (٤. ٠. )کنند به خطر افتاده است گیاه استبرق تغذیه می

این علف ها نیز نسبت به آفت مقاوم . ه علف های هرز مجاور گیاهان تراریختهخطر دیگر این است که با انتقال ژن های مقاوم، ب

 (٠١. ١. )تبدیل شوند« ابرعلف هرز»شده و به 

های بومی، احتمال انتقال ژن تراریخته و ایجاد آثار سوء بر روی گنجینه  همچنین در صورت آمیختگی بذرهای تراریخته با گونه

 .دذخایر ژنتیکی کشور نیز وجود دار

زده در محیط  های بیشتر و ارزیابی، قبل از تغییرات شتاب این مثالها پیچیده بودن عوامل مؤثر بر یک زیست بوم و لزوم بررسی

زایی  تولید پروتئینهای جدید در اثر ژنهای جدید وارد شده به محصول زراعی، ممکن است باعث حساسیت.شود زیست را یادآور می

توان و  زا یا سمی گیاه را افزایش دهد؛ این احتمال را می متابولیکی در گیاهان، میزان ترکیبات حساسیت شده و یا با القای تغییرات

 (٠٨-٠٠. )های آزمایشگاهی ارزیابی کرد باید با تحقیقات بیشتر و انجام آزمایشات دقیق بر روی نمونه

ای  توانند خطر بالقوه می« اندومتریوز»ریز بدن و ایجاد  دروندهد محصوالت تراریخته با تأثیر بر غدد  مطالعات معتبر علمی نشان می

 (٠١. )برای ایجاد ناباروری در دراز مدت به شمار بروند

المللی آثار مضر میکروسکوپی و مولکولی روی بافتها و اعضای مختلف بدن در اثر مصرف برخی  در برخی مقاالت معتبر بین

 (٠٠. )باید با ارزیابی دقیق این احتمال را ارزیابی نمود محصوالت تراریخته گزارش شده است؛ باز هم

به عنوان نمونه در بررسی مدلهای حیوانی، طی ( ٠٠. )این محصوالت ممکن است در درازمدت خطرات جبران ناپذیری داشته باشند

ها، « رت»تر  و سریع های مصرف کننده ذرت تراریخته انجام شد، مرگ و میر بیشتر« رت»آزمایشاتی که به مدت دو سال روی 

آسیب به غده هیپوفیز، احتقان و نکروز کبد و مشکالت کلیه  (تقریباً در تمام موارد)های ماده  همچنین ایجاد سرطان پستان در رت

این مقاله مدتی پس از چاپ، رد شد اما دوباره پس از چند سال منتشر شد که این موضوع بر مبهم بودن جریان تولید . مشاهده شد

 (٠٤. ١. )ریخته در جهان و لزوم ارزیابی بیشتر این محصوالت صحه می گذاردترا

بر اساس ( ٠١. )دهد برخی پژوهشها ارتباط مستقیم بین مصرف محصوالت تراریخته و بیماریهای خاص مانند اوتیسم را نشان می

زرعه برای از بین بردن علف های هرز، هنگام مصرف در م–که برخی محصوالت تراریخته به آن مقاوم اند -پژوهش ها گلیفوسیت 

 (٠١-٠١. )در گیاهان تراریخته تجمع پیدا میکند و عامل ایجاد بیماری های متعددی می باشد

باید نسبت به توقف و انجام ارزیابیهای بومی تا « دفع ضرر احتمالی»دهد بنابر قاعده عقلی  همه این شواهد و دالیل نشان می

 .ن محصوالت اقدام کنیمحصول اطمینان از سالمت ای

 نگرانیها در حوزه امنیتی ** 

کشور نیز برچسب  ٠٨اند و  کشور پیشرفته جهان، و ازجمله رژیم صهیونیستی کشت محصوالت تراریخته را کامالً ممنوع کرده ١١

م با مالحظاتی کشت این و آن ه« کشور ٠٤تنها »سال گذشته  ٨١آمیز طی  زنی را اجباری نموده اند بر اثر اعمال اقدامات احتیاط

گذاری  البته برخی از این کشورها، واردات و مصرف این محصوالت را تحت قوانین سختگیرانه برچسب. دهند محصوالت را انجام می

کامالً ممنوع است، اما نکته % ٠ای که در این کشورها نیز عموماً واردات محصوالت با تراریختگی باالی  گونه به. اند آزاد کرده

. اند ممنوعیتهای سختی درنظر گرفته« کشت محصوالت دستکاری شده ژنتیکی»نجاست که حتی کشورهای واردکننده نیز برای ای

بنابراین گرچه واردات این . زدن زیست بومهای کشور است هم دلیل تأثیرات عمیق کشت این محصوالت در به به« ممنوعیت کشت»
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دم در پی دارد، اما کشت این محصوالت، باید در اولویت تحریم و ممنوعیت قرار محصوالت در درازمدت خطراتی برای سالمت مر

سال است که به دلیل آثار و مخاطرات ناشناخته محصوالت  ٠١در ایران نیز سازمان حفاظت از محیط زیست به مدت (٠٨. )گیرد

 .کند تراریخته با آن مقابله می

 :تهتجربه ی شکست کشور پاکستان در کشت پنبه تراریخ

بینی ها نه تنها میزان تولید پنبه افزایش نیافت، بلکه به دو سوم میزان  در پاکستان با کشت ده ساله این محصول برخالف پیش

. همچنین کشت این محصوالت باعث برهم خوردن شرایط زیست محیطی و تغییر نوع آفت پنبه در این کشور شد. اولیه رسید

(٠١) 

 :های بذر محصوالت تراریخته گونه عقیم و یکبار مصرف بودن برخی

صورت گیرد؛ « آزمایشگاه و خطوط تولید سازندگان»باید توسط  «خودزایش طبیعی»جای  به صورتی که ساخت مجدد آنها به

همین دلیل کشاورزی کشور، از سال اول کشت، به  به. فناوری تولید این محصوالت نیز عمدتاً در اختیار صهیونیستهاست

. ن بذرها وابسته خواهد شد و طبیعتاً در اثر این وابستگی، امنیت غذایی و امنیت ملی کشور به مخاطره خواهد افتادتولیدکننده ای

(٠٠ ,٠٨) 

بنیاد »و « مونسانتو»بدسابقه و شناخته شده بودن شرکتهای اصلی محصوالت تراریخته در جهان از جمله شرکت یهودی آمریکایی 

 (٠٠)« راکفلر

فناوری کشور بسیار نگران  ساز عرصه زیست المللی منتسب به صهیونیستها در برخی مراکز تصمیم ذ جریانهای بینانتشار اسناد نفو

در کمال تعجب افرادی که قصد تولید و : گوید می -وزیر اسبق جهادکشاورزی -کننده است؛ چنان که محمدرضا اسکندری 

اند و خودشان نیز عضو کمیته  بنیان تأسیس کرده ی کشور، شرکت دانشسازی محصوالت تراریخته را دارند، با بودجه پژوهش انبوه

بینیم که در کمیته صدور  اما هیچ فردی از مخالفان تراریخته را نمی. اند نظارت بر تراریخته و مجوز واردات محصوالت تراریخته

 (٠١. )مجوز واردات حضور داشته باشد

 Normanنورمن بورالگ»المللی ـ  ان به سه صهیونیست شناخته شده بینطالی کشاورزی ایر( از سه مدال)اعطای سه مدال 

Ernest Borlaug-»  گوریو خوش»و به ٠٤در سالGurev Khush-»  ون مونتاگو»و به  ٠١در سالMarc Van 

Montagu-»  (٠٠. )ـ دلیل دیگری بر مشکوک بودن جریان تراریخته در ایران است ١٨در سال 

بر بند مربوط به محصوالت تراریخته در اسناد الیحه برنامه ششم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس  وارد ساختن انتقادات جدی

شورای اسالمی و بیان مورد تایید نبودن ایمنی این محصوالت درمورد محیط زیست و سالمت انسان از نظر متخصصان دنیا و کشور 

. ی محصوالت تراریخته در کشور نگرانی ها را تشدید کرده است دار بودن قوانین و مقررات حوزه و همچنین اجرایی نشدن و مشکل

(٠٤) 

سازی یک  برای عقیم»و « سالح»عنوان  احساس خطر دکتر محمد جواد ظریف و بیان احتمال استفاده از محصوالت تراریخته به

نوشته شد، نیز حائز اهمیت ای به رییس جمهور وقت،  طی نامه ٠٤که در سال « تغییر حاالت روحی و روانی یک نسل»یا « نسل

 (٠١. )است

تنها  دکتر مهناز مظاهری استاد تمام بیوتکنولوژی و معاون پژوهشی سازمان محیط زیست نیز اظهاراتی داشته اند مبنی بر اینکه نه 

تربیت نشده ها صورت نگرفته، بلکه اصوالً هیچ متخصص ارزیاب خطری در این بخش  در کشور هیچ ارزیابی خطر در مورد تراریخته

 (١١. )اند این ارزیابی خطرات احتمالی را انجام داده« خوداظهاری بدون شاخص»صورت   نفعان به و خود ذی
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فناوری، که سمت پرزیدنت فدراسیون بیوتکنولوژی آسیا و  محمدعلی ملبوبی، معاون پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

ری را دارد نیز بر عدم شناخت تأثیرات بلند مدت این محصوالت بر سالمتی و فناو ریاست کار گروه کشاورزی ستاد توسعه زیست

 (١٠. )محیط زیست تأکید دارد

با توجه به اینکه برخی پژوهشگران داخلی، ابداعات ثبت شده کمپانیهای جهانی را بدون کسب اجازه از صاحب اختراع، در تولید 

بدون کسب اجازه )سازی این محصوالت  یران به سازمان تجارت جهانی، تجاریاند، در صورت پیوستن ا کار گرفته این محصوالت به

المللی و تحمیل میلیاردها دالر هزینه به کشور، به نفع کمپانیهای  در آینده نزدیک سبب محکومیت بین( رسمی از صاحب اختراع

 (٠٨. )خارجی خواهد شد

گذاشتن بر مصوبه دقیق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی  رسد دالیل کافی برای تأکید و صحه با این اوصاف به نظر می

 .در ممنوعیت واردات و کشت محصوالت تراریخته و تاکید بر تحقیقات توسعه ای وجود داشته باشد

ما جمعی از اساتید، پزشکان و دانشجویان پزشکی کشور درخواست داریم که جهت حفظ سالمت و امنیت ملت ایران و حفظ 

میهن عزیزمان، واردات، تولید و مصرف محصوالت تراریخته طی پنج سال آینده ممنوع اعالم شود تا در طی این محیط زیست 

فرصت ضمن حمایت از تحقیقات و بررسی های علمی و کارشناسی و ارزیابی در حوزه های مختلف این محصوالت در انتهای این 

المت مردم و حفاظت از منابع و ذخایر ژنتیکی کشور اتخاذ گردد و فرصت تصمیم مناسب جهت حفظ امنیت ملی، امنیت غذایی، س
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 چای
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  93339333اختصاص تسهیالت برای اختصاص تسهیالت برای / / میلیارد تومان از مطالباتمیلیارد تومان از مطالبات  995995هزار تن برگ سبز چای و پرداخت هزار تن برگ سبز چای و پرداخت   918918خرید خرید 

  های چایهای چای  هکتار آبیاری تحت فشار در باغهکتار آبیاری تحت فشار در باغ

های چای و نوسازی  زراعی باغ میلیارد تومان تسهیالت برای عملیات به ١١از نیمه دوم مهرماه  های چای، سازی باغ در راستای جوان

 .های چای آماده اعطا است کارخانه

های  زراعی باغ میلیارد تومان تسهیالت برای عملیات به 33های چای، از نیمه دوم مهرماه  سازی باغ در راستای جوان

 .اده اعطا استهای چای آم چای و نوسازی کارخانه

ور چای در کشور، پرداخت  در راستای تولید بهره: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

 .زراعی و مکانیزاسیون در دستور کار است تسهیالت به

( بر و کمربر هرس کف)زراعی  ت و برای طرح بهمیلیارد تومان در حساب سازمان چای کشور موجود اس ١١: محمدولی روزبهان افزود

 .ها قابل اعطا است برداران چایکار و کارخانه به بهره

ای که  گونه های چای پرداخت شد؛ به بر و کمربر باغ میلیارد تومان برای هرس کف ٠٠حدود  ٠١١١در سال : وی خاطرنشان کرد

 .لیون تومان برای هرس کمربر اختصاص یافتمی ٠.١بر و  پنج میلیون تومان در هر هکتار برای هرس کف

توانند با مراجعه به ادارات چای  پرداخت این تسهیالت از نیمه دوم مهرماه قابل تخصیص است و چایکاران می: روزبهان ادامه داد

و با ارائه سفته  صورت چرخشی توانند با ضمانت همدیگر به چایکاران می: وی تصریح کرد.ها، درخواست خود را ارائه کنند شهرستان

بر، مبلغ شش  امسال به ازای هر هکتار هرس کف: رئیس سازمان چای کشور یادآور شد.زراعی اقدام کنند نسبت به دریافت وام به

شود که با دو سال تنفس و بدون بهره برای چایکاران و  میلیون تومان و برای هرس کمربر سه میلیون تومان تسهیالت پرداخت می

دلیل قدمت، تولید مناسبی ندارد،  های چای به روزبهان با اعالم اینکه بیشتر بوته.ها خواهد بود صدی برای کارخانهبهره چهار در

 .ها شده و بر کیفیت و کمیت تولید اثر خواهد گذاشت سازی باغ های چای باعث جوان هرس بوته: تأکید کرد

توانند از این  کنی می خشک های جدید چای ریداری دستگاهسازی مصرف سوخت و خ ها برای بهینه کارخانه: وی اظهار داشت

 .تسهیالت استفاده کنند

 های چای هکتار از باغ 8333زراعی در  انجام عملیات به

زراعی  حدود چهارهزار هکتار عملیات به ٠١١٨و  ٠١١١در سال : های چای گفت زراعی باغ رئیس سازمان چای کشور درباره سطح به

 .هزار هکتار خواهد رسید ام شد و امسال نیز با اضافه شدن چهارهزار هکتار دیگر، مجموع عملیات فوق به هشتهای چای انج در باغ

 .هزار هکتار آن فعال است ٠١هزار هکتار باغ چای در کشور وجود دارد که  ٠١در حال حاضر : روزبهان همچنین افزود

توانند از تسهیالت فوق برای ورود به عرصه تولید  اند نیز می رها کردههای چای خود را  بردارانی که باغ بهره: وی خاطرنشان کرد

 .استفاده کنند

 هکتاری آبیاری تحت فشار تا پنج سال آینده 5333بینی سطح  پیش

استفاده از : های چای کشور ادامه داد رئیس سازمان چای کشور درباره اختصاص تسهیالت برای افزایش آبیاری تحت فشار در باغ

 .درصدی کمی و کیفی چای را فراهم کند ١١تا  ٨١های آبیاری تحت فشار خواهد توانست موجبات افزایش  روش
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درصد مابقی آورده کشاورز است و  ٠١ای از سوی دولت و  صورت یارانه درصد از تسهیالت فوق به ٤١: روزبهان تصریح کرد

ها به بانک کشاورزی  را از طریق مراکز جهاد کشاورزی شهرستان توانند درخواست خود کشاورزان برای دریافت این تسهیالت می

برند، تا پایان سال جاری به  های آبیاری تحت فشار بهره می های چایی که در حال حاضر از روش سطح باغ: وی یادآور شد.ارائه دهند

 .تقاء خواهد یافتهزار هکتار ار هزار هکتار خواهد رسید و طی پنج سال آینده این طرح به پنج بیش از یک

 .با استقبال کشاورزان از تسهیالت فوق، شاهد افزایش کمی و کیفی تولید باشیم: روزبهان تأکید کرد

 درصد از مطالبات چایکاران 63پرداخت 

برداران خریداری شده که دارای ارزشی معادل  هزار تن برگ سبز چای از بهره ٠٠٤تاکنون : رئیس سازمان چای کشور اظهار داشت

 .درصدی برخوردار است ٠٠میلیارد تومان بوده و در مقایسه با سال قبل از افزایش  ٠٠٠

 .میلیارد تومان رسیده است ٠٨١های پنج میلیارد تومانی هفتگی میزان پرداخت مطالبات به  با پرداخت: وی همچنین گفت

 ./شود زودی پرداخت می ه و مابقی بهدرصد بهای برگ سبز چای پرداخت شد ٠١تاکنون حدود : روزبهان در پایان افزود

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٠D/%٤%%AE 
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 خرما 
 آیانا - ۷۹۳۱شهریور  ۷۹: تاریخ

ها ها   فرسوده بودن نخلستانفرسوده بودن نخلستان/ / هزار تنی خرما در کشورهزار تنی خرما در کشور  953953هزار تن از تولید یک میلیون و هزار تن از تولید یک میلیون و   133133صادرات صادرات 

  ترین مشکل خرماترین مشکل خرما  بزرگبزرگ

 .بینی است هزار تن در سال جاری قابل پیش ٠١١هزار هکتاری بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  ٠١١از سطح 

هزار تن در سال جاری قابل  953بارور خرما در کشور، تولیدی معادل یک میلیون و  هزار هکتاری 133از سطح 

 .بینی است پیش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم  گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

هزار هکتار آن بارور است تولیدی معادل یک  ٠١١هزار هکتار که  ٠١١ل های خرما با سطح زیر کشتی معاد باغ: این خبر گفت

 .اند بینی کرده هزار تن را قابل پیش ٠١١میلیون و 

 .های جنوبی کشور آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت های استان برداشت خرما از نخلستان: پور افزود ابوالقاسم حسن

زراعی جاری به غیر از بیماری خشکیدگی خوشه خرما، حرارت باال در برخی مناطق جنوبی کشور در سال : وی خاطرنشان کرد

گرمسیری معاونت باغبانی  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه.هایی را وارد کرد که البته به کاهش تولید منجر نشد آسیب

های فعلی است که باید  رو هستند، فرسوده بودن باغ با آن روبههای خرما  بیشترین مشکلی که باغ: وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های قدیمی نیازمند  برای جایگزینی و اصالح باغ: پور تصریح کرد حسن.های قدیمی قدم برداریم به سمت اصالح و جایگزینی باغ

های قدیمی  زایش دهیم چون باغهای مناسب بتوانیم میزان عملکرد در واحد سطح را اف رود با تخصیص اعتبار هستیم که امید می

هزار  ٠١١هزار هکتار باغ جدید، افزایش  در سال جدید با اضافه شدن یک: وی یادآور شد.بیش از این ظرفیت افزایش تولید ندارد

 .کنیم بینی می تنی تولید خرما را پیش

خرمای تولیدشده در کشور به سایر هزار تن از محصول  ٠١١شود، بینی می در سال جاری پیش: پور در پایان تأکید کرد حسن

مردادماه نیز  ٠١شد تا  بینی می گفتنی است، گرمای هوا در روزهای سوم و چهارم تیرماه بسیار باال بود و پیش.کشورها صادر شود

ثبت  درجه را نیز ١٠های هواشناسی تا  درجه برآورد شده و ایستگاه ٠١صورت غیررسمی تا  ادامه داشته باشد و این افزایش به

 ./درصد خرمای دلگان از بین رفته است ٤١اند و به گفته مدیر جهاد کشاورزی دلگان  کرده
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 خرید تضمینی
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۷ : تاریخ

  دهددهد  پرداخت مطالبات خرید تضمینی به کشاورزان جریمه دیرکرد میپرداخت مطالبات خرید تضمینی به کشاورزان جریمه دیرکرد میدولت بابت تاخیر در دولت بابت تاخیر در 
ایم تا از این  بینی کرده دولت در خرید تضمینی ضعیف حرکت کرده و در قانون پیش: سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 

  .پس در صورتی که دولت پول خرید تضمینی را به موقع نپردازد، معادل نرخ روز سود بانکی بابت دیرکرد سود به کشاورزان بپردازد

هفته از آغاز شروع کشت  ٠، در پاسخ به اینکه با توجه به گذشت خبرگزاری فارسار کشاورزی وگو با خبرنگ چی در گفت علی وقف

پاییزه هنوز، قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصوالت مشخص نشده و مجلس چه واکنشی در این زمینه داشته، خاطرنشان 

کنیم و با تمام شعارهای پرزرق و برقی که در بخش کشاورزی  تضمینی ضعیف حرکت می های متأسفانه در بخش قیمت: کرد

 .کند دهیم، در عمل این گونه نیست و دولت در ارتباط با قیمت تضمینی، به تکلیفش عمل نمی می

روز حقوق یک  ٠فقط اگر : ماه از زمان برداشت، تصریح کرد ١کاران با گذشت  وی با اشاره به عدم پرداخت کامل مطالبات گندم

ریزد، پس چطور توقع دارند که کشاورز با این همه هزینه کود، سم،  اش به هم می کارمند را دیر بپردازند، تمام معادالت زندگی

  .ماه پولش را نگرفته باشد و اعتراضی هم نکند ١برداشت و معیشت بعد از 

ه آیا واقعاً متولی غیرمستقیم بانک دولت است که پشیزی به چی نماینده زنجان و طارم در مجلس با طرح این موضوع ک وقف

ایم که دولت مکلف شود، هر ساله برای  بینی کرده برای پیشگیری از این گونه موارد در قانون پیش: پردازد، تصریح کرد کشاورز نمی

ع بپردازد، در غیر این صورت معادل بینی کند تا پول را به موق تعیین و خرید تضمینی محصوالت کشاورزی منابعی را از قبل پیش

 .نرخ سود بانکی روز باید همان نرخ را بابت دیرکرد به کشاورزان بپردازد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه چه ضمانتی برای اجرای این قانون وجود دارد، چرا که تجربه نشان داده 

ایم و محدودیت زمانی تعیین  برای این هم فکری کرده: رسد، اظهار داشت نمیشود و در عمل به جایی  ای تفسیر می قانون سلیقه

  .ایم که اگر تا سه ماه پول کشاورز به همراه سود پرداخت نشد، دولت مطالبات را به همراه سود در قالب تسهیالت بپردازد کرده
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 خرید تضمینی

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

روز از کشت جدید و انتظار کشاورزان هنوز قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی دولت روز از کشت جدید و انتظار کشاورزان هنوز قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی از سوی دولت   9393با گذشت با گذشت 

  اعالم نشده استاعالم نشده است

هفته از شروع سال زراعی جدید و کشت پاییزه، متاسفانه هنوز قیمت خرید  ٠با گذشت  ١١گیری در دقیقه بعد از  تصمیم //

  .تضمینی محصوالت استراتژیکی مثل گندم، جو، برنج، چغندر، پنبه و کشمش از سوی دولت اعالم نشده است

برای حمایت از محصوالت کشاورزی و تولید داخلی این  های اخیر ، دولت سالخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

محصوالت همواره با پایان شهریور ماه و قبل از آغاز کشت پاییزه و سال زارعی جدید خرید تضمینی محصوالتی همچون گندم، جو، 

های تضمینی  از اعالم قیمت روز از آغاز پاییز هنوز خبری ٠١کرد، اما امسال با گذشت  برنج، پنبه، چغندرقند و کشمش را اعالم می

دهند، تا با  می  های تضمینی انجام ریزی برای کشت محصوالت خود را براساس قیمت این در حالی است که کشاورزان برنامه.نیست

شود که  برنامگی در کاشت محصوالت سبب می مضاف بر آنکه بی. سنجش شرایط بازار و قیمت اقدام به کاشت محصول نمایند

ها و تنظیم بازار  برداشت بازار با کمبود یا افزایش برخی محصوالت کشاورزی مواجه شود که خود به خود در قیمتهنگام فصل 

 .گذارد تاثیر می

های تضمینی از  عبدالمهدی بخشنده معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه چرا با آغاز فضل پاییز هنوز قیمت

ز یک ماه و نیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی با بررسی کارشناسان قیمت تضمینی محصوالت ا: سوی دولت اعالم نشده گفت

 .ها نهایی نشده است کشاورزی را تدوین و به شورای عالی اقتصاد و هیات دولت ارائه کرده است، اما هنوز این قیمت

والت کشاورزی هستیم، همه اینها در های تضمینی محص وی اذعان داشت که ما هم منتظر نظر هیات دولت برای تصویب قیمت

هزار میلیارد تومان از مطالبات  ٨افتد که امسال نیز با توجه به افزایش تولید گندم و آغاز کشت جدید هنوز   حالی اتفاق می

ری از رسد که دولت برای جلوگی کاران بر روی زمین باقی مانده و معلوم نیست تا چه زمانی پرداخت خواهد شد، به نظر می گندم

الزم برای خرید محصوالت و تعیین   بینی آسیب رسیدن به تولید محصوالت استراتژیک و کشاورزی در کشور باید هر سال پیش

 .گرفته نشود ١١های کلیدی در دقیقه  قیمت تضمینی را داشته باشد تا تصمیم
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 خشکسالی
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  یابدیابد  های بحرانی پایان میهای بحرانی پایان می  زدایی در کانونزدایی در کانون  عملیات بیابانعملیات بیابان

برنامه ششم توانیم تا پایان  در صورت تخصیص اعتبار می: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

 .زدایی قرار دهیم های کشور را تحت پوشش عملیات بیابان های بحرانی بیابان میلیون هکتاری کانون ٠.١تمام سطح 

میلیون  ٠.١میلیون هکتار است که  ١٠های ایران  سطح بیابان: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود عباس کارگر امروز در گفت

ها برای اجرای عملیات  اولویت سازمان جنگل: وی خاطرنشان کرد.ان بوده و منشا ریزگردهای داخلی استهکتار آن کانون بحر

میلیون هکتار جنگل  ٠.١های بحران در گذشته بیشتر بوده و با اجرای  البته سطح کانون. های بحران است زدایی تثبیت کانون بیابان

 .های بحرانی کشور کاهش یافته است سطح کانون دست کاشت و هفت میلیون هکتار عملیات آبخیزداری،

ها، سال گذشته اقدامات خوبی در خوزستان انجام شده و در سطح چهارهزار هکتار،  به گفته مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

 .کاری توسط این سازمان اجرا شده است عملیات مالچ پاشی و نهال

های  ی در استان خوزستان امسال نیز ادامه دارد، تخصیص اعتبار برای کنترل کانونزدای کارگر با اشاره به اینکه عملیات بیابان

زدایی داریم و اقدامات خوبی هم برای کنترل گرد و  تجربه خوبی در امر بیابان: وی ادامه داد.بحرانیک کشور را نامناسب توصیف کرد

میلیارد تومان برای کل کشور بوده و تاکنون  ٠١بخش بیابان حدود توان انجام داد، اما اعتبارات سال جاری  غبار با منشاء داخلی می

 .تخصیص اعتبارات تملک دارایی وضعیت مطلوبی نداشته است

البته برای اینکه از کارها عقب نمانیم، مطالعات مناطق بحرانی انجام شده و نهال کافی برای کاشت در این مناطق : کارگر اضافه کرد

نهال نیز از اسفندماه امسال تا انتهای فروردین سال آینده است که اگر اعتبارات تا پایان سال تزریق  فصل کاشت. تولید شده است

 .زدایی در مناطق بحرانی اجرا خواهد شد شود، عملیات بیابان

ربستان و درصد گرد و غبار با منشا داخلی کنترل شده، کشورهای همسایه ایران نظیر سوریه، عراق، ع ١١وی با اشاره به اینکه 

 .اند های نامناسبی توصیف کرد که مشکالت ریزگردهای با منشاء خارجی را برای ایران به ارمغان آورده حتی افغانستان را همسایه

این . طی دو روز گذشته با ورود یک توده هوایی به ایران، وضعیت ناپایدار جوی در مرکز، غرب و جنوب غرب کشور ایجاد شده است

دلیل  های مرکزی را به ریزگردهایی با منشاء عراق را به همراه آورده و بار دیگر مردم خوزستان و برخی استان توده هوا با خود

 ./نشین کرده است ها، خانه افزایش غلظت آالینده
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 روغن
 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۱شنبه 

طی سه ماهه اول سال آینده میالدی در تهران افتتاح طی سه ماهه اول سال آینده میالدی در تهران افتتاح   ((MMPPOOBB))  دفتر منطقه ای شورای روغن پالم مالزیدفتر منطقه ای شورای روغن پالم مالزی

  روغن پالم سالم و ایمن است و مزایای مثبت تغذیه ای داردروغن پالم سالم و ایمن است و مزایای مثبت تغذیه ای دارد  //می شودمی شود

نخست وزیر مالزی در نشست خبری مشترک با دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان،  نجیب تون رزاق <مواد غذایی

بانک مرکزی مالزی و ایران باید به صورت فوری مکانیزم های جدیدی را برای همکاری بخش های مختلف ایجاد کنند تا : گفت

نخست وزیر مالزی، گفت که مقام های بانک های مرکزی مالزی و ایران به گزارش ایرنا، .فعالیت ها در کوتاه ترین زمان انجام شود

 .به زودی دیدار خواهند کرد تا راهکاری اجرایی که اجازه دهد هر دو کشور به تجارت با شیوه ای کارآمد بپردازند، تدوین کنند

ما می خواهیم این راهکار اتفاق بیافتد، و  همانطور که می دانید، تحریم راه را برای انجام تجارت محدود کرده است، اما: وی گفت

 .من مطمئن هستم در کوتاه ترین زمان پیدا خواهد شد

این نخستین دیدار دکتر روحانی از مالزی است و ما امروز دو جلسه مفید : وی با اشاره به مذاکراتش با رئیس جمهوری ایران، گفت

ا در مورد اینکه دو کشور چگونه می توانند روابط خود را توسعه دهند، داشتیم و این دو نشست فرصت هایی برای تبادل دیدگاه ه

در مورد روغن پالم که کاالی : نخست وزیر مالزی در ادامه به روغن پالم، محصول استراتژیک این کشور اشاره کرد و گفت.بود

زار نفر در مالزی در این صنعت فعالیت ه ١١١مهمی برای مالزی است مذاکره کردیم و من به آقای روحانی تاکید کردم که بیش از 

 .می کنند و ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن پالم بوده است

 .با اطمینان براساس یافته های مستحکم علمی مطمئن، این روغن سالم و ایمن است و مزایای مثبت تغذیه ای دارد: وی گفت

ای کشاورزی مالزی در نزدیک ترین زمان به ایران سفر کند و همچنین دفتر من تصمیم گرفتم وزیر صنایع و کااله: وی اعالم کرد

 .را در سه ماهه اول سال آینده میالدی در تهران افتتاح کنیم( بی.او.پی.ام)منطقه ای شورای روغن پالم مالزی 

زدید از ایران را پذیرفتم و مطمئن دعوت روحانی برای با: وی در پایان با اشاره به دعوت روحانی از وی برای سفر به کشورمان، گفت

 .هستم که این سفر که نخستین سفر رسمی است در آینده نزدیک انجام می شود و به افزایش روابط دو کشور کمک می کند
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  جدال مسئوالن بر سر میزان تولید زیتونجدال مسئوالن بر سر میزان تولید زیتون

درصدی تولید آن ٨١مجری طرح زیتون در حالی به افزایش تولید این محصول معتقد است که عضو شورای ملی زیتون از کاهش 

صنعت، تجارت و محمد رمضانی ملک رودی مجری طرح زیتون و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .خبر داده است

امسال به علت گرمای بیش از حد : اظهار داشتدر خصوص وضعیت تولید زیتون اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  کشاورزی

 .هوا نسبت به سال گذشته، تولید زیتون به غیر از استان زنجان درسایر استان ها اختالف معناداری نداشته است

تن هزار ٠٠١الی  ٠١١برآورد کارشناسان طی بازدید از باغات تولید حدود : وی با اشاره به برآورد تولید زیتون در سال جاری گفت

 .تنی را شاهد هستیم ٠١تا  ٠١زیتون است که نسبت به سال گذشته افزایش 

با شیوع آفت مگس زیتون در باغات، سازمان حفظ نباتات در سه : ملک رودی در باره خسارت آفت مگس زیتون به باغات نیز گفت

ات نمود که درنهایت این امر کاهش جمعیت استان قزوین، گلستان و زنجان با تجهیزاتی که دراختیار داشت اقدام به سمپاشی باغ

 .به گفته وی آفت مگس زیتون تنها به باغات استان گلستان خسارت وارد کرد.مگس را به بار آورد

درصد زیتون تولیدی کنسروی و مابقی  ٠١: مجری طرح زیتون در خصوص برنامه توسعه ارقام پر محصول روغنی نیز تصریح کرد

 .ظار می رود دولت با تخصیص مشوق های الزم کشاورزان را به تولید زیتون روغنی ترغیب نمایدروغنی است از این رو انت

 درصد کاهش می یابد 53تولید زیتون 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی نادر جاللت عضو هئیت مدیره شورای زیتون در گفتگو با خبرنگار

درصد  ١١الی  ٨١در مقایسه با سال گذشته   تولید زیتون به سبب سرمای شدید و کمبود آب در برخی استان ها: گفت جوان،

د منتظر اعالم نتایج آمارتولید از سوی با توجه به اتمام فصل برداشت زیتون در اواخر مهر ماه بای: وی افزود.کاهش خواهد یافت

این عضو هئیت مدیره شورای ملی زیتون در پاسخ به این سوال که آفت مگس زیتون در کاهش تولید .وزارت جهاد کشاورزی ماند

ی وزارت آفت مگس زیتون در برخی مناطق گیالن و رودبار مشاهده شد که با مدیریت باغات از سو: اثر گذار بوده یا خیر؟ بیان کرد

 .جهاد و باغداران درکاهش میزان تولید اثر گذار نبود
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 زیتون

کند و هر دوی این عوامل در  انسولین و قند خون کمک میای، زیتون است که به کنترل  ترین جزئیات رژیم مدیترانه یکی از اساسی

. کند ای است که به کاهش کلسترول کمک می زنجیره اشباع تک این خوراکی حاوی چربی غیر .صاف شدن شکم نقش اساسی دارند

 .دهند های قلبی را کاهش می و احتمال بروز حمله

 فرنگی توت

های انسولین را که ممکن است باعث باال رفتن وزن  همچنین جهش. کمک کند تواند به کاهش چربی شکمی فرنگی می خوردن توت

 .دهد شود، کاهش می

 شکالت تلخ 

کن است که  درصد کاکائو یا بیشتر باشد سرشار از فالونوئیدهای شکم صاف ٠١تحقیقات نشان داده شکالت تلخی که حاوی

 .کند سوزی را افزایش داده و شکم را صاف می چربی

 نیزمی بادام

اش وجود دارد که باعث  ای نیست؛ اما این نوع چربی در محصول فرآوری نشده زنجیره اشباع تک زمینی فرآوری شده چربی غیر بادام

 .شود الغر شدن شکم می

 سس گواکومولی

اکومولی آووکادوی موجود در سس دیپ گو. های دیگر فرنگی، فلفل قرمز و ادویه سس گواکومولی مخلوطی است از آووکادو، گوجه

 .های خوب است سرشار از چربی

  C میوه حاوی ویتامین

هایی که مسئول سرعت بخشیدن به  کند همچنین تولید اسیدآمینه تر چربی در بدن کمک می به فرایند تولید سریع Cویتامین 

ربی شکمی کمک ، به خصوص اگر حین ورزش استفاده شود به کاهش چC ویتامین. کند سوزی در بدن هستند، تحریک می چربی

کند و بروکلی و  مورد نیاز روزانه بدن را تامین می Cچهارم لیوان آب پرتقال یا نصف فنجان فلفل قرمز تمام ویتامین  سه. کند می

 .چربی بسیار زیادی هستند زمینی شیرین هم حاوی مواد ضد سیب

 سس پستو

اشباع  روغن زیتون هر دو سرشار از اسیدهای چرب غیرهای درخت کاج و  رود، دانه این سس برای صاف کردن شکم به کار می

 .هر دوی این مواد در سس پستو وجود دارد. کند ای است که التهاب بدن را کاهش داده و با چربی شکم مبارزه می زنجیره تک

 گردو

 .، خواص بیشماری دارندهای معقول مصرف شوند اگر در اندازه. های سالم هستند گردو و در کل تمام مغزها، بهترین منابع چربی

 چی نخوریم؟

 چربی ترانس

های ترانس معموال ماندگاری زیادی در دمای معمولی اتاق دارند و برای تولیدکنندگان صنایع غذایی جذاب هستند چراکه  چربی

زایش التهاب گرفته این محصوالت پیامدهای منفی زیادی برای بدن دارند؛ از اف. شان در قفسه فروشگاه طوالنی خواهد بود ماندگاری

 !تا افزایش کلسترول بد

 پنیر



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

های اشباع، مثل چربی موجود در پنیر،  شود، در کل، چربی های اشباع موجود در این محصول لبنی باعث چاق شدن شکم می چربی

 .تواند باعث افزایش کلسترول و ریسک بیماری قلبی شود از سالمت کمتری برخوردار است و می

 سس سالسا

دهندگی به  های دیگری برای طعم به جای نمک بهتر است از جایگزین. شود ود در نمک سس سالسا باعث نفخ و ورم میسدیم موج

 .سس سالسای خود استفاده کنید

 ها بستنی

های مصنوعی  ها با شربت ذرت پر از فروکتوز، شکر و رنگ رسد، بسیاری از بستنی با اینکه بافت خنک بستنی سبک به نظر می

ها به اندازه بستنی حس تازگی به  زده لذت ببرید؛ این خوراکی توانید جای بستنی از انگور یا آلبالوی یخ شوند؛ می تهیه میخوراکی 

 !برند تان را هم باال نمی شما خواهند داد و قند خون

 آب انگور

آب انگور حاوی فروکتوز زیادی . ددرست است که آب انگور دارای فواید ضد پیری است، اما متاسفانه تاثیری بر الغری شکم ندار

 !دهد؛ پس تصور الغر شدن با نوشیدن آب انگور کامال اشتباه است سوزی بدن را کاهش می است که توانایی کالری
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 سالمت
 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۷ک شنبه 

  !!با خوردنی های شکم صاف کن آشنا شویدبا خوردنی های شکم صاف کن آشنا شوید

شمار  های بی شود اما بعد از کرانچ دانیم که ورزش کردن باعث شکل گرفتن و سفت شدن عضالت بدن می همه ما می <غذا و تغذیه

 !گیرد تان می تان آنطور که باید سفت نشده و حسابی لج شکمبینید  ها می های نفس گیر، بعضی وقت و دراز و نشست

خوریم، تاثیر بسیار پررنگی بر  غذاهایی که می !دهد؟ تان را به باد می تان است که تمام زحمات ورزشی شاید مشکل رژیم غذایی

آنها ممکن است وجود داشته باشد،  گذارند؛ رژیم گرفتن بدون اطالع از کالری، سدیم و چربی پنهانی که در هر کدام از ظاهر ما می

تواند به صاف  تان داریم؛ خوردن بعضی غذاهای خاص می مثل پرتاب کردن تیر در تاریکی است اما در ادامه خبرهای خوبی برای

؟ در کند تر می تان را برجسته ها شکم کنند و کدام تان را صاف می دانید کدام غذاها شکم شدن شکم شما کمک کند اما آیا شما می

 .نوع این غذاها آشنا خواهید شد ٠این مطلب با هر 

 چی بخوریم؟

 ماست پروبیوتیک

تان را منظم نگه داشته و  کند، سیستم گوارش های داخل شکم کمک می هایی است که به کنترل باکتری این صبحانه حاوی باکتری

 .شود مانع از چاقی شکم می

 سالمت
 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۹شنبه 

  عملکرد دستگاه گوارش با ترکیب آلوورا و عسلعملکرد دستگاه گوارش با ترکیب آلوورا و عسلبهبود بهبود 

آلوئه . با توجه به بسیاری از خواص درمانی که گیاه آلوئه ورا دارد، گیاهی شگفت انگیز است که می تواند معجزه کند <مواد غذایی

 .ها کمک می کند ورا ضد قارچ و باکتری بوده و به بازسازی سلول

کمک به تنظیم قند خون، سم زدایی بدن و روده بزرگ، بهبود گردش و  کمک به هضم غذا و کاهش دل درد و سوزش معده،  

 .فشار خون، کند کردن رشد تومورهای سرطانی و در نهایت تقویت سیستم ایمنی بدن بخشی از معجزه جادوی آلوئه وراست

 .واید دارویی عسل نیز تاکید و بر مصرف آن سفارش شده استاز سوی دیگر از دیرباز در طب ایرانی اسالمی بر ف 

عسل عالوه بر انرژی زا بودن خستگی مفرط را برطرف و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش ویتامین و آنتی اکسیدان های 

 .یب به رگ ها می شودعسل ضمن بهبود جریان خون رسانی و تنظیم عملکرد روده ها مانع از بیماری قلبی و آس.الزم بدن است

 .اما خاصیت مشترک آلوئه ورا و عسل بهبود گوارش و از بین برنده سوء هاضمه است

تولید کننده انواع نوشیدنی های ارگانیک آلوئه ورا با بیان اینکه با توجه به فواید  جینوورا  مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت  

با توجه به دانش بنیان بودن این مجموعه در : دنی های ترکیبی گرفتیم گفتمعجزه آسای آلوئه ورا و عسل تصمیم به تولید نوشی

 .صددیم تا با تولید نوشیدنی هایی سالم عالوه بر خوش طعم نمودن ذائقه مردم ایران، به حفظ سالمت مردم نیز کمک کنیم

نوشیدنی ترکیبی جینوورا : قرار دارد افزوددر دستور کار این مجموعه  ابوالفضل غالمپور با بیان اینکه تولید نوشیدنی های سالم 

میباشد و عالوه بر پاکسازی دستگاه گوارش و کبد به بهبود زخم معده نیز کمک  Eو C، B٠، B٠، A ،B٠٠ حاوی ویتامین های 

 .می کند
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 سالمت

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  8پنج شنبه 

    !!ای ممنوعای ممنوع  های تختههای تخته  خوردن شکالتخوردن شکالت

ای مشکالت فراوانی را برای بدن ایجاد  های تخته دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند خوردن شکالت <مواد غذایی

بارها قلبتان به تپش می افتد و دلتان می خواهد تمامی  ای یا شکالت های تخته شکالتاگر با دیدن تابلوهای تبلیغاتی  .کند می

 .شکالت بستی های این فروشگاه های تازه تاسیس را بخورید، باید عواقب مرگبار آن را به جان بخرید

ضاً سالمت انسان ها را سازندگان صنعتی شکالت در سراسر جهان برای فروش بیشتر، سود و منفعت باالی سازمان های خود بع

نادیده گرفته و از مواد مضری چون کره کاکائو، شیر، شربت ذرت، طعم دهنده های مصنوعی، تخم مرغ، روغن سویا و الکتوز در 

محصوالتشان استفاده می کنند که ترکیب آنها می تواند باعث باال رفتن فشار و چربی خون، ابتال به دیابت، چاقی، اعتیاد به مصرف 

د غذایی چرب و شیرین، بروز آلرژی در افراد مستعد، آکنه و ضایعات پوستی، خرابی دندان ها و بسیاری از مشکالت سالمتی موا

در اکثر فروشگاه های دارای انواع بستی، ژله، خامه و نان های شیرین، این محصوالت به استادانه ترین شکل ممکن .دیگر شود

 محصول دیگر روغن سویای اصالح ژنتیک شده موسوم به. ه مشتریان فروخته می شودتزیین می شوند و با قیمت های باال ب

GMO  ،است که محصولی مضر برای سالمت انسان ها شناخته شده و می تواند باعث ابتال به بیماری هایی چون دیابت، کبد چرب

روری در زنان و مردان و نیز افزایش کلسترول بد پوکی استخوان، انواع سرطان، ابتال به بیماری های خود ایمنی، بروز مشکالت نابا

خانم ها بویژه بیشتر از آقایان باید از خوردن این نوع شکالت ها اجتناب کنند زیرا روغن سویا و لسیتین حاوی موادی .خون شود

الت احساسی کم، است که سبب ساخت میزان باالیی هورمون استروژن در بدن می شود و پیامد آن برای خانم ها ناباروی، تمای

 .سرطان سینه است  بروز فیبروم رحمی حتی در سنین کم باروری، ابتال به سندروم پلی کیستیک و حتی

پس از این به بعد هرگاه گذرتان به یکی از این مغازه های خوش رنگ با شکالت های وسوسه کننده و فروشنده های بازاریاب افتاد، 

 .مطلب بیاندیشید و از خوردن این سموم خوش طعم خودداری کنیدلحظه ای به خطرات تشریح شده در این 
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 سالمت

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  8پنج شنبه 

  !!آشنا شویدآشنا شوید« « زونزون»»با رژیم غذایی با رژیم غذایی 

این . سه هورمونی که در رژیم غذایی زون هدف گذاری شده اند شامل انسولین، گلوکاگون، و ایکوزانوئیدها می شوند <مواد غذایی

اگر قادر به حفظ این هورمون . هورمون ها به ترتیب مسئول ذخیره چربی، تثبیت سطوح قند خون، و کنترل التهاب در بدن هستند

 !باشید می توانید هنگامی که خواب هستید نیز میزان چربی سوزی را افزایش دهیدها در سطحی بهینه 

دارای برخی ویژگی های منحصر به فرد است که با تغییر در رژیم غذایی شما به شیوه هایی  (Zone Diet) رژیم غذایی زون

در میزان هورمون ها تعادل ایجاد کرده، مفید و دقیق به روند کاهش وزن کمک کرده، فعالیت های ورزشی شما را تنظیم کرده، 

 .عادات سبک زندگی مشخص شما را تغییر داده، و حتی موجب تغییر رفتار شما با بودجه ای مناسب می شود

 رژیم غذایی زون برای کاهش وزن

ان های محبوب ، رژیم غذایی زون طی دهه گذشته به یکی از جری"ارگانیک فکتس"به گزارش گروه سالمت عصر ایران به نقل از 

سبک زندگی شدید را دنبال می /و دیگر برنامه های ورزشی« کراس فیت»سالمت تبدیل شده و به طور ویژه مورد توجه افرادی که 

بر خالف مدهای رژیم غذایی دیگر، زون برنامه ای است که برای بهینه سازی سطوح طبیعی هورمون ها در .کنند، قرار گرفته است

ه است زیرا این رژیم غذایی اساس روشی که بدن ما رفتار می کند، چربی ذخیره می کند، و کالری می بدن انسان طراحی شد

 .سوزاند را کنترل کرده و فعالیت های جسمانی و روانی را تسهیل می کند

ها و  در درجه نخست میوه)، کربوهیدارت (پروتئین بدون چربی)پروتئین  :رژیم غذایی زون از سه فهرست تشکیل شده است

طرح وعده غذایی بر اساس دریافت مقادیر مشخص و متعادل از این سه نوع ماده غذایی در طول روز . ، و فهرست چربی(سبزیجات

 .شکل گرفته تا سطوح متعادل هورمون های خاص حفظ شوند

این  .ایکوزانوئیدها می شوندبه طور ویژه، سه هورمونی که در رژیم غذایی زون هدف گذاری شده اند شامل انسولین، گلوکاگون، و 

اگر قادر به حفظ این هورمون . هورمون ها به ترتیب مسئول ذخیره چربی، تثبیت سطوح قند خون، و کنترل التهاب در بدن هستند

تر استفاده می کنید، و از نظر  ها در سطحی بهینه باشید، نه تنها چربی کمتری ذخیره خواهید کرد، انرژی را به صورت بهینه

انی و روانی در شرایط مناسب قرار خواهید داشت، بلکه می توانید هنگامی که خواب هستید نیز میزان چربی سوزی را افزایش جسم

 !دهید

با بهبود در سبک زندگی، این رژیم . رژیم غذایی زون برای افرادی که آن را با یک برنامه ورزشی تکمیل می کنند، ایده آل است

در ادامه نگاه . ل توجهی را به همراه داشته باشد و میلیون ها نفر در سراسر جهان گواه این مساله هستندغذایی می تواند نتایج قاب

 .تری به رژیم غذایی زون برای کاهش وزن خواهیم داشت دقیق

 تمرکز غذایی

انسولین، . نسان استهمان گونه که در باال اشاره شد، تمرکز اصلی رژیم غذایی زون ایجاد تعادل در سطوح هورمون های بدن ا

گلوکاگان، و ایکوزانوئیدها به انواع خاصی از مواد غذایی دریافتی واکنش نشان می دهند و تنظیم آنها با یک وعده غذایی متعادل 

رژیم غذایی زون محدود . شامل پروتئین بدون چربی، کربوهیدارت هایی با گلیسمی پایین و چربی های سالم صورت می گیرد

ای مواد غذایی مصرفی شما را مد نظر ندارد، اما بر محدود کردن مقدار مشخص انواع و تکرر آن چه مصرف می کردن گزینه ه

از این رو، رژیم غذایی زون برای بسیاری از مردم جهان جذابیت باالیی دارد زیرا آنها می توانند مواد غذایی . کنید، متمرکز است
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 .تایید شده در این رژیم غذایی تبدیل کنند و نباید به طور کامل آنها را کنار بگذارند مورد عالقه خود را به بخش ها و اندازه های

 رژیم غذایی زون برای کاهش وزن

 بلوک های غذایی

سه وعده غذایی استاندارد روزانه، و سه میان وعده )ساختار وعده های غذایی روزانه در رژیم غذایی زون شامل شش وعده غذایی 

به عنوان مثال، یک وعده غذایی دو . هر وعده غذایی از مجموعه ای از بلوک های غذایی تشکیل خواهد شد. می شود( بین آنها

یک وعده غذایی سه بلوکه . می شود( پروتئین، کربوهیدارت ها و چربی ها)بلوکه برای ناهار شامل دو نوع ماده غذایی از هر فهرست 

با محدود کردن مقدار بلوک ها به یک مجموعه تعداد روزانه، شما می توانید . ودنیز شامل سه نوع ماده غذایی از هر فهرست می ش

بر همین . به طور کلی میزان مواد غذایی دریافتی روزانه خود را حفظ کنید، در شرایطی که تعداد وعده ها را افزایش می دهید

ایی را تجربه کند، در تمام طول روز سطوح هورمون اساس، فرد می تواند به جای این که نوسانات ناشی از تنها مصرف سه وعده غذ

 .های خود را متعادل نگه دارد

 اندازه های بهینه

اندازهای بهینه در رژیم غذایی زون به شما اجازه می دهد در آمار شخصی خود تغییر ایجاد کرده و یک رژیم غذایی بهینه و مناسب 

غذایی و مدت زمانی که روزانه به خوردن اختصاص می دهید مد نظر قرار می  هنگامی که اندازه های هر وعده. خود را داشته باشید

 .گیرند، شما باید به برنامه خود متعهد باشید

 تغییرات هورمونی

اگر شما قادر به ایجاد تعادل در سطوح هورمونی خود باشید، حساسیت به انسولین را افزایش خواهید داد که التهاب خاموش را 

هنگامی که کربوهیدارت ها را . بتال به دیابت جلوگیری می کند و همچنین در کاهش ذخیره چربی موثر استکاهش داده و از ا

. مصرف می کنید، اساسا در حال دریافت بسته های انرژی هستید و از بدن خود انتظار دارید این انرژی را به طور پیوسته آزاد سازد

این شرایط می تواند . ی کند که می تواند سطوح قند خون و انرژی را پایدار سازدگلوکاگون انتشار آن کربوهیدارت ها را کنترل م

توانایی های جسمانی و روانی شما را بهبود بخشیده و از برخی نگرانی های سالمت مشخص مانند ابتال به دیابت که رابطه نزدیکی 

 .با چاقی دارد، جلوگیری کند

 تقویت کننده کاهش وزن

دقیقه تمرینات  ٠١دقیقه تمرین هوازی به همراه  ١١)ی زون با یک برنامه ورزشی متوسط روزانه با ترکیب رژیم غذای

شما می توانید توانایی های چربی سوزی بدن خود را بهبود ببخشید، در شرایطی که سطوح انرژی شما باال باقی ( مقاومتی/قدرتی

برنامه ورزشی کارآمدتر می شود و حتی به چربی سوزی هنگام  خواهد ماند و سوخت و سازتان افزایش خواهد یافت و از این رو

 .خواب نیز کمک می کند

 سخن پایانی و هشدار

رژیم غذایی زون به واسطه آزادی در مصرف مواد غذایی که البته در نسبت ها و اندازه های مشخص مصرف می شوند برای بسیاری 

در . داشته باشید که راه حلی یک شبه برای کاهش وزن محسوب نمی شود از مردم جهان جذاب است اما باید این نکته را مد نظر

با این وجود، باید به برنامه خود . نخستین هفته های رژیم غذایی، شما ممکن است تنها کاهش وزن بسیار اندکی را تجربه کنید
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با گذشت . بر خواهد بود های جدید زمان متعهد باقی مانده زیرا تغییر سطوح هورمون ها و عادت دادن بدن به تقاضاها و دریافتی

  .زمان، بدن شما از پاسخگویی بهتری برخوردار خواهد شد و سود بردن از آثار کاهش وزن رژیم غذایی زون مشهودتر خواهد بود
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 سالمت
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  کمبود اعتبار برای برخورد با تب برفکی کمبود اعتبار برای برخورد با تب برفکی / / خبری از آنفوالنزای پرندگان نیستخبری از آنفوالنزای پرندگان نیست
هزار نمونه مولکولی از واحدهای صنعتی و روستایی  ٤هزار نمونه سرمی و  ١١در سه مرحله : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

  .باش هستیم ایم و موردی از آنفلوآنزای پرندگان مشاهده نشده اما در حالت آماده گرفتهطیور 

مهر  ٠٨)به گزارش خبرنگار کشاورزی فارس، مهدی خلج صبح امروز در نشست خبری این سازمان که به مناسبت روز دامپزشکی 

های بیماری و  شناسایی کانون  سیناسیون دام و طیور،های مختلف واک برگزار شد، به آخرین اقدامات این سازمان در حوزه  (ماه

های مختلف تولید باشد به  شاید خانواده دامپزشکی یکی از پر تکرارترین مراجعین به عرصه: های بازرسی اشاره کرد و گفت نظارت

  .ش و رصد شده استعامل بیماری پای ٠٤٠درصدی داشته و  ٨١افزایش  ١٨نسبت به سال  ١١ها در سال  طوریکه میزان بازرسی

 میلیارد تومان اعتبار می خواهیم ٠١برای مقابله تمام قد با تب برفکی 

های برخی کشورها وضعیت این بیماری اکنون در کشور چگونه است  وی در پاسخ به اینکه با توجه به شیوع تب برفکی در بین دام

اعتبار نیاز داریم در حالی که کل اعتبار دامپزشکی برای همه کارها میلیارد تومان  ٠١کن شود به  برای اینکه این بیماری ریشه :گفت

 .میلیارد تومان اختصاص یافته است ٠١

 خبری از آنفلوانزا نیست/ پایش سراسری آنفلوانزای پرندگان در مراکز تولید و عرضه طیور 

 :آنزا پرندگان چه تمهیداتی اندیشیده شد گفتوی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با فرارسیدن فصل پاییز و آنفلو

فرانسه، چین، هند و خیلی از کشورهای آفریقایی درگیر آنفلوانزا هستند و با توجه به مهاجرت  اکنون کشورهای آمریکا، دانمارک،

 .پرندگان ممکن است این مسئله به کشور ما هم سرایت کند

برنامه ملی پایش و مراقبت در همین حوزه در سه عرصه تعریف شده که  :بیشتر این موضوع اظهار داشت توضیحخلج در 

 .سنتی و عرصه طیور صنعتی و روستایی آغاز شده است بازارهایبرداری از پرندگان زینتی،  برداری بالینی و نمونه نمونه

پزشکان در بازار سنتی پرندگان و طیور صنعتی به ویژه در شهریور ماه با حضور دام ٠٠به گفته رئیس سازمان دامپزشکی از 

واحد پرورش طیور  ٠٤١١هزار نمونه مولکولی از  ٤نمونه سرمی و  ١١برداری آغاز شده است که در سه مرحله  روستاها نمونه

 .صنعتی و روستایی اخذ شده است

 .باش هستیم ل حاضر مشکلی نداریم اما در حالت آمادهها دیده نشده و در حا ویروس این بیماری در این نمونه: وی تأکید کرد

طیور بدون مجوز سازمان دامپزشکی در سراسر کشور خودداری کنند مضاف  جایی تا هموطنان از جابه :وی توصیه کرد

 .ها و اماکن به شدت بپرهیزند بر اینکه از خرید مرغ زنده در جاده

اید،  ها کرده ر اینکه چه فکری برای قطع ارتباط مالی بین دامپزشکان و کشتارگاهخلج در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی ب

 ٨١کشور روسیه به عنوان مثال  : آفرین است گفت های دامی موثر و در برخی خطر چرا که این مسئله در تأیید کیفیت و فرآورده

 .ین بخش داریمهزار نیروی دولتی در ا ٠تا  ٠هزار نیرو در بخش دولتی دارد اما ما فقط 

ایم و مکانیزمی دیده شده که یک مسئول فنی بهداشتی بتواند  استفاده از بخش غیردولتی در این عرصه را تقویت کرده: وی گفت

  .کار خود را بدون ایجاد وابستگی مالی انجام دهد و تالش ما این است که این نقیصه کاهش پیدا کند
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هم اشاره کرد که سازمان دامپزشکی به دنبال آن است که قانونی تدوین شود که طی  رئیس سازمان دامپزشکی کشور به این نکته

کنندگان بسپارد، تا هم دام  دهندگان و حتی حمل های خام دامی را به تولیدکنندگان، پرورش آن مسئولیت سالمت همه فرآورده

  .نهایی سالمت به دست مردم برسد  سالم بماند و هم فرآورده

 واردات دام مسئولیم نه کمیت در مورد کیفیت

ها  خبرنگار فارس مجدد از خلج پرسید که با وجود تنوع ارقام گونه گاو شیری و گوشتی در کشور چرا به جای بهبود کیفیت این دام

اشتی گوشتی شیری سیمنتال شده، اینگونه پاسخ داد که سازمان دامپزشکی تنها یک نهاد حاکمیتی بهد اخیرا اقدام به واردات گاو 

  .کند و در مورد کمیت دام مسئولیتی ندارد ها برای صادرات یا واردات را صادر می است که مجوز سالمت دام

مجوز  ٠٠١هزار و  ٠١های دامی اشاره کرد و گفت  وی در ادامه به تعداد مجوزهای صادرشده برای ورود و صدور انواع فرآورده

 .ایم کشورهای مختلف صادر کردهقلم کاالی دامی به  ١٤بهداشتی برای صادرات 

 های فعال در عرصه دام درجه بندی شرکت

ایم  بندی کرده های فعال در این حوزه را از الف تا دال درجه شرکت: خلج با اشاره به کارهای انجام شده در عرصه قرنطینه دام گفت

 .نباشدها هنگام ورود به کشور  برداری از همه محصوالت این شرکت که نیاز به نمونه

های آنها در  سابقه فعالیت، خوشنامی و حجم فعالیت: شود گفت بندی می ها و بر چه اساسی درجه وی در توضیح اینکه شرکت

 .شود ها ترخیص می بندی آنها موثر است و به عنوان مثال در گروه اول با تسهیالت زیاد کاالی این شرکت درجه

وظیفه و اعطای مجوز در عرصه قرنطینه از سوی سازمان دامپزشکی کشور به  ٠٨به گفته رئیس سازمان دامپزشکی در نهایت 

وی با اشاره به اهمیت سازمان دامپزشکی به نحوه کشتار دام و نذورات به ویژه در ایام مذهبی .واحدهای استانی واگذار شده است

ده و جلوی آن را بگیریم چرا که کشتار در خارج کنیم تا کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی را کاهش دا تالش می: خاطرنشان کرد

خلج اعالم کرد که در همین راستا و برای نظارت بیشتر بر کشتار دام برای عید قربان هم .های مجاز مطلوب ما نیست از کشتارگاه

 .هزار نفر بازرسی و نظارت بهداشتی و شرعی انجام شده است ١بالغ بر 

خرداد با ارائه خدمات رایگان جمیعت دام سنگین و سبک را در مقابل این  ٠١تا : هم گفت وی در مورد شیوع تب برفکی در کشور

خرداد ماه واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی فقط برای دام سبک رایگان شد و درمورد دام  ٠١بیماری واکسینه کردیم اما از 

بینی واکسیناسیون ما بود نگرایم که  دام سنگین بیش از حد پیشسنگین به صورت بهادار انجام دادیم و از آنجایی که در فاز بهاره 

 .افزایش کانون بیماری در این جمعیت دامی را شاهد باشیم

 ٠شهریور آغاز شده و دامداران به ازای هر واکسن بین  ٠١به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور فاز پاییزه واکسیناسیون دام از 

 .سن را بپردازندتومان باید هزینه واک ٠٠١١تا 

 درصد ١درصد به  ٠٠کاهش تلفات طیور از 

 ٠٠.٠مان در عرصه طیور  تلفات ١٨تا  ١٠از سال : وی از کاهش تلفات دامی در عرصه طیور طی یک سال اخیر خبر داد و گفت

کانون تا پایان  ٤١١به  کانون ٠٠١١های بیماری از  درصد کاهش یافته و تعداد کانون ٤.١٤به  ١٨درصد بود که این رقم در پایان 

ایم با همکاری  خلج همچنین درمورد واردات دام زنده به کشور نیز این توضیح را داد که موفق شده.کاهش یافته است ١٨سال 

وزارت جهاد واردات دام زنده را متوقف کنیم ولی دامی که به صورت قاچاق از پاکستان و مرزهای شرقی وارد سیستان و بلوچستان 

ایم که در  توان به طور کامل کنترل کرد و درنهایت اجازه خروج هیچ دامی را از استان سیستان و بلوچستان نداده را نمیشود  می

وی همچنین از همکاری با وزارت کشور برای کنترل مرزهای غربی و جلوگیری از ورود دام از .شود غیر این صورت قاچاق تلقی میَ
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کیلومتر در مرزهای غربی بین دو کشور وجود داشته باشد تا  ٠١ایم تا نوار حائلی به شعاع  داده پیشنهاد: این مرزها خبر داد و گفت

هایی همچون آبله گوسفندی و طاعون نوشخوارکنندگان کوچک از دیگر مواردی بود که  کاهش بیماری. هیچ دامی نتواند تردد کند

ماهه امسال رسیده  ٠کانون در  ١٨به  ١١کانون در سال  ١٤٠ی از آبله گوسفند: رئیس سازمان دامپزشکی به آن اشاره کرد و گفت

 .رسیده است ١٨کانون در سال  ٠١٤٤کانون به  ١٨٠و طاعون نوشخوار کنندگان کوچک از 

  درصدی بیماری لکه سفید میگو ٤١کاهش 

مزارع آلوده به لکه سفید در سال  :خلج در پایان از کاهش آلودگی میگو در مزارع پرورش این محصول در کشور خبر داد و گفت

 .کانون رسیده است ١٠به  ١١کانون بوده که این رقم در سال  ٠١٠،  ١١
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

تومانی برای تومانی برای   133133پیشنهاد پرداخت مشوق پیشنهاد پرداخت مشوق / / 93159315زمینی در سال زمینی در سال   پایداری مشوق صادراتی برای محصول سیبپایداری مشوق صادراتی برای محصول سیب

  زمینیزمینی  هر کیلوگرم سیبهر کیلوگرم سیب

 ٠١١ادامه یابد و برای هر کیلوگرم  زمینی در سال جاری نیز شود که مشوق صادراتی سیب در راستای تحرک بازار پیشنهاد می

 .تومان اختصاص یابد

زمینی در سال جاری نیز ادامه یابد و برای هر  شود که مشوق صادراتی سیب در راستای تحرک بازار پیشنهاد می

 .تومان اختصاص یابد 133کیلوگرم 

زمینی  پرداخت بخشی از مشوق صادراتی برای سیبوگو با خبرنگار ایانا از  زمینی ایران امروز در گفت سخنگوی انجمن ملی سیب

زمینی پرداخت شده که مربوط به اعتبارات سال  حدود پنج میلیارد تومان مشوق صادراتی برای محصول سیب: خبر داد و گفت

سال تومانی تخصیص یافت و ام ٠١١زمینی صادراتی  در سال گذشته برای هر کیلوگرم سیب: محمدرحیم نیازی افزود.گذشته است

 .تومان برسد ٠١١انتظار داریم که این رقم به 

زمینی در بازار مناسب و بیش از نیاز کشور است و برای تحرک بازار الزم است که مشوق صادراتی  تولید سیب: وی خاطرنشان کرد

 .وجود نیاید اختصاص یابد تا مشکالت ثانویه به

 .شد تا مازاد بازار تولید، منجر به امحاء و سایر مشکالت نشوداختصاص مشوق صادراتی باید پایدار با: نیازی ادامه داد

توان میزان  تازگی از مناطق سردسیری آغاز شده و تا یک ماه دیگر ادامه دارد، اما هنوز نمی زمینی به برداشت سیب: وی تصریح کرد

 .بینی کرد تولید را پیش

 زمینی تا قبل از بارندگی پایان یابد برداشت سیب

های پاییزه آغاز نشود، برداشت بدون مشکل است، اما پس  تا زمانی که بارندگی: زمینی ایران یادآور شد انجمن ملی سیبسخنگوی 

 .وجود خواهد آمد از آن با گِل شدن زمین، مشکالتی به

 .صادر شده است... ترکمنستان و -زمینی مازاد به کشورهای اطراف همچون عراق  محصول سیب: نیازی تأکید کرد

ها از کاهش  های مهرماه آغاز شود تا ضمن تحرک بازار، قیمت های صادراتی از نیمه بهتر است پرداخت مشوق: وی اظهار داشت

ای از کاهش سطح زیر کشت و  زمینی در سال گذشته باعث شده بود که عده گفتنی است، ارزان بودن قیمت سیب.برخوردار نشود

زمینی کشور یعنی استان همدان شاهد افزایش سطح کشت  که قطب تولید سیبتولید در سال جاری خبر دهند، در حالی 

هزار هکتار رسیده است و با افزوده شدن تولید پاییز در مجموع تنها  ٠٠هکتار به  ٤٠٨هزار و  ٠١زمینی تابستانه بود، یعنی از  سیب

ها هم به کشت این محصول خواهند  یر استانشود، در حالی که سا زمینی در استان همدان تولید می هزار تن محصول سیب ١١١

 ./پرداخت

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٠D/%١%D%BE٤%A٠%DB%٤%C 
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 شیالت
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  میلیارد تومان تسهیالت توسط بسیج سازندگیمیلیارد تومان تسهیالت توسط بسیج سازندگی  913913هزار واحد پرورش ماهی با پرداخت هزار واحد پرورش ماهی با پرداخت   88اندازی اندازی   راهراه
  .هزار نفر خواهد رسید ١١میزان اشتغال مستقیم در واحدهای پرورش ماهی تحت حمایت بسیج سازندگی تا پایان سال جاری به  

، پرورش ماهی گرمابی و سردآبی یکی از عرصه هایی است که به سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دلیل برخورداری از ظرفیت های اشتغالزایی و نیز نقشی که در امنیت غذایی کشور و سالمت مردم دارد، توسط بسیج سازندگی به 

 .نهادهای عامل در عرصه اقتصاد مقاومتی مورد حمایت قرار گرفته استعنوان یکی از 

میلیارد تومان تسهیالت  ٠٠١با پرداخت نزدیک به  ١٨تا  ١٠بر اساس گزارش قرارگاه جهاد اقتصادی بسیج، ظرف سال های 

ی شده که این میزان واحد هزار واحد پرورش ماهی گرمابی و سردآبی در کشور راه انداز ٠اشتغالزایی توسط بسیج سازندگی، 

 .هزار واحد خواهد رسید ٤، رقمی نزدیک به ١١تولیدی تا پایان سال 

 .هزار نفر خواهد شد ١١تا پایان سال جاری میزان اشتغال مستقیم در واحدهای پرورش ماهی تحت حمایت بسیج سازندگی بالغ بر 

 .اهی، باالترین آمار را در کشور به خود اختصاص داده استواحد پرورش م ٠١١بر اساس این گزارش، استان گلستان با تاسیس 

هزار تن در سال،  ٠٨١آال با  هزار تن انواع آبزیان مختلف در ایران تولید می شود و کشورمان در تولید ماهی قزل ١٠١ساالنه حدود 

ر جهان است که یکی از مهمترین در عین حال ایران بزرگترین وارد کننده تخم ماهی چشم زده د .رتبه نخست را در دنیا دارد

های بکر  تولید تخم ماهی چشم زده یکی از عرصه. چالش های پرورش ماهی و عامل افزایش قیمت تمام شده این محصول است

اقتصاد مقاومتی است که در صورت سرمایه گذاری مناسب می تواند ضمن بی نیاز کردن کشور از واردات تخم ماهی عقیم، زمینه 

به کشورهای همسایه صادر ( کپور)هزار تن ماهی گرمابی  ٠١همچنین ساالنه حدود .شتغالزایی در کشور پدید آوردجدیدی از ا

در حال حاضر برای اینکه سرانه مصرف ماهی در  .گذران در این بخش رغبت ایجاد کند شود که این امر توانسته برای سرمایه می

 .هزار تن در سال باید افزایش یابد ٨١١ی کپور و قزل آال کشور به رقم استاندارد جهانی برسد، تولید ماه

سازمان بسیج سازندگی برای کمک به اشتغالزایی و حمایت از تولید در عرصه های اقتصاد مقاومتی، متعهد به ارائه آموزش های 

 .تخصصی در عرصه های تولیدی و پرداخت وام اقتصاد مقاومتی به داوطلبان واجد شرایط است

توانند برای کسب اطالعات بیشتر به  دان به فعالیت در عرصه های تولیدی اقتصاد مقاومتی که نیازمند حمایت هستند، میعالقه من

 .های استانی بسیج سازندگی در سراسر کشور مراجعه کنند رده
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  های بومی خلیج فارس در کشورهای بومی خلیج فارس در کشور  ماهی گونهماهی گونه  برداری از نخستین مرکز پیشرفته تولید بچهبرداری از نخستین مرکز پیشرفته تولید بچه  بهرهبهره

های  قشم توسط یکی از شرکت صورت تجاری در های مهم خلیج فارس به ماهی گونه بار در کشور تولید بچه برای نخستین

 .های فعال کشاورزی با موفقیت انجام شد زیرمجموعه یکی از هلدینگ

بار در  ماهی برای نخستین بنیان کشاورزی دانا از دستیابی با دانش فنی تولید تجاری بچه مدیرعامل هولدینگ دانش

 .کشور خبر داد

ماهی  بار در کشور تولید بچه برای نخستین: با خبرنگار ایانا گفت وگو بنیان کشاورزی دانا در گفت مدیرعامل هولدینگ دانش

های زیرمجموعه این هلدینگ با  صورت تجاری در قشم توسط شرکت درنا مهر قشم، یکی از شرکت های مهم خلیج فارس به گونه

 .موفقیت انجام شده است

بار در کشور  م هستند که در این شرکت برای نخستینماهی شانک و هامور ازجمله ماهیان بومی مه بچه: محسن مردی تأکید کرد

 .اند  به روش تجاری به تولید انبوه رسیده

نیروهای الزم برای اشتغال در این شرکت : نفر را از نکات مثبت این شرکت برشمرد و عنوان کرد ١١زایی مستقیم برای  وی، اشتغال

 .از افراد بومی تأمین شده است

با : هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده است، گفت ٠١١ا بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تولید عضو سرآمدان علمی کشور ب

سازی این دانش فنی  های غیربومی وجود ندارد و با توسعه و بومی ماهی گونه اجرا و توسعه این پروژه، دیگر نیازی به واردات بچه

 .شود های ارزشمند خلیج فارس میسر می ظ ذخایر ژنتیکی این گونههای بومی، امکان حف ماهی ضمن خودکفایی در تولید بچه

رسد و  با توجه به وجود بحران آب در کشور و هشدارهایی که به واسطه خشکسالی از گوشه و کنار به گوش می: مردی معتقد است

ماهی، راهکاری بهینه در  ی و بچههای شور دریاها برای پرورش ماه همچنین نیاز به امنیت غذایی در کشور، استفاده بهینه از آب

 .وری و رسیدن به تولید مطلوب است افزایش بهره

منظور خودکفایی کشور در تأمین  میلیارد تومان به ٠١١پروری درنا مهر قشم با اعتباری بیش از  احداث مجتمع آبزی: وی اعالم کرد

در دستور کار این هولدینگ قرار دارد و حال فاز اول این بندی، تولید غذای ماهی و برندینگ  ماهی، ساخت و نصب قفس، بسته بچه

 .برداری رسیده است میلیارد تومان به بهره ٠٠مجتمع با اعتباری بیش از 

کیلوگرمی ماهی در ایران، اظهار امیدواری کرد  ٠١بنیان کشاورزی دانا در پایان با اشاره به مصرف سرانه  مدیرعامل هولدینگ دانش

تر  کیلوگرم نزدیک ٠١بخشی صحیح در اصول تغذیه، بتوان این عدد را به میانگین جهانی یعنی  درست و آگاهیسازی  که با فرهنگ

ای  این شرکت با استفاده از ادوات و تجهیزات کامالً داخلی و هزینه: مدیرعامل شرکت درنامهر قشم نیز در این مراسم گفت.کرد

های بومی خلیج فارس را  ماهی گونه ای تولید تجاری ساالنه بیش از دو میلیون بچههای الزم بر میلیارد تومان، زیرساخت ٠٠بیش از 

ماهی شانک باله زرد با متوسط  هزار بچه ١١١در این فاز، تولید : احمد راستی با اشاره به فاز نخست این پروژه، افزود.مهیا کرده است

 .ولید شده استگرم، ت ٠١ماهی هامور با متوسط وزن  هزار بچه ١١گرم و  ٠١وزن 

کند که به زودی خط تولید  های ساخت این شرکت، مراحل نهایی آزمایش را دریا سپری می به گفته وی، در حال حاضر، قفس

 .تجاری آنها آغاز خواهد شد
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وری  بنیان کشاورزی دانا با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد، در راستای افزایش بهره الزم به ذکر است که هولدینگ دانش

بخش کشاورزی قدم برداشته و هفته گذشته نیز با حضور وزیر جهاد کشاورزی، از نخستین مجتمع دامداری گاو دومنظوره 

 ./های مدعو به مجتمع قرار گرفت سیمنتال در قزوین بهره برداری شد که تجهیزات آن مورد توجه کارشناسان دامپروری و رسانه

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠٠D/%٤%A٤%D٤٠%١% 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  برگزاری نمایشگاه بین المللی؛ کلید راهبردی توسعه شیالتبرگزاری نمایشگاه بین المللی؛ کلید راهبردی توسعه شیالت

 علیرضا کیهان پور -سبزینه 

خطوط ساحلی و جزایر، ظرفیت های بالقوه فراوانی را در زمینه صنعت شیالت و آبزیان کیلومتر  ١٤١١کشور ایران با حدود 

 . داراست

قابلیت های صید و صیادی و منابع ارزشمند آبزیان دریایی، آبزی پروری در آب های داخلی و صنایع شیالتی از جنبه اقتصادی 

به لحاظ تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه، ایجاد  برای کشور ما سیار حائز اهمیت می باشد و این زیر بخش اقتصادی

 .امنیت غذایی، اشتغالزایی و کسب درآمد ارزی در راستای اقتصاد مقاومتی نقش مهمی را بر عهده دارد

وب اهمیت شیالت و آبزیان از بعد سیاسی و اجتماعی و معرفی ایران به جهانیان و در بعد روابط خارجی و صادرات محصوالت مرغ

دریایی و آبزی با احتزاز پرچم ایران بر فراز شناورهای فعال بر پهنه آب های نیلگون جنوب، شمال و آب های بین المللی به منظور 

اعتالی سیاسی و اقتدار ملی محرومیت زدایی در مناطق کمتر توسعه یافته، جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مرزی و روستایی 

 .جامعه به عنوان یک غذای سالم نیز حائز اهمیت ویژه ای می باشدو برقراری تندرستی در 

منابع ارزشمند آبزی خدادادی به کشور ما این امکان را می دهد که با سرمایه گزاری مناسب برای بهره برداری مسئوالنه از ذخایر و 

به گوشت سفید و فرآورده های آن می شود،  منابع آبزیان در گستره صید و آبزی پروری، نه تنها موجب تامین بخشی از نیاز مردم

بلکه موجب اشتغال مولد، ایجاد صنایع جانبی و مهمتر از آن کسب درآمد ارزی قابل توجهی را برای تولید کنندگان و بهره برداران 

 . شایانی دارد به بیان دیگر این سرمایه گذاری از جهات مختلف در کشور ما اهمیت. این بخش در ایران به ارمغان خواهد آورد

تفاوتی که امروز بین جهان در حال توسعه و جهان توسعه یافته وجود دارد، معیارش سرمایه، حجم تجارت، منابع طبیعی، تجهیزات 

صنعتی و حتی تعداد دانش آموختگان نیست بلکه معیار اصلی به نظر می رسد تفاوت بین دنیای پیشرفته، صنعتی و جهان غیر 

نقش فناوری در تولید و آنچه که امروز کشوری را توسعه یافته و یا توسعه نیافته . ویژه فناوری پیشرفته استصنعتی، فناوری و ب

 .معرفی می کند، میزان بهره گیری از فناوری به روز در فرایند تولید است

این کشورها به اهمیت و بررسی سیاست ها و برنامه های کشور توسعه یافته و صنعتی و تازه صنعتی گویای این نکته است که 

 .اجتماعی و فرهنگی خود تلقی نموده اند –جایگاه فناوری پیشرفته واقف بوده و فناوری را به عنوان محور توسعه، اقتصادی 

نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری و صنایع وابسته و همایش فرصت های توسعه بازار و سرمایه گذاری در صنعت شیالت 

مهر در تهران و مرکز نمایشگاه ها و همایش های بین المللی برج میالد طی مراسم  ٠٠مهر تا روز دوشنبه  ٠١شنبه  که از تاریخ

ویژه ای افتتاح و برگزار خواهد شد، فرصت بسیار مناسبی برای نیل به اهداف کمی و کیفی شیالت ایران در عرصه داخلی و بین 

 .ودالمللی در سند توسعه توسعه شیالت خواهد ب

برگزاری چهار همایش تخصصی توسعه بازار آبزیان، فرصت های سرمایه گذاری در پرورش ماهی در قفس، میگو، ماهیان خاویاری و 

فعالیت های صید و صیادی و همچنین توجه به موضوعات تکثیر و پرورش انواع آبزیان، فرآوری، تجهیزات و ماشین آالت ساخت 

به امکانات بسته بندی برای صادرات انواع محصوالت شیالتی و آبزی و امکانات پشتیبانی قفس های دریایی، تجهیزات مربوط 

زنجیره پرورش ماهی در قفس در آب های شمال، جنوب و دریاچه های پشت سد کشور شرایطی را فرآهم خواهد نمود که شاهد 

 .جهشی فوق العاده در توسعه شیالت را بیشتر از گذشته شاهد باشیم
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بهبود سیستم در زیر بخش، آشنایی با آخرین دستاوردها و . ح روابط اقتصادی، تجاری و فنی مرتبط، اصالح، تقویت وارتقای سط

موضوعات تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی، ترویجی و توسعه ای، تسهیل ارتباطات تجاری و ارتقای رونق اقتصادی هدف، تبادل افکار 

فنی و  –و نوآوری ها و محصوالت تولیدی حسب موضوع، کارگاه های آموزشی  و آرای کارشناسی و تخصصی، نمایش ابتکارات

تخصصی در راستای اهداف تعیین شده در برنامه توسعه شیالت، واکاوی و جستارهای مسائل، مشکالت و رفع موانع رشد این 

 .ی استصنعت نوپا به عنوان انتخابی برتر نیز از کمترین دستاوردهای برگزاری نمایشگاه های تخصص

کشور خارجی شامل فرانسه، ایتالیا،  ٠١شرکت، موسسه و دیگر دست اندرکاران این صنعت در داخل کشور و  ٠١١حضور فعال 

در این نمایشگاه می تواند نوید بخش سرمایه گذاری مطلوب سایر کشورها در صنعت شیالت و آبزیان ... هلند، نروژ، کره جنوبی و 

ردی در برنامه های توسعه شیالت ایران در عرصه داخلی و توجه جهانیان به این صنعت جذاب و با ایران بوده و به کلیدی راهب

تخصصی با تاکید بر تامین امنیت غذایی جامعه با شعار غذای  –گستره تنوع و زیبایی زندگی آبزیان در تحقق آرمان های فنی 

 .سالمتی از مزرعه تا سفره باشد

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١٨D/%٤%A٤%D٤% 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  بررسی کریدور سبز برای صادرات به روسیه، هفته آیندهبررسی کریدور سبز برای صادرات به روسیه، هفته آینده/ / آیندآیند  های برتر شیالتی روس به ایران میهای برتر شیالتی روس به ایران می  شرکتشرکت

کند، در حالی که مراحل بعدی یعنی بازاریابی و فروش  تولیدکنندگان محصوالت آبزی حمایت میدولت در حال حاضر تنها از 

 .های خاص قرار گیرد محصوالت فوق نیز باید تحت حمایت

کند، در حالی که مراحل بعدی یعنی بازاریابی و  دولت در حال حاضر تنها از تولیدکنندگان محصوالت آبزی حمایت می

 .های خاص قرار گیرد یز باید تحت حمایتفروش محصوالت فوق ن

قرارداد درباره  ٠١ها  نروژی: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

صورت خرید ادوات  بهاند که قرار است دانش و تکنولوژی این کشور  گذاران ایرانی منعقد کرده تجهیزات ماهی در قفس با سرمایه

برداری از ادوات ماهی  با وجود آنکه برخی تولیدکنندگان ایرانی با کپی: اکبر خدایی افزود علی.ها به کشور منتقل شود توسط ایرانی

 .اند این وسایل را در کشور بسازند، اما همچنان تمایل برای واردات این ادوات وجود دارد در قفس توانسته

رورش ماهی در قفس فعالیتی سودمند است، اما برای آبزیان تولیدشده در این بخش نیز باید فکری اساسی پ: وی خاطرنشان کرد

شود؛ زیرا تولیدات تنها باید در کشورهای منطقه توزیع شود و در این راستا هنوز برای بازاریابی آنچه که قرار است در کشور تولید 

ها بفروشند که در  ماهی و غذا را به ایرانی ها قرار است ادوات ماهی در قفس، بچه نروژی: خدایی ادامه داد.شود، فکری نشده است

 .مقابل الزم است با کشورهای اطراف همچون روسیه برای خریداری محصول به توافقاتی برسیم

توانیم از الگوهایی  ا میهای صادراتی نیز فراهم شود و در این راست کند، اما باید زیرساخت دولت از تولید حمایت می: وی تصریح کرد

 .دهد همچون کشور نروژ بهره ببریم که تولیدکننده و صادرکننده را به یک میزان مورد حمایت قرار می

ای که  میلیارد دالری از صادرات آبزیان دارد و در جلسه ١کشور نروژ درآمد : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران یادآور شد

ر شد، مسئول مؤسسه تضمین نروژ برای حمایت از تولیدکنندگان سازنده ادوات ماهی در قفس به ایران سفر در هفته گذشته برگزا

 .کرد؛ در حالی که هنوز تولیدکنندگان کشور ما تصمیمی برای فروش محصول خود ندارند

ای تولیدکنندگان ایرانی باز دولت نروژ برای فروش ادوات و وسایل ماهی در قفس، درهای سفارت خود را بر: خدایی تأکید کرد

 .تر بتوانند صادر کنند گذاشته است تا راحت

رو هستند و  قوانین سفت و سخت سازمان دامپزشکی کشور مسئله دیگری است که تولیدکنندگان ما با آن روبه: وی اظهار داشت

 .تر اقدامات الزم انجام شود الزم است در این زمینه نیز هرچه سریع

 وسیه در نمایشگاه آبزیانجای خالی کشور ر

های داخلی که در  ای، نروژی، ایتالیایی و اسپانیایی و شرکت های کره دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره شرکت

در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای فروش و صادرات محصوالت آبزی ایرانی فراهم است، اما : نمایشگاه شیالت حضور دارند، گفت

شود  اند؛ ازجمله اینکه روسیه یکی از بازارهای مهم صادراتی برای ایران محسوب می کشورهای دیگر در این نمایشگاه حضور نیافته

در هفته آینده طی : خدایی از برگزاری جلسه کریدور سبز در محل اتاق بازرگانی خبر داد و افزود.که در نمایشگاه فوق حضور ندارد

های برتر روس برای صادرات محصوالت ایرانی به کشورشان حضور خواهند  شود، شرکت ق ایران برگزار میای که در محل اتا جلسه

 .شوند های مطرح در این بخش وارد مباحث عملیاتی می ها و شرکت یافت و تشکل
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د و محصوالت فوق قرار است تعرفه صادرات به روسیه برای محصوالت کشاورزی و آبزیان کاهش یاب: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./شود ساعت از گمرک ترخیص شود که در این زمینه تمامی مسائل پیش رو بررسی می ٠٨در کمتر از 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠١D/%٤%B٨%D٤% 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

های های   امکان تولید ساالنه یک میلیون تن ماهی در قفس در آبامکان تولید ساالنه یک میلیون تن ماهی در قفس در آب/ / نامه شیالتی بین ایران و نروژنامه شیالتی بین ایران و نروژ  تفاهمتفاهم  9393امضای امضای 

  شمال و جنوبشمال و جنوب

 .های خصوصی ایران و طرف نروژی برای همکاری در حوزه شیالت و آبزیان امضا شد نامه بین بخش تفاهم ٠١

 .و طرف نروژی برای همکاری در حوزه شیالت و آبزیان امضا شدهای خصوصی ایران  نامه بین بخش تفاهم 93

المللی شیالت ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به  به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نمایشگاه بین

 .شنهادی در دست بررسی استهای پی طور نیست و قیمت این :ها وجود ندارد، گفت ای به افزایش قیمت اینکه ظاهراً عالقه

 .ها پیشنهاد شده و منتظر تأیید دولت در قیمت خریدهای تضمینی هستیم قیمت: محمود حجتی افزود

 .های خصوصی ایران و طرف نروژی برای همکاری در حوزه شیالت و آبزیان امضا شد نامه بین بخش تفاهم ٠١: وی خاطرنشان کرد

درصد صنعت شیالت دنیا  ٤١سال پیش  ٠١عت شیالت رشد چشمگیری دارد، در حالی که تا در دو دهه اخیر صن: حجتی ادامه داد

پروری نسبت به صید  در رویکرد جدید، بخش آبزی: وی تصریح کرد.کرد متکی به دریاها بود و فشار زیادی به ذخایر دریایی وارد می

های روز در کل  المللی، دانش، تکنولوژی های بین ه همکاریگرفته است و باید برای توسعه این حوز های آزاد پیشی و صیادی در آب

یکی : های داخلی در حوزه شیالت یادآور شد وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از غفلت تاریخی از ظرفیت.زنجیره شیالت را تقویت کنیم

های شمال و جنوب  س در آبتواند ساالنه یک میلیون تن ماهی در قف ها پرورش ماهی در قفس است و ایران می از این حوزه

 .پرورش دهد که در رونق این شهرها و هم در سبد تغذیه مردم تأثیرگزار خواهد بود

شود که  کیلوگرم انواع آبزیان مصرف می ٠١در دنیا ساالنه  :حجتی با اشاره به پایین بودن سرانه مصرف شیالت در ایران تأکید کرد

 .رسد کیلوگرم می ٠١در کشور ما به 

امیدواریم با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته ازجمله نروژ، زنجیره صنعت شیالت از ابتدا تا بازار داخلی و : هار داشتوی اظ

های داخلی، پرورش ماهی در قفس، میگو  عالوه بر پرورش آبزیان در آب: حجتی همچنین گفت.خارجی بازتعریف شود و توسعه یابد

 .حلی مهم است بر توسعه بازار صادراتی و ارزآوری برای کشور تأکید داریمهای سا های خاویاری در آب و ماهی

 شرکت خارجی در نمایشگاه شیالت 95حضور 

شرکت خارجی از نروژ، فرانسه، چین، کره جنوبی، هلند، ایتالیا، آمریکا،  ٠١شرکت داخلی و  ٤١المللی شیالت  در نمایشگاه بین

ایشگاه که با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی، صالحی رئیس سازمان شیالت، وزیر در این نم.دانمارک و ترکیه حضور دارند

های تکثیر و پرورش  غرفه در حوزه ٠٠٨شیالت نروژ و جمعی از رایزنان اقتصادی و سفرای کشورهای خارجی اغاز به کار کرد، 

هیزات مربوطه، تجهیزات فرآوری و محصوالت های ماهی و تج آالت، صنایع ساخت قفس آبزیان، فرآوری آبزیان، تجهیزات و ماشین

گذاری  های سرمایه های توسعه بازار و تجارت آبزیان، فرصت الزم به ذکر است، چهار همایش در بخش.صادراتی برپا شده است

کید گذاری صید و صیادی با تأ گذاری در صنعت میگو و ماهیان خاوریاری و همچنین سرمایه پرورش ماهی در قفس، فرصت سرمایه

المللی توسط وزیر کشاورزی  گفتنی است، در حاشیه نمایشگاه، بین.بر ماهیان ریز برگزار در کنار این نمایشگاه برگزار خواهد شد

این نمایشگاه . های موجود در این نمایشگاه بازدید شد ایران و نروژ از تمبر یادبود این نمایشگاه رونمایی شد و عالوه بر آن، از غرفه

 ./مهرماه ادامه دارد ٠٠، در محل برج میالد تهران از امروز آغاز و تا المللی بین

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٨١D/%٤%A٠%D٤١%١%D٤%B٠ 
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 شیالت
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

میلیون میلیون   933933تا تا   153153رهاسازی ساالنه بین رهاسازی ساالنه بین / / آغاز صید ماهیان استخوانی از هفدهم مهرماه در سه استان شمالیآغاز صید ماهیان استخوانی از هفدهم مهرماه در سه استان شمالی

  انواع بچه ماهیان در رودخانه های شمالی کشورانواع بچه ماهیان در رودخانه های شمالی کشور

امسال صید ماهیان استخوانی از هفدهم مهرماه در سه استان شمالی : مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت

 .شرکت تعاونی پره به صید می پردازند ٠٠١هزار صیاد در قالب  ٠١وع می شود و حدود شر

امسال صید ماهیان استخوانی از : مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران با اعالم این خبر گفت

تعاونی پره به صید می  شرکت 915هزار صیاد در قالب  93هفدهم مهرماه در سه استان شمالی شروع می شود و حدود 

به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، مختار آخوندی با بیان این که صید ماهیان .پردازند

به دلیل شرایط نامساعد جوی با کاهش همراه بود و تعداد دفعات تور کشی نیز به دلیل طوفانی بودن دریا  ١٨استخوانی در سال 

  .درصد کاهش همراه بود ٠با  ١١صیادان پره سه استان گیالن، گلستان و مازندران در مقایسه با سال توسط 

میزان کل صید ماهیان استخوانی در  ١٨در فصل صید سال : مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران عنوان کرد

 .سال اخیر کمترین صید را در این بخش داشتیم ٠١طی درصد کاهش داشت و در  ١١مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن 

تن انواع ماهیان استخوانی در سه استان  ١١٠١،  ١٨-١١در فصل صید : این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران عنوان کرد

 .شمالی توسط شرکت های تعاونی پره صید شده است

صید ماهیان استخوانی به صید ماهی سفید اختصاص داشته است، اظهار  وی در ادامه بیانات خود با اشاره به این که بیشترین میزان

 .تن از ماهیان صید شده به صید ماهیان سفید تعلق داشته است ٨٠٤١بر این اساس : داشت

سازمان شیالت ایران همواره برای بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در تالش بوده است و در این : آخوندی تاکید کرد

میلیون انواع بچه ماهیان در رودخانه های  ٨١١تا  ٠١١راستا طی سال های گذشته اقدامات موثری انجام داده است و ساالنه بین 

 .شمالی کشور که به دریای خزر منتهی می شوند، رهاسازی می شود

 .ی خزر داشته استاین امر تاثیر به سزایی در حفظ نسل و بازسازی ذخایر این گونه های با ارزش دریا: وی گفت

همچنین طی چند دو، سه سال اخیر تکثیر طبیعی ماهیان : مدیر کل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران عنوان کرد

 .استخوانی با مشارکت صیادان در استان های شمالی انجام شده است

هد شد که امیدواریم با توجه به رهاسازی های مهرماه آغاز خوا ٠٠از  ١١-١٠به گفته وی، صید ماهیان استخوانی در فصل صید 

انجام شده در سال های قبل و شرایط مناسب آب و هوایی، شاهد میزان صید قابل قبولی از ماهیان استخوانی در دریای خزر و 

 .توسط صیادان سخت کوش و زحمت کش دریای خزر باشیم

ایران با اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد تا صیادان سختکوش مختار آخوندی، مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت 

پره، همچون گذشته، ضمن مشارکت در بازسازی ذخایر و تکثیر طبیعی در راستای حفظ گونه های ارزشمند دریای خزر، نسبت به 

تا بهره برداری پایداری و مستمر از رعایت قوانین و مقررات ابالغی از سوی سازمان شیالت ایران توجه کافی و وافی را داشته باشند 

 ذخایر آبزیان تضمین شود

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٤١D/%٤%A٠%D٤%D%BA٤%A٠% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  دستور کار قرار گرفتدستور کار قرار گرفتصادرات آبزیان به آسیای میانه در صادرات آبزیان به آسیای میانه در 

ویتنام، امارات، عراق و کشورهای اروپایی از عمده بازارهای هدف صادراتی آبزیان بوده اند؛ عالوه بر :رئیس مرکز شیالت کشور گفت

 .این اخیرا نیز صادرات به کشورهای آسیای میانه در دستور کار قرار گرفته است

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی برنگارخ حسن صالحی رئیس مرکز شیالت کشور در گفتگو با

 .ودمیلیون بچه ماهی و الرو میگو به دریا رها می ش٨١١ساالنه حدود : خصوص وضعیت فعلی شیالت کشور عنوان کرد

  .درصد صید ماهیان استخوانی حاصل رهاسازی بچه ماهی و الرو میگو است ١٠در شمال کشور بیش از : وی در ادامه عنوان کرد

در حال حاضر گونه های با ارزشی از ماهی و : صالحی با اشاره به وضعیت پرورش ماهی در آب های آزاد جنوب کشور، اظهار داشت

  .شده و بدین طریق می توان ظرفیت بخش شیالت کشور را بهبود بخشید میگو کشور در این بخش رهاسازی

میلیون  ١١١هزار تن محصوالت شیالتی به ارزش  ٤١حدود  ١٨در سال : وی در خصوص وضیت تجارت وابسته به این بخش گفت

د؛ عالوه بر این اخیرا نیز صادرات دالر صادر شده است که ویتنام، امارات، عراق و کشورهای اروپایی از عمده بازارهای هدف بوده ان

 .به کشورهای آسیای میانه در دستور کار قرار گرفته است

مراودات با دیگر کشورها و انتقال تکنولوژی های نوین به کشور در زنجیره تکثیر و تولید بچه ماهی و :رئیس شیالت کشور ادامه داد

 .آبزی پروری تلقی خواهد شدصادرات با ارزش افزوده باال گام موثری در بهبود وضعیت 

/news/f a/i r.yj c.www://ht t p١٤١١٠١٠D/%٤%B١%D٤%A 
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 شیالت

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  یکه تازی ایران در تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری دریای خزر یکه تازی ایران در تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری دریای خزر 

مدیر کل شیالت مازندران گفت که جمهوری اسالمی ایران تنها کشور حاشیه دریای خزر است که به صورت جدی نسبت به  -ایرنا  -ساری 

  .تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری و حفظ ژنتیکی ذخایر این دریا اهتمام دارد

ا تشکیل گارد حفاظتی و استقرار آنان در حال حاضر تنها ایران ب: حسینعلی رستمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

در مسیر دهانه های رودخانه های منتهی به دریای خزر از صید ماهیان خاویاری در حال تخم ریزی در این منطقه جلوگیری می 

 .فصل تخم ریزی ماهیان خاویاری از نیمه دوم اسفند شروع می شود و تا پایان اردیبهشت ادامه می یابد. کند

 .قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ایران و ترکمنستان از کشورهای حاشیه دریای خزر هستندروسیه، 

متاسفانه دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر به این موضوع توجه ندارند و در نتیجه ماهیان : مدیرکل شیالت مازندران گفت 

 . وسط صیادان غیرمجاز صید می شوندخاویاری که برای تخم ریزی به دهانه رودخانه ها می روند در آن کشورها ت

رستمی علت اصلی کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر را بی توجهی به حفاظت از تکثیر طبیعی ماهیان خاویاری 

 .در رودخانه های کشورهای حاشیه این دریا برشمرد

سالگی به مرحله تخم ریزی  ٠٠تا  ٠١اویاری در سن ماهیان خ : وی در باره اهمیت حفاظت از دهانه های رودخانه ها توضیح داد

می رسند و برای این کار هم به دهانه های رودخانه می روند و الزم است در این مرحله بدرستی تحت حفاظت قرار گیرند تا صید 

تان های شمالی را مدیرکل شیالت مازندران تشکیل گارد حفاظتی از دهانه های رودخانه های منتهی به دریای خزر در اس. نشوند

هر چند بسیاری از رودخانه های ایران نیز آلوده به فاضالب های شهری : از دستورالعمل های شیالت کشور معرفی کرد و گفت 

،صنعتی و کشاورزی شده است، اما با حضور نیروهای شیالت ، یگان های حفاظت آبزیان و نیروی انتظامی ، ماهیانی که برای تخم 

 .رودخانه ها مهاجرت می کنند ، توسط صیادان غیرمجاز صید نمی شوندریزی به دهانه 

نفر نیروی حفاظتی شیالت مازندران در سه نوبت کاری در مسیر دهانه های رودخانه های منتهی به  ٠٠١هم اکنون : وی افزود 

 .دریای خزر مستقرند و حفاظت از ماهیان در حال تخم ریزی را بر عهده دارند

رشته رودخانه به عنوان رودخانه مهم شیالتی محسوب می  ٠٨رودخانه با شاخه های اصلی و فرعی دارد که  ٠١١ مازندران حدود

 .شوند

 بازگشت به صید ماهیان خاوریاری ، شاید هیچ وقت  **

شورهای مدیرکل شیالت مازندران بازگشت به صید ماهیان خاویاری در دریای خزر را در وضعیت کنونی بویژه بی توجهی دیگر ک

تمام کشورهای حاشیه دریای خزر باید در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی این دریا گام  : حاشیه این دریا غیر ممکن دانست و گفت

میالدی بر اساس توافق صورت گرفته بین روسای جمهوری این  ٠١٠١صید تجاری ماهیان خاوریای دریای خزر از سال .بردارند

 . ر به مدت پنج سال متوقف شدکشورها با هدف بازسازی و حفظ ذخای

 .جمهوری اسالمی ایران به گفته مدیرکل شیالت مازندران تاکنون به تعهدات خود در این زمینه پایبند بوده است

حفاظت از ذخایر ژنتیکی : رستمی با بیان اینکه تجارت خاویار و گوشت ماهیان خاویاری دریای خزر از بین رفته است ، گفت 

 .نگینی دارد که دولت های کشورهای ساحلی این دریاچه باید بپردازنددریای خزرهزینه س
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نشان می دهد که مجموع صید و برداشت مجاز ماهیان خاویاری پنج کشور حوزه (  ١٠و  ١١) ٠١٠١به گزارش ایرنا ، آمار سال 

 .تن سهمیه صادرات خاویار بود ٤٠تن ماهی خاویاری نر و ماده و حدود  ١٤١دریای خزر 

 ٨١)تن صادرات خاویار  ١١و ( درصد ٨٠)تن ماهی نر و ماده  ٨١١جاز ایران در صید تجاری ماهیان خاویاری در این سال سهم م

 ٤٨تن خاویار و آذربایجان هم  ٠١تن صید ماهیان خاوریای و صادرات  ٠٠٤بر اساس این گزارش ، سهم روسیه .بوده است( درصد

 .تن صادرات بود ٠تن صید و 

تن ،  ٠٠٤حدود  ٤٠تن ،  ١١١یکهزار و  ٠٠ت که گزارش های رسمی نشان می دهد جمهوری اسالمی ایران در سال این در حالیس

 . تن ماهیان خاویاری از حوزه خزر برداشت کرد ٤١حدود  ١١تن و  ١١حدود  ٤١تن ،  ٠١٠حدود  ٤٤

 .ی دریای خزر هستندفیل ماهی ، ازون برون ، قره برون و شیپ از مهم ترین گونه های ماهیان خاویار

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١٠١١١/ 
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 شیالت

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  رورش ماهیان آب گرم و خاویاری در ایران مورد توجه نروژ است رورش ماهیان آب گرم و خاویاری در ایران مورد توجه نروژ است 

امیدوارم دانش و فناوری که شرکت های نروژی ارائه می کنند مورد توجه شرکت های  :صنعت و شیالت نروژ گفت وزیر تجارت، -ایرنا -تهران

کشور در یک چارچوب پایدار و قابل پیش بینی به ویژه در بخش پرورش ماهیان آب گرم و خاویار پیش  ٠ایرانی قرار گیرد و روابط اقتصادی 

  .رود

در نمایشگاه ( شنبه)شرکت شیالتی نروژ به ایران آمده است، امروز  ٠١یکصدنفره از بیش از  که همراه یک هیات« پرسنت برک«

هر چند سرمایه گذاری در این بخش بسیار پرهزینه است اما : بین المللی شیالت، آبزی پروری و صنایع وابسته در تهران اضافه کرد

زمینه های سرمایه گذاری مشترک در ایران عنوان و تاکید کرد  وی ماموریت هیات همراه خود را یافتن .آینده نویدبخشی دارد

هر دو طرف به توسعه روابط اقتصادی و سرمایه : برک افزود .نسبت به آینده همکاری شرکت های نروژی با ایران امیدوار است

 .گذاری مشترک شرکت های خصوصی دو کشور عالقه مندند

ای موافقتنامه هایی با ایران که امکان تعامل اقتصادی ایمن را به شرکت ها و بانک وزیر تجارت، صنعت و شیالت نروژ درباره امض

رقابت امروز شرکت هایی خارجی با یکدیگر برای توسعه همکاری اقتصادی با ایران به همین دلیل رخ : های خارجی می دهد، گفت

 .داده و مشکالت و موانع تا اندازه زیادی برطرف شده است

به توافق های اولیه با ایران رسیده ایم که در هفته ها و ماه های آینده در مورد جزییات آنها با ایران گفت و گو می : وی اعالم کرد

این مقام نروژی تاکید کرد این کشور از همکاری های مشترک در بخش شیالت و انتقال دانش و فناوری به ایران حمایت می .کنیم

وژی در زمینه های مختلف مانند غذاهای دریایی و آبزی پروری با شرکت های ایرانی تاکنون چندین شرکت نر: وی افزود.کند

 .تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند و توافق های دیگری نیز در حال انجام است

ر ایران برای کسب و کار، بازار بزرگی است و من د: وی از روند پیشرفت روابط بخش شیالت دو کشور ابراز خرسندی کرد و گفت

 .طول سفر به ایران با مردم تحصیلکرده و دارای فرهنگ غنی دیدار کردم که نروژی ها می توانند و باید با آنها دوست باشند

در : به گزارش ایرنا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری و صنایع وابسته گفت

یگاه آبزی پروری نسبت به صید و صیادی در آب های آزاد پیشی گرفته است و تالش داریم برای رویکرد جدید صنعت شیالت، جا

 .توسعه این بخش همکاری های بین المللی، دانش و فناوری های روز را در کل زنجیره شیالت تقویت کنیم

قرارداد شیالتی بین  ٠١آبزی پروری برای دستیابی به اهداف توسعه ای صادرات محصوالت شیالتی بویژه : افزود« محمود حجتی«

 .بخش های خصوصی ایران و نروژ به امضا رسید

نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری و صنایع وابسته از دهم تا دوازدهم مهرماه برای بازدید عالقه مندان در برج میالد تهران 

جی از کشورهایی مانند هلند، فرانسه، چین، آمریکا، کره شرکت خار ٠١شرکت داخلی و  ٤١در این نمایشگاه بین المللی .برپاست

 .جنوبی، نروژ و ایتالیا حضور دارند
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 شیالت

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  قرارداد شیالتی بین ایران و نروژ قرارداد شیالتی بین ایران و نروژ 9393امضای امضای //رشد چشمگیر تولید محصوالت شیالتی در دو دهه گذشته رشد چشمگیر تولید محصوالت شیالتی در دو دهه گذشته 

در دو دهه اخیر صنعت شیالت رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است به طوری که پیش از آن، : وزیر جهاد کشاورزی گفت - ایرنا -تهران 

  .ها بود و فشار زیادی به ذخایر دریایی وارد می شددرصد صنعت شیالت متکی به صید از دریا ١١بیش از 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود حجتی روز شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزی پروری و صنایع 

ی آزاد پیشی گرفته در رویکرد جدید صنعت شیالت، آبزی پروری نسبت به صید و صیادی در آب ها: وابسته در برج میالد، افزود

است و تالش داریم برای توسعه این بخش همکاری های بین المللی، دانش، تکنولوژی های روز در کل زنجیره شیالت را تقویت 

 .کنیم

 ظرفیت ایران برای تولید یک میلیون تن محصوالت آبزی *

در بحث آبزی پروری یکی از اقدامات : اظهار داشتوی ضمن انتقاد از غفلت تاریخی ایران در استفاده از ظرفیت های داخلی شیالت 

اساسی استفاده از روش پرورش ماهی در قفس است و ایران می تواند با این شیوه تولیدات آبزیان را ساالنه به یک میلیون تن در 

شمال و جنوب  روش پرورش ماهی در قفس در آب های آزاد: این مقام مسئول در کابینه دولت یازدهم اضافه کرد.سال برساند

 .کشور عالوه بر رونق شهرها در سبد تغذیه ای خانوارها نیز تاثیرگذار خواهد بود

 سرانه مصرف محصوالت شیالتی ایران نصف جهان است *

تالش داریم با افزایش تولید : حجتی با اشاره به اینکه اکنون سرانه مصرف محصوالت شیالتی ایران نصف مصرف جهانی است، گفت

 .کیلوگرم در سال برسانیم ٠١سازی سرانه مصرف آبزیان در ایران را به و فرهنگ 

 ٠١کیلوگرم است در حالی که این شاخص در ایران نزدیک به  ٠١سرانه مصرف آبزیان در جهان به ازای هر نفر : وی یادآور شد

تجارب کشورهای پیشرفته از جمله نروژ،  وزیر جهادکشاوری ابراز امیدواری کرد که با استفاده از.کیلوگرم در سال برآورد می شود

 .زنجیره صنعت شیالت ایران از بازاریابی داخلی و خارجی تا سرمایه گذاری های مشترک توسعه یابد

به گفته وی، عالوه بر پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و ماهی های خاویاری نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تالش 

 .صادرات، در این بخش تولید داشته باشیم داریم با هدف توسعه

 هزار تن بین شیالت ایران و نروژ  ٠١قرارداد همکاری به ظرفیت  ٠١امضای  *

قرارداد شیالتی بین بخش  ٠١برای دستیابی به اهداف توسعه ای صادرات محصوالت شیالتی به ویژه آبزی پروری : حجتی افزود

 .های خصوصی ایران و نروژ به امضا رسید

 قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در انتظار مصوبه دولت  *

دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت راهبردی از جمله گندم را به دولت پیشنهاد داده ولی : وزیر جهادکشاورزی همچنین گفت

 .تاکنون نهایی نشده است و در انتظار مصوبه دولت هستیم

 .ر دست بررسی استبه گفته وی، قیمت های پیشنهادی در دولت د

 افتتاح نمایشگاه شیالت با حضور شرکت های خارجی  *

نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزی پروری و صنایع وابسته با حضور وزیر جهادکشاورزی ایران و ( شنبه)به گزارش ایرنا، امروز 

 .وزیر شیالت نروژ آغاز به کار کرد« پرسند برگ»
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شرکت خارجی متشکل  ٠١شرکت داخلی و  ٤١توسعه بازار شیالتی و سرمایه گذاری و با حضور  این نمایشگاه بین المللی با هدف

 .مهرماه جاری در نمایشگاه برج میالد تهران به کار خود ادامه می دهد ٠٠از هلند، فرانسه، چین، آمریکا کره جنوبی نروژ و ایتالیا تا 

 .هزار تن بین بخش خصوصی ایران و نروژ به امضا رسید ٠١یت قرارداد شیالتی و آبزی پروری به ظرف ٠١در این مراسم 

 در این آیین همچنین تمبر یادبود نمایشگاه بین المللی شیالت و آبزی پروری و صنایع وابسته رونمایی شد و به امضای 
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 شیالت

 ایرنا ۷17۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

دستیابی به دانش فنی تولید تجاری بچه ماهی گونه های بومی خلیج فارس برای نخستین بار در کشور محقق دستیابی به دانش فنی تولید تجاری بچه ماهی گونه های بومی خلیج فارس برای نخستین بار در کشور محقق 

  شد شد 

های بومی خلیج فارس توسط این دستیابی به دانش فنی تولید تجاری بچه ماهی گونه   مدیر مرکز دانش بنیان کشاورزی، از  -ایرنا  -تهران 

  .شرکت دانش بنیان برای نخستین بار در کشور خبرداد

اجرا و توسعه این پروژه نیاز به واردات بچه ماهی گونه های غیر بومی را از بین خواهد برد و با : به گزارش ایرنا، محسن مردی گفت  

ماهی های بومی، امکان حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه های  توسعه و بومی سازی این دانش فنی ضمن خودکفایی در تولید بچه

هزار بچه ماهی  ١١گرم و  ٠١هزار بچه ماهی شانک باله زرد با متوسط وزن  ١١١به گفته وی، .ارزشمند خلیج فارس میسر می شود

 .گرم در مرحله نخست توسط این شرکت دانش بنیان تولید شده است ٠١هامور با متوسط وزن 

بچه ماهی شانک و هامور از جمله ماهیان بومی مهمی هستند که در این مرکز برای نخستین بار در : ان ساختمردی خاطرنش

نفر را از نکات مثبت این  ١١مدیر این شرکت دانش بنیان اشتغالزایی مستقیم برای .کشور به روش تجاری به تولید انبوه رسیده اند

احداث این : مردی ادامه داد.غال در این شرکت از افراد بومی تامین شده استنیروهای الزم برای اشت: شرکت برشمرد و افزود

مجتمع پیشرفته آبزی پروری با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال برای خودکفایی کشور در تامین بچه ماهی، ساخت و نصب 

و مرحله نخست این مجتمع با اعتباری بالغ بر  قفس در دریا، بسته بندی، تولید غذای ماهی و برندینگ در دستور کار قرار دارد

شرکت مذکور با استفاده از ادوات و تجهیزات کامل داخلی و هزینه ای بالغ : وی افزود.میلیاردریال به بهره برداری رسیده است ٠٠١

ی بومی خلیج فارس را میلیارد ریال زیرساخت های الزم برای تولید تجاری ساالنه بیش از دو میلیون بچه ماهی گونه ها ٠٠١بر 

هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده است، تصریح  ٠١١مردی با بیان این که در برنامه ششم توسعه، تولید .فراهم کرده است

با توجه به وجود بحران آب در کشور و هشدارهایی که به واسطه خشکسالی از گوشه و کنار به گوش می رسد و همچنین نیاز : کرد

ی در کشور، استفاده بهینه از آب های شور دریاها برای پرورش ماهی و بچه ماهی، راهکاری بهینه در افزایش بهره به امنیت غذای

که با :کیلوگرمی ماهی در ایران اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد ٠١وی به مصرف سرانه .وری و رسیدن به تولید مطلوب است

 .کیلوگرم رساند ٠١غذیه، بتوان این عدد را به میانگین جهانی یعنی فرهنگسازی درست و آگاهی بخشی صحیح در اصول ت

پیشتر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفته بود اکنون سرانه مصرف محصوالت شیالتی ایران نصف مصرف جهانی است و 

 .برسانیم کیلوگرم در سال ٠١تالش داریم با افزایش تولید و فرهنگ سازی سرانه مصرف آبزیان در ایران را به 

کیلوگرم است در حالی که این شاخص در ایران نزدیک به  ٠١سرانه مصرف آبزیان در جهان به ازای هر نفر : حجتی یادآور شده بود

 .کیلوگرم در سال برآورد می شود ٠١

ار است و تالش به گفته وی، عالوه بر پرورش ماهی در قفس، پرورش میگو و ماهی های خاویاری نیز از جایگاه ویژه ای برخورد

 .داریم با هدف توسعه صادرات، در این بخش تولید داشته باشیم

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١١٠٠١/ 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/82259665/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۱ : تاریخ

  شکنیمشکنیم  فروشان در برابر کاهش قیمت را میفروشان در برابر کاهش قیمت را میمقاومت خرده مقاومت خرده / / عرضه شکر در بازار بیش از تقاضاستعرضه شکر در بازار بیش از تقاضاست
عرضه شکر در بازار بیش از تقاضا و قیمت : ماه از افزایش قیمت شکر گفت ١تا  ٠مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با گذشت  

  .تومان تعیین شده است ٠١١١عمده فروشی آن 

، خرداد ماه امسال همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای فاطمه بیات، ـ گروه اقتصادی خبرگزاری فارس

  .تومان رسید ١١١١تومان به  ٠١١١مصرف شکر، قیمت این محصول در بازار روند افزایشی داشت، تا حدی که از کیلویی 

نیاز بازار بود که این بار توپ به زمین بخش خصوصی افتاد های اصلی این افزایش، تأخیر در واردات شکر برای تأمین  یکی از علت

 .که برای واردات تاخیر کرده است

ای اعالم کرد که درخواست ما برای واردات با سه ماه تأخیر به امضا رسیده  در حالی که بهمن دانایی رئیس انجمن شکر در مصاحبه

 .بر است زمانایم و واردات شکر امری  و فروردین ماه مجوز را گرفته

کار به جایی رسید که چند روز گذشته نمایندگان مجلس در این باره حجتی وزیر جهاد کشاورزی را احضار کرده و خواستار توضیح 

کننده نبود و مجلس کارت زرد  نشینان قانع در این زمینه شدند؛ اما ظاهراً توضیحات آقای وزیر برای تنظیم بازار شکر به مجلس

اکبر مهرفرد معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی که به  ها برای سوال از علی طی سه ماه گذشته تالش رسانه .ادخود را نشان د

نوعی مسئولیت اصلی تنظیم بازار پس از قانون انتزاع را عهده دار بوده و باید در این حوزه اطالع رسانی کند، به جایی نرسید و 

ون فرار را بر قرار ترجیح داد تا از پاسخگویی در مورد تنظیم بازار کاالهای اساسی شانه خالی ای آقای معا هربار در حاشیه هر برنامه

اکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در مورد آخرین وضعیت بازار شکر به خبرنگار فارس، گفت در نهایت علی قنبری.کند

شود که تنها هزار تن  زار تن شکر در بازار بورس کاال عرضه میه ٠تا  ٠میزان عرضه شکر بیش از تقاضا است، تا حدی که روزانه 

  .تقاضا برای آن وجود داشته و قیمت شکر به شدت افت کرده است

بخشی از تومان یعنی همان قیمت مصوب دولت رسیده و  ١٠١هزار و  ٠فروشی شکر در بازار به  اکنون قیمت عمده: وی افزود

 .شکنیم کنند که ما با عرضه بیشتر آن را می قاومت میفروشان در برابر کاهش قیمت م خرده

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با فرا رسیدن فصل برداشت چغندر و تبدیل به آن شکر، اکنون هیچ مشکلی در  به گفته

تومان تأمین  ٠١٠١ت توانند برای مصرف نذورات در ماه محرم نیز شکر خود را به قیم افراد می  تنظیم بازار شکر نیست و حتی 

وی در پاسخ به اینکه چرا دولت برای تنظیم بازار شکر به موقع مجوز واردات را صادر نکرده که اکنون کار به اینجا برسد،  .کنند

شد که این کار را نکرد و ما هم مجبور شدیم ذخایر استراتژیک خود را وارد  بخش خصوصی باید در موقع لزوم وارد عمل می: گفت

  .هزار تن شکر وارد کشور کردیم 331ظرف مدت کمتر از دو ماه کنیم و  بازار

هزار تن است که بیش از یک و نیم میلیون تن آن از  ٠١١میلیون و  ٠مصرف شکر در کشور ساالنه   به گزارش خبرنگار فارس،

 .طریق داخل تأمین شده و مابقی باید از محل واردات تهیه شود

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www://ht t p٠١١١١٠٠١١١٠٠١٠ 
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 شکر
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

نظارت بر توزیع بر عهده سازمان های حمایت، نظارت بر توزیع بر عهده سازمان های حمایت، / / با توسعه کارخانجات قند، بی نیاز از واردات شکر هستیمبا توسعه کارخانجات قند، بی نیاز از واردات شکر هستیم

  بازرسی و تعزیرات استبازرسی و تعزیرات است

در صورتی که کارخانجات تولید شکر در مناطق : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش سطح تولید محصول شکر در کشور گفت

 .سال آینده می توانیم از واردات این محصول بی نیاز شویم ١یا  ٠کشت پاییزه افزایش یابد در 

در صورتی که کارخانجات تولید : ر کشور گفتوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش سطح تولید محصول شکر د

  .سال آینده می توانیم از واردات این محصول بی نیاز شویم 3یا  1شکر در مناطق کشت پاییزه افزایش یابد در 

مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر ( مهرماه ٠١سه شنبه، )به گزارش ایانا از خانه ملت، محمود حجتی در نشست علنی امروز 

با توجه به پیش بینی : نادر قاضی پور با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره خرید ساختمان برای وزارت جهاد کشاورزی گفت

و با توجه به محدودیت های منابع عمومی، دولت پیشنهادی را در بودجه  ١١و  ١٨، ١١های صورت گرفته در قوانین بودجه سال 

 .س آن اگر چنانچه احداث ساختمان توجیه کارشناسی داشت دولت اقدام به این کار بکندبه مجلس ارائه کرد که براسا ١١سال 

از طرفی دیگر براساس این مصوبه قرار بود که ساختمان های وزارتخانه که مازاد بوده براساس : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

ان برنامه و بودجه به فروش برسد حال با توجه به مصوبه دولت و در چارچوب منابع پیش بینی شده و طبق موافقت نامه سازم

 .نقطه تهران و کرج، ما پیشنهاد دادیم که این اقدام صورت بگیرد ٠٤پراکندگی حوزه های ستادی وزارت جهاد کشاورزی در 

پس از آن  دولت مصوبه را صادر کرد تا ساختمان های مازاد طی مراحل قانونی به فروش برسد ١١در خردادماه سال : وی افزود

میلیارد تومان اعتبار برای خرید ساختمان از همین محل تامین  ٨١١براساس موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که 

شود از این رو امیدوارم مراحل اجرایی این امر به خوبی طی شود در این رابطه هزینه ها، درآمدها و اعداد و ارقام مشخص و شفاف 

یکی دیگر از موضوعات مصوبه مربوط به ستاد تدابیر ویژه بود که این مصوبه در دولت قبل به تصویب رسید : ه دادحجتی ادام.است

و ابالغ شد که براساس آن با توجه به محدودیت های منابع، مقرر شد که از محل صندوق توسعه ملی و از طریق بانک مرکزی 

در اختیار شرکت های دولتی قرار گیرد حال زمانی که ما آمدیم زمان از دست  اعتبارات مربوطه برای خرید کاالهای اساسی و پول

 .یک کیلو کود فسفاته از خارج وارد نشده بود و کشاورزان با مشکل روبه رو بودند ١٠رفته بود و از فروردین تا مرداد سال 

میلیون دالر از  ٠٠١ارت جهاد کشاورزی با اختصاص تا آن زمان در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته بود از این رو وز: وی افزود

کرد که این کودها در اختیار شرکت های خدماتی قرار  ١٠هزار تن کود در نیمه دوم سال  ١٠٠محل مصوبه مذکور اقدام به خرید 

های تامین بذر و  گرفت از طرفی دیگر براساس آن مصوبه و با توجه به ردیف های یارانه ای بودجه، وزارت جهاد بخشی از هزینه

درصد هزینه های کود خارجی را در قالب یارانه تامین کرد که این مساله موجب شد که در خرید و فروش این  ١١تا  ٠١حدود 

 .محصوالت یک عدم توازن و تراز صورت بگیرد که باید این عدم توازن از محل یارانه ها تامین می شد

ن مصوبه قبل در رابطه با دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کامال تصفیه شد که این در اینجا باید بگویم که آ: وی تصریح کرد

 .مساله از محل فروش محصوالت و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت

هزار تن و میزان  ٠١١یک میلیون و  ١٠براساس آمارها میزان تولید در سال : حجتی در رابطه با میزان واردات شکر در کشور گفت

هزار تن رسید از طرف دیگر در  ٠١١میلیون و  ٠هزار تن بوده که میزان مصرف در همان سال به حدود  ١٤١واردات یک میلیون و 

به بعد وزارت  ١١از سال : این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد.هزار تن شد ١١١یک میلیون و میزان تولید شکر حدود  ١١سال 
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جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد که در نهایت براساس آمارها 

هزار تن برسد  ٠١١سید و امیدواریم در سال جاری به یک میلیون و هزار تن ر ١١١به یک میلیون و  ١٨میزان تولید شکر در سال 

وی با .و به طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی نیاز خواهیم شد

هزار تن شکر از خارج برای  ٠١١هاد حدود وزارت ج: اشاره به اتفاقات صورت گرفته در حوزه بازار شکر در چند ماه اخیر تصریح کرد

مصرف وارد می کرد حال با توجه به ذخیره هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان نیشکر در خوزستان این میزان واردات باید در 

موکول شد که  خرداد و تیرماه صورت می گرفت اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور

از طرفی دیگر در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه های باالی تولید : حجتی ادامه داد.این مسئله موجب متالطم شدن بازار شد

قیمت شکر از سوی کارخانه ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه ها با تاخیر صورت گرفت که این مسئله 

که شکر به صورت عمده داشتند صبر کنند تا قیمت ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کامال موجب شد که آن هایی 

همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت . رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است

 .ه شودتصفیه شده نگهداری می کند تا در زمان کمبود به سرعت عرض

در سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می شود البته همواره آن ها باید حدود : وی در رابطه با میزان واردات شکر گفت

 ٠٠١١تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر  ٠١١

تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری  ٠١١١آن را تومان تمام می شود کارخانه باید 

بنابراین ما اجازه واردات شکر به هیچ کس به جز وارد کنندگان ندادیم و آن ها کسانی : وزیر جهاد کشاورزی گفت.تامین کند

میلیارد  ١١١ند و امروز براساس آمارها دولت بیش از هستند که سال هاست محصوالت خود را به زیر قیمت تمام شده فروخته ا

از طرفی دیگر نظارت بر توزیع به صورت جز و پس از عرضه عمده محصول بر . تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است

سم در کشور حجتی در رابطه با مسئله خرید و فروش محصول .عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است

این محصول در بازار خرید و فروش می شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته ایم قرار است در مورد سم فروشی ها و : گفت

 ./داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٤١D/%٤%A٤%D٤%A٠D%-٤ 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  تب تند قیمت شکر فروکش کردتب تند قیمت شکر فروکش کرد

چندی پیش به دنبال نوسانات قیمت شکر هرج و مرج گسترده ای در این بازار مشاهده شد که همزمان با فصل برداشت چغندر 

 .قیمت ها فروکش کرده استقند تا حدودی تب 

چندی پیش به دنبال نوسانات قیمت شکر  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .این محصول ایجاد شد که مشکالت متعددی برای مصرف کنندگان و کارخانه ها به بار آورد  هرج و مرج گسترده ای در بازار 

و مسئوالن مربوطه در آن برهه عنوان کردند که با آغاز فصل برداشت و رسیدن شکر های وارداتی این محصول  دست اندرکاران  

به گونه ای رقم خورد که   شکر در خرده فروشی هااما این پیش بینی آن طور که باید محقق نشد و قیمت .ارزان خواهد شد

 .بسیاری از مسوالن وضعیت قیمت های بازار را غیر طبیعی و ناشی از دالل بازی ها دانستند

حال پس از چند ماه گرانی این محصول روند صعودی قیمت آن حرکت نزولی به خود گرفته است که این امر به گفته کارشناسان 

 .در داخل و تامین شدن مواد اولیه کارخانجات مربوطه نشات می گیرد از برداشت چغندرقند

صنعت، تجارت و در این راستا غالمحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر در گفتگو با خبرنگار 

در حال حاضر با رسیدن محصول : درباره وضعیت نرخ شکر در بازار اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 ٠هزار تومان به  ٨چغندرکاران و عرضه آن در بازار تا حدودی قیمت ها در بازار متعادل شده به گونه ای که قیمت شکر از مرز 

 .فروشی ها رسیده است تومان درب عمده ٠١١هزار و 

و سودجویی برخی دالالن موجب شد تا با اتمام   کاهش واردات شکر: وی در خصوص عوامل گرانی شکر در ماه های اخیر گفت

 .ذخایر شکر داخلی به سرعت قیمت ها افزایش یابد

هزار  ٠با توجه به نیاز روزانه : ، بیان کردهزارتن شکر به بازار عرضه می شود ٠بهمئی با بیان اینکه همزمان با برداشت چغندر روزانه 

تن شکر در داخل و عرضه مازاد بر تقاضا، قیمت ها تا حدودی کاهش یافته است ،اما با اتمام فصل برداشت چغندر در صورت عدم 

 .واردات و برنامه ریزی های الزم از سوی وزارتخانه احتمال افزایش مجدد قیمت ها در بازار وجود دارد

برخی : هزار تومان در خرده فروشی ها به فروش می رسد، عنوان کرد ٨اسخ به این سوال که هر کیلو شکر باالتر از وی در پ

فروشندگان به سبب خرید های قبلی در مقابل کاهش قیمت از خود مقاومت نشان می دهند اما باید گفت که در خرده فروشی 

مسئوالن مربوطه باید براین امور نظارت داشته   ار تومان گران فروشی است وهز ١های سطح شهر فروش شکر با نرخ های باالتر از 

 .باشند

 بنکداران تمایلی به فروش شکر ندارند

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه موادغذایی در گفتگو با خبرنگار

در حال حاضر مشکل خاصی در خصوص تامین شکر در بازار وجود ندارد و قیمت ها کاهش پیدا کرده است چرا که با عرضه : گفت

 .ده استتومان رسی ٤١١هزار و  ٠محصوالت داخلی نرخ هر کیلو شکر در عمده فروشی ها به 

مشکالتی در این : وی در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی نحوه خرید شکر در بورس از سوی بنکداران چگونه است، بیان کرد

 .شاهد نوسانات چندانی در بازار نیستیم خصوص وجود دارد اما با رسیدن شکر های وارداتی و توزیع آن دیگر 

 حرمهزارتن شکر به مناسبت ایام م 5توزیع  
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اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

فروشی ها با نرخ مصوب دولتی نزدیک شده است ، ضمن آنکه در حال حاضر نرخ شکر درب عمده : بیان کرد خبرنگاران جوان،

 .کارخانه ها با قیمت هایی کمتر از نرخ دولتی اقدام به فروش محصول می کنند

هزار تن شکر در بازار توزیع کرده است  ٠٠١در شش ماه اخیر بخش خصوصی و بازرگانی دولتی بیش از یک میلیون و : وی افزود

 .ست که عرضه محصول بیش از نیاز داخلی صورت گرفته استکه این امر بیانگر آن ا

از : هزار تومان در مغازه های سطح شهر گران فروشی است، عنوان کرد ١عباسی معروفان با بیان اینکه فروش شکر با نرخ باالتر از 

 .رخی سودجویان رخ ندهدسازمان حمایت و تعزیرات تقاضا داریم که بر بازار نظارت کافی داشته باشند تا تخلفی از سوی ب

با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و  :معاون داخلی بازرگانی دولتی در خصوص وضعیت عرضه شکر در ایام محرم نیز تصریح کرد

استان کرده ایم که با توجه به  ١٠تومان در  ١٠١هزار و  ٠هزار تن شکر با نرخ مصوب دولتی  ١اقدام به عرضه  عاشورای حسینی 

 .عرضه بیش از تقاضا جای هیچ گونه نگرانی وجود نداردافزایش 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  محصوالت لبنیمحصوالت لبنیآخرین وضعیت مشوق صادراتی آخرین وضعیت مشوق صادراتی 

میلیارد تومانی مشوق صادراتی محصوالت لبنی از سوی  ٠١١مصوبه :مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی گفت

 .دولت ابالغ و هم اکنون طبق دستورالعمل های اجرایی به صادرکنندگان پرداخت می شود

صنعت، وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  تولیدات دامی محمد رضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود 

از :گفتدر خصوص اختصاص یارانه صادراتی به کارخانه های لبنی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه تجارت و کشاورزی 

عنوان یارانه یا مشوق صادراتی برای صنایع لبنی در نظر گرفته شده است که   میلیارد تومان به ٠١١  سوی دولت اعتباری بالغ بر

 .طبق دستورالعمل اجرایی از سوی معاونت بازرگانی وزارتخانه به صادرکنندگان پرداخت می شود

در حال حاضر با انباشت فرآورده های لبنی در کشور روبرو : دگان گفتوی در خصوص مزایای تخصیص مشوق صادراتی به صادرکنن

هستیم چرا که سرانه مصرف قابل قبول نیست از این رو صادرات شیر خشک،پنیر و سایر فرآورده های لبنی از جمله راهکارهایی 

 .است که به عنوان یک سوپاپ اطمینان می تواند بازار داخل را تنظیم نماید

در حال : بیان اینکه در چند سال اخیر صادرکنندگان بدون هیچ حمایتی بازارهای هدف را بدست آوردند، ادامه داد مالصالحی با 

به صادرکنندگان خود .. صادرکنندگان با رقبای خود در بازارهای هدف امکان رقابت ندارند چرا که کشورهایی مانند ترکیه و حاضر 

تا بازارهای هدف محصوالت   است که دولت با حمایت های متعدد صادرکنندگان را حمایت یارانه پرداخت می کنند از این رو الزم

مدیر کل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی با بیان اینکه امکان افزایش تولید شیر خام در کشور .لبنی را از دست ندهیم

توزیع رایگان شیر مدارس،  باید با  یر در کشور وجود دارد که زیر ساخت های الزم برای افزایش تولید ش: وجود دارد، ادامه داد

  . اختصاص یک کیلو پنیر در سبد اقشار کم درآمد سرانه مصرف را افزایش دهیم
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 فرآورده هاشیر و 

 ایرنا ۷۷7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  کمبود شیر در روسیه فرصتی برای صادرات ایران کمبود شیر در روسیه فرصتی برای صادرات ایران 

میلیون تنی این کشور یک فرصت برای شرکت های  ١١کمبود شیر در روسیه به میزان هفت میلیون تن نسبت به نیاز مصرفی  -ایرنا  -مسکو 

  .شمار می رودایرانی فعال در عرصه لبنیات و فرآورده های شیری به 

به گزارش ایرنا، الکساندر تکاچف وزیر اقتصاد روسیه اعالم کرده است که این کشور برای واردات شیر از بالروس و سوئیس برای 

 .جبران کمبود آن بین پنج تا شش میلیارد دالر هزینه می پردازد

ان زیاد بازگشت سرمایه از جمله دالیل تامین نشدن بنا به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، وی با اعالم اینکه سطح سود پائین و زم

 .شیر مورد نیاز ساالنه در روسیه است، اعالم کرد که برای رسیدن به خودکفایی در این بخش بین پنج تا هفت سال وقت نیاز است

ر دارند توانسته اند هم اکنون چندین شرکت بزرگ ایرانی فعال در حوزه لبنیات که بیشتر صادرات پنیرهای سخت را در دستور کا

براساس مقررات غذایی و بهداشتی روسیه مجوز صادرات به این کشور را کسب کنند و با توجه به کمبود اعالم شده شیر باز هم می 

  .توانند صادرات خود را گسترده تر کنند

صادی و کشاورزی بین دو کشور عملی برنامه صادرات لبنیات از ایران به روسیه در قالب قراردادهای بازرگانی و همکاری های اقت

همچنین شرکت های دیگر ایرانی نیز می توانند از نیاز بازار روسیه به شیر وارداتی و همچنین صادرات انواع فرآورده های .شده است

کی را در تهران از سوی دیگر، تهران و مسکو چندی پیش قرارداد راه اندازی گذرگاه سبز گمر.تازه لبنیاتی به این کشور بهره بگیرند

امضا کردند که بر اساس آن برای تامین نیازهای روزانه میوه و سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و آبزیان این کشور برای صادر 

 .کنندگان ایرانی ساده سازی مقررات گمرکی اجرا خواهد شد

راه اندازی پروازهای روزانه باری غذایی و همچنین در مذاکرات چندی پیش هیات های استانی البرز و اتاق بازرگانی مسکو برای 

کشاورزی از فرودگاه پیام کرج به پایتخت روسیه تفاهم شد که می تواند به صادرات منظم و برنامه ریزی شده لبنیات از ایران به 

 .مسکو نیز کمک کند

ات تازه را به روسیه صادر می کنند هم اکنون تولید کنندگان محصوالت کشاورزی و باغی در ایران به صورت انبوه میوه و سبزیج

 .که انواع فلفل دلمه، هندوانه، کیوی، خیار، کلم و کلم بروکلی بیشترین سهم را دارد
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  چه میزان کود از کشور صادر شده است ؟چه میزان کود از کشور صادر شده است ؟  طبق آمار گمرک؛طبق آمار گمرک؛

 .تن کود از کشور صادر شده است ٠٠٠ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از  ١طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به  ١طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .تن کود از کشور صادر شده است ٠٠٠مردادماه سال جاری بیش از 

 .بوده است١،٤١١،٠١٠،١٠١   و ارزش ریالی آن ٠٠١،٤٠٤گفتنی است که ارزش دالری این میزان صادرات 

 . درات این محصول به کشور های افغانستان، ترکمنستان ، عراق ، آذربایجان و تاجیکستان بوده استصا

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 ٠،١٤١ ٠١،١١٠،٠١١ ٠١،١١١ آذربایجان ٠

 ٠،١١١ ١١،٠٤١،١١١ ٠١١ تاجیکستان ٠

 ٠١،٠٠١ ٠،١١٠،١١١،١٠١ ٠١،١١١ افغانستان ٨

 ٠،٤١٠ ٤٠،١٠١،٨٨١ ٠١،٨١١ ترکمنستان ١

 ١٨،٠٠٠ ٠،٠٤١،٠٠٠،٨١٤ ٠٠٠،٨٠١ عراق ١
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  واردات گوشت، نابودی تولید داخل را نشانه گرفتواردات گوشت، نابودی تولید داخل را نشانه گرفت

 .واردات گوشت، تولید داخل را با مشکالت متعددی مواجه می کند:رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی احمد مقدسی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

با گرانی گوشت، مسئوالن امر اقدام به :در خصوص واردات و عرضه گوشت برزیل و ارمنستان در بازار اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 .ت از کشورهای مختلف می نمایند که این امر تولید داخل را نابود می کندواردات گوش

برخی سودجویان با راه اندازی گرانی گوشت و اهداف از پیش تعیین شده در نظر دارند مجوز واردات بگیرند تا به : وی تصریح کرد

 .ساسی بیندیشندسودهای هنگفتی دست یابند که در این خصوص الزم است مسئوالن مربوطه چاره ای ا

 ١١با توجه به آنکه : رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه واردات گوشت تنها مسکن درمان گرانی ها است، افزود

درصد گوشت مورد نیاز در داخل تامین می شود از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تقاضا داریم که راه حلی اساسی برای این 

مقدسی با بیان اینکه واردات گوشت برزیلی و ارمنستانی با اهداف اقتصاد .د تا ضرر و زیانی متحمل دامداران نشودبحران پیدا کنن

ها  در صورت حمایت از تولید داخل نیازی به واردات نداریم چرا که از افزایش نرخ بی رویه قیمت: مقاومتی مغایرت دارد، بیان کرد

 .نها مصرف کنندگان از این حیث متحمل ضرر و زیان می شوندشود و ت سودی عاید تولید کننده نمی
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  ایرانیایرانیعراق مشتری پروپاقرص قیسی عراق مشتری پروپاقرص قیسی 

 .تن قیسی از کشور صادر شده است ٠٤٤ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از  ١طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مردادماه  ١طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است  تن قیسی ٠٤٤سال جاری بیش از 

 .بوده است٠١،٠٠٠،٤٠١،١٠٠  و ارزش ریالی آن ٠٠٠،٠٠٠ارزش دالری این میزان صادرات 

 . بوده است  عراق ، عمان ، بحرین ، استرالیا و کانادا الزم به ذکر است عمده صادرات این محصول به کشورهای آلبانی ،

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 ٠١،٠٠١ ٠،٤٠١،٠١١،١١١ ٠٠،٠١١ عراق ٠

 ١١٠ ٠٤،٠٠٠،٠٠١ ٨١١ استرالیا ٠

 ١٠،٠٠٨ ٠،١٠٠،٠٠١،١٠١ ٨٠،٤١٠ عراق ٠

 ٠٠،٠١١ ٠١١،٠١٠،١٨١ ١،٨١١ عراق ٠

 ٠١٠،٠٠٤ ٨،٠٠١،٠٠١،٠٠٠ ١١،٤٠١ عراق ٠

 ٠٠٠،١١٠ ١،٠١٠،١٨٠،١١٠ ١١،٠٤٨ عراق ١

 ٠٤،٨١١ ١٠١،١٨٠،٨١١ ٤،١١١ عراق ١

 ١٤،٠٤٤ ٠،٠١٠،٤١٤،٠٨١ ٠١،١٠١ عراق ١

 ١٠١ ١،٠١١،١٠١ ٤١ عمان ١

 ٠١٠ ٠،٠١٤،٠٤١ ٤٨ بحرین ٨

 ٠١٠ ٠،٠١٤،٠٤١ ٤٨ بحرین ٨

 ٠،٠٨١ ٤٠،٠١٠،٨١١ ٠،١١١ آلبانی ١

 ١٠،٨٤١ ٠،١٤٠،١٠٠،٠١٨ ٨٠،١٨٤ عراق ١

 ٨٠،١١١ ٠،٨٠٨،١٠٤،١١١ ٠١،١١١ عراق ١

 ٠٠٠ ١،١١٤،٠١١ ١١ کانادا ١
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 صادرات و واردات

  ایرنا ۷۷7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  مشوق های صادراتی نامناسب موجب ناپایداری در صادرات شده است مشوق های صادراتی نامناسب موجب ناپایداری در صادرات شده است : : الریجانیالریجانی

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بازارهای خوبی برای صادرات در اطراف کشورمان وجود دارد، از مشوق های  -ایرنا -تهران

  .ات، پایدار و تقویت نشوداین مشوق ها سبب شده صادر: صادراتی نامناسب در کشور انتقاد کرد و گفت

با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس این مطلب را  -یکشنبه -به گزارش ایرنا، علی الریجانی در نشست امروز

محصوالت مناسب و خوبی نیز در کشور تولید می شود اما : وی با اشاره به مشکالت بخش صادرات اشاره کرد و ادامه داد.بیان کرد

ل در بسته بندی ها و عدم تقویت تجار سبب شده تا در این بخش با ضعف و مشکل روبرو شویم در واقع باید مشوق های اشکا

 .صادراتی پایدار ایجاد شود

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در زمینه مشوق های صادراتی باید با ارائه راهکارهایی در : با بیان این مطلب افزود

 .امه ششم، تکلیف هایی را برای دولت مشخص کندالیحه برن

با تامین بسیاری از امکانات در : رئیس مجلس ضمن تأکید بر اصالح چرخه معیوب اقتصادی روستا و ساماندهی مدیریت روستا گفت

 .دروستا همچنان شاهد افزایش مهاجرت به شهرها هستیم، بنابراین باید چرخه اقتصادی و مدیریت روستاها اصالح شو

 ضرورت اصالح چرخه معیوب اقتصاد و مدیریت روستا در کشور***

متأسفانه با تامین بسیاری از : الریجانی ضمن تأکید بر اصالح چرخه معیوب اقتصادی روستا و ساماندهی مدیریت روستا گفت

اقتصادی روستا که دارای اشکاالت امکانات در روستا همچنان شاهد افزایش مهاجرت از روستا به شهرها است از این رو باید چرخه 

 .اساسی است اصالح شود چرا که روستاها با تقویت ظرفیت های دامداری و کشاورزی نمی توانند جوانان را در خود نگه دارند

یریت در برخی از مناطق با وجود منابع آبی فراوان نیز شاهد افزایش مهاجرت از روستا به شهرها هستیم بنابراین مد: وی ادامه داد

روستاها نباید همانند مدیریت شهرها باشد در واقع با توجه به تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر مدیریت روستاها، می 

 .توان اصالحاتی را انجام داد؛ این اصالحات تحوالتی را در روستا ایجاد خواهد کرد

ل نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص قیمت برنج سوا: الریجانی در پاسخ به اظهارات رئیس و اعضای این کمیسیون گفت

بررسی خواهد شد و با توجه به اینکه در شرایط فعلی به این موضوع باید پرداخته شود در دستور بررسی صحن علنی قرار خواهد 

بود پیدا کرده اما به نظر می رسد درمدت اخیر وضعیت برنج کاران نسبت به گذشته به: رئیس مجلس شورای اسالمی افزود.گرفت

 .به لحاظ قیمت برنج با توجه به توزیع برنج های وارداتی نگرانی ها همچنان وجود دارد

براساس پیگیری ها از وزارت نیرو اعالم شده که سند ملی آب تهیه شده است از این رو این : وی درخصوص بحران آب نیز گفت

نیرو نیز در کمیسیون دعوت شود تا عالوه بر شفاف سازی سند ملی آب، بر  اقدامات باید بررسی شود از این رو می توان از وزیر

 .انجام کارهای تحقیقاتی پیرامون این سند تاکیدات مطرح شود

به نظر می رسد خشکسالی عمیقی در پیش رو : رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه خشکسالی فعلی خشکسالی موسمی نیست، گفت

ید درخصوص مصرف بی رویه آب نیز بررسی ها صورت بگیرد، از این رو با توجه به تخصص های مختلف داشته باشیم؛ از این رو با

 .در این کمیسیون می توان از فرصت الیحه برنامه ششم استفاده و راهکارهای مناسب ارائه شود

ن تصفیه فاضالب، اصالح امور در فرصت بررسی الیحه برنامه ششم توسعه راهکارهایی چو: رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد

کشت بهینه سازی آب از نظر سیستم های آبیاری تحت فشار، برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی بررسی شود همچنین به 
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 .راهکارهایی چون سیستم های آبخیزداری جهت افزایش سرمایه گذاری ها توجه شود

در بخشی از این استان با کنترل و مدیریت آب جنگلکاری های : وی جنگلکاری های وسیع در استان فارس را یادآور شد و گفت

  .وسیعی انجام شده که از این تجربه در سایر مناطق کشور نیز می توان استفاده کرد

در حقیقت اصالح الگوی کشت از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور قرار گیرد همچنین ترویج : الریجانی تصریح کرد

 .انه ای در مناطقی که صرفه اقتصادی داشته باشد می تواند به بخش کشاورزی کمک کندسیستم های گلخ

 طرح تنفس جنگل باید از مسیر مجلس پیگیری و دنبال شود*

یکی از مسائل مهم در حوزه : وی به مشکالت حوزه محیط زیست و با انتقاد از بی توجهی به نابودی جنگل های کشور گفت

متخصصین حوزه محیط زیست نیز بارها به بنده تاکید داشتند تا با . ین رفتن جنگل های کشور استمشکالت محیط زیست از ب

 .ایجاد دوره تنفس از بهره برداری جنگل و نابودی درختان آن جلوگیری شود

ت چرا که ما خود این آمار بسیار تاسف بار اس: الریجانی با یادآوری نابودی صدهزار هکتار از جنگل های کشور در سال تصریح کرد

از این رو با توجه به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد دوره تنفس جنگل  .در کشور با کمبود جنگل مواجه هستیم

ها، باید این موضوع را از مسیر مجلس جهت اجرای قطعی دنبال کنید، دولت کاری را پیش نخواهد برد کمیسیون کشاورزی دنبال 

 .موضوع باشدتعیین تکلیف این 

زباله نوعی طالی کثیف محسوب می شود که در بسیاری از کشورها : رئیس قوه مقننه درخصوص وضعیت زباله ها در کشور گفت

 .مورد استفاده مجدد قرار می گیرد، در واقع با توجه به مشکالت پیش آمده در این زمینه راهکارهای مشخصی باید ارائه شود

 الب های کشور بررسی شودراهکارهای بهبود وضعیت تا*

راهکارهای بهبود وضعیت تاالب های کشور باید بررسی و ارائه شود در : وی به خشکی تاالب های کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد

الیحه برنامه ششم توسعه نیز در این زمینه باید پیشنهاداتی ارائه شود در واقع کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 

ند بند روشن برای رفع مشکالت کشاورزی جمع بندی و برای گنجاندن در برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه چ

این گزارش در این : الریجانی با یادآوری گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص محصوالت تراریخته، اظهار داشت.کند

ات انجام گرفته محصوالت تراریخته از جنبه های مثبت و منفی برخوردار است و کمیسیون باید بررسی شود چرا که براساس تحقیق

 .در برخی کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین با دید علمی باید به این محصوالت نگاه شود

هم کشاورزان از در الیحه برنامه ششم توسعه س: رئیس مجلس شورای اسالمی درخصوص تسهیالت حوزه کشاورزی یادآور شد

 .تسهیالت بانکی باید مشخص شود و در این زمینه دولت نیز باید مکلف به اجرا شود

 میلیارد متر مکعب رسید ٤٤حجم آب قابل استحصال کشور به *

علی محمد شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در این جلسه در توضیح گزارش اقدامات 

میلیون هکتار مساحت کشور است که از این میزان  ٠٠٨: میسیون در ماه های اخیر و وضعیت بخش کشاورزی کشور گفتاین ک

 .درصد این مساحت در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست متمرکز شده است ١١

میلیون  ١١میلیون هکتار جنگل،  ٠٨، میلیون هکتار مرتع ١١: نماینده مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی افزود

میلیون هکتار مساحت اراضی کشاورزی است همچنین براساس آخرین آمار وزارت جهاد  ٠٤هکتار مساحت بیابان های کشور و 

 .میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال در کشور داریم ٤٤کشاورزی و نیرو 

درصد تولید ناخالص ملی،  ٠٠کشاورزی است که سهم بخش کشاورزی  میلیون تن تولیدات محصوالت ٠٠١در کشور: وی ادامه داد
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 ١اما سهم بعدی ما از بخش سرمایه گذاری کشور حدود . درصد در کسب و کار است ١٨درصد در ایجاد اشتغال مستقیم،  ٠٠

 .درصد در بخش صنعت و خدمات سرمایه گذاری صورت می گیرد ١١درصد است یعنی 

در سال جاری : سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از رشد زودبازده و موثر برخوردار است، یادآور شد شاعری با تاکید بر اینکه

میلیون تنی مرکبات نشان دهنده اقدامات موثر کشاورزان با توجه به اهداف اقتصاد  ٨١درصدی خرید گندم و تولید  ٨١افزایش 

الیحه برنامه ششم توسعه برای حل مشکالت بحران آب و محیط در : این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد.مقاومتی است

خشکی تاالب ها نیز از مشکالت مربوط به این حوزه است؛ در واقع مطالعات اخیر نشان . زیست کشور پیشنهاداتی ارائه شده است

 .می دهد بخش اعظمی از ریزگردها به دلیل خشکی تاالب های داخلی کشور است

 و صنعت صادرات موجب فلج شدن تولیدات کشاورزی شده است عدم شناخت بازار هدف *

صادرات فلج در این بخش باعث تالطم در بازار شده است عدم شناخت بازار هدف و : وی با یادآوری مشکالت حوزه صادرات گفت

ل نیست متاسفانه صنعت صادرات در واقع سبب شده کشاورزی در بخش بازرگانی فلج شود چرا که تمرکز فعالیت ها در این مسائ

 .میلیارد تومان از مطالبات مردم در بخش کشاورزی پرداخت نشده است ١١١هزار و  ٠١تاکنون 

هزار صنعت آالینده در کشور منشأ  ١: شاعری به معضل آلودگی هوا به عنوان یکی از مسائل محیط زیست اشاره کرد و گفت

میلیون موتورسیکلت دودزا و تخریب اراضی  ٠خودرو غیراستاندارد و میلیون  ١آلودگی هوا شناخته شده همچنین وجود بیش از 

 .کشاورزی نیز از دالیل افزایش آلودگی هوا است

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال ٠١تغییر کاربری  *

تخریب : ل گفتهزار هکتار از اراضی کشاورزی در سا ٠١رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با یادآوری تغییر کاربری 

 .هزار مترمکعب از جنگل های شمال کشور از مشکالت این حوزه است ١١١جنگل ها و کاهش مساحت جنگل ها و کاسته شدن 

: نفر از حافظان منابع طبیعی گفت ٠٨نفر از محیط بانان و  ٠٠١وی با یادآوری مشکالت محصوالت تراریخته و کشته شدن 

ذاری جدی صورت نگرفته است از این رو در بندهای پیشنهادی این کمیسیون به کمیسیون متاسفانه در بخش کشاورزی سرمایه گ

 .تلفیق به بخش های مذکور و چالش های این حوزه پرداخته شده است

درخصوص مشوق های صادراتی حمایت از روستائیان، صیانت از : رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود

حیط زیست، تصفیه فاضالب ها، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایرنشین، استفاده از اعتبارات صندوق ذخیره منابع طبیعی و م

 .ارزی برای بخش کشاورزی پیشنهاداتی به کمیسیون تلفیق اشاره شده است

 اولویت سازمان برنامه و بودجه بخش کشاورزی نیست*

عدم توزیع : منابع طبیعی نیز با یادآوری مشکالت حوزه کشاورزی گفتجالل محمودزاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و 

عادالنه اعتبارات استانی نیز سبب ایجاد مشکل در این بخش شده متاسفانه اولویت سازمان برنامه و بودجه بهبود وضعیت کشاورزان 

 .افزایش مهاجرت ها به شهرها شده استو ارائه تسهیالت بانکی به آنها نیست از این رو عدم توسعه کشاورزی و روستایی سبب 

ثبت مالکیت ها  :علی بختیاری دیگر عضو هیأت رئیسه این کمیسیون با یادآوری معضالت ثبت مالکیت اراضی کشاورزی گفت

براساس قوانین پیش از انقالب انجام می گیرد از این رو مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است در گذشته مساحت این اراضی با 

 .ومتر ماشین تعیین شده از این رو امروزه مالکیت ها را با مشکل مواجه کرده استکیل

محدودیت در حفر چاه های آب و استفاده از آنها سبب بروز مشکالتی چون کم آبی شده است همچنین موانعی به : بختیاری افزود

 .ح یا حذف شوددلیل قوانین قدیمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی وجود دارد که باید اصال
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 نظام حق آبه در کشور به هم ریخته شده است*

نظام حق آبه در کشور به هم ریخته شده و  :علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس نیز به بحران جدی آب اشاره کرد و گفت

 .ه امن پائینی برخوردار استنظارت جامع و کالنی هم بر مدیریت منابع آبی وجود ندارد همچنین تولید در بخش کشاورزی از حاشی

محمدصادق حسنی جوریانی نیز به مشکالت برنجکاران اشاره کرد و از رئیس مجلس شورای اسالمی درخواست کرد تا نسبت به 

 .سوال از وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر قیمت برنج اقدامات الزم را انجام دهد

 تزیرساخت های تولید در بخش کشاورزی در حال نابودی اس *

سوء مدیریت سبب شده : حبیب الها نیکزادی پناه نیز با تاکید بر اینکه در زمینه کشاورزی دارای ثروت غنی هستیم، گفت

تولیدکنندگان در بخش کشاورزی از منفعتی برخوردار نشوند متاسفانه تمام زیرساخت های تولید در بخش کشاورزی، زمین و آب 

 .ح می توان آن را جبران کرددر حال نابودی است اما با مدیریت صحی

هزار حلقه چاه ممنوعه در کشور وجود دارد که تنها در جنوب  ١١١: این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی یادآور شد

هزار حلقه چاه ممنوعه است با ساماندهی این مسائل و بهبود سیاست های غلط بانکی برای پرداخت سهم تسهیالت  ٤کرمان 

 .بیمه محصوالت کشاورزی مشکالت را می توان مرتفع ساخت کشاورزان و

 تاکید بر انجام مطالعات پژوهشی در حوزه کشاورزی*

یوسف داودی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز با تاکید بر انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه کشاورزی، 

بزرگترین مشکل ما عدم وجود سند پژوهشی مشخص در این : ا این بخش گفتدام و طیور و در زمینه های بیماری های مرتبط ب

برای مقابله با بحران آب باید از روش هایی که در کشورهای پیشرفته انجام می گیرد استفاده : وی همچنین بیان کرد.زمینه است

 .ه قرار می گیردشود متاسفانه در ایران در حال حاضر روش هایی برخالف کشورهای پیشرفته مورد استفاد

 امیر کاردان راد: انتشاردهنده*میترا بلندقامتی: تنظیم کننده*٠٨٨١**١١٠٠**سیام
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 صادرات و واردات

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  واردات گوشت قرمز گرم از کشورهای همسایه در دستور کار است واردات گوشت قرمز گرم از کشورهای همسایه در دستور کار است 

 :درصدی قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت ٠٠تا  ٠١معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش  -ایرنا  -تهران 

واردات گوشت گرم با تجهیزات و کانتینرهای مناسب از بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که امکان 

نیاز مصرفی گوشت قرمز : حسن رکنی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود .کشورهای مورد نظر وجود دارد

رصد آن از طریق د ٤هزار تن معادل  ٤١هزارتن آن از تولیدات داخل و حدود  ٤٠١هزار تن است که بیش از  ١٠١کشور حدود 

تاکنون واردات گوشت قرمز به صورت منجمد از کشورهای هدف تامین و وارد می شد، اما : وی اظهارداشت .واردات تامین می شود

اکنون تالش داریم بخشی از گوشت قرمز وارداتی را به صورت گرم از کشورهای همسایه به واسطه نزدیکی به کشورمان تامین و 

واردات گوشت گرم از کشورهای همسایه نیازمند ساز و کار جدیدی شامل تجهیزات، امکانات و : کرد وی تصریح.وارد کنیم

کانتینرهای مخصوص است تا این محصول به شکل گرم و کیفی طبق پروتکل های بهداشتی و تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور 

بخشی از گوشت قرمز که وارد می شود منحصر به گوشت : گفتمعاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی .به بازار ایران وارد شود

 .گاو نیست بلکه برای نیاز بازار و تامین نیاز مخاطبان می تواند دام سبک نیز باشد

میلیون راس است که طبق قانون برای حفظ مراتع  ٠١جمعیت دام سبک کشور بیش از : رکنی درباره صادرات دام سبک افزود

ود سه میلیون راس از جمعیت دام سبک کاهش می یافت، اما طی یک تا دو سال گذشته با شروع روند کشور باید سالیانه حد

 .صادرات دام زنده به کشورهای هدف توانسته ایم عالوه بر کاهش جمعیت دامی ارزآوری نیز برای کشور به همراه داشته باشیم

ای بازارهای هدف صادراتی وجود دارد که این میزان کمتر از هزار راس دام سبک بر ١٠١امسال امکان صادرات : وی اظهار داشت

 .یک سوم میزان صادرات پیش بینی شده است

رکنی بر این باور است که صادرات باید روال عادی خود را طی کند زیرا کشورهای حاشیه خلیج فارس مخاطب صادراتی ایران در 

 .روددام سبک هستند و نباید این بازارهای صادراتی از دست ب

: وی با بیان اینکه با توجه به حجم تولید و واردات گوشت قرمز و صادرات دام زنده قابلیت تنظیم بازار داخلی وجود دارد، گفت

 .گوشت قرمز مورد نیاز کشور تامین است و در صورت نیاز روند واردات انجام خواهد شد

رعایت تعرفه می توانند متناسب با نیاز کشور واردات انجام  به گفته وی، واردکنندگان در صورت رعایت انتخاب کشور مناسب و

  .دهند

 لزوم حذف واسطه ها در عرضه گوشت قرمز **

طی سال های گذشته تولیدکنندگان و دامپروران به دلیل ثبات قیمت ها دچار زیان : رکنی درباره قیمت منطقی گوشت قرمز گفت

هزار ریال عرضه می شد اما طی پارسال و امسال قیمت خرید دام زنده از  ٠١١می شدند به طوری که هر کیلوگرم دام زنده بین 

 .هزار ریال رسیده است ٠٠١تا  ٠٠١دامداران و دامپروران به 

هر ساله هزینه های تمام شده : وی با بیان اینکه حلقه های واسط عرضه گوشت قرمز به افزایش قیمت ها دامن می زنند، افزود

 .د که این مورد را برای تولید کنندگان باید در نظر بگیریمتولید افزایش می یاب

تا  ١١١بین ( لخم)هزار ریال و گوشت گوساله  ١٠١تا  ١١١اکنون قیمت منطقی هرکیلوگرم الشه دام سبک بین : وی اضافه کرد

خرید گوشت ران، راسته،  هزار ریال است که البته این قیمت ها در بازار تابع عرضه و تقاضا و نوع درخواست مشتری برای ١١١
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 .سردست، گردن، ماهیچه، مغز ران، کله و پاچه متفاوت تر است

کنترل قیمت گوشت قرمز در سطح خرده فروشی های سراسر کشور برعهده دستگاه های نظارتی است که باید بیش : وی ادامه داد

 .از پیش شدت یابد

 واردات گوشت گوزن از روسیه  **

گوشت گوزن همانند سایر دام ها قابلیت مصرف : ی در امور دام درباره واردات گوشت گوزن از روسیه گفتمعاون وزیر جهادکشاورز

 دارد و از لحاظ پروتکل های بهداشتی نیز همانند دیگر 

 .دام ها مورد ارزیابی های کارشناسی سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد

با توانایی های تولید خود تمایل به صادرات مازاد تولید دارد، بنابراین روسیه به طور طبیعی هر کشوری متناسب : وی اظهار داشت

 .نیز به دلیل مازاد تولید گوشت گوزن به دنبال صادرات آن به دیگر کشورها است

حجم واردات گوشت گوزن و دیگر دام های غیرمتعارف به جز دام سبک و سنگین به حدی پایین است که تاثیری : وی تصریح کرد

 .بر قیمت گوشت های مصرف متداول در کشورما ندارد

تن گوشت  ٠١١بنابراین واردات : وی با بیان این که میزان گوشت قرمز مصرفی کشور حدود یک میلیون تن در سال است، افزود

 .گوزن تاثیری بر بازار گوشت ندارد
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  آمادگی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بازار رو به رشد صنعت غذا در ایرانآمادگی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بازار رو به رشد صنعت غذا در ایران

نمایندگی کشورهای شرکت داخلی و  ٠٠١نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته کیش با حضور 

 .خارجی در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش با موفقیت و استقبال مردم برگزار شد

شرکت داخلی و نمایندگی  993نخستین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی، آشامیدنی و صنایع وابسته کیش با حضور 

 .المللی جزیره کیش برگزار شدکشورهای خارجی در محل برگزاری نمایشگاه های بین 

به گزارش ایانا، این نمایشگاه به همت انجمن واردکنندگان مواد غذایی، آشامیدنی ها و همکاری سازمان منطقه آزاد کیش از 

 .چهارشنبه گذشته تا شامگاه دیروز دهم مهرماه میزبان بازدید کنندگان بود

حب نام در صنعت غذایی در کنار تولید کنندگان داخلی، ایجاد زمینه هدف از برپایی این رویداد حضور شرکت های خارجی صا

همکاری بین شرکت های مطرح داخلی و خارجی در راستای باال بردن کیفیت محصوالت تولیدی داخل، معرفی تولید کنندگان 

رات مواد غذایی به خارج از مواد غذایی سالم به جامعه، انتقال دانش فنی به شرکت های تولید کننده داخلی و افزایش سهم صاد

دعوت از سرمایه گذاران و شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بازار رو به رشد صنعت غذا در ایران، .کشور عنوان شده بود

انتقال دانش فنی برای افزایش کیفیت محصوالت غذایی تولید داخل و افزایش صادرات از رویکردهای برگزاری این رویداد اقتصادی 

  .ودب

شرکت و نمایندگی از کشورهای  ٠١شرکت داخلی و نمایندگی خارجی در این نمایشگاه اقتصادی حضور دارند که از این تعداد ٠٠١

ایتالیا، آلمان، سوئیس، انگلستان، ترکیه، مالزی، هلند، هند، امارت متحده عربی، لهستان، ژاپن، فرانسه، عمان، اتریش و بلژیک و 

 .شرکت داخلی توانمندی های خود در صنعت غذایی به نمایش گذاشتند ١١سنگاپور در کنار 

مسابقه نمایش و ارائه انواع کیک و قهوه به همت انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ایران و با همکاری سازمان منطقه 

 .آزاد کیش از برنامه های جنبی این رویداد بود

عناوین نقش تولید داخل، واردات و صادرات در اقتصاد ملی و امنیت غذایی، فرصت ها و تهدید برپایی همایش و کارگاه هایی با 

در حوزه صنایع غذایی و جنبه های سالمتی و تغذیه ای تجارت غذا در طول این  WTO های عضویت در سازمان تجارت جهانی

غر مونسان به همراه معاونین، علیرضا مناقبی رئیس این نمایشگاه با حضور علی اص.رویداد در مرکز همایش های کیش برگزار شد

مجمع واردات ایران، هدایت حسینی رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده 

 . های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو و مسئوالن محلی گشایش یافت

ه آزاد کیش، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، انجمن صنفی آرد سازان ایران، اتحادیه سراسری تولید کنندگان و سازمان منطق

صادر کنندگان نان ایران، انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 

ن، انجمن نان های حجیم و نیمه حجیم از جمله حامیان برگزاری این نمایشگاه کشور، کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایرا

 .کلیومتر مربع ساالنه میزبان برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها در حوزه های مختلف است ١٠جزیره کیش با وسعت .بودند
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 صنایع غذایی

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  پیگیری اعتراض به نام کره گیاهی از طریق فرهنگستان پیگیری اعتراض به نام کره گیاهی از طریق فرهنگستان //مارگارین و کره حیوانی هر دو سالمندمارگارین و کره حیوانی هر دو سالمند

کره حیوانی ثابت کرده است که  آزمایش های انجام شده روی مارگارین و: رئیس انستیتو تغذیه و تحقیقات صنایع غذایی گفت -ایرنا  -تهران 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ هدایت حسینی روز دوشنبه با اشاره به اینکه مصرف  .هر دو گروه از سالمت کامل برخوردارند

برچسب اطالع رسانی کره گیاهی یا مارگارین به صورت شفاف وجود : کنندگان از تفاوت این دو آگاهی کامل دارند، اظهار داشت

 .دارد و مصرف کننده نیز بدون هیچ مشکلی می تواند کاالی موردنظر خود را انتخاب کند

به گفته حسینی، هرکدام از چربی های حیوانی یا گیاهی، مزایای خاص خود را دارد و بهتر است این دو با هم مقایسه نشوند، زیرا 

 .همه چیز به گزینش مشتری مربوط است

این لفظی است که : اعتراض برخی از کارشناسان، مبنی بر چرایی اطالق نام کره به چربی گیاهی، گفترئیس انستیتو تغذیه درباره 

فرهنگستان زبان فارسی برای آن انتخاب کرده است و اگر اعتراضی در این مورد باشد، باید توسط مسئوالن فرهنگستان پیگیری 

ر کشور ما تولید می شود که به دلیل پائین بودن سطح چربی کره میلیون تن شیرخام د ٠١به گزارش ایرنا، هر ساله حدود .شود

 ١١هزار تن است که  ٠١طبق آمارها به طور میانگین سرانه مصرف کره خوراکی کشور بیش از .مورد نیاز کشور تولید نمی شود

سیاری از غذاها، برای مصرف بیش از حد کره به رغم طعم لذیذ و استفاده آن در ب.درصد آن از طریق واردات تامین می شود

سالمتی انسان مضر است به طوری که اسیدهای چرب اشباع موجود در کره، کلسترول بد خون را باال می برد و کلسترول اضافی با 

  .رسوب در عروق بدن باعث تنگی شریان ها شده و خون رسانی به اعضای بدن را مختل می کند

طرفداران بسیاری برای خود در بازار محصوالت غذایی بیابد و تولیدکننده های این همین امر باعث شد که در دوره ای مارگارین 

 ٠٤٠١مارگارین که خود یک نوع چربی است، برای نخستین بار در سال .محصول آن را به عنوان جایگزین کره حیوانی تبلیغ کنند

آب در روغن است ( مخلوط دو یا چند مایع)یون تهیه شد؛ مارگارین یک امولس« مج»میالدی توسط یک شیمیدان فرانسوی به نام 

 .که در آن آب یعنی فاز پراکنده به صورت ذرات کوچک و ریزی در روغن به عنوان فاز پیوسته، پخش و توزیع شده است

ل تفاوت بین کره و مارگارین در ترکیب اسیدهای چرب آنها است به طوری که کره حاوی کلسترول بوده که نمایانگر اجزای تشکی

 .دهنده با منشأ حیوانی است، در حالی که مارگارین به طور عمده حاوی چربی های گیاهی است

از سوی دیگر در مارگارین، مقدار اسیدهای چرب ضروری یعنی اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه به مراتب بیشتر 

 .است
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  8پنج شنبه 

  مردم را گمراه نکنیدمردم را گمراه نکنید« « ""روغن جامد بدون کلسترولروغن جامد بدون کلسترول»»با واژه با واژه 

های قلب و عروقی را عامل اصلی کاهش بار  رییس انجمن آترواسکلروز ایران، پیشگیری اولیه از ابتال به بیماری <مواد غذایی

   .ها تاکید کرد های قلبی و عروقی عنوان کرد و بر نقش تغذیه صحیح در پیشگیری از این بیماری بیماری

  عروقی و همچنین -های قلبی  پیشگیری اولیه از بیماری: وگو با ایسنا در این خصوص اظهار کرد دکتر مسعود قاسمی در گفت

ها  های عمومی و مشاوره برای کسانی که زمینه برخی بیماری فعالیتموضوع رفتارهای اجتماعی و فرهنگی شامل تغذیه، حرکت، 

براساس اطالعاتی که در طول سه تا پنج دهه اخیر به : وی افزود.مانند دیابت را از کودکی دارند، باید اصل و مبنای توجه باشد

تواند  می...باال، دیابت، افزایش وزن و  دست آمده، افزایش آگاهی اجتماعی در مورد مضرات عوامل خطرساز مانند چربی و فشار خون

  ای این است که رژیم غذایی کودک را پایه  ریزی اساس این برنامه. های قلب و عروق انجام دهد مبارزه خوبی برای کاهش بیماری

انجمن  رییس.ای صحیح در او به وجود آید های تغذیه با سبدغذایی خانواده متناسب کنیم که عادت  از همان دوران، طوری

ثابت شده است که نقش ژن در بروز : های قلبی اشاره کرد و گفت آترواسکلروز ایران، در ادامه به نقش وراثت در بروز بیماری بیماری

های قلبی و عروقی را  به همین خاطر کسانی که در فامیل درجه یک و دو خود سابقه بیماری. های قلبی غیر قابل انکار است بیماری

های قلبی و  قاسمی همچنین بر بهبود فرهنگ عمومی جهت پیشگیری از بیماری.کنند   تر با این موضوع برخورد آگاهانهدارند، باید 

های پزشکی  اند، فقط به خاطر مشاوره علت موفقیت کشورهایی که در زمینه پیشگیری درست عمل کرده: عروقی تاکید کرد و گفت

های آموزشی در سطح  کنیم برنامه ما نیز پیشنهاد می. ها نیز بوده است قش مهم رسانهتغییر فرهنگ و ن  نبوده است، بلکه به خاطر

رییس انجمن آترواسکلروز ایران با بیان اینکه باید سلیقه مصرف مواد غذایی به سمت غذاهای .تر همچنان ادامه پیدا کنند گسترده

همچنین مردم باید به طور  .درصد برسد ٠١باید به حدود  مجموع چربی دریافتی روزانه: کم نمک و کم چرب پیش رود، اظهار کرد

هایی که دارای درصد باالی ایزومر ترانس  متاسفانه روغن. های نباتی جامد به هرنوع و شکل اجتناب کنند جدی از مصرف روغن

نباتی کلمه بدون اینکه روی ظروف روغن جامد  :وی تصریح کرد.های قنادی نیز وجود دارند ها و شیرینی هستند، در بستنی

وایزومر   روغن جامد نباتی که اشباع شده  .کلسترل نوشته شود، نباید موجب گمراهی مردم شود؛ چون طبیعت آن، کلسترول است

ضمن تاکید بر   این متخصص قلب و عروق.دهد ترانس آن نیز باال باشد، در صورت مصرف، چربی بد را در سطح بدن افزایش می

ترین عالمت فشار  شایع: های قلب و عروق نیز اشاره کرد و گفت ها، به نقش فشار خون در بروز بیماری لزوم کاهش مصرف روغن

نباید حال عمومی خود را مالک مصرف دارو قرار   اگر بیمارانی سابقه ابتال به فشار خون دارند، به هیچ وجه. عالمتی است خون، بی

. اری اگر تشخیص داده شود که نیاز به دارو دارد، باید به طور مداوم مصرف شوداین بیم. دهند یا خودشان دوز آن را تغییر دهند

های  فشارخون یکی از فاکتورهای بسیار خطرساز در بیماری: وی همچنین اظهار کرد.تغییر میزان آن هم با نظر پزشک صورت گیرد

توان از آسیب  است و در صورت رعایت آن، میقلبی و عروقی است که کامال به رژیم غذایی، نمک، چربی و کاهش تحرک وابسته 

ها را موثر عنوان کرد و  دخانیات در بروز این بیماری  رییس انجمن آترواسکلروز، نقش.قلبی و مغزی دور ماند  جانبی مانند سکته

خ سیگار است و این ن ٠٠١قلیان معادل استعمال بیش از   هر وعده. کند بار بزرگی به جامعه وارد می  مصرف سیگار و قلیان: گفت

  .رسانند با سایر فاکتورها همراه باشند، آسیب بیشتری می  پرخطر، اگر  دو عامل
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 صنایع غذایی

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۱شنبه 

  ها آغاز می شودها آغاز می شودنوسازی صنعت شیرینی و شکالت با کمک آلمانی نوسازی صنعت شیرینی و شکالت با کمک آلمانی 

صنعت شیرینی شکالت در ایران ظرف چند سال اخیر افتخارات بزرگی کسب کرده است و توانسته در منطقه  < صنایع غذایی

کشور جهان محل و عرصه حضور برندهای ایرانی  ٠١حضور موثری داشته باشد، به طوری که هم اکنون بازار های بین المللی در 

گروه صنایع غذایی شیرین عسل در جمع ماشین سازان صنعت شیرینی و شکالت کشور آلمان ضمن یونس ژائله رییس  .شده است

در طی دهه گذشته، کشور با محدودیت بسیاری شامل تحریم داخلی و تحریم های خارجی بوده است و : بیان این مطلب گفت

 .صنعتگرانی که سر پا مانده اند شاهکار کرده اند

ندارید، حساب بانکی شما بسته ( کارت اعتباری  ) صنعتگران آلمانی بگویند که از فردا شما کردیت کارتاگر به یکی از : وی افزود

شده، ال سی هم نمی توانید باز کنید، مواد اولیه هم نمی توانید بخرید، از کشور ما هم نمی توانید رفت و آمد کنید و ویزا هم برای 

ی هایی که صنعتگران ما در این هشت سال تاب آوردند را تحمل کنند، آن وقت است صادر نمی گردد، اگر توانستند این سخت شما 

 .که می فهمند صنعتگران ایرانی چه زحماتی کشیده اند

در حال حاضر روزهای خوب در حال بازگشت است و روز های سخت گذشته است، االن وقت آن رسیده که : ژائله تصریح کرد

االن وقت وقت ارتباط موثر تر با کشور آلمان . تگران ایران باز کند و از این فرصت استفاده کندآلمان در های خود را به روی صنع

که در ایران هم شناخته شده  zdsما نیاز به آموزش داریم و به طور مثال مدرسه : مدیر عامل شیرین عسل در ادامه گفت.می باشد

بر قرار نماید و ما باید زمینه انتقال دانش فنی و دانش روز دنیا را فراهم  است، می تواند ارتباط موثرتری با نهاد های دانشگاهی ما

نماییم ما به عنوان یک انجمن و به عنوان بخش صنعت آمادگی داریم تا فضا را برایشان ایجاد نمایم که اساتید آنها در سطح 

 .وباره خواهد بوداین اولین قدم خوب برای شروعی د. آموزش عالی این آموزش ها را ارائه نمایند

با گذشت . موضوع دوم در مورد ماشین آالت آلمانی است که کارخانجات ما از آن استفاده می نمایند: وی در ادامه اظهار داشت

سال از نصب ماشین آالت آلمانی در برخی کارخانجات، این ماشین آالت مستهلک شده اند و نیاز به  ٨١تا  ١١زمان حدودا 

انتظار داریم با حمایت وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه و سفارت آلمان ترتیبی فراهم شود . روز شدن دارند تکنولوژی جدید و به

  .تا بودجه ای از وزارت اقتصاد آلمان برای ترمیم و بازسازی ماشین آالت این صنعت اختصاص یابد

و بیمه ساچه که قرار است مبلغ یک میلیارد دالر جهت با اشاره به ارتباط ایجاد شده با کشور ایتالیا  مدیر عامل شیرین عسل 

ما امیدواریم که با کمک سفارت آلمان یک مبلغ مشخصی برای : استفاده صنایع کوچک و متوسط ایران تخصیص بدهند گفت

ر بدهند که در اختیار فروشندگان آلمانی قرا( اعتبار خریداران )بازسازی صنایع و از طریق بیمه هرمس به عنوان سلرز کردیت 

 .اعتبار و ریسک های گشایش رابطه تجاری با ایران را پوشش دهند

با توجه به آمادگی و توان مالی خوب، شرکت ها می توانند خریدهای بزرگ انجام بدهند، ولی انتقال پول و گشایش ال : وی افزود

شده و ما می توانیم شریک تجاری خوبی برای هم البته فضای خوبی تا امروز آماده . سی و انتقال بانکی واقعا مشکل شده است

ما می توانیم مرکز لجستیک شما در منطقه باشیم به این : یونس ژائله خطاب به ماشین سازان کشور آلمانی اظهار داشت .باشیم

ین آالت با توجه صورت که تامین لوازم یدکی و خدمات و سرویس مورد نیاز منطقه و اعزام تکنسین ها برای نصب و راه اندازی ماش

با توجه به . به برخورداری از جوانان تحصیل کرده و کارآمدی که کشور ما از وجودشان بهره مند است، امکان پذیر می باشد
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تجربیات ما در کشور آلمان، نقاط ضعف شرکت های آلمانی و تهدیداتی که با آن روبرو هستند را می توان اینطور بیان کرد که آنها 

 شریک تجاری توانمند در منطقه دارند و در این رابطه چه کشوری امن تر و مستحکم تر از ایران وجود دارد؟نیاز به یک 

رییس هیأت مدیره گروه شیرین عسل در ادامه با اشاره به این که می توان در ایران قطعات تولید کرد و مونتاژ را نیز انجام داد 

در ایران سرمایه گذاری کنید و ما ماشین سازان خوبی در ایران داریم که شما می با توجه به فضای ایجاد شده می توانید : گفت

 .توانید با اینها جوینت شوید و ماشین آالت جدید را با توجه به نیاز، در بخشی که دارای بازار خاص خود می باشد عرضه کنید
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 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

کشاورزان ایرانی هنوز زیر بار قاعده جهانی کشاورزان ایرانی هنوز زیر بار قاعده جهانی / / ادعای ارگانیک بودن، تنها برای عسل قابل دفاع استادعای ارگانیک بودن، تنها برای عسل قابل دفاع است

  !!کندوداری نرفته اندکندوداری نرفته اند

 .داند عسل را در برخی مناطق کشور ارگانیک می وزارت جهاد کشاورزی، تنها محصول

 .داند وزارت جهاد کشاورزی، تنها محصول عسل را در برخی مناطق کشور ارگانیک می

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، امروز در مراسم رونمایی از سامانه معامالت صنعت 

تواند به معنای واقعی کلمه  نمی  وجود اینکه ادعای ارگانیک بودن در مورد محصوالت مختلف کشاورزی، با: زنبورداری کشور گفت

 .کنند در کشور وجود داشته باشد، اما در حال حاضر برخی مناطق ایران، عسل ارگانیک واقعی تولید می

محصولی  تولیدکنندگان نباید به تک: نست، افزودطور کلی جزو محصوالت سبز دا توان به حسن رکنی با اشاره به اینکه عسل را می

 .کندوها اکتفا کنند و در این راستا بهتر است به تولیدات دیگری چون گرده، موم و ژل رویال نیز توجه شود

ترین سطح قرار داشت و  تا چند سال گذشته، کل تولید این محصول در کشور در پایین: وی درباره ژل رویال خاطرنشان کرد

اندرکاران، برخی از واحدها تولید ژل  ن به آن موضوعیتی برای زنبورداران پیدا نکرده بود، اما اکنون با همت و تالش دستپرداخت

 .اند کیلوگرم رسانده ٠١رویال را به باالی 

های دارویی و  به گفته رکنی، هرچند این مسئله بسیار مطلوب است، اما باید برای استمرار در افزایش تولید و استفاده در جنبه

دالر یا به عبارتی هفت تا هشت میلیون تومان در هر کیلوگرم  ١١١تا  ١١١زیرا ژل رویال بین . صادراتی، تالشی مضاعف داشت

 .تواند از نظر اقتصادی سودآوری باالیی برای صاحب سرمایه داشته باشد قیمت دارد و این می

اختن به موضوع دانش و ارتقای سطح علمی تولیدکنندگان از ضروریاتی است رسد پرد نظر می برای همین منظور به: وی ادامه داد

البته این موضوع، به جز مواردی مانند نهاده است که این . کند که اتفاقاً معاونت امور دام وزارتخانه نیز به شدت آن را دنبال می

کیلوگرم ژل رویال  ٠١ه در کشور چین، از هر کندو تا معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینک.معاونت، تأمین آن را بر عهده دارد

ایران حدود هفت میلیون کلونی زنبور دارد که از این منظر، رتبه چهارم دنیا در اختیار ماست، اما : شود، تصریح کرد استحصال می

دهد با اینکه چهار تا پنج  این نشان می. گیریم رسد، در ردیف هفتم جهان قرار می هزار تن در سال می ٤١در تولید عسل که به 

 .ایم، ولی متوسط تولید هر کلونی ما نسبت به کشورهای دیگر پایین است درصد تولید دنیا را به خود اختصاص داده

برای رسیدن به حد مطلوب، الزم است فرهنگسازی قوی و مستمر انجام گیرد تا زنبوردار، برای کوچ کندوها با : رکنی یادآور شد

این در حالی . دهند تا کندوی خود را به مزرعه آنها بیاورد برای مثال، بیشتر کشورهای دنیا به زنبوردار پول می. ودمشکل مواجه نش

تنها برای منابع طبیعی زیانی  کنیم تا به آنها ثابت شود که زنبور نه است که ما حدود هشت سال است با همکاران خود بحث می

هفته به پنج هفته  ٠٨ایم طول پرورش مرغ را از  به گفته وی، وقتی توانسته.دهد افزایش می وری را ندارد، بلکه مفید است و بهره

کیلوگرم برسانیم، چرا در زنبور  ١١کیلو در واحدها به طور میانگین، به باالی  ٠٠کاهش دهیم و از طرف دیگر تولید شیر را از 

درصد بود، اما  ٠٠ضریب خوداتکایی در محصولی مانند گندم،  ١٠سال  در: وری را افزایش داد؟رکنی در پایان تأکید کرد نتوان بهره

پذیری در  این در صورتی است که میزان آسیب. درصد رسید ٠١٠متر بارندگی کمتر به  این عدد در سال زراعی گذشته با پنج میلی

رسیدن به این هدف، تنها به . افزایش داد وری را در این بخش توان به راحتی بهره گندم بسیار بیشتر از زنبور است و بنابراین می

 .همت و تالش تولیدکنندگان مربوط است
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ها و اقدامات  اندیشی درباره برنامه شایان ذکر است، در مراسم رونمایی از سامانه معامالت صنعت زنبورداری کشور، با موضوع هم

های استانی معرفی و تقدیر  ال در حضور رؤسای اتحادیهحمایت از توسعه صنعت زنبورداری، دو نفر از تولیدکنندگان موفق ژل روی

 ./شدند
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 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  هفت میلیون دیابتی داریمهفت میلیون دیابتی داریم/ / برنامه ششم توسعه نیستبرنامه ششم توسعه نیسترد پای صنعت زنبورداری در رد پای صنعت زنبورداری در 

 .نماینده بخش خصوصی زنبورداران از خالی بودن مسئله زنبور و تولید عسل در برنامه ششم خبر داد

 .نماینده بخش خصوصی زنبورداران از خالی بودن مسئله زنبور و تولید عسل در برنامه ششم خبر داد

متاسفانه با وجود اهمیتی که عسل در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ایران امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه زنبورداران 

 .شود امنیت غذایی و سالمت جامعه دارد، رد پایی از زنبور در برنامه ششم توسعه دیده نمی

البته تنها : رسد، افزود نظر می المت مردم بهسرحدی با اشاره به اینکه چنین خالئی مانند یک پارادوکس در مقایسه با س عفت رئیسی

های انفال است، اما  جا از برنامه ششم درباره این حشره صحبت شده که آن هم درباره مجاز بودن انتقال زنبور عسل در زمین یک

 .خورد هیچ خبری از توسعه یا حمایت از این صنعت به چشم نمی

هیه خوراک سالم برای جامعه خود ندارد و در این راستا باید از استانداردهای به گفته وی، کشور ما گریزی از جهانی شدن و ت

ایم؛ در حالی  ای، از پیشرفت باز مانده های توسعه تبعیت کنیم، اما اکنون با نادیده گرفتن زنبور در برنامه WTOجهانی مانند فائو و 

 .نی آن نیز فراهم شودکه این صنعت کماکان به رشد خود ادامه داده و باید ملزومات قانو

متأسفانه گرم شدن : ها با آن درگیر هستند، خاطرنشان کرد مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران با بیان مشکالتی که تولیدکننده

ترین عواملی است که صنعت را با خود درگیر  کیفیت، از جمله مهم زمین، افزایش ریزگردها، بحران آب و داروهای گران قیمت و بی

ای که متوسط تولید هر کندو در سال جاری به پنج کیلوگرم عسل رسید، اما این عدد برای کشوری مانند ترکیه  گونه ده است؛ بهکر

 .شود کیلوگرم برآورد می ٠١

هزار عدد  ٠١١از هفت میلیون کندویی که در کشور وجود دارد، حداکثر : سرحدی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد رئیسی

هزار کندو بیمه بودند؛ بنابراین  ٤١١سال پیش با دو میلیون کلونی،  ٠١تحت پوشش بیمه هستند، این در حالی است که در  از آنها

 .باید بهبود چنین وضعیتی اقدامات اساسی از طرف دولت انجام گیرد

که به هیچ عنوان صالح صنعت در  تبدیل شدن استاندارد اجباری عسل به استاندارد تشویقی، یکی از تصمیماتی بود: وی ادامه داد

در . کردند، دچار ضرر و زیان شدند زیرا تولیدکنندگانی که محصول سالم، بهداشتی و طبیعی تولید می. بطن آن وجود نداشت

توان با تغذیه مناسب تولید شده از  دهند که می صورتی که آمارها وجود هفت میلیون نفر دیابتی ثبت شده را در کشور نشان می

 .بور، از مقدار آنها کاستزن

ترین اهدافی است که توسط اتحادیه  موم و ژل رویال، از مهم افزایش تولید عسل، تولید بره: رئیسی سرحدی در پایان تأکید کرد

 ./شود متبوع دنبال می
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 عسل

 آیانا - ٠١١١مهر  ٠١: تاریخ

  تر هستندتر هستند  های بخش کشاورزی، بنیانیهای بخش کشاورزی، بنیانی  تعاونیتعاونی/ / بانک توسعه تعاون در زنبورداریبانک توسعه تعاون در زنبورداری  ""شهامتشهامت  ""

ها  های بخش کشاورزی را از دیگر بخش بانک توسعه تعاون، تعاونی: مدیرعامل شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون گفت

 .داند تر می بنیانیتر و  جدی

 .داند تر می تر و بنیانی ها جدی های بخش کشاورزی را از دیگر بخش بانک توسعه تعاون، تعاونی

به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون در آیین رونمایی از سامانه معامالت صنعت 

تر و  رسد بخش کشاورزی در این زمینه موفق نظر می های اقتصادی موجود در کشور، به یاکنون با توجه به تعاون: زنبورداری گفت

طرح پایلوت پروژه : ها در اقتصاد کشور، افزود درصدی تعاونی ٠١امیرهوشنگ عصارزاده، با اشاره به سهم .کند تر عمل می قوی

در بخش کشاورزی به اجرا در آمد و از آنجا که تعاونی بار  برای نخستین( ها شبکه هوشمند ارتباطات و معامالت تعاونی)شهامت 

 .تر از کشاورزی هستند؛ بنابراین برای اجرای پروژه، این بخش انتخاب شد تر و ضعیف ها عقب باقی بخش

 برای نخستین بار اجرا شد و تمام معامالت از ١١با ایجاد سامانه خرید و فروش میوه در عید سال  "شهامت": وی خاطرنشان کرد

 .طریق سامانه الکترونیکی صورت گرفت

به گفته عصارزاده، موفقیت در این پایلوت، موجب شد تا همکاران ما در بانک توسعه تعاون، برای دومین بار، آن را در خصوص 

 .زنبورداری به مرحله اجرا بگذارند که امروز، رونمایی از این سامانه به وقوع پیوست

لکترونیک توسعه تعاون در پایان ضمن امیدواری برای در اختیار گرفتن منابع بانک توسعه تعاون مدیرعامل شرکت سامانه متمرکز ا

ها را در راستای  ها اکتفا کرد، بلکه باید منابع موجود در تعاونی توان به تأسیس صندوق تنها نمی: به بخش کشاوزی، تأکید کرد

 ./این زمینه بانک دولتی توسعه تعاون، آماده هر گونه همکاری استبهبود وضعیت و ارتقای سطح کیفی آنها به کار برد که در 
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 عسل
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  ماهماه  برگزاری نخستین کنگره زنبور عسل در بهمنبرگزاری نخستین کنگره زنبور عسل در بهمن/ / زنبورداریزنبورداریسامانه الکترونیکی، راهی برای تضمین معامالت سامانه الکترونیکی، راهی برای تضمین معامالت 

وگو با ایانا از جزئیات سامانه مربوط به معامالت زنبورداران که صبح امروز  نماینده بخش خصوصی صنعت زنبورداری کشور، در گفت

 .بار در کشور رونمایی شد، خبر داد برای نخستین

بار  از جزئیات سامانه مربوط به معامالت زنبورداران که صبح امروز برای نخستیننماینده بخش خصوصی صنعت زنبورداری کشور، 

 .در کشور رونمایی شد، خبر داد

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، امروز در حاشیه رونمایی از سامانه معامالت صنعت زنبورداری، به ایانا 

 .صنعت و با همکاری بانک توسعه تعاون ایجاد شده است این سامانه با هدف کمک به فعاالن: گفت

توانند از  ها می ها و تعاونی اتحادیه: ها به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت، افزود پور، با اشاره به اینکه درآمد تعاونی بهزاد بانکی

 .کنند این پس نیازهای خود را در قالب زنجیره قبل و بعد از تولید از طریق سامانه تأمین

صندوق نیز منابع مالی خود را به این سامانه انتقال خواهد داد و شکل کار، از حالت نقدی به گردش کاال و : وی خاطرنشان کرد

 .شود اعتبار تبدیل می

ت ضمن اینکه معامال. گیرد گذاری ایجاد شده و معامالت شفاف انجام می پور، با این کار، رقابت مناسب در قیمت به گفته بانکی

 .دار و قابل پیگیری خواهد بود همچنین کاالها شناسنامه. گرفته توسط بانک توسعه تعاون تضمین شده و ایمن است صورت

 شود نخستین کنگره زنبور عسل ایران زمستان امسال برگزار می

علمی زنبورداران  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در بخش دیگری از سخنانش، درباره ارتقای سطح

قرار است نخستین کنگره زنبور عسل ایران در بهمن سال جاری با هدف افزایش دانش تولیدکنندگان و استفاده از : عنوان کرد

 .آخرین دستاوردهای علمی دنیا برگزار شود

درباره صنعت زنبورداری از های علمی و آموزشی، بررسی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و قرائت مقاالت علمی  بحث: وی ادامه داد

البته از چند دانشمند مطرح جهان نیز دعوت شده تا در این مراسم حضور . ترین مواردی است که در کنگره گنجانده شده است مهم

 کند، صندوق حمایت از صنعت زنبورداری، اگرچه خدمات مالی و اعتباری خود را مانند گذشته دنبال می: پور تصریح کرد بانکی.یابند

مانند بحثی که درباره تولید ژل . اما این منابع باید هدفمند و اثربخش هزینه شود تا ارزش افزوده باالتری را نصیب صنعت کند

توان از هر کندو تا یک  رسید، اما با انتقال دانش و تکنولوژی جدید، می گرم برای هر کندو می ٠١١رویال افتاد که مقدار آن به 

 .را نیز استحصال کردکیلوگرم از این محصول 

تواند کیفیت آنها را تأیید کنم، اما  شود که بنده نمی اکنون متأسفانه ژل رویال از چین وارد کشور می: وی در پایان اظهار داشت

 ./ای نزدیک، واردات آن ممنوع شود رسد با توجه به پیشرفت تولیدکنندگان در این زمینه باید در آینده نظر می به
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 عسل

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  دالری هر کیلو در بازارهای جهانی دالری هر کیلو در بازارهای جهانی   533533تا تا   333333قیمت قیمت / / برنامه ایران برای تولید ژل رویال زنبورعسلبرنامه ایران برای تولید ژل رویال زنبورعسل

رویال زنبور عسل در بازارهای جهانی سبب شده تا ایران نیز تولید این محصول با ارزش را در دستور  ارزش افزوده باالی تولید ژل -ایرنا -تهران

  .کندو به دست آمده است ٨١کیلوگرم ژل رویال از  ٠١کار صنعت زنبورداری قرار دهد و بر این اساس در نیمه نخست سال جاری 

آب و هوایی مناسب و داشتن صنعت زنبورداری قوی، در سال های گذشته به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ایران به رغم شرایط 

تنها به تولید عسل می پرداخت و به دیگر محصوالت متنوع زنبور عسل همچون تولید ژل رویال و موم توجه چندانی نداشت در 

ل رتبه چهارم و از لحاظ تولید ایران از لحاظ داشتن میزان کندوی زنبور عس.حالی که این ماده مغذی دارای ارزش باالیی است

عسل مهمترین محصول زنبور عسل است که توسط زنبورهای کارگر تولید .عسل رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است

 .می شود، اما فعالیت زنبورهای کارگر منحصر به تولید عسل نیست و محصوالتی همچون ژل رویال و موم را نیز تولید می کنند

r) ژل رویال oyal  j el l y)  به عناوین دیگری همچون شاه انگبین، شیر زنبور عسل، شهد شاهانه و غذای ملکه نیز شهرت دارد؛

 .این ماده بسیار مغذی و نیرو بخش بوده و در واقع به عنوان غنی ترین ماده مغذی بیولوژیک شناخته شده است

ات در طب باستان استفاده می شد و اکنون نیز در کشورهای این ماده از گذشته های دور به عنوان اکسیر جوانی و مایه حی

 .پیشرفته جهان استفاده طبی از آن بر پایه تحقیقات دانشمندان در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی معتبر رایج است

مانه معامالت صنعت در این رابطه حسن رکنی معاون تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی ابتدای این هفته در آیین رونمایی از سا

زنبورداران تنها نباید : زنبورداری کشور از برنامه این وزارتخانه برای آموزش و حمایت از زنبورداران برای تنوع تولید خبر داد و گفت

به تولید تک محصولی همچون عسل اکتفا کنند بلکه این صنعت نیازمند توسعه است و انتظار می رود تولیدات متنوعی همچون ژل 

تولید ژل رویال در کشور از : وی درباره تولید ژل رویال اظهار داشت.ویال، گرده،موم و ژل رویال نیز مورد توجه فعاالن باشدر

کندو بیش از  ٨١کمترین سطح تولید برخوردار است اما با تالش های تحقیقاتی و آموزشی صورت گرفته دو زنبوردار توانستند از 

رکنی به جنبه های دارویی و تجاری ژل رویال .نند که استمرار و توسعه آن نیازمند برنامه ریزی استکیلوگرم ژل رویال تولید ک ٠١

دالر در بازارهای جهانی مبادله می شود که می تواند  ١١١تا  ١١١اکنون قیمت هرکیلوگرم ژل رویال بین : اشاره کرد و گفت

چین یکی از کشورهای تولید کننده : جهادکشاورزی خاطرنشان کرد معاون وزیر .ارزآوری خوبی برای کشور به همراه داشته باشد

کیلوگرم از این ماده ارزشمند را استحصال کند که با تولیدات کشورما قابل مقایسه  ٠١ژل رویال است که می تواند از هر کندو 

  .نیست

 بخش عمده عسل تولیدی کشور ارگانیک است  *

اکنون : با اشاره به اینکه عسل را می توان جزء محصوالت سبز برشمرد، تصریح کردمعاون تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی 

بخشی از عسل تولیدی برخی مناطق کشور، به معنای واقعی ارگانیک تولید می شود که البته این امر مختص به همه استان های 

بگیرد تا زنبورداران برای کوچ کندوهای  به گفته وی، برای توسعه این صنعت الزم است فرهنگسازی مستمر صورت.کشور نیست

خود با مشکل مواجه نشوند زیرا در اکثر کشورها به زنبوردار پول می دهند تا کندوی خود را به مزارع و باغات منتقل کند تا با 

ست که ایران سال این در حالی: وی اضافه کرد.عملیات گرده افشانی بتوانند در توسعه و حفظ باغات خود اقدامی انجام داده باشند

های طوالنی در حال اثبات فواید زنبور عسل در طبیعت است به این معنا که نه تنها حضور زنبور عسل در منابع طبیعی و باغات و 

معاون تولیدات دامی وزیر  .مزارع زیان آور نیست بلکه مفید و در نهایت منجر به افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی نیز می شود
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ورزی خاطر نشان کرد که برای تنوع در تولید محصوالت صنعت زنبورداری، موضوع دانش و ارتقای سطح علمی زنبورداران جهادکشا

 .در دستور کار این معاونت قرار دارد

سامانه الکترونیکی، راهی برای تضمین معامالت زنبورداریمدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور نیز با  *

سامانه الکترونیکی صنعت زنبور عسل راهکاری برای : به برگزاری نخستین کنگره زنبور عسل در بهمن ماه سال جاری گفت اشاره

بهزاد بانکی پور با بیان اینکه این سامانه با هدف کمک به فعاالن صنعت و با همکاری .تضمین معامالت زنبورداری در کشوراست

رآمد تعاونی ها به واسطه این طرح افزایش خواهد یافت و همین امر می تواند منجر به د: بانک توسعه تعاون ایجاد شد، افزود

به گفته وی، اتحادیه ها و تعاونی ها می توانند از این پس نیازهای خود را در قالب زنجیره قبل و .پیشرفت روزافزون این صنعت شود

ابع مالی خود را به این سامانه انتقال خواهد داد و شکل کار، از حالت بعد از تولید از طریق سامانه تامین کنند؛ البته صندوق نیز من

وی با بیان اینکه در این سامانه کاالهای صنعت زنبورداری شناسنامه دار و قابل .نقدی به گردش کاال و اعتبار تبدیل خواهد شد

ت شفاف انجام می شود ضمن آنکه این در این اقدام رقابت مناسب در قیمت گذاری و معامال: پیگیری می شود، اظهار داشت

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت .معامالت تحت نظر بانک توسعه تعاون تضمین شده است و ایمن عمل خواهد کرد

نخستین کنگره زنبور عسل ایران در بهمن سال جاری با هدف افزایش : زنبورداری کشور درباره ارتقای سطح علمی زنبورداران گفت

بحث های علمی و آموزشی، : وی اضافه کرد.ولیدکنندگان و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی دنیا برگزار می شوددانش ت

بررسی آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و قرائت مقاالت علمی درباره صنعت زنبورداری از مهم ترین مواردی است که در کنگره 

زنبورداری، اگرچه خدمات مالی و اعتباری خود را مانند گذشته دنبال می  صندوق حمایت از صنعت: وی گفت .گنجانده شده است

 .کند، اما این منابع باید هدفمند و اثربخش هزینه شود تا ارزش افزوده باالتری را نصیب صنعت زنبوداری کشور کند

ی اکنون از هر کندو یک کیلوگرم از این گرم بود که با انتقال دانش و تکنولوژ ٠١١به گفته بانکی پور، تولید ژل رویال در هر کندو 

به گفته وی، اکنون بخشی از ژل رویال مصرفی کشور ما از چین وارد می شود که کیفیت آن قابل .محصول استحصال می شود

 .تایید نیست

 تعاونی های بخش کشاورزی قوی تر از سایر بخش ها عمل می کنند*

به باور بانک توسعه تعاون، تعاونی های بخش کشاورزی از : توسعه تعاون نیز گفتمدیرعامل شرکت سامانه متمرکز الکترونیک بانک 

دیگر بخش ها جدی تر و بنیانی تر هستند به طوری که در بین تعاونی های اقتصادی موجود در کشور، به نظر می رسد بخش 

 .کشاورزی در این زمینه موفق تر و قوی تر عمل می کند

شبکه هوشمند )طرح پروژه شهامت  :درصدی تعاونی ها در اقتصاد کشور، اظهارداشت ٠١اشاره به سهم امیرهوشنگ عصارزاده با 

به عنوان پایلوت برای نخستین بار در بخش کشاورزی به اجرا در آمد زیرا تعاونی های فعال در ( ارتباطات و معامالت تعاونی ها

 .دیگر بخش ها عقب تر و ضعیف تر از کشاورزی هستند

برای نخستین بار اجرا شد و تمام معامالت از  ١١با ایجاد سامانه خرید و فروش میوه در نوروز سال « شهامت»ته وی، طرح به گف

طریق سامانه الکترونیکی صورت گرفت و موفقیت در آن منجر می شود برای دومین بار، آن را در خصوص زنبورداری به مرحله اجرا 

رکز الکترونیک توسعه تعاون ضمن امیدواری برای در اختیار گرفتن منابع بانک توسعه تعاون مدیرعامل شرکت سامانه متم.بگذارند

تنها نمی توان به تاسیس صندوق ها اکتفا کرد، بلکه باید منابع موجود در تعاونی ها را در راستای : به بخش کشاوزی، اضافه کرد

 .زمینه بانک دولتی توسعه تعاون، آماده هر گونه همکاری استبهبود وضعیت و ارتقای سطح کیفی آنها به کار برد که در این 

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١١١٤١/ 
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 علوفه
 ایرنا ۷۱7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  درصد مطالبات پرداخت شد درصد مطالبات پرداخت شد   6363//هزار تن جو دامی با قیمت تضمینی در بورس کاالهزار تن جو دامی با قیمت تضمینی در بورس کاال  153153فروش فروش 

درصدی کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جوی دامی کل کشور در بورس کاالی  ١١معاون شرکت پشتیبانی امور دام از رضایت  -ایرنا -تهران

ر تن از محصول جو با میانگین قیمتی هفت هزار ریال در بورس کاال به فروش هزا ١١١از زمان اجرای این طرح تاکنون: ایران خبر داد و گفت

  .درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شد ٠١رفت و 

عباس والوزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه کاهش بار مالی دولت و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان از 

قیمت تضمینی جو در سال گذشته به صورت آزمایشی فقط : یمت تضمینی در بورس کاالست، افزودمزایای اصلی اجرای سیاست ق

امسال نیز برای نخستین بار جوی کل کشور در بورس کاال به صورت قیمت تضمینی : وی اضافه کرد.در استان کرمانشاه اجرایی شد

 .عرضه شد که اجرای آن موفقیت آمیز و رضایت بخش بوده است

رکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه عرضه جو در قالب سیاست قیمت تضمینی به دو روش گواهی سپرده و عرضه معاون ش

بر این اساس، کشاورزان پول معامله ای که در بورس کاال به ثبت رسید را به سرعت دریافت : فیزیکی در بورس انجام شد، گفت

در بورس با قیمت تضمینی مصوب دولت باقی مانده که از سوی دولت کردند و بخش مابه التفاوت قیمت جو خریداری شده 

هزار تن جوی باقیمانده با کمک معامله گران به فروش می رود تا کل  ٠١١به گفته والوزی، در روزهای آینده  .پرداخت خواهد شد

  .درصد پولشان برسند ٠١جوکاران حداقل به 

اجرای این طرح به دلیل این که : رای سیاست قیمت تضمینی اشاره کرد و گفتمعاون شرکت پشتیبانی امور دام، به مزایای اج

باعث کاهش بار مالی دولت شده است و پرداخت مطالبات کشاورزان را سرعت می بخشد، نسبت به روش خرید تضمینی ترجیح 

 ٠١ین تعداد نیز در روزهای آینده به محصول شمار کمی از کشاورزان هنوز مورد معامله قرار نگرفته است که ا: وی ادامه داد.دارد

  .درصد پولشان خواهند رسید

 پایان ماه ها انتظار کشاورزان برای دریافت مطالباتشان **

از آنجایی که بخش عمده ای از کشاورزان با سرعت : والوزی، به رضایت کشاورزان از اجرای طرح قیمت تضمینی اشاره کرد و افزود

درصد کشاورزان از اجرای این  ١١گذشته مطالبات خود را دریافت کرده اند می توان اعالم کرد حدود بیشتری نسبت به سال های 

: درصد جوکاران از سیاست قیمت تضمینی نیز گفت ٠١معاون شرکت پشتیبانی امور دام درباره دلیل نارضایتی  .طرح رضایت دارند

زان گمان می کردند به محض سپردن محصولشان به انبارهای بحث نارضایتی از طرح قیمت تضمینی نیست، بلکه برخی کشاور

درصد پولشان برسند اما ابتدا باید محصول در بورس به فروش برسد و پس از آن پول به حساب  ٠١بورس، باید در چند روز به 

بورس، گالیه هایی از سوی به این ترتیب در برخی از استان ها به دلیل تاخیر در فروش جو در : وی افزود.کشاورزان واریز می شود

کشاورزان وجود داشت که این امر به نوپا بودن طرح قیمت تضمینی مربوط می شود، اما در جمع بندی کلی، بیشتر کشاورزان از 

 .اجرای قیمت تضمینی در بورس کاال رضایت داشته اند و بیشتر استان ها از اجرای این طرح استقبال کرده اند

 ٠ی امور دام، پیش از اجرای طرح قیمت تضمینی، پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت بین چهار تا به گفته معاون پشتیبان

درصد پول کشاورزان در مدت چند روز به آنها می رسد که این اتفاق  ٠١ماه زمان می برد اما با اجرای طرح قیمت تضمینی 

 .خوشایندی در حوزه کشاورزی به شمار می رود

این میزان : زمان پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی اعالم شده از سوی دولت با قیمت معامله در بورس کاال، گفت والوزی، درباره
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به محض تخصیص سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان پرداخت می شود که برای پرداخت هر چه سریعتر مابه التفاوت، تالش های 

 .زمینه داده شده است زیادی صورت گرفته و قول های مساعدی در این

این طرح در محصوالتی که خرید تضمینی آن : وی به ادامه اجرای این روش در سایر محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .برعهده دولت است می تواند ادامه داشته باشد به طوری که اکنون این روش در محصول ذرت نیز اجرایی شده است

روز از تحویل دادن  ٠١در تابلو بورس به فروش رسیده است و برخی از کشاورزان به فاصله هفته گذشته  ٠ذرت در : وی افزود

 .محصول به انبار، پول خود را دریافت کرده اند

هدف از عرضه . به گزارش ایرنا، محصوالت پایه کشاورزی در کنار مواد معدنی، صنعتی و شیمیایی در بورس کاال عرضه می شود

 .، کنار گذاشتن دالالن و شفافیت فرایند معامالت استمحصوالت در بورس کاال

هزار تن محصول کشاورزی در بورس کاال معامله شده که نسبت به مدت مشابه پارسال  ١٠١در نیمه نخست امسال، یک میلیون و 

 .درصد رشد داشته است ٠٠١درصد و از نظر ارزش معامالت  ١٠از نظر حجم 

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠٠١٠٠٤/ 
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 قارچ
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  بازارهای هدف صادراتیبازارهای هدف صادراتی  CCIISS  عراق و کشورهایعراق و کشورهای/ / هزار تن قارچ مازاد داریمهزار تن قارچ مازاد داریم  1313

هزار تن  ١١تولید قارچ در کشور حدود با توجه به ظرفیت : دهندگان قارچ خوراکی گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

توانند بازارهای جدیدی برای قارچ  می CIS عراق و کشورهای حوزه. توانیم آن را صادر کنیم قارچ مازاد بر نیاز داخل داریم که می

شور حدود با توجه به ظرفیت تولید قارچ در ک: دهندگان قارچ خوراکی گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت.ایران باشند

توانند بازارهای جدیدی  می CISعراق و کشورهای حوزه . توانیم آن را صادر کنیم هزار تن قارچ مازاد بر نیاز داخل داریم که می ١١

ها، تولید  بینی بر اساس پیش: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود محمدحسین افشار امروز در گفت.برای قارچ ایران باشند

کیلوگرم است با در  ٠.٠با توجه به اینکه سرانه مصرف قارچ در کشور : وی خاطرنشان کرد.رسد هزار تن می ٠٤١امسال به  قارچ،

 .هزار تن خواهد بود ١١تا  ٤١میلیون نفری برای ایران، نیاز جامعه حدود  ٠١نظر گرفتن جمعیت 

، مشکالت زیادی در زمینه صادرات قارچ مازاد بر نیاز داخل دهندگان قارچ خوراکی مدیره انجمن صنفی پرورش به گفته رئیس هیأت

هزار  ٠١هزار تن بوده و بازار عراق هم که  ٠١وجود دارد زیرا کل پتانسیل کشورهای حوزه خلیج فارس برای صادرات قارچ حدود 

 .رو است های جدی روبه دلیل مسائل امنیتی با چالش تن پتانسیل جذب قارچ ایران را دارد، به

دار حمل  های یخچال هایی که با کامیون است، بر اساس قوانین عراق قارچ عالوه بر اینکه در برخی موارد مرزها بسته: شار ادامه داداف

ها قارچ با افت  به همین دلیل در جریان این جابجایی. های عراقی به داخل خاک این کشور بروند شوند باید از طریق کامیون می

 .دهد بازارپسندی خود را از دست میرو شده و  کیفیت روبه

های  کنیم زمینه ورود کامیون های انجام شده در وزارت صنعت و معاونت بازرگانی این وزارتخانه تالش می با رایزنی: وی بیان کرد

غییر وسیله نقلیه ها در داخل کشور انجام شود و در مرز ناگزیر به ت دار عراقی به خاک ایران را فراهم کنیم تا بارگیری قارچ یخچال

 .نباشیم

 برقراری یارانه حمل هوایی ضروری است

دهندگان قارچ خوراکی در پاسخ به این پرسش که آیا در راستای افزایش تبادالت تجاری  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

کنندگان قارچ دانست که  و مصرف ترین تولیدکنندگان توان روی بازار این کشور حساب کرد، چین را یکی از بزرگ ایران و چین می

المنافع شامل برخی از  کشورهای مستقل مشترک) CISبه گفته افشار، بازار کشورهای .بازار خوبی برای محصول ایرانی نخواهد بود

 .تواند بازار مناسبی برای قارچ ایرانی باشد می( های مستقل اتحاد جماهیر شوروی جمهوری

ساختار لیل مشکالت نقل و انتقاالت پولی،د اما به: برای حضور قارچ ایرانی معرفی کرد و یادآور شد وی بازار روسیه را فضای مناسبی

توانند هر  افشار با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی قارچ می.رو است حمل و نقل و گمرک، حضور در این بازار نیز با چالش روبه

هزار تومان در مزرعه برای صادرات به روسیه آماده کنند، قیمت جهانی  قیمت هفتبندی صادراتی به  کیلوگرم محصول را در بسته

هزار تومان هزینه حمل  به گفته وی، هر کیلوگرم قارچ صادراتی به روسیه بین دوهزار تا پنج.قارچ را نیز معادل همین رقم اعالم کرد

بار دیگر یارانه حمل هوایی را  ٤١نابراین اگر دولت مانند دهه کند؛ ب هوایی دارد که صادرات آن را برای صادرکننده غیراقتصادی می

 .شود برای صادرات قارچ ایران به روسیه اعمال کند و به تدریج این یارانه را حذف یا کاهش دهد، رونق خوبی در بازار قارچ ایجاد می

 برنامگی در اعطای مجوزهای احداث مزرعه قارچ بی
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دهندگان قارچ خوراکی وجود ظرفیت مازاد در ایجاد مزارع پرورش قارچ را نشانه نبود  رشمدیره انجمن صنفی پرو رئیس هیأت

با وجود . دهد وزارت جهاد کشاورزی متأسفانه فقط به تولید رونق می: افشار اضافه کرد.ریزی مشخص برای این حوزه دانست برنامه

، اما هیچ فکری در این باره از طرف وزارت جهاد کشاورزی آنکه ساماندهی بازار هم به بدنه وزارت جهاد کشاورزی پیوسته است

این در حالی است که اگر . هزار تن برسد ٠١١بینی شده که در پایان برنامه ششم تولید قارچ به  پیش: وی اظهار داشت.شود نمی

این جمعیت . ر خواهد شدمیلیون نف ١١تا  ٤١نفر در نظر بگیریم، جمعیت در پایان برنامه ششم  ٠.٠نرخ رشد جمعیت را همان 

 .است میلیون تن قارچ نیاز دارند، اما آیا دولت برای این قارچ مازاد فکری کرده ٠١٤حدود 

تشکیالتی مثل نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی هست که گروهی افراد غیرمتخصص دور هم جمع : افشار تأکید کرد

گیرند و پروانه تأسیس مزرعه قارچ  کند یک مبلغی می ر کسی به آنها مراجعه میریزی ندارند، ه توجهی به بازار و برنامه. اند شده

اندازی  بینند، زیرا این واحدهای خردی که با مجوزهای نظام مهندسی راه شود که همه آسیب می نتیجه این می. کنند دریافت می

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیز عاملی های بسیج  ریزی وی برنامه.کند رو می شوند، بازار قارچ را با مشکل روبه می

دهندگان قارچ خوراکی، بسیج با  مدیره انجمن صنفی پرورش به گفته رئیس هیأت.برای ایجاد اختالل در بازار قارچ معرفی کرد

عموماً . پرورش قارچ احداث کنند دهد تا مزارع کار، به آنها وام می اعتباری که در اختیار دارد در راستای ایجاد اشتغال برای افراد بی

کنند، اما از آنجا که بازار را  های غیر فنی محصول تولید می های متروکه را با سیستم ابتدایی تجهیز کرده و با روش این افراد کارگاه

 .فروشند شناسند و قارچ محصولی سریع الفساد است، کاالی خود را با زیان به دالالن می نمی

هزار واحد قارچ در سراسر ایران  ١بر اساس آمارهای بسیج حدود . رسند این واحدها اغلب به تولید اقتصادی نمی :افشار عنوان کرد

میلیارد تومان پول به افراد تزریق شده  ٨١١اند یعنی  میلیون تومان وام داده ٨١١اندازی شده و به هر واحد هم  با این سیستم راه

. هزار واحد فعال دارند ٠١اندازی شده توسط بسیج تعطیل و حدود  واحد راه ١١١ حدود چهارهزار و: وی همچنین گفت.است

اند، حال بسیج برنامه دارد که دوباره این افراد  ده بودن تعطیل شده واحدهای تعطیل یعنی اینکه پول را هزینه کرده و به دلیل زیان

 .شود امعه اضافه میبه این ترتیب یکسری افراد ورشکسته و بیکار به ج. را جایگزین کند

به بسیج پیشهاد کردیم یا در سیستم توزیع : دهندگان قارچ خوراکی در ادامه افزود مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

اندازی کند که در  ای راه یا اینکه یک سیستم خوشه. زایی مناسبی دارد ریزی کند زیرا قارچ سودزا و درآمدزا بوده و اشتغال برنامه

بندی مناسب به  آوری و با سیستم بسته های مزارع پرورشی را جمع اندازی شود و قارچ بندی راه ها واحد سردخانه و بسته شهرستان

 .دهی مزارع ایجاد شده توسط بسیج متوقف شود و بازار برای تولیدکننده واقعی تخریب نشود بازار عرضه کنند تا روند زیان

تومان در بورس تهران فروخته شد در  ١١١لوگرم قارچ خوراکی به قیمت چهارهزار و همین امروز هر کی: افشار خاطرنشان کرد

 .هزار تومان است حالی که قیمت تمام شده برای تولیدکننده حدود شش

از بیشتر واحدهای تولید قارچ با نیمی . ده است دوام بیاورد تواند در بازاری که زیان تولیدکننده زیاد نمی: وی در پایان تأکید کرد

 ./هزار تن فعلی خواهد بود ٠١١کار گیرند، میزان تولید قارچ بسیار بیشتر از  ظرفیت خود فعال بوده و اگر کل توان تولید خود را به
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 قارچ
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

شرایط سرمایه گذاری مشترک ایران و آلمان در توسعه شرایط سرمایه گذاری مشترک ایران و آلمان در توسعه / / توافقات اولیه برای صادرات قارچ ایران به آلمانتوافقات اولیه برای صادرات قارچ ایران به آلمان

  صنایع غذاییصنایع غذایی

هیاتی از بازرگانان، تجار و فعاالن اقتصادی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی به سرپرستی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و به 

 .های اقتصادی و تجاری به این کشور سفر کردند ایالت بایرن کشور آلمان برای بررسی همکاریدعوت وزارت کشاورزی 

معاون « جورج هاسل»وزیر تغذیه و کشاورزی دولت محلی ایالت بایرن،  «هلموت برونر»به گزارش ایانا، این هیئت در سفر خود با 

داری ایالت  ش تغذیه و بازار،وزارت تغذیه، کشاورزی و جنگلرییس بخ« اکرت داور»وزیر کشاورزی و صنایع غذایی این ایالت، 

مدیرعامل انجمن بازرسی صنعت شیر « کریستیان باوم گارتنر»مدیرعامل انجمن صنایع شیر ایالت بایرن،« ماریا لیندرر»بایرن، 

همچنین در حاشیه این سفر، . ندندهایی را به انجام رسا آلمان و جمعی دیگر از فعاالن کشاورزی و غذایی این کشور دیدار و مالقات

 .شرکت مواد غذایی و کشاورزی این ایالت صورت گرفت ٠١با  B٠B مالقات های تجاری

های دو جانبه در حوزه  رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بر لزوم افزایش همکاری "کاوه زرگران"در دیدار با طرفین آلمانی، 

 .گذاری خارجی تاکید کرد ت و فراهم بودن بسترها در ایران برای جذب سرمایهصنایع غذایی و کشاورزی، انتقال تجریبا

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در دیدار با وزیر کشاورزی و صنایع غذایی ایالت بایرن آلمان با تاکید بر اینکه 

گذاران خارجی برای تصاحب بازارهای منطقه  ا سرمایهب  صنایع غذایی و کشاورزی ایران با وجود رشد مناسبی که دارد، آماده تعامل

های  های اقتصادی موجود در ایران می تواند قدم مهمی برای همکاری نوین آلمان در کنار فرصت  تکنولوژی: است، اعالم کرد

 .میلیون نفری ایران و کشورهای اطراف در منطقه بردارد ٨١١مشترک دو کشور در جذب بازار 

های اقتصادی دراوایل  یر کشاورزی ایالت بایرن آلمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ایران پس از رفع تحریمهلموت برونر، وز

انداز روشنی برای  ایران چشم: های اقتصادی دو جانبه بدل شده، گفت سال جاری میالدی، به مکانی امیدبخش برای همکاری

خواهند در بازار رو به رشد ایران  ر بخش موادغذایی و کشاورزی ایالت بایرن میهای فعال د های دو جانبه دارد و شرکت همکاری

ما . ای بسیار خوب در سراسر جهان برخوردارند محصوالت خاص و با کیفیت ما، از آوازه: برونر در ادامه افزود.حضور داشته باشند

 .و طرف عالقه زیادی به همکاری مشترک دارندقصد داریم تا این امر را در ایران نیز به اثبات برسانیم، چرا که هر د

جورج هاسل، معاون وزیر کشاورزی و صنایع غذایی این ایالت نیز در دیدار جداگانه با رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران و 

 .قارچ از ایران شد  هیات همراه با اشاره به نیاز این ایالت به واردات قارچ از دیگر کشورها، خواستار ایجاد فضای مناسب جهت تامین

المللی است، اعالم کرد تا طرف های ایرانی  زرگران در این دیدار با تاکید بر اینکه کیفیت قارچ ایران در سطح استانداردهای بین

های قارچ تولیدی در کشورمان و بررسی امکان همکاری مشترک جهت صادرات به آلمان را انجام  اقدامات الزم جهت معرفی واریته

مدیرعامل انجمن صنایع شیر ایالت بایرن  «ماریالیندرر»های صنایع غذایی ایران همچنین با  دبیرکل کانون انجمن.ند دادخواه

های مشترک تاکید داشت با توجه به حضور شرکت ها قدرتمند داخلی و منابع خوب موجود، صادرات  دیدار و بر اشاعه همکاری

گذاری  لذا حضور در بازار ایران تنها به شرط سرمایه. دولتی و خصوصی ایران قرار نداردهای فعلی بخش  لبنیات به ایران در سیاست

گذاری مشترک در کشورمان را برای مدیرعامل انجمن  های خارجی دراین کشور ممکن است و بر همین اساس شرایط سرمایه طرف

رزی اتاق تهران در دیدارهای جداگانه با همچنین در این سفر رییس کمیسیون کشاو.صنایع شیر ایالت بایرن تشریح کرد
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رییس بخش تغذیه و بازار، وزارت تغذیه، « اکرت داور»مدیرعامل انجمن بازرسی صنعت شیر آلمان، « کریستیان باوم گارتنر»

 .داری ایالت بایرن و جمعی دیگر از فعاالن کشاورزی و غذایی این کشور دیدار و مالقات کرد کشاورزی وجنگل

در این دیدارها طرفین نقطه نظرات خود را برای یکدیگر : با مثبت ارزیابی کردن نتایج این سفر گفت  ین دیدارها، زرگران،در پایان ا

به عنوان نمونه بررسی امکان صادرات قارچ . تشریح کردند و به جمع بندی مناسبی جهت بررسی همکاری های بیشتر رسیدیم

 .رک جهت تولید لبنیات در دستور کار قرار گرفتگذاری مشت ایران به این ایالت و سرمایه

های صنایع غذایی ایران با اعالم اینکه ایالت بایرن در اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی آلمان جایگاه ویژهای  دبیرکل کانون انجمن

میلیارد یورو  ٠٨ایالت  ایالت این کشور است که گردش مالی صنایع غذایی این ٠٠بایرن بزرگ ترین ایالت در میان : دارد افزود

هزار تن شیر خام  ٠١١میلیون و  ٠این ایالت با دارا بودن بیش از یک میلیون و دویست هزار گاو شیری، نزدیک به ساالنه  .است

هزار تامین  ١١کمپانی بزرگ صنایع لبنی وجود دارد که شیر مورد نیاز خود را از  ٤٨همچنین در این ایالت بیش از . کند تولید می

میلیارد یورو  ٠١گردش مالی صنعت شیر در این ایالت به بیش از   کنند و این موضوع باعث شده تا کننده شیر این ایالت تهیه می

ای  میلیارد دالر صادرات سایر فرآورده های لبنی و صبحانه ٠،١میلیارد یورو صادرات پنیر و  ٠،١بطور کلی این ایالت . در سال برسد

 .به دیگر کشورها دارد
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۹۹: تاریخ

  تومانی برای گندمتومانی برای گندم  99339933قیمت تضمینی قیمت تضمینی پیشنهاد پیشنهاد / / تولید و خرید گندم خصوصی شودتولید و خرید گندم خصوصی شود

اند، هنوز کشت آغاز نشده و  با توجه به آنکه برخی مناطق کشور هنوز مطالبات خود را بابت فروش محصول گندم دریافت نکرده

 .شود تولید این محصول استراتژیک دچار مخاطره شود بینی می پیش

اند، هنوز کشت  بابت فروش محصول گندم دریافت نکرده با توجه به آنکه برخی مناطق کشور هنوز مطالبات خود را

 .شود تولید این محصول استراتژیک دچار مخاطره شود بینی می آغاز نشده و پیش

برخی مناطق گندمکاری هنوز : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران امروز در گفت

برداران دوچندان شده  اند و همزمان با آغاز سال زراعی جدید سردرگمی بهره شده را دریافت نکرده ی گندم فروختهدرصد از بها ١١

ها را نقدی خرید کنند و در شرایط فعلی باید منتظر عنایت دولت  کشاورزان مجبور هستند نهاده: محمدی افزود علی خان.است

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی : وجود خواهد آورد، خاطرنشان کرد ت ثانویه را بهوی با اعالم اینکه کشت دیرهنگام مشکال.باشند

 .نصیب هستند برداران بی برداران گذاشته است و هنوز عده زیادی از بهره صورت پایلوت در اختیار بهره های اعتباری را به کارت

ودی وضعیت مطالبات مشخص نشود، با کاهش پنج تا ز پایداری تولید در خطر قرار گرفته است و اگر به: محمدی ادامه داد خان

 .رو خواهیم بود هزار تنی گندم در سال زراعی جدید روبه شش

 صندوق توسعه ملی به گندمکاران توجه کند

صندوق توسعه ملی که قرار است به بخش کشاورزی کمک مالی کند، در : دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندم ایران تصریح کرد

 .های آبیاری تحت فشار قرار گرفته و به گندمکاران عنایتی ندارد اضر در خدمت تجهیز سیستمشرایط ح

ها در حوزه گندم خصوصی شود تا خود کشاورزان در بخش وارد  پیشنهاد شده است که خرید، فروش و تأمین نهاده: وی یادآور شد

 .شده و اقدامات الزم را انجام دهند

وجود آید و سود آن نصیب صنایع وابسته  هایی به بودن محصول استراتژیک گندم باعث شده رانت دولتی: محمدی تأکید کرد خان

 .شود

 گندمکاران نیازمند یارانه مستقیم هستند

میلیون تن آن  ٠٠.١شود که  بینی می میلیون تن پیش ٠٨.١تولید امسال گندم : مدیرعامل خبرگان کشاورزی اظهار داشت

 .ها و سایر موارد شده است شده و مابقی خودمصرفی یا صرف خرید در مرغداریصورت تضمینی خریداری  به

الزم است دولت هرچه : تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را مناسب دانست و گفت ٨١١هزار و  وی قیمت یک

تومانی از سوی  ٨١١هزار و  هاد یکتر قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی ازجمله گندم را اعالم کند و برای گندم پیشن سریع

خرید گندم کیفی با قیمت باالتر نیز از پیشنهادات این بخش است و عالوه بر : محمدی همچنین افزود خان.برداران مناسب است بهره

 .آن پرداخت یارانه مستقیم به تولید نیز عملکرد باالتری را رقم خواهد زد

تومان بود، ولی برای امسال با توجه به تورم  ٠٠١هزار و  گندم در سال گذشته یکقیمت تضمینی : وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./تومانی شده است ٨١١هزار و  پیشنهاد قیمت یک
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 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

ای در بورس ناچیز ای در بورس ناچیز   معامله گندم غیریارانهمعامله گندم غیریارانه/ / پشتی استپشتی است  ای با اوراق سلف در بورس الکای با اوراق سلف در بورس الک  عرضه گندم غیریارانهعرضه گندم غیریارانه

  بودبود

سازی با اوراق سلف در بورس انجام  های مواد غذایی و ماکارونی ای برای عرضه به کارخانه بار گندم غیریارانه امسال برای نخستین

 .ه عرضه محدود، رقم قابل توجهی مورد معامله قرار نگرفتشود، اما متأسفانه با وجود سه مرتب می

سازی با اوراق سلف در  های مواد غذایی و ماکارونی ای برای عرضه به کارخانه بار گندم غیریارانه امسال برای نخستین

 .رفتشود، اما متأسفانه با وجود سه مرتبه عرضه محدود، رقم قابل توجهی مورد معامله قرار نگ بورس انجام می

صورت اوراق سلف در  ای به وگو با خبرنگار ایانا درباره عرضه گندم غیریارانه مدیر توسعه بازار مستقیم بورس کاال امروز در گفت

کند که امسال برای  شرکت بازرگانی دولتی ایران هرساله اقدام به خرید گندم از کشاورزان با قیمت تضمینی می: بورس کاال گفت

 .تومان تعیین شد ١١١هزار و  تومان و گندم دروم یک ٠٠١هزار و  یکگندم معمولی قیمت 

شود و بخشی از گندم  تومان برای مصارف نانوایی عرضه می ٠١١شده با قیمت  های خریداری گندم: علیرضا ناصرپور افزود

 .شود سازی فروخته می ماکارونیهای مواد غذایی و  ای است به کارخانه تومان که قیمت غیریارانه ١١١شده نیز با قیمت  خریداری

شود که امسال بخشی از آن طی دو  های فوق در نظر گرفته می ساالنه حدود سه میلیون تن گندم برای کارخانه: وی خاطرنشان کرد

 عالوه بر آن در راستای تأمین مالی وجوه گندمکاران، اوراق عرضه: ناصرپور ادامه داد.مرحله در بورس با اوراق سلف عرضه شد

بار است که امسال  عرضه گندم با اوراق سلف برای نخستین: وی تصریح کرد.آوری شد تومان جمع ٠١١فروخته شد که دوهزار و 

 .اجرایی شد، اما عرضه زیادی به بورس انجام نشده است

 ای در سه مرحله عرضه شد عرضه گندم غیریارانه

در سه مرحله عرضه گندم خوراکی به بورس انجام شده و ادامه آن منوط تاکنون : مدیر توسعه بازار مستقیم بورس کاال یادآور شد

 .به تصمیم شرکت بازرگانی دولتی است

 .البته تاکنون رقم قابل توجهی از این نوع گندم عرضه نشده است و دلیل آن هنوز مشخص نیست: ناصرپور تأکید کرد

شود و عالوه بر آن دریافت  قیمت، باعث رضایت خریداران می ورود محصوالت کشاورزی در بورس عالوه بر کشف: وی اظهار داشت

 .تر خواهد بود شده سریع مبلغ محصول فروخته

رود که تمامی  گونه که روش ارائه ذرت و جو در سال گذشته با قیمت تضمینی موفق بود، امید می همان: ناصرپور همچنین گفت

 .ترتیب و از طریق بورس عرضه شود محصوالت بدین

ماند که باید از سوی دولت پرداخت شود و مابقی آن سریعاً به  التفاوت باقی می در روش قیمت تضمینی تنها مابه: پایان افزود وی در

 ./رسد دست فروشنده می
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 گندم

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  خودکفایی مجدد در تولید گندمخودکفایی مجدد در تولید گندم

معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است خودکفایی گندم گامی اساسی است که با حمایت های دولت در سال جاری محقق شده 

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار .است

با توجه به اقدامات موثر دولت بویژه وزارت جهاد : در خصوص خود کفایی گندم در سال جاری اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در تولید گندم خودکفا شدیم کشاورزی برای تحقق

افرادی که به : فرآیندی مهم و ارزشمند است، بیان کرد وی با بیان اینکه خودکفایی در محصوالت اساسی نظیر گندم و برنج 

 .خودکفایی محصوالت استراتژیک ایراد می گیرند متوجه جایگاه این محصوالت در کشور نیستند

 ٠١.١میلیون تن است که با توجه به تولید  ٠١در حال حاضر مجموع مصرف گندم : ون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کردمعا

 .میلیون تن گندم برای صادرات این محصول باید تمهیدات مناسبی صورت گیرد

 سهولت خودکفایی گندم با کاهش مصرف نان  

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی تگو با خبرنگار همچنین عیسی کالنتری وزیر اسبق جهاد کشاورزی درگف

و نیم  ٠٨میلیون نفری کشور نیازمند تولید  ٤١  برای رسیدن به خودکفایی باتوجه به جمعیت ٤١در سال : گفت خبرنگاران جوان،

میلیون تن گندم نیز می توان به  ٠١ میلیونی با تولید  ٤١میلیون تن گندم بودیم؛ این درحالی است که امسال با جمعیت 

جای خوراک  با توجه به کاهش مصرف نان بعد از حذف یارانه ها و عدم استفاده از این محصول به: وی افزود.خودکفایی دست یافت

 .دام، مصرف گندم پایین آمده از این رو مشکل خاصی در نیل رسیدن به خودکفایی وجود ندارد

با افزایش سطح زیر کشت بی رویه گندم و کاهش سطح زیر کشت محصوالت دیگردر حالی در تولید  ٤١در سال :کالنتری گفت

هم اکنون در هر شرایطی  بهداشت خاک را برهم زد اما  که این مسئله اقتصاد کشاورزی ونظام کشت و گندم خودکفا شدیم 

 .میلیون تن گندم بدون افزایش سطح زیر کشت در داخل وجود و مشکل خاصی در این زمینه نداریم ٠١ظرفیت تولید 
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 گندم

 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  میلیون تن گندم نشانگر موفقیت دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی است میلیون تن گندم نشانگر موفقیت دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی است 9999تولید بیش از تولید بیش از 

میلیون و  ٠٨تولید : معاون وزیر جهاد کشاورزی از شکسته شدن رکورد تولید و خرید گندم در دولت تدبیر و امید خبرداد و گفت -ایرنا  -یزد 

  .هزار تن گندم در کشور مبین موفقیت برنامه ریزی دولت برای تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی است ١١١

میلیون  ٠٠.١تولید این مقدار گندم و خرید تضمینی  :به گزارش ایرنا، علی قنبری عدیوی روز شنبه در دیدار با استاندار یزد گفت

  .تاریخ جمهوری اسالمی ایران بی سابقه استتن از این محصول از کشاورزان در سال جاری در 

تحقق این مهم مرهون راهبرد دقیق و  :معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران افزود

رای عزم جدی دولت یازدهم در مسیر خودکفایی و محقق شدن سیاست ها و اهداف اقتصاد مقاومتی و همراهی کشاورزان کشور ب

دولت تدبیر و امید با : استاندار یزد نیز در این دیدار با تقدیر از تالش های وزارت جهاد کشاورزی گفت .دستیابی به این هدف است

وجود مشکالت مالی، حمایت های مطلوبی از کشاورزان داشته و با استفاده از ابزارهای مختلف، اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت 

در استان یزد نیز با توجه به تداوم خشکسالی ها و با وجود : سیدمحمد میرمحمدی افزود .را تامین کرده است مطالبات کشاورزان

  .اینکه استانی گندم خیز نیست، میزان تولید گندم قابل توجه بوده است

میلیون تن از سوی دولت  ٠٠.١میلیون تن گندم معمولی و دوروم در کشور تولید شد که از این میزان  ٠٨.١طبق برآوردها، امسال 

ریال  ٠١١هزار و  ٠٠( نان)براساس مصوبه دولت، امسال قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی  .به صورت تضمینی خریداری شده است

  .درصد افت غیرمفید از گندمکاران خریداری شد ٠ریال با چهار درصد افت مفید و  ٠٤هزار و  ٠١و گندم دوروم 

هزار تن آن با قیمت گندم  ٤١هزار تن گندم در کشور تولید شد که هشت میلیون و  ١١١یلیون و م٠٠سال گذشته نزدیک به 

ریال با افت مفید چهار درصد و افت  ٤٤١هزار و  ٠٠ریال و هر کیلوگرم گندم دوروم با قیمت  ١١١هزار و  ٠٠( گندم نان)معمولی

  .شده بوددرصد از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری  ٠غیرمفید 
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  گوشت قرمز
 ۷1:۷۷ساعت  ۷۹۳1مهر ماه  ۷۹دو شنبه 

  فروشی گوشت برخورد کندفروشی گوشت برخورد کند  سازمان حمایت با گرانسازمان حمایت با گران

در حالیکه رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی معتقد است که کمبود دام زنده در بازار وجود دارد و  <مواد غذایی

اند تا از این شرایط سوء استفاده کنند، وزارت کشاورزی  فروشی گوشت قرمز را در آستانه ماه محرم دپو کرده ای برای گران عده

فروشی هستند  ای به دنبال سودجویی و گران زار مشکلی ندارد اما اگر عدهدپوی گوشت برای تامین و تنظیم با: تصریح کرد

 .های نظارتی باید با آنها برخورد کنند دستگاه

هزار تومان  ١٤ماه محرم در حالی آغاز شده که همچنان قیمت گوشت قرمز در بازار در وضعیت متعادلی قرار ندارد و کیلویی حدود 

دپوی گوشت گاوی و گوسفندی توسط سودجویان "اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی، شود و به گفته رییس  فروخته می

صورت گرفته و این افراد با فروش محصوالت دپو شده در دهه اول محرم و نیز اربعین حسینی همانند عید سعید قربان از وضعیت 

مز در آستانه ماه محرم گفته که در زمینه گوشت اصغر ملکی در مورد آخرین وضعیت بازار گوشت قر علی."شوند بازار منتفع می

هاست که با توجه به کمبود دام همچنان این روند ادامه  قرمز گوسفندی اتفاقی که در چند ماهه اخیر رخ داده رشد جهش قیمت

 ١٤م تا به قیمت تومانی به ازای هر کیلوگرم از این گوشت روبرو بودی ٠١١١داشته و طی هفته گذشته نیز مجددا با افزایش قیمت 

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد  -اما محمدرضا مالصالحی .کننده برسد هزار تومان به دست مصرف

سازی گوشت قرمز برای تامین بازار مشکلی  هیچ کمبودی برای ماه محرم وجود ندارد و دپو و ذخیره: گفت در این باره -کشاورزی 

ها  فروشی های نظارتی و مسئوالن متولی تنظیم بازار در سطح شهر و خرده فروشی باشد این دستگاه گر با هدف گرانندارد اما ا

های غیرمنطقی در بازار گوشت قرمز هیچ ارتباطی با  وی با بیان اینکه قیمت  .هستند که باید با گران فروشان برخورد کنند

اساس آمارهای منتشر شده قیمت دام زنده طی سال گذشته حدود دو درصد افزایش  بر: دامداران و کمبود گوشت قرمز ندارد، گفت

دهد تناسبی بین افزایش قیمت  تر شده است که این نشان می قیمت داشته در حالیکه قیمت گوشت قرمز بیش از چهار درصد گران

های  سودجویی بیشتر هستند و این دستگاه فروشی به دنبال ای دالل در بازار خرده گوشت قرمز و دام زنده وجود ندارد و عده

 .فروشی است کنندگان و تولیدکنندگان موظف به برخورد با گران نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه متوسط قیمت دام زنده سبک کیلویی 

اگر بر اساس آنالیزهای رسمی بخواهیم قیمت گوشت : هزار تومان است، ادامه داد ٠٠و دام سنگین نیز کمتر از  تومان بوده ٠٠١١١

قرمز گوسفندی یا گوساله را در سطح شهر به صورت منطقی اعالم کنیم هر کیلوگرم گوشت گوسفندی با در نظر گرفتن سود 

هزار تومان فروخته شود و قیمت گوشت گوساله نیز  ١٠نهایتا باید حدود ها از درب کشتارگاه تا بازار مصرف  منطقی برای واسطه

رسد نشان دهنده سودجویی و  تقریبا با نوسان جزئی در همین حدود است اما اگر در بازار قیمت گوشت قرمز به بیش از این نرخ می

فروشی در بازار  اگر برخی معتقدند که گران: گفتمالصالحی .فروشی در بازار است که به وزارت جهاد کشاورزی ارتباطی ندارد گران

گوشت قرمز ناشی از کمبود دام زنده یا صادرات بیش از حد آن است باید گفت که سخت در اشتباهند، چرا که با حساب و کتابی 

ا را ارزیابی کرد و متوجه ه های ورودی و خروجی کشتارگاه توان دام ای که به راحتی می توان پاسخ این ابهام را داد؛ به گونه ساده می

های گذشته و سال گذشته وجود ندارد؛ بنابراین کمبودی در عرضه  شد که هیچ تفاوتی در تعداد عرضه و کشتار دام زنده طی ماه

 .های نظارتی باید مشکل را در جای دیگری جستجو کنند دام زنده نیست و مسئوالن دستگاه

f a=I d?aspx.Post/i r.f oodpr ess://ht t p١١٤ead١cc١٨f c١be 
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 گندم

 ایرنا ۷97۹۱/۷۹۳1 :تاریخ خبر

  میلیون تن گندم امسال صادر می شود میلیون تن گندم امسال صادر می شود   33

به همین : داد و گفتمدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی ایران از صادرات گندم به کشورهای همسایه در آینده نزدیک خبر  -ایرنا -بجنورد

  .منظور سه میلیون تن گندم مازاد بر نیاز صادر می شود

هم اکنون : به گزارش ایرنا علی قنبری روز چهارشنبه در آئین معارفه مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی اظهار کرد

 .صادرات گندم منتظر مجوزهای الزم از سوی دولت است

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از  ٠٠در سال جاری : تن عنوان کرد و افزود ١١١هزار و  ٠٨کشور را وی میزان تولید گندم در 

میلیارد تومان  ١١١هزار و  ٠٨مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی ایران ارزش گندم خریداری شده را .کشاورزان خریداری شد

میلیارد تومان باقی  ٠١١تومان به گندم کاران پرداخت شد و چهار هزار و  میلیارد ١١١هزار و  ٠١از این میزان : عنوان کرد و افزود

طلب کشاورزان تا اواخر مهر ماه سال : وی ضمن عذرخواهی از کشاورزان بابت دیرکرد پرداخت پول گندم اظهار کرد.مانده است

ندم در کشور مواجه بودیم اما، هر چند سال زراعی گذشته با کاهش سطح زیرکشت گ: قنبری افزود.جاری پرداخت خواهد شد

 .میزان تولید گندم به سال ماقبل آن افزایش داشته است

مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی ایران دلیل افزایش را استفاده از روش های نوین در مراحل کاشت، داشت و برداشت 

تالش می کنیم تا : خود فعالیت می کنند، گفت درصد ظرفیت ١١وی با اشاره به اینکه هم اکنون کارخانه های آرد با . دانست

 .مقداری از این گندم ها در این کارخانه ها تبدیل به آرد کرده و سپس آن را به کشورهای همسایه صادر کنیم

بخش خصوصی می تواند از هم اکنون بازاریابی های خود را انجام دهد و نسبت به اخذ مجوز برای صادرات این : وی بیان کرد

 .اقدام کند محصول

 هزار تن دانه روغنی ٠٠خرید  **

ایران برای واردات روغن : مدیرعامل شرکت مادر تخصص بازرگانی ایران در در خصوص کشت و خرید دانه های روغنی نیز گفت

درصد  ٠١درصد به سایر کشورها وابسته است اما سیاست های کنونی جهاد کشاورزی این بوده تا چند سال آینده تا  ١١مصرفی تا 

میلیارد تومان پول به  ٠٠١هزار تن دانه روغنی همچون کلزا خریداری و بابت آن  ٠٠در سال جاری : وی گفت.به خودکفایی برسیم

 ٠١١میلیون و  ٠مدیر عامل شرکت مادر تخصص بازرگانی دولت ایران میزان مصرف شکر در کشور را .کشاورزان پرداخت شده است

 .هزار تن وارد می شود ٠١١هزار تن در داخل کشور تولید و حدود  ٨١١از این میزان یک میلیون و : هزار تن عنوان کرد و گفت

هزار  ٠١١میلیون و  ٠از مجموع این میزان : تن عنوان کرد و گفت ٠١١وی همچنین میزان مصرف برنج در کشور را سه میلیون و 

 .تن در داخل تولید و یک میلیون تن نیز وارد می شود

جلسه از تالش های ابراهیم سهرابی تقدیر و حشمت اهلل بورسالنی به عنوان مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان معرفی در این 

 .شد

/News/f a/i r.i r na.www://ht t p٤٠٠١٠٨٠٤/ 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  سد ایران در جمع سدهای برتر جهان قرار گرفتسد ایران در جمع سدهای برتر جهان قرار گرفت

 .ایذه به عنوان یکی از برترین سدهای بتنی جهان انتخاب شد ١های صورت گرفته، نام سد کارون  پس از ارزیابی

های مورد نظر بود که تمرکز  های انجام شده در این سد از شاخص طراحیهای صورت گرفته، اجرا و  به گزارش فارس در ارزیابی

 .ها شد داوران روی آن باعث قرار گرفتن نام این غول بتنی در فهرست برترین

 .شود جایزه این انتخاب اواخر این ماه توسط مجمع عمومی کمیته ملی سدهای بزرگ چین به نماینده ایران اهدا می

 .کیلومتری شهر ایذه واقع شده است ٠٤در شمال شرقی استان خوزستان و  ١سد و نیروگاه کارون 

با وجود اینکه چند هزار میلیون متر مکعب آب در پشت دیواره بتنی این سد ذخیره شده است، شهرستان ایذه که قطب اصلی 

 .کشاورزی استان خوزستان به حساب می آید از استفاده کردن از آن بی بهره است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١٠٠D/%٤%B١%D٤%D%-AF 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  های روزانه یک مدیر موثرهای روزانه یک مدیر موثر  عادتعادت

شاید برای شما جالب باشد که حتی افراد بسیار بزرگ جامعه . یا ارسال ایمیل به آنها نترسید« خیلی بزرگ»هرگز از مکاتبه با افراد 

وکار  تر در کسب گذارند و ممکن است این نقطه شروعی برای داد و ستدهای بزرگ های شما وقت می برای خواندن مکاتبات و ایمیل

 شما باشد

 نژاد سیدمحمد اعظمی

 رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران

های مشترک و  یکی از ویژگی. تواند بسیار آموزنده باشد های سودآور، می فتارهای روزانه مدیران ارشد شرکتبررسی و مشاهده ر

 .شود های بسیار موفق و سودآور ارائه می های روزانه مدیران ارشد شرکت در این نوشتار برخی عادت. است« استمرار»مهم این افراد 

 .د را مجبور کنید هر روز کاری خارج از منطقه راحتی خود انجام دهیدخو. هر روز چیز جدیدی را تجربه کنید (٠  

یادتان باشد هر . تجربه داشتن یک روز بد یا یک روز خوب، انتخاب خود ما است. انتخاب شما نباشد« روز بد»کاری کنید که  (٠

 !روز متفاوت است و البته داشتن یک روز عالی دقیقا انتخاب شما است

سعی کنید هر روز یک تا دو ساعت از وقت خود را به اخبار و اطالعات درباره . ها و رویدادها مطلع و به روز باشیددرباره روند (١

ممکن است برخی گمان کنند این . روندها و رویدادهای کلی در حوزه کسب و کار خود اختصاص دهید و خود را به روز نگه دارید

 .دهند دنیا برای این کار به صورت روزانه وقت اختصاص می کار اتالف وقت است، اما تمام مدیران موفق

تالش کنید هر روز چیز جدیدی را آزمایش کنید و در نحوه انجام کار خود . طور مستمر در حال آزمودن و آزمایش باشید به (٨

 .ها کشف کنید تالش کنید هر روز راه جدیدی برای انجام بهتر کارها و فعالیت. تغییر ایجاد کنید

بینی کنید در هر جلسه  توانید پیش شما هیچ وقت نمی. سعی کنید به همه دعوت به جلسات تا حد امکان پاسخ مثبت بدهید (١

وکار خود دریافت کنید، بنابراین  سازی برای کسب پیش رو ممکن است چه کسی را مالقات کنید یا چه مشاوره سرنوشت

 .شوید را رد نکنید االمکان حضور در جلساتی که به آن دعوت می حتی

هایی مثل فوتبال، شطرنج، بازی لگو،  در محیط کاری خود فضایی برای بازی. های فکری تازه نگه دارید مغز خود را با انجام بازی (٠

توانید هر گاه درباره  شما می. تواند جذاب و جالب توجه باشد فراهم کنید دارت و هر بازی دیگری که برای یک کودک کنجکاو می

مساله پیچیده سازمانی گیر افتادید، ذهن خود را با کامل کردن یک اسباب بازی لگو یا بازی شبیه آن آزاد کنید و به این یک 

 .ترتیب دقایقی به مغز خود استراحت بدهید

بسیار بزرگ  شاید برای شما جالب باشد که حتی افراد. یا ارسال ایمیل به آنها نترسید« خیلی بزرگ»هرگز از مکاتبه با افراد  (٠

تر در  گذارند و ممکن است این نقطه شروعی برای داد و ستدهای بزرگ های شما وقت می جامعه برای خواندن مکاتبات و ایمیل

 .وکار شما باشد کسب

. شناسی است ترین رفتارهای رهبران بزرگ و موفق وقت یکی از مهم. عنوان یک اولویت مهم در نظر بگیرید شناسی را به وقت (٤

اعتماد  دهید که به چه اندازه قابل شناسی و به موقع حاضر شدن در جلسات و قرارهای کاری به دیگران نشان می شما با وقت

 .ای از احترام قائل شدن به دیگران و فرصتی آسان برای جلب اعتماد آنها است شناسی نشانه وقت. هستید
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هرگاه از کارکنان خود درخواست انجام کاری را دارید، ابتدا . واست نکنیددهید درخ هرگز از دیگران کاری را که خود انجام نمی (١

به یاد داشته باشید رهبران . برای آن شخصا آستین باال بزنید و به همه افراد نشان دهید که خود الگوی مناسبی برای آن هستید

 .الگوی راه کارکنان خود هستند

ها و  مصاحبه ها،  سعی کنید زمانی از روز را به سخنرانی. بزرگ اختصاص دهیدهر روز زمانی را برای یادگیری از رهبران  (٠١

 .های بزرگی را با سرعت بیاموزید توانید درس شما با این روش می. وگوی دیگر رهبران اختصاص دهید های گفت پانل

دقیقه به تمرینات بدنی  ٠١و هر شب دقیقه از وقت خود را به مراقبه  ٠١هر روز صبح . ورزش و مراقبه روزانه داشته باشید (٠٠

 .العاده شما خواهد شد وری و تمرکز فوق اطمینان داشته باشید این کار موجب افزایش انرژی روزانه، بهره. اختصاص دهید

دقیقه یا خیلی بیشتر در ترافیک شهری در  ١١همه ما روزانه حداقل . های صوتی آموزشی گوش کنید هنگام رانندگی به کتاب (٠٠

های سودآور، استفاده از این زمان برای شنیدن  های مدیران ارشد شرکت یکی از عادت. نگام رفت و آمد به محل کار هستیمه

توانید هر چند روز، یک کتاب را گوش دهید و به این ترتیب از این زمان برای  شما با این روش می. های صوتی آموزشی است کتاب

 .یدبهترین بهره را ببر« ای خودتوسعه»

توانید هر روز صبح را با تشکر از خداوند برای داشتن  شما می  !هر روز صبح با یک نگرش مثبت واگیردار از خواب بلند شوید (٠١

سعی کنید هر روز صبح را با یک . کار و هر چیز خوب دیگری که در اختیار دارید شروع کنید فرزندان، دوستان،  ها، خانواده،  نعمت

تر آنکه تالش  ی آغاز کنید و باور داشته باشید که این روشی عالی برای غلبه بر موانع روزانه است و از آن مهماندیشه مثبت و قو

 .کنید این طرز نگرش را به صورت واگیردار بین دیگران پخش کنید

که درباره کسب و کار به عنوان یک رهبر نیاز است . کنند های شما را کامل می اطراف خود را با کسانی پر کنید که مهارت (٠٨

برای اینکه بتوانید به . خود اطالعات کافی داشته باشید، اما این هرگز به معنای آن نیست که همه چیزدان یا عقل کل باشید

 .های شما را تکمیل کنند ای عالی در کسب و کار خود برسید، تیم کاری خود را از افرادی شایسته و توانمند بسازید تا مهارت نتیجه

مدیران ارشد . حفظ سالمتی در رهبران سازمانی موضوعی بسیار جدی و مورد توجه است. به تغذیه خود توجه کنید (٠١

های غذایی خود توجه ویژه دارند و همیشه با حفظ رژیم غذایی مناسب خود را در بهترین  های بسیار سودآور به ورودی شرکت

 .دارند حالت نگاه می

های بسیار سودآور  توان رفتار عصبی و خشن در مدیران ارشد شرکت تقریبا هرگز نمی .کنید همیشه آرامش خود را حفظ (٠٠

سعی کنید به صورت روزانه . حفظ تعادل و آرامش حتی در شرایط بحرانی یکی از نقاط قوت کلیدی این افراد است. مشاهده کرد

ها دستاوردهای  اشید نتایج عملکردی رهبران در سازمانبه یاد داشته ب . برای حفظ آرامش در رفتارهای بین فردی تمرین کنید

 .ها را به صورت روزانه برای خود تکرار کنیم بنابراین بهترین عادت. های روزانه آنها است عادت

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١٠D/%٤%B١%D٤%A٠% 
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 تفرقهم

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  روند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستاییروند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستایی/ / ه کار و بیکاریه کار و بیکاریللساسا  9393قصه قصه 

طور مشخص نرخ بیکاری  آور خانوار در بازار کار و به های موثر بر رفاه خانوار، چگونگی مشارکت نان یکی از شاخص: دنیای اقتصاد

تواند نسل آتی را به اندازه کافی  بنابراین نمی. کند و کم مصرف خواهد کرد انداز می باشد، کم پسدرآمـد   است؛ زیرا اگر نسلی کم

گیری رفاه  دکتر داود سوری، اقتصاددان در یک سلسه گزارش، به بررسی اندازه. توانا پرورش دهد که یاور رشد و توسعه کشور باشند

 ٠١١١تا  ٠١٤٨هـای  دهد در سال های گذشته نشان می بررسی گزارش. ستخانوار و تغییرات متغیرهای اقتصاد کالن پرداخته ا

رغـم تغییر ترکیب جمعیتـی خانـوارها به سوی خانـوارهایی بالقوه درآمــدزا از یکسو و درآمـدهای وافـر ارزی در اقتصاد کشور  به

همچنین . ور پیوسته کاهش یافته استط از سوی دیگر، رونــد قدرت خرید کاالها و خدمات توسط خانـوارهای ایرانـی به

این اقتصاددان، در گزارش  .های بیشتر حکایت از آن دارد که تضعیف وضعیت در حوزه کار و بیکاری نیز حاکم بوده است بررسی

 آوران را طی یک دهه گذشته رمزگشایی وجود آمده در سیمای نان جدید خود با تحلیل آمارهای اقتصاد ایران، تغییر وضعیت به

زا نبوده است و حتی نشان  ها، اشتغال های ابتدایی این دهـه و قبل از اعمـال تحریم رشد اقتصـادی مشاهده شده در سال.کرده است

اطالعات رسمی کشور نشان . هزار شغل نیز از بین رفته است ٠٤١قریب به  ٠١٤١تا  ٠١٤١های  داده شده است که در فاصله سال

ها بوده  قبل از تحریم، نرخ رشد دستمزدهـا فراتر از نرخ تورم بوده است و تنهـا با تشدید تحریم هـای دهد که در غالب سال می

های اقتصادی،  است که از یکسو مهار تورم از دست دولت رها شده و از سوی دیگر با کاهش مخارج دولت و همچنین سطح فعالیت

های بازار کار در این برهه کاهش ممتد نرخ مشارکت زنان  گـر از شاخصـهیکی دی. اند دستمزدها نیز کمتر از نرخ تورم افزایش یافته

گیرند که یا اصال کار پیدا نکرده  نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ناقص زمانی هر دو سهمی از جمعیت فعال را در نظر می. و مردان است

کاران مایوس از یافتن شغل یا کار  ای از بیکاران یا کم عـده. ای که توان دارند و مایل هستند اند یا شاغل هستند؛ اما نه به اندازه

بخشند و اصال وارد بازار  ای از جمعیت در سن کار عطای یافتن کار را به لقایش می شوند و حتی پاره بیشتر از بازار کار خارج می

طور کلی سطح بیکاری و  دهد که به روند مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال زمانی ناقص نشان می. شوند نیروی انسانی نمی

در این گزارش، روند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستایی به گزارش مرکز آمار ایران ترسیم .کاری فزاینده بوده است کم

سه این از مقای. شده است و روند نرخ بیکاری شهـر و روستـا استخراج شده از اطالعات هزینـه ـ درآمد به تصویر کشیده شده است

طور معنی  نخست اینکه سطح نرخ بیکاری استخراج شده از اطالعات هزیـنه ـ درآمد خانوار به: شود آمارها دو نتیجه حاصل می

موضوع دوم این است . داری از نرخ بیکاری مرکز آمار ایران باالتر است و این باالتر بودن هم در شهـر و هم در روستـا مشهود است

خصوص در مورد تغییر روند بیکاری  این تفاوت به. ییرات نرخ بیکاری بین این دو مرجع آماری نیز متفاوت استکه روند زمانی و تغ

داند، این تغییر بر مبنای اطالعات  می ٠١٤١که مرکز آمار ایران تغییر در روند فزاینده نرخ بیکاری را سال  بسیار بارز است؛ درحالی

توان دریافت که سرپرست بسیاری از خانوارهـای فقیر که  از این نتایج می. اتفاق افتاده است ٠١١٠هزینه ـ درآمـد خانـوار در سال 

 .سرپرست آنهـا شاغل محسوب شده است، در واقع فاقد شغل تمام وقت و دائمی هستند

 دکتر داود سوری

نشان داده شد که رفـاه خانـوارهای ایرانی در دهــه گذشته روندی کاهنده به ( ٠١١١/ ٠/ ١در تاریخ  ١٤٠٠شماره )در مقاله پیش 

کاهش رفـاه و . ای مقطعی یا برای گروهی خاص بدانیـم تر از آن است که آن را پدیـده خود گرفته است و این کاهش بسیار عمیق

اهمیت این . تـر را بیشتـر تحت تاثیر قرار داده است های جوان ها پیش آمــده است، بلکه نسل ه نسلدرآمــد نه تنهــا برای هم
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تواند نسل آتی را به  کند و نمی کند، کم مصرف می انداز می نسل کم درآمـد امـروز، کم پس. گردد موضوع به پویایی فقـر باز می

ای از تاریخ اقتصادی کشورمان که  ویژه در برهه این روند کاهنده به. کشور باشند اندازه کافی توانا پرورش دهد که یاور رشد و توسعه

های ارزی در اوج خود بوده است، بسیار عجیب است و الزم است که محققان تحوالت اقتصادی این دهـه را بیشتر  در آن درآمد

های  ن اقتصادی کشور است و نیاز دارد که از جنبهگذارا مورد توجه قرار دهند؛ چرا که حاوی نکات آموزشی فراوانی برای سیاست

تـوان بر سـه ویژگی  اقتصاد ایران می( ٠١٤٨-٠١١١)برای ترسیم تصویری کلی از تحوالت دهه  .مختلف مورد مطالعه قرار بگیرد

جمهوری  یسششمین رئ ٠١٤٨در سال . اولین ویژگی این دهـه، شروع آن با دولتـی جدید است. مهـم این دهه انگشت نهــاد

های خود در اداره  های انتخـاباتی، به مدت هشت سال سیاست ایران زمام امـور کشور را به دست گرفت و مصمم به اجـرای وعـده

های اقتصادی مبتنی بر جلب رضایت کوتاه مدت مردم و نادیده گرفتن و حتـی انکـار  سیاست. اقتصـاد کشور را دنبال کرد

ویژگی دوم . هـای هشتم و نهـم در زمینـه اقتصـاد بود گذاری دولت ترین مشخصـه سیاست تجربی مهم های علمی و حقـایق یافتـه

در این دهــه قیمت نفت و به دنبال آن درآمدهـای ارزی کشور رکوردی تاریخی از خود به جای گذاشت؛ . افزایش قیمت نفت است

رفت، این قیمت در روندی فزاینده در  دالر به فروش می ١١انگین طور می به ٠١٤٨در حالی که هر بشکه نفت خام ایران در سال 

های ناخواسته  هـر چند افزایش مصرف داخلی و در انتهــای این دهه، محدودیت. دالر به ازای هر بشکه رسید ٠٠١به  ٠١١٠سال 

ـه در راس دوران وفـور درآمـدهای های ارزی کشور به همین تناسب شد؛ اما همچنان این ده بر صادرات نفت مانع از افزایش درآمد

ای  آمیـز هسته های صلح هـای غربی بر سر فعالیت دیگـر ویژگی بارز این دهـه رویارویـی ایران و قدرت. گیـرد ارزی کشور قرار می

توسعه و  های مختلف تالش داشته است مانع از البته پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، غرب همواره و به روش .کشورمان بود

ها شکل  ای ایران، این تالش و با ورود شورای امنیت سازمان ملل به مناقشه هسته ٠١٤١پیشرفت اقتصادی ایران شود؛ اما در سال 

های نظامی کشورمان  های وضع شده توسط سازمان ملل بیشتر ناظـر بر فعالیت چه تحریم اگـر. المللی به خود گرفت تر و بین جدی

به بعد آمریکا، اتحـادیه اروپا و پیمانانشان صنعت نفت و خدمات مالی کشورمان را هـدف قرار  ٠١٤١ـج و از سال بود، اما به تدری

 .های این دو صنعت اساسی اقتصاد کشورمان تحمیل کردند های سختی را بر فعالیت صورت یک جانبه تحـریم دادند و به

در این . صورت ستونی ترسیم شده است به (٠١٠٨-٠١١١)کشور برای دوره  نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی( ٠)در نمــودار 

دهد و محور عمودی سمت راست مقیاس  گیری نرخ رشد اقتصادی را نشان می نمودار محور عمودی سمت چپ مقیاس اندازه

ت حقیقی نفت، قیمت منظور از قیم. دهد صورت خط شکسته ترسیم شده است، نشان می گیری قیمت حقیقی نفت را که به اندازه

قیمت حقیقی نفت در واقع میزان کاال یا خدمتی است که با فروش . اسمی نفت است که نسبت به تورم جهانـی تعدیل شده است

ترین  عنوان مهم به خـوبی مشهود است که روند صعودی قیمت حقیقی نفت، به. توان از بازارهای جهـانی خریـد هر بشکه نفت می

 کشور، در دهـهمنبع درآمد ارزی 

دالر  ١١/ ١که میانگین قیمت حقیقی نفت در این دوره برابر  ای گونه همانند دهـه ماقبل خود ادامه داشته است؛ به(٠١٤٨-٠١١١)

 بوده است که نسبت به میانگین قیمت حقیقی نفت در دهه

در . کند از داستانی دیگـر تبعیت می دهد اما رونـد نرخ رشد اقتصـادی درصد رشد نشان می ٠١١اندکی بیش از  (٠١٠٨-٠١٤١)

/ ٠به ( ٠١٤٨-٠١١١)درصد بوده است این میانگین در دهـه  ٨/ ٠میانگین نرخ رشد اقتصـادی ( ٠١٠٨-٠١٤١)حالی که در دهـه 

-٠١١١)در دوره  ٨/ ١به  (٠١٠٨-٠١٤١)در دوره  ٠/ ٠عالوه بر این انحراف استاندارد نرخ رشد از . درصد کاهش یافته است ٠

در . ثبـاتی بیشتر دارد گیری پراکندگی است و افزایش آن نشان از بی انحراف استاندارد، شاخص اندازه. افزایش یافتـه است( ٠١٤٨

صورت  دالر به ١١متوسط )رغم قیمت باالی نفت  به (٠١٤٨-٠١٤١)هـای  توان دید که حتی در سال این نمـودار به راحتـی می
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همچنان نسبت به متوسط  (٨ /٠)های اقتصـادی، متوسط نرخ رشد اقتصـادی  و در فقـدان تحریم و وفـور درآمدهای ارزی( حقیقی

به عبارت دیگر افزایش باورنکردنی قیمت نفت نیـز نتوانسته است . کمتر است( ١/ ٠)رشد اقتصادی دوره شش ساله قبل از خود 

اند بخشی از اثر  های ارزی تنها توانسته ن نگه دارد و درآمدهای اقتصادی دولت وقت در اما نرخ رشد اقتصادی را از گزند سیاست

های اقتصادی با محدود کردن نهادهای مالی  به بعد نیز که فشار تحریم ٠١٤١از سال . های نامناسب اقتصادی را مخفی کند سیاست

 .و فروش نفت بر اقتصاد کشور محسوس شد، نرخ رشد اقتصادی کاهش و حتی منفی نیز شده است

در نمودار . طور مشخص نرخ بیکاری است آور خانوار در بازار کار و به های موثر بر رفاه خانوار، چگونگی مشارکت نان از شاخص یکی

روند نرخ ( ١)روند حرکت نرخ بیکاری در جوامع شهری و روستایی به گزارش مرکز آمار ایران ترسیم شده است و در نمـودار ( ٠)

دو تفاوت بارز بین این دو نمــودار . اج شده از اطالعات هزینـه ـ درآمد به تصویر کشیده شده استبیکاری شهـر و روستـا استخر

داری از نرخ بیکاری مرکز  طور معنی ابتـدا اینکـه سطح نرخ بیکاری استخراج شده از اطالعات هزیـنه ـ درآمد خانوار به. وجود دارد

دوم، روند زمانی و تغییرات نرخ بیکاری بین این . ر شهـر و هم در روستـا مشهود استآمار ایران باالتر است و این باالتر بودن هم د

خصوص در مورد تغییر روند بیکاری بسیار بارز است؛ در حالی که مرکز آمار ایران  این تفاوت به. دو مرجع آماری نیز متفاوت است

اتفاق  ٠١١٠ر بر مبنای اطالعات هزینه ـ درآمـد خانـوار در سال داند این تغیی می ٠١٤١تغییر در روند فزاینده نرخ بیکاری را سال 

کند در هفته مورد نظر حداقل یک ساعت در مقابل دریافت دستمزد کار  طبق تعریف مراجع آماری فردی که اعالم می.افتاده است

ند برای تامین مخارج یک توا طور مشخص درآمد حاصل از یک ساعت کار نمی که به شود؛ درحالی کرده است، شاغل محسوب می

رسد سرپرست بسیاری از خانوارهـای فقیر که سرپرست آنهـا شاغل محسوب  از این رو است که به نظر می. هفته خانوار کافی باشد

روند نرخ اشتغال ناقص زمانی به تفکیک شهر و روستا در ( ٨)در نمودار . وقت و دائمی هستند شده است، در واقع فاقد شغل تمام

افراد دارای اشتغال ناقص زمانی، شامل تمام شاغالنی است که در هفته مورد نظر شاغل بوده . مورد بررسی ترسیم شده است دهـه

ساعت  ٨٨کمتر از ... کاری و اما به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعات کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیر

های بازار کار در این برهه  یکی دیگـر از شاخصـه. اند برای انجام کار بیشتر در هفته مورد نظر بودهکار کرده و خواهان و آماده 

 .کاهش ممتد نرخ مشارکت زنان و مردان است

اند یا شاغل  گیرند که یا اصال کار پیدا نکرده نرخ بیکاری و نرخ اشتغال ناقص زمانی هر دو سهمی از جمعیت فعال را در نظر می

اما شرایط اقتصـادی بر حجم جمعیت فعـال نیز موثر است؛ به خصوص . ای که توان دارند و مایل هستند اما نه به اندازه هستند؛

کاران مایوس از یافتن شغل یا کار  ای از بیکاران یا کم هنگامی که نرخ بیکـاری باالست و شرایط اقتصـادی مناسب نیست، عـده

بخشند و اصال وارد بازار  ای از جمعیت در سن کار عطای یافتن کار را به لقایش می و حتی پارهشوند  بیشتر از بازار کار خارج می

طور کلی سطح بیکاری و  دهد که به روند مجموع دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال زمانی ناقص نشان می.شوند نیروی انسانی نمی

هایی نیز که در آن مجمـوع نرخ  شود به معدود سال کت موجب میکم کاری فزاینده بوده است و حتی رونـد کاهنـده نرخ مشار

های اقتصادی اتخاذ  طور مشخص مجموعه سیاست به. دهند با دیده تردید نگریست بیکاری و نرخ اشتغال ناقص کاهش نشان می

ست و دور از انتـظار نیست کاری ناخواسته در بازار نیروی انسانی منجـر شده ا به افزایش بیکاری و کم ٠١٤٨-٠١١١شده در دهـه 

رشد . آوران خانوارهـای کم درآمد را که از سطح مهارت کمتری برخوردارند بگیرد کاری ابتدا گریبان نان که این بیکاری و کم

ر زا نبوده و حتی نشان داده شده است که د ها اشتغال های ابتدایی این دهـه و قبل از اعمـال تحریم اقتصـادی مشاهده شده در سال

دهد که در غالب  اطالعات رسمی کشور نشان می. هزار شغل نیز از بین رفته است ٠٤١قریب به  ٠١٤١تا  ٠١٤١فاصله سال 

ها بوده است که از یکسو مهار تورم از  هـای قبل از تحریم نرخ رشد دستمزدهـا فراتر از نرخ تورم بوده و تنهـا با تشدید تحریم سال
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های اقتصادی، دستمزدها نیز کمتر از نرخ  دیگر با کاهش مخارج دولت و همچنین سطح فعالیتدست دولت رها شده و از سوی 

های ارزی در کنترل نرخ تورم  هـای اقتصادی، دولت با اتکا به درآمد به عبارت دیگـر تا قبل از اعمـال تحریم. اند تورم افزایش یافته

دولت و فعاالن اقتصادی را قادر به افزایش سطح دستمزدها، حتی فراتر از  های ارزی نیز، موفق بود و تقاضای ناشی از مصرف درآمد

ها که نقطه پایانی بر مدیریت اقتصاد با اتکا بر تزریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بود، تورم  کرد اما با اعمال تحریم نرخ تورم، می

هـای ابتدایی دهـه،  اگـر چه در سال. تورم عقب ماند افزایش یافت و به دلیل رکود ایجاد شده نرخ رشد دستمزدها نیز از نرخ

به بعد افزایش بیکاری و کم کاری  ٠١٤١توانست فرآیند افزایش کم کاری را پوشش دهد اما از سال  افزایش دستمزدها تا حدی می

 .رآمد وارد کرده استها با نرخی فراتر از نرخ رشد دستمزد، فشار مضاعفی بر خانوارهای کم د در کنار رشد سطح عمومی قیمت

های  اصلی ترین مولفـه مدیریت اقتصـادی در دوره مورد نظـر، اداره اقتصـاد با خـرج درآمدهـای حاصل از فروش نفت و سیاست

های اقتصادی فراوانی در دستور کار قرار گرفت که در ترکیب  های نفتی طرح در این دوره با اتکا به درآمد. انبساطی پولی بوده است

های ناتمام، کارشناسی نشده و  نظمی مالی، از یکسو پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد و از سوی دیگر انبوهی از پروژه بیبا 

( با واسطه)های انبساطی دیگری نیـز با استقراض  انضباطی مالی، سیاست عالوه بر بی. غیراقتصادی را در انتهـا از خود به جا گذاشت

طراحـی و اجـرا شد که عالوه  «مسکن مهـر»و طرح « بازده های به اصطالح زود طرح اعطای وام به بنگاه» از بانک مرکزی، همانند

های  فشار بر نظام بانکـی برای تامین مالی طرح. بر گسترش هرچه بیشتر حجم نقدینگی به تضعیف نظام بانکی نیـز انجـامیدند

حال حاضر نظام بانکـی کشور را ناتـوان از عملکـرد اعتباری خود، با حجم  عامه پسند دولت در کنـار تعیین دستوری نرخ سود، در

مالی غرب، دولت سیاست کنترل  –های اقتصادی  و قبل از شروع تحریم ٠١١١تا سال . رو کرده است باالیی از مطالبات معوق روبه

کنترل نرخ ارز کـه به . یش حجم نقدینگی انتخاب کردعنوان روشی برای مقابله با اثرات تورمی افزا نرخ ارز و توسل به واردات را به

های خرد و متوسط بود بلکـه مانعی جدی در مقابل  واردات گسترده کاال منجر شد نه تنهـا در تضاد کامل با توسعه فعالیت بنگاه

و متوسط با تعطیل کردن دنبـال واردات گسترده و ارزان، بسیاری از واحدهای تولیدی خرد  به .تولید و اشتغال موجود نیز بود

روند . خطوط تولید خود به واردکننده همان محصول تبدیل شده و بازارهای مصرفی کشور آکنده از کاالهای مصرفی وارداتی شد

های اقتصادی  ها و نوسانات باالی نرخ رشد اقتصادی در این دوره نشانی از بی ثباتی اقتصادی است که با اعمال تحریم فزاینده قیمت

های اقتصـادی و  در پی اعمـال تحریم. به اوج خود رسید ٠١١١عمال محدودیت در فروش نفت و نقل و انتقاالت پولی در سال و ا

افزایش سه برابری نرخ دالر در مقابل ریال، خانـوارهای فقیر از یکسو به دلیل افزایش نرخ تـورم و از سوی دیگر به دلیل رکود یا 

های نظری، که افزایش نرخ ارز را  بینی تولیدی و خدماتی تحت فشار قرار گرفتند و برخالف پیش حتی توقف بسیاری از واحدهای

. دانند، به دلیل تحریم مبادالت بازرگانی کشور نفعی از افزایش نرخ ارز نبردند مندی فقرا می عاملی برای افزایش صادرات و بهره

صورت نقدی به کلیه خانـوارها به  های انرژی و پرداخت آن به با حذف یارانه ٠١٤١ها نیز در انتهـای سال  طرح هدفمندسازی یارانـه

عنوان مانعی جدید  از آنجـا که مصارف این طرح از منابع آن بیشتر بود، عامل فشار جدیدی بر بودجه دولت شد و به. اجرا درآمـد

اجرای این طرح رفاه خانوارهای فقیر به دلیل مبلغ هـرچند در ابتدای . زای دولت ظاهر شد های عمـرانی و اشتغال مقابل فعالیت

دهد اما به تدریج و با افزایش قیمت ها، کسری بودجه طرح  باالی پرداختـی و کنترل قیمت ها، بهبود نسبی از خود نشان می

 .هدفمندی تاثیر منفی خود را بر رفاه خانوارها عیان ساخته است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١٨D/%٤٠%١%D٤%B١ 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  !!چگونه دوغ ضمیمه چلوکباب شدچگونه دوغ ضمیمه چلوکباب شد

البته در صنعت . ای قرار گرفته است ترین نوشیدنی های نیمه اول تیرماه سال جاری دوغ آبعلی در جای ویژه در لیست آمار پرفروش

ها برد و  شود دوغ را شیشه کرد و جعبه زد و به دوردست که می ساز، این غذایی، دوغ آبعلی هم قدیمی است هم خاطره صنایع

 ...ها سوژه شده بود ، برای تهرانی٠١فروخت در دهه 

. ای قرار گرفته است ترین نوشیدنی های نیمه اول تیرماه سال جاری دوغ آبعلی در جای ویژه در لیست آمار پرفروش -یحیی امیری 

شود دوغ را شیشه کرد و جعبه زد و به  که می ساز، این غذایی، دوغ آبعلی هم قدیمی است هم خاطره البته در صنعت صنایع

 .ها سوژه شده بود ، برای تهرانی٠١ها برد و فروخت در دهه  دوردست

طوری؟ کجاها؟ چه کسانی دوغ  شروع شد، چرا؟ چه ها کار برررسی میدانی ما هم در پی دیده شدن دوغ آبعلی در لیست پرفروش

تر از  در این جستجو به دوغ البرز رسیدیم که همزمان با دوغ آبعلی در ده آبعلی و کمی پایین رساندند؟ آبعلی را به جایگاه امروزی 

رسیدیم که « اراج»به دوغ  تولید شد و بعد ٠١٠٠ای که آب گازدار داشت و دوغ آبعلی به بهانه وجود این آب مفید در سال  چشمه

ها قرار گرفت دوغ  اش داغ بود و دوغ سارا که از خطه گیالن در صف پرفروش در دهکده شمیرانات و قبل از انقالب بازار پُرفروش

م، برادر)وگو با یکی از آشنایان  ها دوغ دیگر که برندهای پُرآوازه، در خط تولید خود داشتند و دارند و در گفت ده... عالیس و

  :کرد، شنیدیم در کارخانه دوغ آبعلی حسابداری می ١١که در دهه اوایل ( اهلل خان نصرت

ای رنگ و در  ها لیمونادی و قهوه عددی، شیشه ٠٨ها چوبی و  شد، جعبه جعبه دوغ در چشمه آبعلی تولید می ٠١١تا  ٠١روزانه بین 

گذاشت و با یک ضربه در شیشه بسته  زن می را زیر دستگاه تشکهای پُر شده  شد، یعنی کارگر شیشه تشتکی که با دست زده می

بر مرحله تولید دوغ آبعلی   گذاشت، یکی از اقالم هزینه تا الی انگشتان خود توی جعبه چوبی می ٨تا  ٨شد، کارگر دیگری  می

اکثراً روزانه . دار بودند ای و سابقه ها در حین کار بود، نه سیستم تولید مکانیزه امروزی را داشت و نه کارگران حرفه شکستن شیشه

ای دوست  سازها و خاطره بازها نوشابه شیشه دوغ آبعلی امروز که برای نوستالژی .شدند کار می کردند و مشغول به مراجعه می

رف قبل از مص.... جاده  ٠٤تولید گروه زمزم کارخانه کرمان کیلومتر )داشتنی است تشتکی دارد که روی آن چنین آمده است 

ای رنگ و گاه سبز رنگ اتفاق  سال پیش در مورد دوغ آبعلی شیشه قهوه ٠١یعنی همان کاری که حدود ( شیشه را تکان دهید

ای نبود به محض کنار  آورند، موقع بازکردن در شیشه دوغ آبعلی اگر شخص خبره و حرفه یاد می دارها خوب به افتاد و سن و سال می

های چلوکبابی معروف آن  ریخت، مردم چه در خیابان، کنار جاده و چه در رستوران و لباس میزدن تشتک، دوغ به سر و صورت 

روزانه  ١١اما تیراژ تولید دوغ که در دهه  .ها بسیار دیده بودند مخصوصاً در نارهار بازار از این صحنه( مثالً البرز سرمنوچهری)روزها 

ماس  تا یک میلیون بطر رسیده است، نه تنها سارا و می ٠١١بین ( سارا)رخانه هزار بطری بود امروز فقط در یک کا ١تا  ٠٨١١بین 

عسل هم دوغ زده است و تولید دوغ یکی از اقالم پُر مشتری، پُر فروش و پُر مصرف صنایع  بلکه شیرین... و آبعلی و پگاه و عالیس و 

های دوغ آبعلی فروش نرفته و به  شیشه ١١اگر در دهه . دبرند ثبت شده تولید دوغ در کشور فعالیت دارن ٠٠غذایی شده و بیش از 

بندی شده تاریخ مصرف دارند و با دقت در تاریخ  ها بسته ترکیدند حاال همه دوغ خود می اصطالح فاسد شده در یک تکان خودبه

  .توان از آن خرید و نوشید یا از یخچال بیرون کشید و دور ریخت تولید و انقضاء می

  دهند؟ ای آن داد سخن می این نوشابه در ایران تولید شد و کارشناسان و متخصصین تغذیه درباره فواید افسانةاما چه شد که 

  ساله 833تُنگ دوغ خوری 
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کند  سال ذکر می ٨١دهد و سابقه وفور این نوع نوشیدنی را  رسیم که اطالعات نادرستی می پدیا می در جستجوگر گوگل به ویکی

در گزارشی از موزه مقدم در . رسد سال می ٠١ترین تاریخ چرخه تولید و فروش دوغ آبعلی به بیش از  تکه غلط است و دم دس

وگو با نویسنده مجله  خوری زمان صفویه دیده شده و خود او در گفت ای دوغ های سرنیزه زمان حیات پروفسور محسن مقدم، بطری

دهد که از  ظرفی دیگر نشان می. خوری مربوط به زمان صفویه است وغدار د سپید و سیاه به جزییاتی اشاره کرده که ظروف نقش

سال، بلکه  ٠١١سال و  ٤١سال و  ٨١خوری نه تنها به  سازی و دوغ نوشیدند، بنابراین سابقه دوغ زمان ساسانیان هم مردم دوغ می

نی تولید دوغ داشتند و در بسیاری از داران ایرا کم گله ها، دست دهد ایرانی گردد و نشان می سال پیش بر می ٤١١به پیش از 

ها که  دهد ایرانی جستجوهای بیشتر نشان می. شناختند ها، مخصوصاً سفرنامه شاردن فرانسوی نوشابه دوغ را مردم ایران می سفرنامه

 !ار دادندهای اشرافی قر ماست را با شیر ساختند و به ملل دیگر شناساندند دوغ را هم خود اختراع کرده و در ردیف نوشابه

  روایت اعتمادالسلطنه از دوغ خوردن

از دوغ « نان و دوغ»ها دوغ بوده در فولکلور ایرانی  ترین خوردنی ایرانی ترین، ارزان و فقیرانه دست در افواه و میان عامه مردم، دوغ دم

ولی « ون و دوغی سر سفره داریمبفرمایید خدمت باشیم باالخره یک ن»بضاعت داستان ساخته شده  عنوان غذای ساده مردم بی به

شود در روزهای گرم  امروزه در مطب صدها کارشناس تغذیه، به بیمارانی که مشکل معده و دستگاه گوارشی دارند توصیه می

  .آورد های ناراحت را سرحال می تابستان نان را در کاسه دوغ و کشمش تیلیت کنند، تجربه کنند، غذایی است که معده

آمده است که شاه در شکار جاجرود خسته از کباب بره و ( شاه یا منصوب به ناصرالدین)شاه  های ناصرالدین نامهدر یکی از سفر

از آن خوشش . خورده تجربه کند کند از غذای چوپانی که نان و دوغ می آالی سرخ شده در کره الر، هوس می خورشت تیهو و قزل

شود و رجال بادامجان چین اطراف او به تأسی از  غ، از ملزومات سفره شاهانه میزودی دو سازند و به آید، تُنگ بلور نقش می می

آمده که روزی از برای تفریح شاه امر ( به کوشش ایرج افشار)در روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه . شوند خور می هوس شاهانه، دوغ

 !...کرده تمام زنان حرم دوغ بخورند و

 شتسازی سنتی دوغ قیمت ندا  در کره

ای که از اختالط  فرآورده»ای از دوغ آمده است  تقریباً تعریف ساده... های فارسی از دهخدا و معین و فرس و عمید و در فرهنگ

ای که از پوست بُز تهیه  کیسه)ابتدا ماست را با آب رقیق کرده، در مشک »اند  یا در مورد تولید کره، نوشته« ماست و آب باشد

آوری کره داخل  تکان تکان دهند، آنقدر که چربی جمع شده و مُشت مَشت بیرون آورند، پس از جمع ریخته، مشک را( شود می

  .نام دوغ نوشیده شود مانده آن به مشک، باقی

طور مستقل و  سنتی، دوغ به  سازی در تعریف کره. ترین ایام ثبت شده، دوغ یعنی رقیق کردن ماست با آب این تعریف از قدیمی

های  گیری دانند، در بیشتر کره گیری از ماست رقیق شده می شود بلکه آن را پسماند کره نوشابه ویژه معرفی نمیعنوان یک  به

که زنان با سلیقه و کدبانو تصرفی در آن کردند،  گرفتند، تا این دانسته و قیمتی برای آن در نظر نمی  ارزش سنتی، پسماند را بی

آمد و  ای خوش ای ساخته شد که به هر ذائقه دست ساییده و قاطی دوغ کردند، نوشابهیعنی نعنا و پونه خشک کرده را با کف 

  .های قیمتی شیر شد زودی قیمت پیدا کرد و برای خود از فرآورده به

  ها خوری در موزه ظروف منقش دوغ

های  اما گزارش. آند ی ثبت کردهعباس های زمانه شاه ها دوغ را مکمل بریانی اصفهانی های تاریخی و سفرنامه در بعضی از گزارش

های هر روزه مردم بوده و برای صرف هر غذایی دوغ هم چاشنی  دیگری حاکی از آن است که در شمال غری ایران دوغ از نوشیدنی

گرفت،  نواز روی سفره اعیان و اشراف قرار می های چشم و مکمل غذایی بوده و ظروف مخصوص دوغ تنوعی ساخته شده و در رنگ



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

ای رنگ بوده و آنچه مشهود است نوع بلوری آن در زمان قاجاریه تولید شده و قیمت پیدا کرده،  خوری ابتدا گلی فیروزه دوغ ظروف

ها به  های زنده و شاد سبز، قرمز، آبی و اغلب ترکیب شده رنگ در رنگ( تُنگ بلور)ها  های بومی آذربایجان، انواع این شیشه در موزه

خوری دیده  ای، تنگ دوغ در بخش ظروف شیشه( پاریس –فرانسه )و موزه لوور ( روسیه)موزه ارمیتاژ نمایش گذاشته شده، در 

بینید که بعضی از انواع  هایی که ویترین ظروف قدیمی دارند سر بزنید حتماً چند نوع ظروف دوغ خوری می اگر به خانواده. شود می

  .شود برداری دیده می خوری هم در صورت از تنگ و لیوان دوغ های کرایه ظروف، بخشی منقش آن قدیمی است و در مغازه

 سبزی معطر مخلوط در دوغ

« به اندازه دوغ هم قیمت ندارد»های ارزشی شیر نبوده، و اگر قیمتی هم داشت بسیار ناچیز بوده  سال پیش از فرآورده ٠١١دوغ تا 

گیری در مشک ریخته در آن را بسته  ی پسماند دوغ را پس از کرهدامداران اطراف تهران و یا نزدیک تهران، در اوایل سلطنت پهلو

لیتر دوغ  ١١تا  ١١حدود ( پوست غلفتی کنده شده بُز)یک مشک ( آوردند میدان سبزی می)السطان  برای فروش به میدان امین

های طوافی گذاشته و  خهخریدند و در بیشتر ایام سال مخصوصاً تابستان آن را روی چهارچر ها از آن می داشته که دستفروش

های   فروختند، طوافی های در حال گذر می ای ده شاهی به آدم کاسه ٠١ای یک شاهی و بعد از شهریور  گرداندند و کاسه دورشهر می

ای،  فیروزه)های عطری دیگر و ظروف گلی خوش رنگ  و سبزی( نعنا و پونه و کاکوتی)زرنگ و پول در بیار با طعم دادن دوغ 

گیری شوری دوغ تشخیص  مشتری با اندازه. انداختند که یک کاسه یا لیوان دوغ هم بخورند مردم را به هوس می( ، سرخای قهوه

  .باید دوباره بخرند و بخورند یا همان یکبار تجربه کافی است. داد دوغ تازه است یا مانده می

 ها فروش باال در چلوکبابی

خورها پیدا کرده بود، دوغ  های گازدار این برنده در میان عامه چلوکباب و شهرتی که دوغ سازی آبعلی تا قبل از فعالیت کارگاه دوغ

ها یک تنگ بلور دوغ  ی های تهران حتی چلوکبابی نایب در سبزه میدان تهران روی میز مشتر قیمتی نداشت، بیشتر چلوکبابی

ها پیدا شد دوغ قیمت پیدا کرد و کاالیی قیمتی  چلوکبابی های دوغ آبعلی که در گذاشتند که قیمت نداشت، اما سر و کله شیشه می

ریال با  ١ها تا  ریال بوده و در چلوکبابی ١فروشی  شد در گزارش حسابدار کارخانه دوغ آبعلی آمده که قیمت هر بطری در عمده

ارها هم برای دوغ قیمت حتی دامد( هر دو در آبعلی)شده، تا قبل از فعالیت کارخانه دوغ آبعلی و البرز  مشتری حساب می

شد به شرطی که برای  قران فروخته می ٠١مشک  ١ریال و گاه  ١شد مشکی  گذاشتند، اگر مشتری دست به نقدی پیدا می می

اگر   ها قیمت پیدا کرد و مشتری ای شد، شیشه ها گرویی بگذارند و تعهد بدهند که پس بیاورند، دوغ آبعلی که شیشه مشک

گذاشت، همان روشی که بعدها برای پپسی و کوکا و کانادادرای هم مرسوم  ود ببرد باید برای ظرف گرویی میخواست آن را با خ می

  .بخشیدند فروختند دوغ را مجانی به مشتری می دارهایی که مستقیم ماست و کره می گله. شد

  در صنعت غذا دوغ هم قیمتی شد

ای نازل  ساختند که قیمتی نداشت یا به اندازه فروش نرفته و یا مانده دوغ می ساختند، از ماست ها از شیر ماست و کره می دامداری

ها اعتقاد دارند  بندی ها و حتی ماست همین امروز هم بعضی از خانواده. آورد دست نمی بود که در ارقام درآمدی جای قابل توجهی به

شود دوغ  این دسته از مردم از ماست ترش و مانده میبه باور . سازی را دارد که ماست مانده یا ترش شده بهترین شرایط دوغ

زنند و یا  خاطر نمک زیادی است که به مایع ترش می تری ساخت، اما به گفته کارشناسان تغذیه، این مزه بیشتر به خوشمزه

مجله زمان  برای ٤١ای که در سال  نوشین جمشیدی کارشناس تغذیه در مقاله. کنند جات عطری است که به آن اضافه می سبزی

خاطر  کند از دوغ به کنند توصیه می به افرادی که بسیار سفر می( شود نشریه خاص سفر و گردشگری که حاال دیگر منتشر نمی)

ولی تأکید دارد که در سفر از خوردن غذاهای مانده مخصوصاً در ( داشتن سدیم استفاده کنند که در شرایط سفر بسیار مفید است
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زند، در مواردی که کپک سبز رنگ باشد سمی است و زیان آن  رزند، حتی دوغ، دوغ بسیار مانده، کپک میها اجتناب و رستوران

  .بیش از سود

 دوغ عربی یعنی چه؟

ها برند دوغ  های مفید و مرغوب قرار دارد، البته امروزه که ده عنوان یک برند شناخته شده هنوز هم در ردیف نوشابه دوغ آبعلی به

نظر کارشناسان تغذیه اگرچه  تر یا مفیدتر است، به مشتری است که خود تشخیص دهد کدام دوغ بهتر، خوشمزهداریم این با 

  .دهند ها نسبت به غذا یکجور جواب نمی ها شبیه به هم است اما همه این معده دستگاه گوارشی همه انسان

های چلوکبابی، مثالً چلوکبابی  در پشت شیشه مغازهقبل از ورود صنعت غذا و وفور برندهای دوغ ساز، دوغ عرب شهرت داشت، 

شود  طور کلی می به( چلوکباب با دوغ عرب)کرد  کمال در خیابان چراغ برق این نوشته با خط درشت توجه عابرین را جلب می

  :نامه دهخدا درباره تعریف دوغ عرب چنین آمده است خورها دوغ عرب آشنا بوده در لغت گفت، در گوش دوغ

عرب، دوغی است که ماست تازه را که هنوز سفت نشده آنقدر هم زنند که شل شود و کف کند، سپس مقداری سبزی معطر  دوغ»

دوغ عرب چنان « های عطری را که خوب خشک شده باشد با کف دست ساییده، کمی نمک بر آن بیفزایند مثل نعنا، پونه و سبزی

دانستند که اغلب  دادند و خود را ماهر در ساخت و تولید دوغ عرب می ور میها مان های محله بندی شهرتی داشت که اکثر ماست

  .چنین نبود

 شود دوغ دو تا آب با یک ماست می

شود خوردن یک نوع دوغ را برای همه مردم  ها با هم فرق دارند، نمی کم این آگاهی را داشتند که ذائقه های کاربلد دست بندی ماست

داران و دامداران سنتی،  گله. کار برند که با ذائقه بیشتر مردم سازگار باشد ند در ساخت دوغ ترکیباتی بهکرد اما سعی می. تجویز کرد

گیری دایر کرده بودند، هرچه که  سازی و کره ها خود بساط دوشیدن و پشت طویله دوشیدن شیر، ماست یعنی آنهایی که در طویله

گفتند این دوغ  ها مشتری این نوع بودند، می د دوغ و اتفاقاً خیلی از خانوادهگفتن شد می از مشک بعد از استخراج کره حاصل می

های مانده و فروش نرفته  ها با ماست بندی اما در ماست. آید وجود می طبیعی است دوغی که پس از استحصال کره خود به خود به

سازی این بود، در مقابل یک  و تعریف آنها از دوغ( تندساخ ها هم به این روش دوغ می ها و چلوکبابی اکثر رستوران)ساختند  دوغ می

ها از نمک سنگ ساییده شده برای  بندی اکثر این ماست. سطل ماست دو سطل آب در تغار ریخته و مخلوط و هم زده شود

عاشق این   یبه قول جعفر شهری پژوهشگر تهران قدیم خیلی از تهران. کردند دار شدن دوغ استفاده می شورکردن به اصطالح مزه

دانستند این دوغ از ماست مانده و ترش شده، ساخته شده و  گفتند عجب دوغی است و نمی های ترش شور بودند و می جور دوغ

 !نمک به دادش رسیده

 سازی ساده است دوغ

ها برای  بندی با پادوی ماستوسیله شاگرد و گاه  ها و یا به ها که در کنار طویله نزدیک چراگاه ترین کار دیروزی ترین و ساده دم دست

در کارخانه دوغ سارا و . سازی، دیگر آن سادگی گذشته را ندارد نام دوغ گرفت و امروز برای خود صنعتی شده به تولید دوغ انجام می

بررسی  ها کارشناس تغذیه، شیمیسن و فیزیکدان و بهداشت کار، کسی یا به روایتی چند نفر کارشان تحقیق و عالیس و عالوه بر ده

بودن به ذائقه عامه  ای این باور را دارند که فروش بیشتر هر محصول نشانگر نزدیک ذائقه مردم است، اگرچه مدیران تولید هرکارخانه

شناخت ذائقه بسیار اهمیت دارد، . مردم است اما در مورد دوغ مخصوصاً با توجه به رقابت سختی که در بازار فروش وجود دارد

ر در پگاه وارد خط تولید شد صحبت از این بود اگر فروش باال رفت تیراژ هم باال برود، در هر تولیدی صنایع روزی که دوغ کفی

طور  دانند که اگر کاالیی به غذایی بخش بررسی ویژه ذائقه مردم اهمیت دارد، حاال دیگر این را همه مدیران تولید و فروش می
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روش رفت دلیل ارزش آن کاال نیست، اگر فروش تداوم پیدا کرد و خریدار با تأکید ای به ف تصادفی و برحسب نیاز ضروری خانواده

اش صورت گرفته، در مورد دوغ، در این صنعت بخش مهمی از  توان مطمئن بود که هدف روی آن کاال خرید مجدد داشت می

  .کنند اندرکاران چرخه تولید، روی طعم و مزه و قبول ذائقه کار می دست

 خورند؟ م جهان دوغ میآیا همه مرد

های توریست به ایران زیاد بود،  ای نه چندان دور که سفر اروپایی توان پاسخ ساده یافت، در گذشته ساده نمی  برای این پرسش

 های اروپایی با طعم توریست. نام دوغ بود ای سفید رنگ به ها و آشنایی با نوشابه ها غذاخوردن در چلوکبابی بخشی از تفریح توریست

عنوان یک فن آن را با خود به کشورشان  کوشیدند چگونگی ساخت آن را آموزش ببینند و به و مزه انواع دوغ ایرانی آشنا شدند، می

های  آنچه در رستوران. توانست شیوه ساخت دوغ را بیاموزد ساخت دوغ ساده و آسان بود و هرکسی با اندک استعداد می. ببرند

هایی که از آن دوران در دسترس داریم مسأله عدم  در گزارش. های گازدار آبعلی و البرز بود ه دوغدرخشید البت پذیر می توریست

بندی دوغ، کاری است پر  در حال حاضر در بیشتر کشورهای اروپایی و مخصوصاً در آمریکا بسته. بود  ها با این نوشابه آشنایی اروپایی

های مهاجر را هدف داشتند، کم نیستند تولیدکنندگانی که با تبلیغات، موفق  رانیسود، تولیدکنندگان ایرانی دوغ در مرحله اول ای

گوید  شدند مردم ملل دیگر را هم مشتری خود کنند، یک تولیدکننده ایرانی که برند خود را از ایران با خود برده بود می

 .اند ز مشتریان دائمی شدههایی که قبالً به ایران آمده و با این نوشیدنی آشنا بودند حاال ا آمریکاییی

 نام دوغ کاالی پرسودی به

آمیز نیست، گرچه  نگری این نوع کسب و کار همیشه موفقیت ساده. خواهد از آب پول در بیاورد دوغ بسازد شهرت داشت هرکس می

های دور در  که سالای  حاج حسین کالته. شود مشتری جمع کرد ها هم نمی فرمول ساخت دوغ بسیار ساده است اما به این سادگی

  :گوید کرده می کارخانه دوغ البرز کار می

کرد با برتری کیفیت، بازار را از دست رقیب در بیاورد، او با بعضی از  ما با دوغ آبعلی رقابت داشتیم آقای هوانسیان مدیر ما تالش می

گرفت ولی  مزه دوغ را تغییر دهند، البته کمک میخواست کمک کنند تا طعم و  داران الر دوستی برقرار کرده بود و از آنها می حشم

شد بیش از آن بود که به   ها دیده می ها سر میز مشتری در کنار انواع کباب ها و رستوران شهرت دوغ آبعلی که تقریباً در تمام کافه

فه کرد دوغ البرز به سالمت شما ها این نوشته را اضا ولی به ابتکار خودش روی باندرول شیشه. ها را قاپید این آسانی بشود مشتری

کند، که البته تا حدودی موفقیت داشت ولی وسوسه سودآوری از دوغ به اصطالح دست را زیاد کرد، کار به جایی رسید  کمک می

آید در چلوکبابی کمال دوغی  کردند، یادم می عنوان دوغ محلی به مشتری عرضه می زدند و به ها خودشان دوغ می که رستوران

  .ریختند آورده بودند و جلوی مشتری از مشک توی لیوان دوغ می مشکی

 پران است تقلب در دوغ مشتری

های  که دوغ بازار نیز پُر مشتری داشت تقلب هم رواج پیدا کرد و در همین زمان است که پای بهداشت هم به کارگاه ٨١در دهه 

ترین عوامل فساد دوغ  که عمده ای با آگاهی از این ج پیدا کرده بود عدهدار روا ها که نوشیدن دوغ گاز در این سال. سازی باز شد دوغ

شد طعم آن را تغییر  ها و مخمرها عاید دوغ می ها و مخمرها هستند از طریق تخمیر گاز ایجاد کردند اما گازی که از کپک کپک

زار و توپخانه که از اماکن پرتردد بود از  والی اللههای ح دستفروش. دهند ها رنگ دوغ را تغییر می ها و کپک طور کلی مخمر به. داد می

کند، اما در صفحه حوادث  کار ما این بود که مشتری گذری است و دردسری ایجاد نمی منطق کاسب. کردند ها عرضه می این دوغ

کردند کمتر دنبال  هایی که دوغ هم عرضه می بندی ماست. های کیهان و اطالعات خبرهایی از این دردسرها هم درست شد روزنامه

آیند،  دهد، یعنی دوباره برای خرید به این مغازه نمی گفتند تقلب در دوغ مشتری را پَر می ها می بند این نوع سودجویی بودند، ماست
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گفت در  داد، مثالً می گرد درباره خواص دوغ داد سخن می در خبرهای صفحه حوادث خبری چاپ شده بود که یک دوغ فروش دوره

ها موجب شد که  شهرت این تقلب. کردند کرد برای چاق شدن و قدرت مردانگی دوغ تجویز می که حکیم طبابت می دورانی

  .البته این جور خبرها همیشه در حاشیه بود. ها از فروش دوغ باز به اصطالح خودساخته منع شوند رستوران

  دوغ و پنیر ایرانی است

عنوان غذاشناس برجسته و محقق ویژه این حوزه در سلسله مقاالتی با  به ١١و  ٨١دهه  الدین جزایری دکتر داروساز در دکتر غیاث

نظر او پنیر را  به. ها دانست که در مجله اطالعات هفتگی چاپ شد پنیر و دوغ را از ابداعات ایرانی« چی بخوریم، چی نخوریم»عنوان 

ها و  های پرطرفدار مازندرانی دوغ را از نوشابه. اشرافی داشت شد طرفدار عشایر جنوب ساختند و پنیری که از شیر بُز درست می

او برای دوغ همراه غذاهای گوشتی خواص متنوعی در نظر . ای این منطقه اعالم کرد داران کوهپایه ها و حاصل ابتکار حشم گیالنی

نظر او در  تی انسان نقش دارد، بهرود و در سالم الدین جزایری دوغ به جنگ سموم گوشت در معده می نظر دکتر غیاث گرفت، به

در طب مدرن هم به . طب سنتی به دوغ توجه شد و برای بیمارانی که ناراحتی دستگاه گوارشی داشتند دوغ توصیه شده است

های  های نوشابه ضرر بودن دوغ توجه شده و عموم پزشکان و متخصصین دستگاه گوارش بر این باورند که دوغ هیچیک از زیان بی

ها، چه در طب سنتی و چه در طب مدرن به استثناها  البته در این توصیه. ر را ندارد و خوردن آن همراه غذا بسیار مفید استگازدا

  .ها با دریافت دوغ سازگار نباشند ممکن است بعضی معده. هم اشاره شده

  دوغ عربی هم ایرانی است

در مجله اطالعات هفتگی چاپ شده گفته است  ١١نگارنده که در سال وگویی با  در گفت ١١دکتر جزایری غذاشناس مشهور دهه 

این دوغ هم ایرانی است، نوع خاصی از دوغ است که در مناطق جنوبی ایران و در میان قبایل عرب ایرانی نوشیدنی مطلوب بوده، »

زار  گرد میدان توپخانه و الله ی دورهها در تغار طواف ١١و  ٠١های  سازی به مناطق دیگر هم رفت، آنچه که در دهه این روش دوغ

شود زادگاهش  شد و شهرت دوغ عرب داشت، در اصل ایرانی است و نباید گمان کرد که چون به اسم دوغ عرب عرضه می عرضه می

عرضه ای  صورت فله های ایرانی مثل دوغ، آب آلبالو، آب زرشک به بندی، نوشابه تا قبل از ورود صنایع بسته .کشورهای عربی است

بعدها )رنگ گلی   های فیروزه به سفارش مشتری یک پا دو مالقه در کاسه( کمی بعد آلومینیومی)های چوبی  شده فروشنده با مالقه

های  معموالً در فصل گرم تابستان این کاسب. کشید ریخت، خریدار تشنه با لذت سر می می( های بزرگ بلوری یک لیتری در لیوان

ای عرضه  ها هم دوغ فله در اکثر چلوکبابی. کردند های پرتردد عرضه می و بساطشان را معموالً در محله گرد مشتری داشتند دوره

 .گذاشتند شد با این تفاوت که دوغ را در تنگ بلوری سرمیز می می

  ها دوغ شیرین در غذای پاکستانی

. انی مرسوم است با ماست مانده و ترش شده دوغ بسازندهای سنتی ایر در خانواده. ایم دوغ را همه ما به مزه شور و ترش تجربه کرده

در »گوید  آقای فواد فاروقی همکار ما که در رشته رمان تاریخی ایران باستان شهرت دارد و خود زاده کراچی است به ما می

نها مردمانی هستند که ها ت پاکستانی»به گفته او، « .سازند یعنی از ماست تازه شیرین دوغ می. شود پاکستان دوغ شیرین سرو می

های مقیم انگلیس دوغ شیرین  حتی پاکستانی. ای ندارند اند و میانه شان به دوغ شیرین عادت کرده و با دوغ ترش و شور بیگانه ذائقه

با های خود پرداخته،  نویسد به دوغ خوری قهرمانان داستان های تاریخی که می او در پاسخ این سؤوال که آیا در رمان« نوشند می

اند که در جنگ و خدعه و قدرت  ای های مشهور و تاریخی و گاه اسطوره های من، معموالً شخصیت قهرمانان کتاب»: گوید خنده می

ام به سفره بریانی خوری سرداران  کتاب تاریخی، در کتابی که درباره شاه اسماعیل صفوی نوشته ١١در گیرند ولی از میان بیش از 
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به گفته او دوغ شیرین « ...خور هستند ولی نه از نوع دوغ هایم ماجراها آفریدند نوشابه آنها در قصه. ام دهو دوغ نوشی هم اشاره کر

  .پاکستانی غیر از اهالی این کشور در میان ملل دیگر طرفداران چندانی ندارد

  نقش ادویه در مزه دوغ

سازی امروز ایران، تولیدکنندگان  در بازار پررقابت صنایع دوغ. دترین ترکیب ماست و آب و نمک دوغ نام دار یافته  ترین و رواج ساده

اند تا بیشتر بفروشند، مثالً پگاه گلپایگان یک بسته نعناع را گردن تُنگ پالستیکی دوغ آویخته تا آنها که  دست به ابتکارهایی زده

اضافه . های ایرانی رواج دارد اع و پونه در میان خانوادهاضافه کردن کاکوتی، نعن. دار بنوشند از آن استفاده کنند مندند دوغ طعم عالقه

جمعی کنجکاوی  های دسته ها و یا در غذاخوری های دور رواج داشته، اگر در رستوران جات، مخصوصاً فلفل از گذشته کردن ادویه

دارکردن این نوشابه ترکیب   مزه دوغ سارا برای. کنند ها مقداری فلفل به لیوان دوغ خود اضافه می اید که بعضی کرده باشید دیده

کشک که از کیسه . تر باشد ماس سعی دارد این نوشابه به مزه شیر نزدیک سازی می  دوغ. خاصی دارد که جزو اسرار تولیدشان است

از شود،  کردن در آفتاب برای سفت شدن درست شده و روانه بازار می زنی و خشک ای برای سفت شدن دوغ و بعد قالب کردن پارچه

اگر دوغی زنند در مشک . ولی در نهایت همه این تولیدات دوغ است. شود زنی استفاده می ترکیب مقداری فلفل در مرحله قالب

 همان دوغ است و آن دوغ است و آن دوغ –صدسال 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١٠DA/%% 
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 متفرقه
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  ژرفای استراتژیک تفاوت دو نگاهژرفای استراتژیک تفاوت دو نگاه

نقش شخصیت ها و دیدگاه و گرایش آنها در تاریخ و تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ها چیست؟ برخی باور دارند که 

تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنقدر روش، نقش، دیدگاه ها و خواست شخصیت ها و مسؤوالن و مدیران یک جامعه در 

اما برخی تحوالت و دگرگونی های رخ . شان رخ می دهد اثرگذار نیست و تحوالت و دگرگونی ها به صورت جبری و دور از اراده

. دانند هایی مثل سیاست، اقتصاد و فرهنگ را یکسره در اراده، خواست و گرایش افراد و شخصیت ها می داده در حوزه حیات مقوله

بررسی آرا و عقاید این دو طیف و همچنین دگرگونی های رخ داده در پهنه جهانی و عرصه ملی از حوصله این نوشته خارج است و 

ها در روش و دیدگاه مدیران و مسؤوالن بدون تردید  جای دیگری می طلبد، اما داوری نگارنده این است که گرایش ها و عالقه

های گوناگون اقتصادی و از جمله صنعت قند و شکر به  تجربه نشان می دهد در حوزه.مقوله ای استزمینه ساز تحوالت در هر 

برای اینکه راه دوری . اقتصادی، نقش دیدگاه مدیران اثرات شگرفی بر جای گذاشته است –مثابه یک پدیده چند بعدی سیاسی 

نرویم و مصداق این داوری را از همین سال های اخیر انتخاب کرده باشیم اثرات متفاوت دیدگاه وزیران دولت های نهم و دهم و 

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی در دولت های . کنیموزیر دولت یازدهم در روز رای اعتماد است جهاد کشاورزی را مرور می 

نهم و دهم یکسره تابعی بدون چون و چرا از اهداف تعریف نشده رئیس دولت بودند و از طرف دیگر بدون توجه دقیق و کارشناسی 

هاد کشاورزی موجب این روش اداره وزارت ج .پذیرفتند دادند، می و داشتن استقالل رأی هر آنچه را مدیران میانی گزارش می

وزیر  .با تحوالت عجیب مواجه شود ٠١٤١کرد، ناگهان در سال  شد شرایطی که تولید شکر در داخل روندی فزاینده را طی می

وقت و رئیس دولت آن سال ها بدون توجه به اینکه شکر تولید داخل می تواند جایگزین واردات شود، بر پایه داوری ها و گزارش 

در حالی که کارشناسان و فعاالن این . های کشور بر روی شکر ارزان خارجی باز شود ه دستور دادند دروازههای غیرکارشناسان

صنعت از جمله انجمن صنفی تولیدکنندگان قند و شکر با استدالل های کارشناسی یادآور می شدند که تصمیم های اتخاذ شده 

نتیجه این دیدگاه  .ید برای کسب محبوبیت شکر ارزان وارد و توزیع شودخالف منافع ملی است، اما نگاه دولت وقت این بود که با

میلیون  ١/٠های تخریب تولید داخلی را تهیه کرد و تولید شکر از حدود  بود که پایه ٠١٤١میلیون تن شکر در سال  ١/٠واردات 

کننده نیز  قق نکرد و قیمت های مصرفسقوط تولید شکر داخلی هیچ هدف استراتژیک دولت را نیز مح. هزار تن رسید ١١١تن به 

زننده این شد که چغندرکاران  نتیجه عدم مقاومت مسؤوالن در دولت قبل برای اجتناب از واردات آسیب. در سطح باال باقی ماند

اد زمینی کشت کنند و وعده د انگارانه آنها را تشویق کرد سیب ایرانی از کشت این محصول خودداری کردند و دولت وقت ساده

عالوه . نتیجه این دیدگاه بود ٠١٤٤زمینی در آستانه انتخابات  داستان تلخ توزیع رایگان سیب. کند این محصول را خریداری می

بر این رانت و فساد گستردهای که موجب شد مجلس وقت گزارشی از فعالیت یک نهاد دولتی انجام دهد و معلوم شد که مباشران 

دیدگاه یاد شده که خرید محبوبیت . سودهای غیرمتعارف برده اند نیز حاصل دیدگاه یادشده بودطرف قرارداد این شرکت دولتی 

سیاسی و نتیجه آن پر شدن جیب چند واردکننده و آسیب رساندن به هزاران کارگر کارخانه های قند و شکر و ده ها هزار 

شد و فضای کار گونه ای شد که تولید داخلی روند فزاینده  چغندرکار بود با مقاومت جانانه این صنعت و برخی نهادها البته متوقف

های جدید پدید آورد که هنوز ادامه دارد و منجر به  اما آن دیدگاه منجر به قانونگذاری های تازه شد و سردرگمی. ای را تجربه کرد

به مرور بر اثر مقاومت فعاالن از یک طرف خدای را باید شاکر بود که دیدگاه یادشده  .ناپذیر دو وزارتخانه شده است مجادالت پایان

خورشیدی معلوم و  ٠١١٠پس از آنکه نتیجه انتخابات . و البته تحریم های غرب ادامه پیدا نکرد و راه برای احیای صنعت باز شد
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باالترین  این وزیر از یک طرف سابقه فعالیت در. دولت جدید مستقر شد، وزیری برای کشاورزی انتخاب شد که چند ویژگی دارد

مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و دیدگاه حاکم بر . اش داشت و این مایه امیدواری بود سطح در همین بخش را در کارنامه

این دیدگاه به توانمندی های داخلی باور . تصمیم گیری های این نهاد مؤثر نیز با دیدگاه دولت قبل تفاوت بنیادین داشت و دارد

تراتژیک و بلندمدت به منابع ملی مثل ارز حاصل از صادرات دارد، امیدوار است که در یک دوره زمانی نسبت عمیق دارد، نگاه اس

وابستگی مصرف کل شکر به خارج در حداقل باشد و از همه مهم تر اینکه نمی خواهد با پول شهروندان ایرانی برای خود محبوبیت 

یکی . داشت که در صورت تداوم میتواند شرایط را به طور شگرفی دگرگون کنداین دیدگاه اخیر چند پیامد . سیاسی خریداری کند

تولید داخلی . از پیامدهای ایستادگی دولت در برابر وسوسه واردات شکر، قرص و محکم شدن پایه های تولید داخلی بوده و هست

که  ٠١٤٤و  ٠١٤٠اخلی شکر نسبت به سال برابر شدن تولید د ١میلیون تن میرسد و این یعنی  ٠/٠شکر در سال زراعی جاری به 

برابری تولید داخلی شکر  ١دالر باشد، افزایش  ٨١١در صورتی که میانگین هر تن شکر وارداتی . ارزش ارزی آن نیز جالب است

گ میلیون دالری داشته که با توجه به تنگناهای ارزی یک اتفاق بزر ٨٨١نسبت به سال سقوط تولید داخلی، صرفه جویی ارزی 

پیامد مهم تر دیدگاه اخیر در اقتصاد شکر امیدوار شدن، ده ها هزار کشاورز ایرانی به تولید و اشتیاق آنها برای کشت بیشتر . است

در حالی که امنیت . زراعی، آینده این کاال را نیز به داخل متصل کند –چغندر و نیشکر است که می تواند عالوه بر فایده های فنی 

ناپذیر است و دیدگاه فعلی این  ز محصوالت کشاورزی حتی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد یک اصل خدشهغذایی و صیانت ا

کاهش وابستگی شکر داخلی به واردات، امنیت غذایی را افزایش . کند مقوله استراتژیک و حیاتی جمهوری اسالمی را محقق می

از پیامدهای بسیار بااهمیت دیدگاه مدیران ارشد وزارت . هش می دهددهد و نگرانی ها را از اینکه با تحریم مواجه شویم، کا می

جهاد کشاورزی نسبت به صیانت از تولید داخلی قند و شکر، یکی هم این است که در صورت تداوم، دالالن و واردکنندگان رانت 

وزارت جهاد کشاورزی بدون بیم و اکنون و بر خالف نگاه دولت قبلی، مدیران . خوار این حوزه به جای دیگری کوچ خواهند کرد

های خود دفاع  هراس از فشارها و البی گری های برخی تجار غیرمنصف، استدالل کارشناسی را به دولت ارایه و از رفتار و تصمیم

این دیدگاه موجب می شود که ریاست دولت و اعضای ارشد نهاد ریاست جمهوری آگاه شده و ترس و بیمی از . می کنند

یکی دیگر از پیامدهای ارزشمند دیدگاه فعلی مدیران وزارت جهاد کشاورزی به ویژه وزیر محترم، . ی نداشته باشندغوغاساالر

دولت دهم برخالف عرف و برخالف عقل و منطق با بخش غیردولتی . اعتمادسازی میان فعاالن این صنعت و نهاد دولت است

جای اینکه از نهادهای تولیدی بگیرد از مراکز غیررسمی و مخدوش می گرفت  ناسازگاری داشت و آمار و اطالعات مورد نیازش را به

اکنون و در شرایط اعتماد باالی نهاد مدنی با نهاد دولت . و حلقه اعتماد میان نهاد دولت و نهادهای کارفرمایی را گسسته کرده بود

. ورد استناد است و توانسته ایم گام های بلندی برداریمآمارها و اطالعات تهیه شده کارشناسانه از سوی بخش غیردولتی، محترم و م

میلیون تن شکر داخل پاسخ این اعتماد  ٠/٠تفویض برخی اختیارات دولت به انجمن تولیدکنندگان نشانه این اعتماد است و تولید 

آن را در یادها نگه دارد، اما  دیدگاه دولت قبل می رفت که یک صنعت قدیمی و استراتژیک ایران را نابود و تنها خاطرهای از. است

 .نگاه دولت فعلی منجر به زنده شدن این صنعت شده است
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : اریخ

  سرانه مصرف ماهی در ایران نصف دنیاسرانه مصرف ماهی در ایران نصف دنیا/ / سکوت حجتی درباره علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندمسکوت حجتی درباره علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم
کیلوگرم یعنی نصف استاندارد جهانی است و ما به  ٠١متأسفانه سرانه مصرف انواع آبزیان در ایران : وزیر جهاد کشاورزی گفت 

  .اشتغالزایی، تقویت غذای مردم و بازارهای صادراتی هستیمدنبال توسعه پرورش انواع آبزیان با هدف 

پروری و صنایع  المللی شیالت، آبزی ، محمود حجتی در آیین افتتاح نمایشگاه بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در یکی دو : پروری در سطح دنیا اشاره کرد و گفت شیالت به ویژه آبزیوابسته که در برج میالد تهران برگزار شد به رشد صنعت 

درصد صنعت شیالت دنیا متکی به دریاها بود و  ٤١سال پیش  ٠١دهه اخیر صنعت شیالت رشد چشمگیری داشته به طوریکه تا 

 .آمد فشار زیادی به ذخایر دریایی می

گرفته است  پروری نسبت به صید و صیادی در آبهای آزاد پیشی بخش آبزیاما با رویکرد جدید شاهد آن هستیم که : وی اضافه کرد

 .های روز در کل زنجیره شیالت باشیم المللی، دانش، تکنولوژی های بین اما باید برای توسعه این حوزه متکی بر همکاری

ها پرورش  یکی از این حوزه: ریح کردایم تص های داخلی در حوزه شیالت غافل بوده حجتی با انتقاد از اینکه از بسیاری از ظرفیت

توانیم ساالنه یک میلیون تن ماهی در قفس در آبهای شمال و جنوب  دهد که می های اولیه نشان می ماهی در قفس است و ارزیابی

 .تواند هم در رونق این شهرها و هم در سبد تغذیه مردم تاثیرگزار باشد پرورش دهیم که می

کیلوگرم انواع آبزیان مصرف  ٠١در دنیا ساالنه : ه به پایین بودن سرانه مصرف شیالت در ایران گفتوزیر جهاد کشاورزی با اشار

 .کیلوگرم یعنی نصف استاندارد جهانی است ٠١شود که این رقم در کشور ما  می

از ابتدا تا بازار داخلی و وی اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته از جمله نروژ، زنجیره صنعت شیالت 

 .خارجی بازتعریف شود

های خاویاری در آبهای ساحلی در  به گفته حجتی عالوه بر پرورش آبزیان در آبهای داخلی، پرورش ماهی در قفس، میگو و ماهی

 .دستور کار قرار دارد و هدف بیشتر توسعه بازار صادراتی و ارزآوری برای کشور است

حجتی همچنین در پاسخ به خبرنگاران در مورد علت اعالم نشدن قیمت خرید تضمینی محصوالت  در حاشیه این افتتاحیه

همانطور که قبالً گفته بودم ما پیشنهادات خود را به دولت : هفته از آغاز کشت پاییزه گفت ٠استراتژیک از جمله گندم با گذشته 

 .ایم و همچنان منتظر تائید نهایی هستیم ارائه کرده

ای به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای  آیا علت اعالم نشدن این است که دولت عالقهان دوباره پرسیدند خبرنگار

 .که حجتی با لبخندی سکوت اختیار کرد و به این سوال پاسخ نداد سال زراعی جدید ندارد

خصوصی ایران و طرف نروژی در مورد  های نامه بین بخش تفاهم ٠١به گزارش خبرنگار فارس، در حاشیه این نمایشگاه بیش از 

 .شیالت و آبزیان به امضاء رسید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  پروری و صنایع وابسته آغاز به کار کردپروری و صنایع وابسته آغاز به کار کرد  المللی شیالت آبزیالمللی شیالت آبزی  نمایشگاه بیننمایشگاه بینبا حضور حجتی با حضور حجتی 
  .پروری و صنایع وابسته از امروز در سایت ورزش برج میالد آغاز به کار کرد المللی شیالت، آبزی نمایشگاه بین 

المللی شیالت که در چند سال اخیر برگزار نشده بود، امروز با حضور  اه بین، نمایشگخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شرکت خارجی از کشورهای نروژ، فرانسه، چین، کره جنوبی، هلند، ایتالیا، آمریکا، دانمارک و ترکیه در برج  ٠١شرکت داخلی و  ٤١

  .میالد تهران آغاز به کار کرد

صالحی رئیس سازمان شیالت، وزیر شیالت نروژ و جمعی از رایزنان اقتصادی و  در این نمایشگاه حجتی وزیر جهاد کشاورزی،

  .سفرای کشورهای خارجی حضور داشتند

های  آالت، صنایع ساخت قفس های تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری آبزیان، تجهیزات و ماشین غرفه در حوزه ٠٠٨در این نمایشگاه 

 .و محصوالت صادراتی در این حوزه حضور دارند ماهی و تجهیزات مربوطه، تجهیزات فرآوری

های  های توسعه بازار و تجارت آبزیان، فرصت به گزارش خبرنگار فارس، قرار است در این نمایشگاه چهار همایش در بخش

و  گذاری صید گذاری در صنعت میگو و ماهیان خاوریاری و همچنین سرمایه گذاری پرورش ماهی در قفس، فرصت سرمایه سرمایه

  .صیادی با تأکید بر ماهیان ریز برگزار شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۱ : تاریخ

  در مورد تولید روغن بدترین وضعیت را داریم در مورد تولید روغن بدترین وضعیت را داریم / / 1919میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در سال میلیارد دالری محصوالت کشاورزی در سال   6565ارزش ارزش 
ایم، اما در بحث کنجاله که  با آنکه در بسیاری محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسیده: معاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .درصد وارداتی است ١١درصد از آن تولید داخلی و  ٠١تنها  خورد، در بدترین وضعیت قرار داریم و با روغن گره می

، علی اکبر مهرفرد صبح امروز در همایش ملی روز ملی دامپزشکی با اشاره به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

باغبانی   طیور، زراعت،  ن انواع محصوالت کشاورزی اعم از دام،میلیون ت ٠٠١،  ١٨در سال : شاخصهای کالن بخش کشاورزی گفت

 .میلیارد دالر است ٠٠ایم که ارزش تولیدات ایران  و شیالت و آبزیان را تولید کرده

درصد بوده در حالی که مجموع رشد  ١.٠این رشد : خاطرنشان کرد ١٨وی با اشاره به ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سال 

به  ١٠میلیارد دالر در سال  ٤.٠بینی شده و تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی  درصد پیش ٨.٨ماهه امسال  ٨ور در اقتصادی کش

مهرفرد با بیان اینکه در سال جاری تا این لحظه تراز تجاری بخش کشاورزی .میلیارد دالر در سال گذشته رسیده است ١.٨منفی 

ایم و در کنار آن در بخش  هایی است که از آن مغفول مانده ی از مسائل ما ظرفیتیک: میلیارد دالر است تصریح کرد ٠.١منفی 

معاون بازرگانی وزیر .بر را مدیریت کنیم یکی از آنهاست و باید محصوالت آب بحران آبهایی هم داریم که  کشاورزی محدودیت

ها تولید شود  های بسته و گلخانه کشاورزی در محیطها بر این گونه است که محصوالت  گذاری اکنون سیاست: جهاد کشاورزی گفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت امور دام در کشور .و باید از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی اقتصادی گذر کنیم

گوشت قرمز و  لبنی، های مرغ، شیر و فرآورده اند و اکنون در بخش مرغ و تخم شده  محصول از این گروه تجاری ١: اشاره کرد و گفت

ایم اکنون  مرغ بوده سال پیش خود واردکننده مرغ و تخم ١-٠ایم، در حالی که تا  المللی گذاشته آبزیان پا به عرصه تجارت بین

 .ایم هزار تن صادرات مرغ داشته ٠١هزار تن بیش از مصرف ما است و سال قبل هم  ١١١ظرفیت تولید ما 

آوری تولید مازاد باشیم  اید به سمتی برویم که تولید بر اساس سفارش باشد نه اینکه مجبور به جمعوی بر این نکته تاکید کرد که ب

 .مرغ را بیشتر مدیریت کنیم به ویژه آنکه تولید در صنعت مرغ و تخم

پرورش این نوع : هایی بود که معاون وزیر جهاد کشاوری به آن اشاره کرد و گفت پرورش ماهی در قفس یکی دیگر از ظرفیت

رویه در دریای  تواند ساالنه یک میلیون تن تولید جدید را به ظرفیت کشور ما اضافه کند چرا که بعد از فروپاشی شوروی صید بی می

شود و  خزر اتفاق افتاد که موجب از بین رفتن ماهیان خاویاری شد و امروز شاهدیم که خاویار پرورشی ما وارد بازارهای جهانی می

ای نیست که بخواهیم صادرات داشته باشیم،  شرایط به گونه: مهرفرد درمورد گوشت قرمز هم گفت.ایم پیشتاز بودهدر این موضوع 

توان به سادگی آن را  البته برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس مزیت داریم و بحث صادرات موضوعی است که نمی

ذرت، جو و کنجاله هرکدام برنامه خاص خود را دارند چرا که ذرت : شتهای دامی هم اظهار دا وی درمورد نهاده.نادیده گرفت

درصد جوی مصرفی کشور وارداتی است که در افق  ٠١همچنین . ای برای توسعه کشت آن نداریم بر است و برنامه محصولی آب

د کشور ما بدترین وضعیت را درمورد خورد و شای اما بحث کنجاله با موضوع روغن گره می. انداز امکان تولید آن نیز وجود دارد چشم

ساله  ٠١کنیم و در افق  درصد را وارد می ١١روغن و کاالهای وابسته دارد چرا که ده درصد نیاز را در داخل تولید کرده و 

 .درصد برسد ٠١بینی شده که تولید روغن در داخل به  پیش

های  جارت در دنیا ادبیات خاص خود را دارد خطاب به سازمانمعاون بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که امروز ت

ای همچون دامپزشکی، حفظ نباتات، سازمان غذا و دارو و استاندارد گفت که باید بیش از پیش به نقص خود در  قرنطینه بهداشتی،
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امروز تمام : سیه برشمرد و گفتوی یکی از کارهای بزرگ دولت یازدهم را انبار کردن روابط اقتصادی با رو.این زمینه عمل کنند

گیرانه است ولی چهار  های بهداشتی بین سازمان دامپزشکی ایران و روسیه امضا شده و اگرچه استانداردهای روسیه سخت پروتکل

 .استشان در روسیه در حال بررسی  کارخانه ما اجازه صادرات فرآورده لبنی به روسیه را پیدا کرده و شش کارخانه دیگر نیز پرونده

چه آنهایی که در بخش : مهرفرد مسئولیت دامپزشکان را در حوزه نظارت بر کیفیت محصوالت دامی بسیار مهم دانست و افزود

پذیرند که جنس سالم را به بازار بدهند و چه آنهایی که در بخش خصوصی از نظر خوراک و  دولتی هستند و مسئولیت می

 .کنند که محصوالت قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد یای عمل م استانداردهای بهداشتی به گونه

میلیون دالر صادرات از این  ١١وی همچنین صنعت داروی دامی را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که سال گذشته سبب شده تا 

 .محصوالت را داشته باشیم که این رقم باید ظرف دو سال آینده به باالی صد میلیون دالر برسد

های دامی با کشورهایی همچون چین، کشورهای اوراسیا و اخیرا با نروژ خبر  ازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از امضای پروتکلمعاون ب

شود و باید دامپزشکی قدرت ارائه خدمات و سهولت کارها  های بهداشتی سبب سهولت در روابط تجاری می این پروتکل: داد و گفت

ارائه خدمات نوین را یکی از مواردی دانست که مردم از دامپزشکی انتظار دارند، تا غذا و فرآورده  مهرفرد مدیریت زمان و.را باال ببرد

 .سالم با استفاده از این امکانات در اختیارشان قرار دهد
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 فارس - ۳۱7۹۱7۷۱ : اریخ

های صنفی های صنفی   حمایت از تشکیل انجمنحمایت از تشکیل انجمن/ / دامپزشکی باید از نقش پلیس به نقش حاکمی مقتدر تغییر جهت دهددامپزشکی باید از نقش پلیس به نقش حاکمی مقتدر تغییر جهت دهد

  در بخش غیردولتیدر بخش غیردولتی
های مختلف و بخش غیردولتی حمایت کرد و ما نقش  های صنفی در گروه باید از تشکیل انجمن: رئیس سازمان دامپزشکی، گفت 

  .خود را از پلیس به عنوان حاکمی چاالک و مقتدر تغییر دهیم

مهر ماه روز ملی دامپزشکی  ٠٨امروز در همایشی که به مناسبت  ، مهدی خلج صبحخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های صدا و سیما برگزار شد، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز به توسعه امور مربوط به دام به دنبال آن هستیم  در سالن همایش

ایم و به یک الگوی  تی را هم برگزار کردهداری بین صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم که در همین راستا جلسا که بتوانیم ارتباط معنی

های مختلف زیرمجموعه دامپزشکی در بخش غیردولتی را یک ضرورت  های صنفی و گروه وی تشکیل انجمن .ایم کلی رسیده

ما باید از نقش پلیس به نقش حاکمی چاالک و مقتدر خود را بکشانیم تا این رقابت بیشتر بر سر کیفیت خدمات : دانست و افزود

 .رو بگیریم پیچی برای مصرف القایی را پیش باشد، نه اینکه نسخه

بسیاری از کشورها مانند نروژ فقط : های دامپزشکی در کشور، اظهار داشت رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به تعداد زیاد دانشکده

 .بازار کار شوندکنند، تا جذب  یک دانشکده دامپزشکی دارند، اما نیروهای متخصص و ماهری را تربیت می

خلج یکی از کارهای مهم برای اقتصاد مقاومتی را توجه به قشر دامدار روستایی و عشایری به ویژه در نقاط مرزی دانست که باید 

مروز با شود، ا مهر برگزار می ٠٨به گزارش خبرنگار فارس، همایش روز ملی دامپزشکی که هر ساله  .نیازهای آنها را تأمین کرد

حوزه و پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، مهرفرد ، آقایی و رکنی معاونان وزیر جهاد از فعاالن این حضور جمعی

 .برگزار شد« دام سالم، انسان سالم و غذای سالم»کشاورزی و خلج رئیس سازمان دامپزشکی با شعار 
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

  واکنش رئیس سازمان دامپزشکی به تخلف یک شرکت تولیدکننده واکسن دولتی واکنش رئیس سازمان دامپزشکی به تخلف یک شرکت تولیدکننده واکسن دولتی 
تخلفی را مرتکب شود، برای ما فرقی ندارد و با آن اگر هر شرکتی اعم از دولتی یا خصوصی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

، مهدی خلج پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .کنیم برخورد می

موضوع این گونه مطرح شد که . روز دامپزشک با خبرنگاران برگزار کرده بود با سوالی مواجه شد که به آن پاسخ داد( مهرماه ٠٨)

این موسسه هنگام ورود ( تغییر برچسب)شده  لیبل ای از دارو و واکسن و ری سازی رازی محموله براساس اخبار رسیده موسسه سرم

بط شده است و در این مورد چرا سازمان دامپزشکی نظارتی نداشته که وزارت اطالعات وارد عمل به بازار توسط وزارت اطالعات ض

کند تولید یا  های سازمان دامپزشکی کشور به همه ادارات کل داده شده فرقی نمی خلج این گونه پاسخ داد که طبق بخشنامه.شود

و منشا آن مشخص باشد و در صورتی که این شرایط مخالف کننده واکسن چه کسی باشد و باید شرایط نگهداری واکسن  توزیع

دهند و به ما  ها به ما موضوع را اطالع می کنیم و بدیهی است که در مواردی دیگر ارگان های آن باشد، با آن برخورد می بخشنامه

 .کند چه کسی به موضوع دسترسی پیدا کرده است کنند و فرقی نمی کمک می

این داروها هنوز به مرحله توزیع نرسیده بوده و دوستان ما در سازمان دامپزشکی : موضوع اظهار داشتخلج در توضیح بیشتر این 

های  کنند، چرا که بخش خصوصی اگر واکسنی را از خارج از کشور بیاورد یا آن را تولید کند سیستم در مرحله توزیع نظارت می

ط مناسب نباشد، حتی اگر تاریخ مصرف معتبر داشته باشد، از مصرف آن کنیم و در صورتی که این شرای سرخانه آنها را بررسی می

های موسسه رازی در یک سردخانه تحت نظارت این موسسه  به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور واکسن.شود جلوگیری می

ی ندارند و در صورتی که اطالعات اند و برای ما تولیدکنندگان دولتی و خصوصی تفاوت اند و هنوز به مرحله توزیع نرسیده بوده بوده

 .کنیم گفته شده تأیید شود موضوع را به طور جدی پیگیری می

نامه سازمان  وی تاکید کرد که ما به دنبال تولید دارو و واکسن با اثربخشی و کیفیت باالتر هستیم و در هر شرایطی که مغایر با آیین

 .شود یدامپزشکی باشد، برخورد قانونی با متخلفان انجام م
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 فارس - ۳۱7۹۱7۷۹ : تاریخ

زمانی نامگذاری روز زمانی نامگذاری روز   انتقاد از همانتقاد از هم/ / های خام دامی چالش بزرگ جامعه دامپزشکیهای خام دامی چالش بزرگ جامعه دامپزشکی  نظارت بهداشتی فرآوردهنظارت بهداشتی فرآورده

  تهران با روز دامپزشکتهران با روز دامپزشک
های دامپزشکی کشور  های خام دامی یکی از بزرگترین چالش نظارت بهداشتی بر فرآورده: رئیس جامعه دامپزشکان ایران گفت 

خبرگزاری صادی به گزارش خبرنگار اقت .است که ممکن است حتی بر صادرات محصوالت دامی به کشورهای دیگر تأثیر بگذارد

روز دامپزشک برگزار شد، با انتقاد از پیشنهاد شورای شهر ( مهرماه ٠٨)، پیام محبی امروز در نشست خبری که به مناسبت فارس

معه دامپزشکی کشور تنها جا: مهر به عنوان روز تهران که منطبق با روز دامپزشک است، تصریح کرد ٠٨برای در نظر گرفتن روز 

این روز را برای رساندن صدای خود و برگزاری مناسبات دارد و از آنجایی که یک پنجم جمعیت تأثیرگذار کشور در پایتخت فعالند، 

ران رئیس جامعه دامپزشکان ای .عمالً اگر این روز به نام تهران نامگذاری شود، روز دامپزشک تأثیرگذاری خود را از دست خواهد داد

برخی به دلیل : های مذهبی اشاره کرد و گفت همچنین به نزدیک شدن ایام عاشورا تاسوعا و افزایش ذبح دام در جلوی هیأت

کنند که خون دام ذبح شده پاک است و حتی ممکن است، به عنوان تبرک روی آن راه روند، در حالی به  اعتقادات مذهبی فکر می

ها باشد  ساز انتقال برخی بیماری بر عمومی منع شده و ممکن است خون جاری شده حیوان، زمینهجز ایام عاشورا کشتار دام در معا

وی پیشنهاد داد تا افرادی که نذر قربانی کردن گوسفند برای ایام محرم را برای .که باید بیشتر مردم به این موضوع دقت کنند

  .مقرر ذبح کنند، یا الشه کشتار شده را تهیه نمایند های های مذهبی دارند، ترجیحاً دام خود را در کشتارگاه هیئت

صرف نظر از ظاهر دام، به درجه حرارت باالی دام باید دقت شود و در این صورت دام : محبی به پدیده تب برفکی اشاره کرد و گفت

  .توان به سالمت آن پی برد دار را نباید ذبح کرد و حتی پس از ذبح، با چک کردن احشاء دام می تب

رئیس جامعه دامپزشکان ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا با گذشت سالها ارتباط مالی دامپزشکان ناظر با 

شود که دامپزشک در مواقعی که باید واقعیت را برای پیشگیری از بیماری و  های دام قطع نشده و همین امر سبب می کشتارگاه

های خام  متأسفانه نظارت بهداشتی بر فرآورده: ار بگوید، برای حفظ شغل خود امتناع کند، اظهار داشتدار به باز ورود دام مشکل

حلی وجود داشته باشد، تا  بینی کرده که راه های دامپزشکی در کشور است و حتی قانونگذار پیش دامی یکی از بزرگترین چالش

های صنفی حل  ما این موضوع باید با همکاری نظام دامپزشکی و تشکلارتباط مالی بین دامپزشک و این گونه مراکز قطع شود، ا

ایم که هنوز به نتیجه نرسیده است، چرا  تاکنون جلساتی را در این مورد برگزار و راهکارهایی هم ارائه کرده: وی تصریح کرد .شود

کنند، همانطور که ما خودمان به  از ما قطع میهای خام دامی درست انجام نشود، برخی کشورها واردات را  که اگر نظارت بر فرآورده

  .کنیم های بهداشتی ناکافی، از هر کشوری فرآورده خام دامی وارد نمی دلیل نظارت

شود فهم درستی از برخی  وی وجود چند وزارتخانه در بخش سالمت دام و انسان را یکی از مشکالتی عنوان کرد که سبب می

 ١١ساختار بهداشتی کشور ما تغییر کرده، اما هنوز ما به سبک : ها وجود نداشته باشد و افزود نهمسائل و زبان مشترک بین وزارتخا

های مشترک دام و انسان در ساختار وزارت بهداشت قرار  کنیم و جالب اینجاست که اداره کل مبارزه با بیماری سال پیش رفتار می

  .ک استکنی و کنترل بیماری با دامپزش دارد، در صورتی که ریشه

های انسان اطالع دارد و هم از بیماری دام، اما پزشکان اطالعاتی در  به گفته محبی، یک دامپزشک، هم به حد کفایت از بیماری

  .شود های دام ندارند و بدتر آنکه آموزش دامپزشکی جزو گروه پزشکی محسوب نمی مورد بیماری
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در عین حال، قرار است . کشور به عنوان روز دامپزشک نامگذاری شده استمهر در تقویم رسمی  ٠٨به گزارش خبرنگار فارس، روز 

  .ماه با گذشت چهار سال از زمان انتخابات قبلی، در جامعه دامپزشکان برگزار شود آبان ٠تا انتخابات جامعه دامپزشکی 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  وزیر جهاد کشاورزی با وزرای کشاورزی ویتنام، مالزی و تایلند دیدار می کندوزیر جهاد کشاورزی با وزرای کشاورزی ویتنام، مالزی و تایلند دیدار می کند

 .ویتنام، مالزی و تایلند همراهی می کندمحمود حجتی، حسن روحانی رئیس جمهوری را در سفر به کشورهای 

 .محمود حجتی، حسن روحانی رئیس جمهوری را در سفر به کشورهای ویتنام، مالزی و تایلند همراهی می کند

  .وزیر جهاد کشاورزی با وزرای کشاورزی ویتنام، مالزی و تایلند دیدار و گفتگو می کند

جهاد کشاورزی، محمود حجتی، حسن روحانی رئیس جمهوری را در سفر به کشورهای به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 

 .ویتنام، مالزی و تایلند همراهی می کند

در این سفر دو روزه، وزیر جهاد کشاورزی با همتایان ویتنامی، مالزیایی و تایلندی به طور جداگانه دیدار و زمینه های توسعه 

 /.ی با کشورهای یاد شده را بررسی و فراهم می سازدهمکاری های دوجانبه در بخش کشاورز
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  امنیت غذایی طی سه سالامنیت غذایی طی سه سالدرصدی درصدی   1313تقویت تقویت 

های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته امنیت غذایی رشد  معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .قابل توجهی داشته است

های نهفته بخش کشاورزی و استفاده از آنها، طی سه سال گذشته  معاون وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .امنیت غذایی رشد قابل توجهی داشته است

به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز امروز در مراسم چهارمین گردهمایی سراسری کشت پاییزه که صبح امروز در سالن حجاب 

 .درصد تقویت شده است ٠١های گذشته  طی سه سال گذشته امنیت غذایی رشد مطلوبی داشته و نسبت به سال: برگزار شد، گفت

البته با احتساب تولید گندم در سال جاری، : درصد برسد، افزود ٤١وی با اشاره به اینکه قرار است در پنج سال آینده این رقم به 

 .درصد خواهد رسید ٠٠رقم امنیت غذایی به 

آن از هشت  به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بخش کشاورزی تنها بخشی بود که رشد مثبتی داشت و تجارت

میلیارد دالر منفی به سه میلیارد دالر منفی رسید و در عین حال خودکفایی در بسیاری از محصوالت مانند قند، شکر و گندم 

شود؛  های روغنی موفقیت چندانی نداشتیم و جزو نقاط ضعف این بخش محسوب می تحقق پیدا کرد، اما در زمینه پنبه و دانه

 .این زمینه اندیشیده شده استهرچند تمهیدات مطلوبی در 

طوری که  داری را پیدا کرده است، به وری آب رشد معنی طی سه سال گذشته بهره: وری آب خاطرنشان کرد کشاورز درباره بهره

 ٠.٠شود؛ این در حالی است که باید در برنامه ششم رقم مذکور به  کیلوگرم محصول برداشت می ٠.٠اکنون از هر مترمکعب آب، 

است، در حالی  "وری پنج درصدی در سال رسیدن به بهره"ضمن اینکه پیام وزیر جهاد کشاورزی به کنگره . رم در سال برسدکیلوگ

در این . های جدی انجام داد رود و باید برای به حداقل رساندن آن تالش میلیارد مترمکعب آب هدر می ١.١که در کشور ساالنه 

راستا با آن توجه به مسائل کیفیت و کنترل شوری خاک بسیار ضروری  شود که هم توصیه میهای میکرو و زیرزمینی  زمینه آبیاری

درصد ارتقاء یافت که بیشترین بارش در ایالم اتفاق افتاد، اما  ١٠درصد به  ٠٤به گفته وی، سهم باران در پاییز سال گذشته از .است

این در حالی . درصد کمتر ٠٤متر سقوط کرد، یعنی چیزی حدود  یلیم ٠١زمستان مطلوبی از نظر بارندگی نداشتیم و مقدار آن به 

بردند؛ بنابراین تقاضای آبی افزایش یافت و تأثیری منفی در میزان  ها نیز از گرمی بیش از حد هوا رنج می است که برخی استان

 .ها مناسب نبود باران بود، هرچند توزیع بارش مصرف گذاشت، اما فصل بهار گل

رفت، هرچند  شمار می البته در کنار این عوامل، مساعد بودن دما در فصل بهار کمک بزرگی برای کشاورزان به: مه دادکشاورز ادا

 .را بر کاهش محصوالت فراموش کرد... نباید تأثیر حوادث غیرمترقبه مانند سرمای بیش از حد و تگرگ و

بذر داشتیم، اما در عین حال نسبت  طوری که اضافه حداقل رسید، بهها به  جایی سال گذشته جابه: وی درباره مقوله بذر تصریح کرد

های کشاورزی دارد؛ بنابراین باید ایجاد صندوق بذر و  شده سهم کمی در زمین ایم و بذر اصالح به حذف بذرهای قدیمی موفق نبوده

 .توسعه ارقام مختلف در اولویت قرار بگیرد

های متراکم باید مرکز توجه بوده، زیرا  وری و ایجاد کشت تمرکز بر بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت معتقد است

کشاورزی کشور ظرفیت توسعه کشت را ندارد؛ در همین راستا در صدد هستیم تا از کشت گندم کاسته و به کشت کلزا اضافه 
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هزار هکتار تحت کشت گندم قرار گرفت که در مقایسه با سال گذشته کاهش  ٤١١میلیون و طوری که در سال جاری پنج  کنیم، به

 .یک میلیون هکتاری داشته است

افق ما تولید کمتر از پنج تن در هکتار نیست، اما از رئیس مؤسسه تحقیقات تقاضا داریم تا تضمینی را فراهم : کشاورز یادآور شد

این در حالی است که . ی که آب کافی در اختیارشان هست، تا هفت تن گندم برداشت کنندکند که گندمکاران بتوانند در نقاط

درصد رشد کرده است؛  ٨١تا  ١١ها  اگرچه بارندگی نسبت به سال گذشته در حد متوسط بوده، اما برداشت گندم در برخی استان

 .محدودیت آبی داشتند هایی مانند فارس، اصفهان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی که غیر از استان

ها پیشرفت چندانی  با این حال در مدیریت بیماری: وی با اشاره به اینکه خسارت سن تقریباً به صفر نزدیک شده است، تأکید کرد

 .یافته کمک بگیریم ایم و باید در این زمینه از کشورهای توسعه نداشته

: مالی را همچنان پابرجا دانست و درباره محصول جو اظهار داشتهای غیرش کشاورز سیاست عدم حمایت از کاشت برنج در استان

امسال چهار میلیون تن از این محصول تولید شده و نگرانی ما از مشکل بازرگانی و فروش آن است که امیدواریم با تدابیری که 

 .شود، این مشکل نیز برطرف شود موقع توسط سیاستگذاران اتخاذ می به

وزارت جهاد کشاورزی : اتهام غیرواقعی و غیرمنصفانه نسبت به مصرف آب در کشاورزی خاتمه پیدا کند، گفت وی با بیان اینکه باید

وری و استفاده از  سازی مصرف و مدیریت صحیح آب با تمام قوا وارد عرصه شده و شاخص بهره آماده است تا در بهینه

ای و  د، البته در این زمینه بیشترین نگرانی نسبت به گیاهان علوفههای نوین آبیاری را در اولویت کارهای خود قرار ده تکنولوژی

تر اقدام کنند تا  ای هرچه سریع بر گیاهان علوفه آب تأثیر آن بر تولید شیر خام در کشور است؛ بنابراین الزم است در معرفی ارقام کم

سخنان خود از وزیر جهاد کشاورزی دو درخواست  معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پایان.این نگرانی نیز برطرف شود

نخست، نیاز کشاورزی به سرمایه و افزایش کارمزدها برای باال بردن توانایی کشاورزان در بازپرداخت اقساط بانکی و دیگر . داشت

 ./وری برندارد اینکه جناب وزیر پایش را از پدال گاز بهره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  آب کارستی منبع جدیدی نیستآب کارستی منبع جدیدی نیست

 تازگی در زیر زمین آنها را شناسایی کرده باشیم، منابع آب کارستی منابع جدیدی نیستند که به: رئیس مؤسسه تحقیقات آب گفت

 .کنیم بلکه در حال حاضر نیز به اشکال مختلف از آن استفاده می

تازگی در زیر زمین آنها را شناسایی  منابع آب کارستی منابع جدیدی نیستند که به: رئیس مؤسسه تحقیقات آب گفت

 .کنیم کرده باشیم، بلکه در حال حاضر نیز به اشکال مختلف از آن استفاده می

ها از زیر زمین ظاهر  منابع کارستی در قالب چشمه: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر بیان کرد گفتمرتضی افتخاری امروز در 

همچنین گاهی این منابع در زیر زمین هم . ها هستند به این ترتیب منبع تغذیه رودخانه. شوند شده و سپس روی زمین جاری می

بخش اعظمی از این ظرفیت خوب آب کارستی، جزء منابع آب کشور بوده و : مه دادوی ادا.کنند های ما را تأمین می دبی پایه آبخوان

رئیس مؤسسه تحقیقات آب در واکنش به .در واقع این منابع در حال حاضر نیز درگیر چرخه آب کشور هستند. شوند استفاده می

ایم که بخشی از  ما هم شنیده: یج فارس، گفتهای زیر زمین به خل اظهاراتی که درباره انتقال منابع آب کارستی از طریق آبراهه

آید و مردم بومی از آن قسمت از دریا، آب شیرین برداشت  صورت چشمه از کف خلیج فارس بیرون می منابع آب کارستی به

ره انجام داده بومیان منطقه به این مسئله باور دارند و مرکز تحقیقات کارست وابسته به این مؤسسه نیز مطالعاتی در این با. کنند می

 .صورت جزئی و محلی بوده و اطالعات من در این باره کامل نیست این مطالعات به: افتخاری افزود.است

کنند، افتخاری نیز هرگونه دخل  کارشناسان محیط زیست هرگونه برداشت و کنترل منابع آب کارستی را بسیار حساس توصیف می

اگر قبل از مطالعه و تحقیق هر اقدامی روی منابع کارستی : وی ادامه داد.لعات دانستو تصرف در این منابع را نیازمند تکمیل مطا

در واقع در هیچ کجای دنیا بر مبنای شواهد و اظهارات مردم محلی، روی استخراج منابع . انجام شود، حتما تبعاتی خواهد داشت

اید عمق، کیفیت و حجم منابع آب کارستی را استخراج ب: رئیس مؤسسه تحقیقات آب بیان کرد.شود آب کارستی اقدامی انجام نمی

 .تا بدانیم که انجام عملیات روی این منابع اقتصادی است یا خیر

مطالعات کارست بسیار سیستماتیک، پیچیده و دراز مدت است جاهای مختلف دنیا که بحث کارست در آنها : افتخاری اضافه کرد

زیرا . شناسی را بررسی کند ردند تا ابعاد مختلف قضایای مرتبط با این پدیده زمینمهم است، یک مرکز تحقیقات کارست ایجاد ک

 .ها در کارست کاربرد ندارند های به کار گرفته شده در سایر آبرفت روش

ن در مطالعه نیازمند ای: ویدر پاسخ به این پرسش که آیا روی منابع آب کارست در ایران مطالعات مناسبی انجام شده یا نه، گفت

ایم که در زمان  تاکنون متناسب با اعتبارات اختصاص یافته، مطالعه انجام داده. هستیم که اعتبارات خوبی به آن تخصیص دهیم

های مطرح شده در زمینه منابع آب کارستی را دقیق بدهیم، نیازمند مطالعات  خود، بد نبوده است اما برای اینکه پاسخ پرسش

 ./تری هستیم دقیق
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

عدم نمایش اقدامات دولت در زمینه عدم نمایش اقدامات دولت در زمینه / / ایم در حق عشایر غیور و روستاییان انجام وظیفه کنیمایم در حق عشایر غیور و روستاییان انجام وظیفه کنیم  نتوانستهنتوانسته

  روستایی در نمایشگاه هنر تدبیرروستایی در نمایشگاه هنر تدبیرزدایی زدایی   محرومیتمحرومیت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پنج شنبه به مناسبت روز ملی روستا ضمن بازدید از نمایشگاه عکس 

مهر ماه برای بازدید عموم آزاد است، به گوشه هایی از کم کاری های در حق  ٠٤که تا  ˝هنر تدبیر˝دستاوردهای دولت یازدهم 

 .یان و عشایر در عین تاکید بر برخی اقدامات انجام شده در دولت یازدهم اشاره کردروستای

ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت 

 .بازدید کرد ˝هنر تدبیر˝یازدهم 

نشستی  پنجشنبه همزمان با روز ملی روستا در تاالر وحدت درمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری صبح روز 

این نمایشگاه با اینکه تنها بخش کوچکی از خدمات دولت در این چند : گفت "تدبیر و هنر"خبری درباره ارزیابی خود از نمایشگاه 

 .سال را به تصویر کشیده، اما انصافا در آن سلیقه و دقت خوبی بکار رفته است

زدایی و توجه به اقشار فرودست  ا یکی از نقاط ضعف این نمایشگاه عدم نمایش اقدامات دولت در زمینه محرومیتام: وی افزود

گذاری و همچنین اداره امور کشور به خوبی به تصویر  با این وجود از نقاط قوت این کار موضوع تولید و سیاست: او ادامه داد.است

ایم آن طور که شایسته عشایر غیور و روستاییان عزیز بوده، انجام وظیفه  ن نتوانستهتاکنو: رضوی در پایان گفت.کشیده شده است

 ٠١کنیم، توسعه اشتغال پایدار و توسعه روستایی در مناطق محروم از دیگر اقداماتی بود که حتی برای روستاییان عزیز آورده 

قد آب شرب بودند، تخصیص داد و امیدوارم امسال و در پایان امسال وزارت نیرو اعتبارات را به تمام روستاهایی که فا. درصدی دارد

 .روستا حل شود ١١١١شوند، مسئله آب شرب  روستایی که با تانکر آب رسانی می ٠٠١١از  ١٠سال 

های مختلف اقتصادی، سیاسی،  با بیانی هنری دستاوردهای سه ساله دولت تدبیر و امید را در بخش "هنر تدبیر"نمایشگاه 

 .پیش روی بازدیدکنندگان قرار داده است... الملل و بین ای، هسته

و مهدی افضلی مدیر این موسسه، رئیس نمایشگاه است که در آن با  "هنر تدبیر"موسسه توسعه هنرهای معاصر مجری نمایشگاه 

 .مدیاهای هنری؛ عکس، چیدمان، فیلم و انیمیشن اقدامات و دستاوردهای دولت را به نمایش گذاشته است

 .مهرماه در فضای باز تاالر وحدت درحال برگزاری است و بازدید برای عموم مردم آزاد است ٠٤تا  "هنر تدبیر"نمایشگاه 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

نفر در راهپیمایی جهانی مخالفان تراریخته پیدا کردید، دو نفر در راهپیمایی جهانی مخالفان تراریخته پیدا کردید، دو   5353اگر اگر / / زیان گالیفوسیت، کمتر از نمک طعامزیان گالیفوسیت، کمتر از نمک طعام

  !!گیریدگیرید  میلیون جایزه میمیلیون جایزه می

 .فناوری را تشریح کرد های جمعی، بایدها و نبایدهای علم زیست مرجع ملی ایمنی زیستی در نشستی با خبرنگاران رسانه

 .ع ملی ایمنی زیستی در نشستی با خبرنگاران، در حوزه زیست فناوری، بایدها و نبایدهای این علم را تشریح کردمرج

فناوری که در  به گزارش خبرنگار ایانا از چالوس، مرجع ملی ایمنی زیستی در کارگاه آموزشی مسئولیت ملی رسانه در حوزه زیست

ها استفاده از علف کش گالیفوسیت برای محصوالت تراریخته را  برخی: برگزار شد، گفتاین شهرستان  "گاجره"سالن نسیم هتل 

 .کش، حتی از مخاطره مصرف نمک طعام نیز کمتر است کنند، در حالی که زیان این علف خطرناک تلقی می

شت محصوالت تراریخته نیز طبیعی است وقتی سطح زیرک: یاضی در اشاره به افزایش مصرف گالیفوسیت در جهان، افزود بهزاد قره

ضمن اینکه اکنون پژوهشکده . کش نیز افزایش یافته باشد شود، باید متعاقب آن مصرف این آفت در عرض چند سال دو برابر می

تنها هیچ خطری ندارد، بلکه مزایای غذایی هم در آن نهفته  کش است که نه بیوتکنولوژی در حال تولید نوع دیگری از این علف

راندآپ نام تجاری گالیفوسیت است که متعلق به : سازی به گالیفوسیت هم خاطرنشان کرد ه وی درباره ترفند وابستهالبت.است

 .های داخلی هم استفاده کنند توانند از برندهای تجاری گالیفوسیت مونسانتوست، اما دغدغه مداران این موضوع می

زیست مبنی بر کاهش سطح زیرکشت محصوالت  رخی کارشناسان محیطیاضی در واکنش به پرسش ایانا در واکنش به پرسش ب قره

کند، اما اکنون سطح زیرکشت این  سال است که گروهی به نام صلح سبز بر این ادعا پافشاری می ٠١: تراریخته در جهان، ادامه داد

نسبت به سال قبل،  ٠١٠١در سال البته ناگفته نماند که . میلیون هکتار رسیده و در حال پیشرفت است ٠٤٠محصوالت به باالی 

نیم درصد یعنی یک میلیون هکتار از سطح زیر کشت تراریخته کاسته شد که علت اصلی آن خشکسالی و در کل کاهش سطح زیر 

 .کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی ازجمله غیرتراریخته هم بود

تأثیر منفی گذاشته و آنها را وادار کردند تا در بندی از الیحه، به گفته وی، البته اخیراً برخی افراد بر کمیسیون کشاورزی مجلس 

استانداردهای محصوالت تراریخته را در برنامه ششم تعریف کنند؛ این در حالی است که محصوالت تراریخته هیچ تفاوتی با نوع 

از آنها به واسطه کسب مجوز، ممنوعیتی  قانون ایمنی زیستی، واردات، صادرات، تولید و استفاده( ٠)معمولی ندارد و بر اساس ماده 

 .نخواهد داشت؛ بنابراین نیازی به استانداردسازی نیست

دانند و نه  مرجع ملی ایمنی زیستی در واکنش به این گالیه منتقدان که خود را صرفاً مخالف تجاری سازی محصوالت تراریخته می

در تحقیقات نمود یابد و وارد حوزه کاربردی و تجاری سازی نشود، ادعای اینکه تراریخته تنها : تحقیقات آن، چنین پاسخ داد

. منطقی و مورد قبول نیست؛ زیرا اساس پژوهش، در تمام جهان، ارتقای کیفیت زندگی و تولیدات مورد نیاز بشر و رفاه جامعه است

در واقع وقتی این . جهان استبنابراین وظیفه پژوهشگران در بخش کشاورزی، حل معضل کمبود غذا با توجه به رشد جمعیت 

بخش نتواند راهکارهای الزم را برای کاربردی کردن تحقیقات و تأمین مطالبات جامعه فراهم کند، دولت نیز دیگر برای تحقیقات، 

 .شود ای بدون هدف در نظر نخواهد گرفت و در نتیجه بعد از مدتی، چراغ تحقیقات نیز به کل خاموش می بودجه
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این تصوری : ن اینکه ایجاد نظام کشت تک محصولی و کاهش تنوع زیستی ربطی به تراریخته ندارد، تصریح کردیاضی با بیا قره

اشتباه است که محصوالت حاصل از علم ژنتیک، تنوع زیستی را از بین خواهند برد؛ زیرا آمریکای شمالی، چین، هند و بسیاری از 

 .اند طح زیر کشت تراریخته، بیشترین تنوع زیستی را نیز به خود اختصاص دادهکشورهای پیشرفته در این حوزه، با وجود افزایش س

درصد هزینه مصرف  ١١.٠درصد افزایش داشته و در مجموع،  ٠٠.٠عملکرد محصوالت به واسطه تراریخته بودن تا : وی یادآور شد

درصد تولید جهان،  ٠١سال،  ٠١نها به گفته مرجع ملی ایمنی زیستی، اکنون بعد از گذشت ت.ها کاهش یافته است کش آفت

سال، کمتر از یک درصد اراضی دنیا ارگانیک هستند و این نوع محصوالت  ٠١تراریخته است؛ این در حالی است که بعد از گذشت 

ول ای متمول و برخوردار از تمکن مالی خیلی باال خواهد بود که به آسانی هزینه سه برابری محص کننده مطالبه عده تنها تأمین

درصد ذرت  ١٤درصد سویا و  ١١درصد چغندرقند،  ١٨ضمن اینکه در حال حاضر، . ارگانیک در مقابل غیرارگانیک را می پردازند

 .آمریکا تراریخته است که عمده آن در داخل خود آمریکا در حال مصرف است

یکی از دو نشریه علمی معتبر در جهان است، که  "نیچر"های آمریکا در مجله  یاضی با استناد به گزارش مرکز کنترل بیماری قره

هزار  دلیل مسمومیت غذایی در آمریکا بستری شدند، بیش از سه میالدی به ٠١٠٠هزار نفری که در سال  ٠٠٤از : تأکید کرد

 نفرشان از دنیا رفتند که بر اساس تحقیقات و بررسی صورت گرفته پیرامون علل مرگ این افراد مشخص شد حتی مسمومیت یک

 .نفر از آنها به مصرف محصوالت تراریخته مربوط نبوده است

وی در پایان با ابراز تأسف از این که برخی بدون آن که بخواهند دالیل قانع کننده و محکمه پسند علمی برای رد دانش تولید 

این نوع محصوالت تعیین کرد و  میلیون تومانی برای یابنده حتی یک عارضه از مصرف ١١ای  محصوالت تراریخته ارائه کنند، جایزه

ها نیز باید اعالم کنم هر شخصی،  های دروغین در برخی رسانه رسانی ضمن آن که در مورد اثبات جعل برخی اطالع: اضافه کرد

نفر جمعیت داشت، دو میلیون  ١١تصویری واقعی و غیرجعلی از راهپیمایی مخالفان تراریخته در جهان را پیدا کرد که بیش از 

 ./ان جایزه خواهد گرفتتوم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  !!پژوهش و تحقیقات، نه فقط برای تولیدپژوهش و تحقیقات، نه فقط برای تولید

ها و نهادهای کشاورزی و منابع طبیعی باید فقط متمرکز بر  تحقیق و مطالعه و پژوهش در مراکز و مؤسسه آیا امروزه، بررسی و

شخص "در محصوالت کشاورزی باشد یا باید لزوماً و قطعاً و همزمان، در جهت و بر مبنای هدایت و حمایت از  "تولید"افزایش 

 محصوالت کشاورزی هم باشد؟ "تولیدکننده

 استاد دانشگاه شهیدبهشتی پردیس یک -شهبازی  دکتر اسماعیل

ها و نهادهای کشاورزی و منابع طبیعی باید فقط متمرکز بر  آیا امروزه، بررسی و تحقیق و مطالعه و پژوهش در مراکز و مؤسسه

شخص "مایت از در محصوالت کشاورزی باشد یا باید لزوماً و قطعاً و همزمان، در جهت و بر مبنای هدایت و ح "تولید"افزایش 

 محصوالت کشاورزی هم باشد؟ "تولیدکننده

های  های فنی و تشکل سال پیش، به همت نهادهای تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی کشور و پشتیبانی ارگان ٤١از حدود 

و مناسب در جهت های جدید  کارگیری راه و روش های نوپدید برای به تعاونی و منابع اعتباری و در نتیجه مددجویی از فناوری

های  برداران به منابع و سرچشمه آالت نوظهور و در عین حال، دسترسی آزاد بهره کاربرد مواد شیمیایی و استفاده از وسایل و ماشین

های  ای در تولید محصوالت و فراورده طور اعم از افزایش کمی وکیفی قابل مالحظه آبی نسبتاً فراوان، بخش کشاورزی کشور به

نهضت "مند شده است و بدین مناسبت، تقدیر و تشکر تقدیم به هزاران محقق و مربی و مروجانی که در این  بهرهکشاورزی 

 .ها کشاورز و باغدار و دامدار و اقشار روستایی و عشایری در سرتاسر کشور بودند و هستند گشای میلیون ، راهنما و مشکل"خاموش

های روزمره  منظور افزایش کمی و کیفی محصوالت برای پاسخگویی به نیازمندی های روز به گذاری این تحوالت بر اساس هدف

مردم، خواه و ناخواه طی این دوران، باعث افزوده شدن بی حد و حصر مواد شیمیایی به محیط زیست طبیعی شده و همچنان که 

همزمان با . سرزمینی هم شده است های آالت سنگین کشاورزی بر آرایش طبیعی عرصه باعث تأثیرگذاری مخرب ادوات و ماشین

ها و منابع  دنبال آنها، باعث تخریب آبخوان های زیرزمینی و به ها، استفاده نامحدود از منابع آب در سفره بروز و شیوع این آسیب

ل کشور ارضی و جنگلی و مرتعی و تاالبی و در نتیجه، پدیدار شدن عوارض مخرب رانش و لغزش و فرونشست اراضی، تقریباً در ک

 .های ناخواسته، به ناچار تغییرکاربری منابع ارضی کشاورزی را در پی داشته و دارد شده است و همه این دگرگونی

 "تجارتی"های  به روال "سنتی"و  "معیشتی"های  ها، خروج تدریجی نظام تولید در کشاورزی کشور از صورت تر از این و باز هم مهم

های نوظهور اقتصادی و اجتماعی در امور بازرگانی برای خرید  وز روزمره مسائل و مشکالت و چالشدنبال آن، بر و به "پیشرفته"و 

های کشاورزی در سطوح محلی و ملی و  سو و تبدیل و توزیع و نگهداشت و فروش محصوالت و فراورده های تولیدی از یک نهاده

ها  نهاده "قاچاق"از سوی دیگر بوده است که همین هم متأسفانه، مسئله  المللی، و خواه و ناخواه، در رقابت با مولدان غیرایرانی، بین

های تولیدی کشاورزی از خارج به داخل یا از داخل به خارج از کشور را به جد، پیش آورده و اغلب، تبدیل به  و محصوالت و فراورده

 .مسئله روز مولدان و مسؤالن کشاورزی و بازرگانی کشور شده است
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در نظام کشاورزی پیشرفته و در جریان مکانیزاسیون و اتوماسیون، به ناچار و درطول زمان، به تدریج  "سازی تجاری"روال 

آورد؛ لذا،  در آورده و باز هم بیشتر و بیشتر در می "طلبی نیروی ماشین"صورت  به "نیروی کارگرطلبی"کارکشاورزی را از صورت 

شود و باعث تراکم نیروهای انسانی بیکار، عالوه بر  انی کمتر و کمتری نیاز پیدا میروز برای کار در مزرعه به نیروهای انس روزبه

شود مگر اینکه برای جلوگیری از سیل کشاورزان بیکار، همزمان، اقدام به تأسیس و  متعارف جمعیت در روستاها، می "سرریز"

 .توسعه صنایع تبدیلی و دستی وکوچک در مناطق روستایی شود

 "مکانیزاسیون"تنها با افزایش روزافزون روستاییان بیکار، در نتیجه جریان  پدیده و در هر صورت، مناطق روستایی نهو به سبب این 

رو خواهد بود و همین عوارض هم به هر شکل و صورت،  که همزمان، با سرریز طبیعی جمعیت روستا هم روبه "اتوماسیون"و 

بار مسائل متعدد  ها هم متأسفانه، این دنبال داشته و دارد که همین شهرها را به نها و حواشی کال مهاجرت به مناطق شهری و شهرک

را مطرح و دامنگیر جامعه بزرگ  -عالوه بر مسائل اقتصادی و فنی-اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ناشی از تحوالت روستایی 

روزه نه تنها الزم است که بررسی و تحقیق برای افزایش توان گفت که ام گونه می و حال با بیان این چکیده، این.سازد ساخته و می

کمی و کیفی تولید در نظام کشاورزی ایران را می باید ادامه داد، که جداً و همزمان می باید در مقام مطالعه و پژوهش در باب 

لیدکننده محصوالت و تر، اشخاص یا همان قشرهای تو اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شخص یا به عبارتی کلی

که در غیر . هم برآمد -و در مجموع، جوامع روستاییان و عشایری... یعنی کشاورزان و باغداران و دامداران و-های کشاورزی  فراورده

سهوی یا عمدی از  "غفلت"های زیست فناوری و  این صورت، در نتیجه نزدیک به یک قرن تمرکز بر بررسی و تحقیق در جنبه

عنوان الزمه استواری و پایداری اشخاص تولیدکننده در  به-های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  مطالعات و پژوهش پرداختن به

رغم برخورداری از افزایش درکمیت و  هنوز هم باید شاهد باشیم که بیشتر تولیدکنندگان کشاورزی، به -های اجرا و عمل صحنه

داران و بدهکار منابع اعتباری و لذا ناراضی و ناخوشنود از  الن و مدیون میدانکیفیت تولیدات خود، باز هم متضرر و مقروض دال

گاه هم، مصمم به تغییر کاربری و فروش مزرعه و مهاجرت از روستا به شهر و پرداختن به امورسوداگری و  تداوم کار کشاورزی و گه

پرداختن نهاد تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور  :توان پرسید و در این صورت است که می.ها هستند داللی در دیگر زمینه

و فراموش و یا واگذار به  "تولید"های افزایش  در یک راه تقریباً صدساله و فقط پیگیری تحقیق و بررسی در زمینه "سیر"به تداوم 

محصوالت و  "نندهاشخاص تولیدک"غیرکردن مطالعه و پژوهش در باب هدایت و حمایت از عوامل و مجریان تولید، یعنی 

های اقتصادی و  های پیش روی ایشان در دنیای پر از تالطم های کشاورزی در مواجهه با مسائل و مشکالت و چالش فراورده

گونه بررسی و تحقیق صرفاً  تواند داشته باشد؟ که این اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی، چه وجه و ضرورت و الزامی می

 ./تلقی کرد "آب در هاون کوبیدن": وان به مثابهفناوری را هم شاید بت زیست
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  !!پژوهش و تحقیقات، نه فقط برای تولیدپژوهش و تحقیقات، نه فقط برای تولید

 اسماعیل شهبازیدکتر 

 استاد دانشگاه شهیدبهشتی پردیس یک -دکتر اسماعیل شهبازی 

ها و نهادهای کشاورزی و منابع طبیعی باید فقط متمرکز بر  آیا امروزه، بررسی و تحقیق و مطالعه و پژوهش در مراکز و مؤسسه

شخص "در جهت و بر مبنای هدایت و حمایت از در محصوالت کشاورزی باشد یا باید لزوماً و قطعاً و همزمان،  "تولید"افزایش 

 محصوالت کشاورزی هم باشد؟ "تولیدکننده

های  های فنی و تشکل سال پیش، به همت نهادهای تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی کشور و پشتیبانی ارگان ٤١از حدود 

های جدید و مناسب در جهت  کارگیری راه و روش های نوپدید برای به تعاونی و منابع اعتباری و در نتیجه مددجویی از فناوری

های  برداران به منابع و سرچشمه آالت نوظهور و در عین حال، دسترسی آزاد بهره کاربرد مواد شیمیایی و استفاده از وسایل و ماشین

های  والت و فراوردهای در تولید محص طور اعم از افزایش کمی وکیفی قابل مالحظه آبی نسبتاً فراوان، بخش کشاورزی کشور به

نهضت "مند شده است و بدین مناسبت، تقدیر و تشکر تقدیم به هزاران محقق و مربی و مروجانی که در این  کشاورزی بهره

 .ها کشاورز و باغدار و دامدار و اقشار روستایی و عشایری در سرتاسر کشور بودند و هستند گشای میلیون ، راهنما و مشکل"خاموش

های روزمره  منظور افزایش کمی و کیفی محصوالت برای پاسخگویی به نیازمندی های روز به گذاری اساس هدف این تحوالت بر

مردم، خواه و ناخواه طی این دوران، باعث افزوده شدن بی حد و حصر مواد شیمیایی به محیط زیست طبیعی شده و همچنان که 

همزمان با . های سرزمینی هم شده است رزی بر آرایش طبیعی عرصهآالت سنگین کشاو باعث تأثیرگذاری مخرب ادوات و ماشین

ها و منابع  دنبال آنها، باعث تخریب آبخوان های زیرزمینی و به ها، استفاده نامحدود از منابع آب در سفره بروز و شیوع این آسیب

فرونشست اراضی، تقریباً در کل کشور ارضی و جنگلی و مرتعی و تاالبی و در نتیجه، پدیدار شدن عوارض مخرب رانش و لغزش و 

 .های ناخواسته، به ناچار تغییرکاربری منابع ارضی کشاورزی را در پی داشته و دارد شده است و همه این دگرگونی

 "تجارتی"های  به روال "سنتی"و  "معیشتی"های  ها، خروج تدریجی نظام تولید در کشاورزی کشور از صورت تر از این و باز هم مهم

های نوظهور اقتصادی و اجتماعی در امور بازرگانی برای خرید  دنبال آن، بروز روزمره مسائل و مشکالت و چالش و به "پیشرفته"و 

های کشاورزی در سطوح محلی و ملی و  سو و تبدیل و توزیع و نگهداشت و فروش محصوالت و فراورده های تولیدی از یک نهاده

ها  نهاده "قاچاق"رقابت با مولدان غیرایرانی، از سوی دیگر بوده است که همین هم متأسفانه، مسئله  المللی، و خواه و ناخواه، در بین

های تولیدی کشاورزی از خارج به داخل یا از داخل به خارج از کشور را به جد، پیش آورده و اغلب، تبدیل به  و محصوالت و فراورده

 .کشور شده است مسئله روز مولدان و مسؤالن کشاورزی و بازرگانی

در نظام کشاورزی پیشرفته و در جریان مکانیزاسیون و اتوماسیون، به ناچار و درطول زمان، به تدریج  "سازی تجاری"روال 

آورد؛ لذا،  در آورده و باز هم بیشتر و بیشتر در می "طلبی نیروی ماشین"صورت  به "نیروی کارگرطلبی"کارکشاورزی را از صورت 

شود و باعث تراکم نیروهای انسانی بیکار، عالوه بر  کار در مزرعه به نیروهای انسانی کمتر و کمتری نیاز پیدا میروز برای  روزبه
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شود مگر اینکه برای جلوگیری از سیل کشاورزان بیکار، همزمان، اقدام به تأسیس و  متعارف جمعیت در روستاها، می "سرریز"

 .روستایی شود توسعه صنایع تبدیلی و دستی وکوچک در مناطق

 "مکانیزاسیون"تنها با افزایش روزافزون روستاییان بیکار، در نتیجه جریان  و به سبب این پدیده و در هر صورت، مناطق روستایی نه

رو خواهد بود و همین عوارض هم به هر شکل و صورت،  که همزمان، با سرریز طبیعی جمعیت روستا هم روبه "اتوماسیون"و 

بار مسائل متعدد  ها هم متأسفانه، این دنبال داشته و دارد که همین شهرها را به ها و حواشی کالن شهری و شهرک مهاجرت به مناطق

را مطرح و دامنگیر جامعه بزرگ  -عالوه بر مسائل اقتصادی و فنی-اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ناشی از تحوالت روستایی 

توان گفت که امروزه نه تنها الزم است که بررسی و تحقیق برای افزایش  گونه می این و حال با بیان این چکیده،.سازد ساخته و می

کمی و کیفی تولید در نظام کشاورزی ایران را می باید ادامه داد، که جداً و همزمان می باید در مقام مطالعه و پژوهش در باب 

تر، اشخاص یا همان قشرهای تولیدکننده محصوالت و  اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شخص یا به عبارتی کلی

که در غیر . هم برآمد -و در مجموع، جوامع روستاییان و عشایری... یعنی کشاورزان و باغداران و دامداران و-های کشاورزی  فراورده

سهوی یا عمدی از  "غفلت"های زیست فناوری و  این صورت، در نتیجه نزدیک به یک قرن تمرکز بر بررسی و تحقیق در جنبه

عنوان الزمه استواری و پایداری اشخاص تولیدکننده در  به-های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  پرداختن به مطالعات و پژوهش

رغم برخورداری از افزایش درکمیت و  هنوز هم باید شاهد باشیم که بیشتر تولیدکنندگان کشاورزی، به -های اجرا و عمل صحنه

داران و بدهکار منابع اعتباری و لذا ناراضی و ناخوشنود از  ود، باز هم متضرر و مقروض دالالن و مدیون میدانکیفیت تولیدات خ

گاه هم، مصمم به تغییر کاربری و فروش مزرعه و مهاجرت از روستا به شهر و پرداختن به امورسوداگری و  تداوم کار کشاورزی و گه

پرداختن نهاد تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور : توان پرسید صورت است که می و در این.ها هستند داللی در دیگر زمینه

و فراموش و یا واگذار به  "تولید"های افزایش  در یک راه تقریباً صدساله و فقط پیگیری تحقیق و بررسی در زمینه "سیر"به تداوم 

محصوالت و  "اشخاص تولیدکننده"ن تولید، یعنی غیرکردن مطالعه و پژوهش در باب هدایت و حمایت از عوامل و مجریا

های اقتصادی و  های پیش روی ایشان در دنیای پر از تالطم های کشاورزی در مواجهه با مسائل و مشکالت و چالش فراورده

 گونه بررسی و تحقیق صرفاً تواند داشته باشد؟ که این اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی، چه وجه و ضرورت و الزامی می

 ./تلقی کرد "آب در هاون کوبیدن": فناوری را هم شاید بتوان به مثابه زیست
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  های فرابخشیهای فرابخشی  پایدار در جنگل، نیازمند همکاریپایدار در جنگل، نیازمند همکاریتحقق توسعه تحقق توسعه 

های کشور است،  های توسعه پایدار در جنگل ها به دنبال اجرای مدل رئیس شورای عالی جنگل با بیان اینکه سازمان جنگل

 .های فرابخشی اعالم کرد دستیابی به این هدف را نیازمند همکاری

های کشور  های توسعه پایدار در جنگل ها به دنبال اجرای مدل لرئیس شورای عالی جنگل با بیان اینکه سازمان جنگ

 .های فرابخشی اعالم کرد است، دستیابی به این هدف را نیازمند همکاری

ناصر . نشست توسعه پایدار جنگل را در تهران برگزار کرد( اکو)های اقتصادی  طی روزهای گذشته دبیرخانه سازمان همکاری

های توسعه پایدار در بخش  وگو با خبرنگار ایانا درباره نقش اکو در اجرای سیاست گل امروز در گفتمقدسی رئیس شورای عالی جن

همه اعضای اکو در قالب اهداف . المللی بوده و مسئله محیط زیست یک چالش جهانی است اکو سازمانی بین: جنگل بیان کرد

اند که باید به بهبود شرایط فعلی کره زمین  ه این تفاهم رسیدهتدوین شده، ب ٠١١١تا  ٠١٠١که برای سال  SDGتوسعه پایدار یا 

 ٠١بند . بند تصویب شده و کشورهای عضو اکو متعهد به اجرای آن هستند ٠٠اهداف توسعه پایدار در : وی ادامه داد.کمک کنند

 .ها داللت دارد این اهداف به همکاری کشورها برای تسری مدیریت پایدار در جنگل

کشورهای واقع در مناطق خشک در حوزه مدیریت جنگل و مسایل اجتماعی و اقتصادی خیلی مشکالت دارند و تا : مقدسی گفت

 .های جهانی به این مسئله گره خورده است سازی معیشت حدودی پیاده

قبل نیز درباره گنجد، البته این سازمان یکی دو سال  های مختلف اکو می مسئله مدیریت پایدار جنگل در بخش: وی خاطرنشان کرد

های مشترک،  با برگزاری نشست. ها برگزار کرد تنوع زیستی کارگاهی برای کشورهای عضو خود با حضور کارشناسان سازمان جنگل

 .های خود ارتقاء دهند توانند زیر چتر سازمان ملل، سطح مدیریت پایدار را در جنگل کشورها می

 های مدیریت پایدار برای ایران تدوین شاخص

برداری پایدار از  هایی برای بهره های شمال و تدوین مدل ش از سه سال است که اجرای طرح تنفس با هدف احیای جنگلبی

رسد هنوز الگوهای توسعه پایدار در  به نظر می. های کشور مطرح است، اما تاکنون این مسئله به مرحله اجرا در نیامده است جنگل

با این وجود سازمان . ای فرابخشی است ی عالی جنگل بر این باور است که توسعه پایدار مقولهاما رئیس شورا. ایران اجرا نشده است

 .های مدیریت پایدار در حال حرکت است گذاری به سمت شاخص ها از لحاظ مدل و سیاست جنگل

هایی از این دست  برنامه. ندک ها این مسئله را پیگیری می برداری است و سازمان جنگل سیاست دولت توقف بهره: مقدسی اضافه کرد

 .رود، اما برای دستیابی به این اهداف، باید سطح فرهنگ عمومی ارتقاء یابد شمار می جزیی از مدیریت پایدار جنگل به

در حال : وی اکوتوریسم را با شرایط رعایت ظرفیت برد اکولوژیکی، راهکاری برای ایجاد معیشت جایگزین دانست، اما تأکید کرد

 .ای مخرب برای جنگل تبدیل شده است ال گردشگری در ایران به مسئلهحاضر عم

های آموزش و پرورش و غیره باید به خدمت بیایند تا  ای، پتانسیل سازی، رسانه ساز و کارهای آموزشی، ظرفیت: مقدسی یادآور شد

های تدوین شده برای زاگرس  برنامه. نداریم ریزی مشکلی ها از نظر برنامه در سازمان جنگل: وی عنوان کرد.توسعه پایدار محقق شود
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در جنگل باید حقوق جامعه محلی را محترم بشماریم و در حفاظت پایدار به کار بگیریم، . و شمال با ادبیات روز دنیا هماهنگ است

 .ها باید حرمت جنگل را بدانند اما تمام این کارها باید به صورت فرابخشی انجام شود و همه دستگاه

میلیون هکتار و  ٠١١اداره سازمانی که متولی . ها باید رشد کند قد و اندازه سازمان جنگل: ورای عالی جنگل اظهار داشترئیس ش

 .درصد سطح کشور است، باید قواعدی داشته باشد تا بتواند از این همه سرمایه حفاظت کند ٤١بالغ بر 

بدیل به وزارتخانه شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند، تأکید ها ت مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا باید سازمان جنگل

توانیم  با این تعداد نیرو، ظرفیت و تجهیزات نمی. های حاکمیتی باید تقویت شوند سازمان: وی گفت. خاصی به هیچ ساختاری نکرد

منابع مالی در جای دیگری هزینه  شود، اما قسمت عمده آب در بخش منابع طبیعی تولید می: مقدسی عنوان کرد.وارد کار شویم

 .های اجرایی واقعا با عملکرد آنها متناسب نیست منابع مالی توزیع شده بین دستگاه. شود می

 کندی حرکت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی

در مفاهیم . استهای منطقه  برداری از طبیعت متناسب با توان آن و با تکیه بر پتانسیل یکی از اصول اصلی توسعه پایدار بهره

های طبیعی حفظ شود، اما در ایران  رسد تا قدرت خودپاالیی اکوسیستم ها در طبیعت به حداقل می توسعه پایدار میزان دستکاری

برای افزایش درآمد جامعه . برد های طبیعی دست می محابا در اکوسیستم ها برای جلب رضایت جوامع محلی بی سازمان جنگل

کند و به درختان جنگلی که فقط در چند سال اول کشت  های غیر بومی و حتی زینتی استفاده می از گونهمحلی در برخی مناطق 

این مسئله بیشتر شبیه . شود که زودتر به باردهی برسند و استقرار باید متکی به آبیاری باشند، توسط مردم منطقه آب داده می

فاصله بگیریم، اما رئیس شورای عالی جنگل در پاسخ به انتقادات مطرح شود از اصول علمی جنگلداری  باغداری بوده و باعث می

در یک کار تیپیک بوده . در ایالم و منطقه مهران و دهلران زون بیابان است و شرایط خاصی دارد: شده به عملکرد این سازمان افزود

 .ی آن مناسب بوده استکند، یعنی شرایط خاک برا ای گیاه زینتی رشد می نکه وقتی در منطقه است؛ ضمن آ

در مناطقی . دهیم سازی انجام می های جنگل کار غنی در حال حاضر شرایط متفاوت شده، در داخل زون: مقدسی خاطرنشان کرد

 کنیم جنگل را حفاظت کنیم ها سعی می ردصد است، با پر کردن حفره ٠١که تاج پوشش 

 .ست، جنگل استعداد بازسازی طبیعی خود را دارددر بسیاری از مناطق که رطوبت خاک خوب ا: وی ادامه داد

ها به عنوان منابع حیاتی باید  جنگل. ای حل شود ای و ناحیه ریزی منطقه بحث توسعه پایدار باید در قالب برنامه: مقدسی اضافه کرد

مناطق اکولوژیک را در نظر  ها و ای داریم باید زیست بوم اگر توسعه صنعتی و غیره در منطقه. پایه و بستر توسعه را فراهم کند

ریزی بخشی و آمایش استانی باید به این مسایل توجه شود اما از  در برنامه: وی یادآور شد.بگیریم تا پایداری منطقه را تثبیت کنیم

 .ها را هم بکشد ها برخی موارد ناچار است است جور سایر بخش دهد، خود سازمان جنگل آنجا که این اتفاق رخ نمی

برای همین . ها نیاز پیش رو دارند و نیازهای اولیه زندگی آنها تامین نیست جامعه محلی ده: رای عالی جنگل تأکید کردرئیس شو

 .تا این مسایل حل نشود، منابع طبیعی نجات نخواهد یافت. ناگزیرند به منابع طبیعی وابسته شوند

درصد بدنه این  ٠١تا  ١١یزی یک سازمان تخصصی بوده و بیش از ر ها از لحاظ برنامه سازمان جنگل: مقدسی در پایان اظهار داشت

اند اما در مواجهه با مسایل اقتصادی و اجتماعی به دلیل ضعف  ها فارغ التحصیل شده سازمان با تخصص جنگل و مرتع از دانشگاه

 ./رود ها، مسایل مرتبط با مدیریت جنگل خوب پیش نمی سایر دستگاه

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠٠D/%٤%D%AA٤%%ADز 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  ایجاد تحول در بخش کشاورزی با ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت مجلسایجاد تحول در بخش کشاورزی با ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت مجلس

در بخش کشاورزی باید نگاه به این بخش در افراد و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر برای ایجاد تحول :وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .و همچنین در فرهنگ عمومی با مشارکت همه بخش ها بویژه نمایندگان مجلس تغییر یابد

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست به نقل از  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مشترک مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با رئیس هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس که در 

یابی و از توجه محل این وزارت برگزار شد، همکاری کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با مدیریت بخش کشاورزی رامناسب ارز

 .قدردانی کرد ١١نمایندگان به بخش کشاورزی در اصالحیه الیحه بودجه 

با توجه به :وی با اشاره به تاثیر مثبت قیمت گذاری منصفانه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در پایداری تولید،تصریح کرد

 .راهبردی است شرایط کشور،مقایسه قیمت محصوالت کشاورزی با قیمت های جهانی یک اشتباه

اگر قیمت منصفانه :وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت ها در بازارهای جهانی به طور مداوم تغییر می کند،خاطرنشان کرد

برای تامین این کاالی  ١٠ای برای خرید تضمینی گندم تعیین نشود،تولید کاهش می یابد و همچون آغاز کار دولت در سال 

 .ردات خواهیم شدراهبردی مجبور به وا

ورود به بازار جهانی برای خرید میلیون ها تن گندم خود عالوه بر آن که از منظر تامین امنیت عذایی و ملی کشور به :وی اضافه کرد

 .صالح نیست، باعث افزایش قیمت جهانی این محصول می شود

درصد باالتر از قیمت جهانی تامین و برای گندم  ٨١حجتی با بیان این که کشورهای چین و ترکیه ذخایر گندم خود را با قیمت 

تامین ذخایر راهبردی کاالهای اساسی از محل تولید داخلی در راستای :درصدی وضع می کنند،تاکیدکرد ٠٠١تا  ٠١وارداتی تعرفه 

 .امنیت غذایی و ملی ضروری است

برای حضور و رقابت در بازار جهانی، نگاه تجار : یح کردوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به غلبه نگاه واردات محور در تجار کشور،تصر

 .کشور باید از واردات به صادرات تغییر و آمادگی و ساختار الزم برای صادرات محصوالت کشاورزی ایجاد شود

 بیمه بخش کشاورزی حمایتی است نه تجاری

پوشش بیمه کشاورزی باید :نیست،تاکید کرذحجتی با بیان این که بیمه محصوالت کشاورزی، بیمه ای حمایتی است و تجاری 

وی با اشاره به این که خسارات بخش کشاورزی نظیر سرمازدگی،خشکسالی،سیل و بیماری های اپیدمی در قالب .افزایش یابد

بخش زیادی از اعتبارات حوادث غیرمترقبه باید به پرداخت خسارات بخش : حوادث غیرمترقبه قابل تعریف است،تصریح کرد

 .زی اختصاص یابدکشاور

میلیارد تومان برای پرداخت خسارت کشاورزان بیمه شده اختصاص  ١١١با تصویب دولت :وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .یافته است

 آبخیزداری حیات بخش منابع طبیعی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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خیزداری از طرح های حجتی، آبخیزداری را حیات بخش منابع طبیعی عنوان کرد و با اشاره به این که توسعه اجرای عملیات آب

برای بهره گیری از ظرفیت های جهادی بسیج با این نهاد توافقات الزم صورت : اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی است،گفت

 .گرفته و با مشارکت مردم اجرای طرح های آبخیزداری در کشور گسترش می یابد

 حمایت وزارت جهاد کشاورزی از توقف بهره برداری از جنگل ها

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که حفاظت و صیانت از جنگل ها ضروری است و وزرات جهاد کشاورزی از طرح توقف بهره برداری 

قرارداد جدید بهره برداری از جنگل ها نباید منعقد شود و برای توقف :از جنگل ها و توسعه زراعت چوب حمایت می کند،تاکید کرد

 .د با طرف های قرار داد مصالحه شوداجرای قراردادهای گذشته بای

 ضرورت پرداخت یارانه صادراتی به محصوالت کشاورزی

 ٠١١:حجتی پرداخت یارانه صادراتی به محصوالت کشاورزی را الزمه حضور پایدار در بازارهای جهانی عنوان کرد و یادآور شد

 .است میلیارد تومان برای یارانه صادرات لبنیات از سوی دولت اختصاص یافته

تخصیص و پرداخت یارانه صادراتی محصوالت : وی با پیش بینی افزایش صادرات محصوالت لبنی در سال جاری،تاکید کرد

 .کشاورزی باید نظام مند شود

 تومان قیمت منصفانه هر کیلو گوشت مرغ 5133تا  5533

و  ٠١١١تا  ٠١١١ عمده فروشی میدان بهمن بین وزیر جهاد کشاورزی با اشاره این که قیمت منصفانه برای هر کیلو گوشت مرغ در

تن گوشت مرغ خریداری و ذخیره  ٤١١برای تنظیم بازار،روزانه تا :تومان است،خاطرنشان ساخت ٠١١١برای مصرف کننده هفت تا 

لت با توجه دو: حجتی با بیان این که بر خالف دیدگاه رایج از نظر دامپزشکی،مرغ منجمد سالم تر است،یادآور شد.سازی می شود

 .تومان حدود دو هزار تومان برای هر کیلو گوشت مرغ یارانه پرداخت می کند ١٠١١به عرضه مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 

در زمینه تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله عمده فروشی مسئولیت دارد و کنترل و نظارت قیمت :وی خاطرنشان کرد

 .اسی در خرده فروشی ها با دستگاه های دیگر استگوشت مرغ و سایر کاالهای اس

میلیون تن از این محصول خریداری شده است،  ٠.٠میلیون تن جو در کشور تولید و  ١.٤حجتی با بیان این که امسال بیش از 

 .تغییر چندانی نداشته است ١٠قیمت نهاده های دام و طیور نسبت به سال : گفت

اختصاص هفت هزار میلیارد تومان از سوی دولت، بزودی باقی مطالبات گندمکاران و دیگر  با:وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .کشاورزان پرداخت می شود

 مردم برنج ایرانی را می پسندند

تولید و بازار برنج با تجهیز و نوسازی اراضی :حجتی با اشاره به این که مردم کشور خواهان مصرف برنج ایرانی هستند،اظهار کرد

 .اری کشور و همچنین ممنوعیت واردات و وضع تعرفه در فصل برداشت مدیریت شده استشالیز

هزار هکتار نیز به زیرکشت دوم رفته  ٨١درصد افزایش تولید داشته و  ٤وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که امسال برنج مازندران 

ز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری،بهره گیری از راهکار تامین برنج مردم با اتکا به تولید داخلی،تجهی:است،تصیح کرد

 .ارقام پرمحصول،توسعه مکانیزاسیون و دو کشته کردن برنج است

وزارت  :میلیون تن به کشور وارد شد،خاطرنشان ساخت ٠.٤حدود  ١٠وی با یادآوری این که در آغاز کار دولت یازدهم در سال 

 .فشار استجهاد کشاورزی برای واردات برنج تحت 

 .وضع ممنوعیت و اخذ تعرفه واردات با تالش موثر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت دولت صورت گرفته است: حجتی اظهار داشت
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 میلیون نفری ایران بزرگترین سرمایه کشور 83بازار 

وضع تعرفه برای واردات موز و :میلیون نفری ایران را بزرگترین سرمایه کشور عنوان و خاطرنشان کرد ٤١وزیر جهاد کشاورزی،بازار 

کاهش تعرفه آن در ازای صادرات سیب و همچنین خرید دانه های روغنی دو شاهکار حمایتی از تولید داخلی در مقابل فشار 

با این اقدام صادرات سیب کشور افزایش و کلزا و دانه های روغنی با قیمت قابل قبول از کشاورزان :وی اضافه کرد.واردکنندگان بود

رفع مشکل اراضی تداخلی برای حل مشکالت مردم باید با جدیت از سوی سازمان های ذیربط :حجتی تاکیدکرد.خریداری شد

 .پیگیری شود

/news/f a/i r.yj c.www://ht t p١٤١٠٠١٠D/%٤%A٠%DB%٤%C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  !!کمبود دام، از شایعه تا واقعیتکمبود دام، از شایعه تا واقعیت

میلیون رأس ٠١رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کمبود دام در میادین می گوید و معاون وزیر جهاد کشاورزی از وجود بیش از 

 .آورد دام سبک صحبت به میان می

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو باحسن رکنی 

میلیون  ٠١به لحاظ جمعیت دامی بیش از : و نیستیم، اظهار داشت، با اشاره به اینکه در کشور با کمبود دام روبرخبرنگاران جوان

افزایش تقاضا در ایام محرم تأخیر برگشت : وی در خصوص دالیل نوسانات قیمت گوشت در بازار گفت.رأس دام سبک وجود دارد

 .عشایر به سبب شرایط آب و هوایی مناسب این نوسانات قیمت را رقم زده است

 .ایام محرم گوشت مرغ و قرمز ذخیره شده و در صورت نیاز از سوی شرکت پشتیبانی توزیع خواهد شدبرای : رکنی بیان کرد

 توجهی مسئوالن گوشت را گران کرد بی 

اقتصادی باشگاه  گروه کشاورزیصنعت،تجارت و  خبرنگار اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با همچنین علی

 ٠٠الی  ٠١دار و با احتساب  هزار تومان به مغازه ١٨الی  ١١در حال حاضر شقه بدون دنبه گوسفندی  :گفت  خبرنگاران جوان

 .شود کننده عرضه می هزار تومان به مصرف ١٤درصد سود معادل 

هزار  ٠٠دام زنده به صورت تکی کیلویی : رسد، افزود هزار تومان در میادین به فروش می ٠١دام زنده کیلویی  وی با بیان اینکه

  .هزار تومان برای فروش دام به صورت عمده است ٠١شود و نرخ  تومان با مشقت در بازار پیدا می

والن در خصوص کمبود دام و رسیدگی به وضع موجود بر اساس تجربیات از سه ماه گذشته هشدارهای الزم به مسئ: ملکی ادامه داد

 .داده شده بود اما مسئوالن مربوطه به این امر توجه چندانی نداشتند

های مولد با وزن پایین، صادرات ، قاچاق دام و همچنین  رویه دام ذبح بی: وی در خصوص دالیل نوسانات قیمت در بازار گفت

 .ایام محرم و صفر با کمبود دام و به تبع گرانی گوشت مواجه شویم بیماری تب برفکی مزید بر علت شد تا در

های وارداتی از کشور گرجستان و ارمنستان امید است تا نوسانات  با توزیع گوشت: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .قیمت فروکش کند

/news/f a/i r.yj c.www://ht t p١٤١١٤٠١A%DA/%١%D١% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا ۷۹7۹۱7۷۹۳1 :تاریخ خبر

  هزار نفر از نمایشگاه بین المللی ماشین های کشاورزی در گرگان هزار نفر از نمایشگاه بین المللی ماشین های کشاورزی در گرگان   9393بازدید بازدید 

هزار نفر از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین  ٠١افزون بر : مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی گلستان گفت -ایرنا  -گرگان 

  .آالت کشاورزی، ادوات، صنایع وابسته و نهاده های کشاورزی در گرگان مرکز استان بازدید کردند

، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، ادوات: مهرداد یزدی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد

  .تجهیزات، صنایع وابسته و نهاده های کشاورزی پس از چهار روز فعالیت، جمعه شب به کار خود پایان داد

عالوه بر دست اندرکاران بخش کشاورزی، کارشناسان و کشاورزان، هیات های خارجی از کشور عراق و نیز سفیر : وی اضافه کرد

  .نمایشگاه ماشین های کشاورزی در گرگان دیدن کردند اتریش در ایران و رایزن بازرگانی این کشور نیز از

نفره عراق با تولیدکنندگان شرکت کننده در  ٠٠به گفته وی؛ همچنین درحاشیه نمایشگاه ، میز مذاکره میان هیات تجاری 

ع وابسته و نهاده های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، ادوات، تجهیزات، صنای .نمایشگاه دوازدهم برگزار شد

استان کشور و نمایندگان انحصاری هشت شرکت خارجی در محل  ٠٨کشاورزی از ششم تا نهم مهرماه با حضور تولید کنندگان 

  .دائمی نمایشگاههای بین المللی گلستان در گرگان دایر بود

ون وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسی

شرکت از استان های گلستان، اصفهان، خراسان رضوی، تهران،  ٠٠در این دوره از نمایشگاه  .استانی و کشوری حضور داشتند

ی شرکت قزوین، مازندران، البرز، همدان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قم، کردستان، فارس و کرمان و نمایندگان انحصار

هزار متر مربع  ٠هایی از کشورهای ایتالیا، ترکیه، هلند، سوئد، اسلونی، چک، چین و اسپانیا تولیدات خود را در فضایی به مساحت 

در این نمایشگاه، ماشین آالت و ادوات با الگو و تکنولوژی نوین مکانیزاسیون، ماشین های کشت مستقیم  .عرضه کرده بودند

، کشنده ها و دنباله بندها، تجهیزات تسطیح زمین کشاورزی، سامانه (کمباین و تراکتور)اشین های برداشت ، م(کشاورزی حفاظتی)

های آبیاری و لوله و اتصال و نهاده ها شامل بذر، کود، سم و نهال، انواع کودپاش و سمپاش و علف کش های ارگانیک، ماشین آالت 

ای آبیاری، تولید لوله های یو پی وی سی، دستگاه بوجاری غالت و حبوبات و انواع راه سازی، تجهیزات و لوازم اتصال در سامانه ه

هزار  ٠آق قال دارای  -نمایشگاه بین المللی استان گلستان واقع در کیلومتر پنج جاده گرگان  .باالبر و کودهای آلی عرضه شده بود

زار نفر جمعیت از قطب های مهم کشاورزی کشور به شمار ه ١١١استان گلستان با یک میلیون و  .متر مربع سالن سرپوشیده است

طبق گزارش اخیر سازمان جهادکشاورزی تولیدات استان در بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، صید و پرورش  .می رود

  .هزار تن بود ١٨٤ماهیان خاویاری، خاویار و جنگل و مرتع در سال زراعی گذشته چهار میلیون و 

هزار هکتار  ١١هزار هکتار زمین کشاورزی، ظرفیت هایی همچون  ٠١١هزار کیلومتر مربع عالوه بر  ٠١سعت افزون بر گلستان با و

کیلومتر اراضی ساحلی، بیش از سه میلیون واحد  ٠٠١هکتار مرتع،  ٤٠١هزار و  ٤٠٠هکتار عرصه جنگلی،  ٠٤١هزار و  ٨١٠باغ، 

  .واحد مرغداری دارد ١١١دامی و حدود 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس ۷۹۳1مهر ماه  ۷۹سه شنبه 

در کشاورزی امروز باید به سمت تولید محصوالتی حرکت کنیم تا با کمترین مصرف آب بیشترین بازده را در کشاورزی امروز باید به سمت تولید محصوالتی حرکت کنیم تا با کمترین مصرف آب بیشترین بازده را 

  داشته باشیمداشته باشیم

مهندس محسن احتشام با توجه به نزدیکی روز جهانی غذا گفت که بایستی با تغییرات و تحوالت محیط زیست،  < کشاورزی

بنگاههای تجارت و تولید ما نیز تغیر کند و گرنه چاره ای جز نابودی وجود ندارد و هر سازمانی که بروز نشود مطمئنا نابود می 

غذا با توجه به تغییرات آب و هوایی و جوی بایستی به سمتی حرکت کنیم که  در بحث صنعت: این صادر کننده کشور افزود.شود

ارزش آب و محیط زیست را بیشتر بدانیم و به سمت تولید کاالهای پر منفعت و پر مزیت برویم، کاالهایی که با توجه به مصرف آب 

 .کمتر بتوانند منفعت بیشتر و باالترین بهره وری را برای ما داشته باشند

از طرفی بایستی سعی شود که ضایعات در صنعت غذا کاهش یابد، در بسیاری از فرآورده ها و محصوالت : تصریح کرد  وی

 کشاورزی به دلیل روشهای سنتی و عملی نبودن و دانش بنیان نبودن ضایعات باالیی را شاهد هستیم

ایی برویم که باالترین دانایی را داریم، در واقع بایستی پنجره بنابراین باید به سمت تولید غذاه: مدیرعامل تروند زعفران ادامه داد 

 .دانایی را به سمت محصوالت جدید باز کنیم و با دانایی به دارایی برسیم

آب و هوا در حال تغییر است ، غذا و کشاورزی هم می بایست دچار تغییر ” گفتنی است شعار امسال روز جهانی غذا از طرف فائو 

 می باشد” .شود 
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 نهاده 
 آیانا - ۷۹۳۱شهریور  ۹۱: تاریخ

تن بذر کلزای تن بذر کلزای   115115توزیع توزیع / / هاها  میلیون تن مواد آلی از کارگزاریمیلیون تن مواد آلی از کارگزاری  3.53.5اطالعیه 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 ٠٠١با آغاز سال زراعی جدید 

 .شده واردشده از کشورهای فرانسه و سوئیس بین کشاورزان توزیع شد تن بذر اصالح 115با آغاز سال زراعی جدید 

 ٠٠١در سال زراعی جدید : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت مدیرعامل شرکت

 .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 بذر مصرف میدر گذشته کشاورزان در هر هکتار پنج کیلوگرم : 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  ان سال جاری پیشتا پای: سیف ادامه داد.وجود ندارد

 .محقق خواهد شد

 ها مراجعه کنند کشاورزان برای تأمین مواد آلی به کارگزاری

اد آلی از قرار مو: هزار تن مواد آلی خبر داد و تصریح کرد ١١١مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تدارک سه میلیون و 

 .ریال درب مزرعه کشاورزان تأمین و تدارک شده است ١١١هر 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: سیف تأکید کرد

 ./هزار ریال است تا سه ١١١های قدیمی دوهزار و  شده خارج از کارگزاری مواد آلی عرضه: وی اظهار داشت

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١٨٠٠١D/%٤%A٠%D٤%B٠%D٤٨%١%D٤% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  گالیه های کارخانه های لبنی از نبود زیر ساخت های الزمگالیه های کارخانه های لبنی از نبود زیر ساخت های الزم

پروانه فعالیت دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمان صدور مجوز :مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی گفت

 .باید به تعهدات خود عمل کنند

باشگاه صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی در گفتگو با خبرنگار 

براساس مجوز وزارتخانه های جهاد : در خصوص مشکالت زیرساختی برخی کارخانه های لبنی اظهار داشت وان،خبرنگاران ج

کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت بایستی در شهرک های صنعتی زیرساخت های الزم فراهم شود؛ چرا که این امر وظیفه 

د نقدینگی و باال بودن هزینه های تمام شده، ایجاد زیر ساخت ها ی با توجه به مشکالت بانکی، نبو: وی ادامه داد.کارخانه ها نیست

الزم از سوی کارخانه های مربوطه منجر به افزایش هزینه ها و کاهش رقابت پذیری آنها در مقایسه با کارخانه هایی که همه 

 .زیرساخت ها برای آنها مهیاست، می شود

درج شده، بیان ... در پروانه بهره برداری میزان آب، گاز و برق مصرفی مورد نیاز و  مدیر عامل سابق اتحادیه های لبنی با بیان اینکه

دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در زمان صدور مجوز پروانه فعالیت باید به تعهدات خود عمل کنند تا : کرد

 .هزینه های سربار کارخانه افزوده نشود بر 

/news/f a/i r.yj c.www://ht t p١٤١٠٠٠٨D%AF%DA/%١ 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  تصاویرتصاویر! + ! + گوسفندی که توله سگ به دنیا آوردگوسفندی که توله سگ به دنیا آورد

او در آن . حیوان دورگه ای متشکل از گوسفند و سگ بدنیا آورده، شگفت زده شد کشاورز چینی وقتی متوجه شده گوسفندش

لحظه ترسیده بود، چون در طول سال های کاری خود که در زمینه پرورش گوسفند فعالیت کرده با چنین موردی مواجه نشده 

 گفتند که محال است دامپزشکان در این باره.او باور نمی کرد که گوسفندش توله سگ بدنیا آورده است .بود

هر روز ده ها فرد کنجکاو به مزرعه کشاورز چینی می روند تا این حیوان عجیب را از نزدیک . گوسفندی که توله سگ به دنیا آورد 

او در . کشاورز چینی وقتی متوجه شده گوسفندش حیوان دورگه ای متشکل از گوسفند و سگ بدنیا آورده، شگفت زده شد.ببینند

سیده بود، چون در طول سال های کاری خود که در زمینه پرورش گوسفند فعالیت کرده با چنین موردی مواجه نشده آن لحظه تر

 دامپزشکان در این باره گفتند که محال است.او باور نمی کرد که گوسفندش توله سگ بدنیا آورده است. بود

عجیب پوست پشمی دارد اما دهان، بینی، چشم، دم و کف  این حیوان: کشاورز چینی که صاحب این حیوان است در این باره گفت

 .رفتار این حیوان شبیه رفتار توله سگ ها است. پاهایش مانند سگ ها است

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١١D%AF%DA/%٤٤%١%D٤%B١%D١% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  گرفتگرفت  AASSCC  نخستین مزرعه میگو آفریقا، گواهینامهنخستین مزرعه میگو آفریقا، گواهینامه

 ASC عنوان نخستین مزرعه پرورش میگو در آفریقا، توانسته است، موفق به دریافت گواهینامه مزرعه تولید میگو ماداگاسکار، به

 .شود

عنوان نخستین مزرعه پرورش میگو در آفریقا، توانسته است، موفق به دریافت  ، به(9)مزرعه تولید میگو ماداگاسکار

 .شود ASCگواهینامه 

ASC، گواهینامه The Fish Siteسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب
پروری میگو  برای نخستین بار به مزرعه آبزی (٠)

Aqualma ،واقع در   در آفریقاMahajamba ماداگاسکار، اعطا شده است، ساحل شمال غربی. 

های اجتماعی و زیست محیطی خوبی که انجام داده، مورد استقبال  سازی شیوه ، در زمینه توسعه و پیادهWWFهمچنین از سوی 

، برای احیای جنگل و ار جمله مناطق ASC، سازمانی است که از طریق صدور گواهینامه WWFگفتنی است .قرار گرفته است

 .مدیریت زباله مورد توجه قرار گرفته است حرا، تصفیه آب و

 ٠١همچنین بیش از . آید شمار می این گواهینامه یک قدم بزرگ در حوزه میگو در سراسر آفریقا و بازار صادرات در ماداگاسکار به

 .شود می تأمین  Aqualmaدرصد میگو پرورشی از 

هزار تن میگو  ٨١١طوری که ساالنه  آید، به شمار می ماداگاسکار بهکننده اصلی میگو  عنوان مصرف اروپا به این در حالی است که 

درصد به کشورهای اسپانیا، پرتغال  ٠١شود که از این میزان، مقدار زیادی میگو به فرانسه و  پرورشی گرمسیری به این قاره وارد می

در ماداگاسکار،  WWFبخش شیالت ، مسئول Dr Didier Fourgonبه گفته دکتر دیدیر فورگون .شود و انگلستان صادر می

تواند بدون آسیب رساندن به محیط زیست دریایی  پروری انجام شود این بخش می هنگامی که مدیریت درست، در حوزه آبزی

 ".های حرا و دیگر آبزیان وحشی رشد کند ازجمله منطقه جنگل

Nanie Ratsifandrihamanana ،  مدیرWWF هینامه صدور گوا": در ماداگاسکار، گفتASC  نقطه آغازی برای رسیدن به

 .شمار آید کنندگان اروپایی به ای از شیوه صنعتی درست و یک گارانتی با کیفیت، نزد مصرف تواند نشانه این هدف بوده و می

ورش میگو عنوان یک الگو برای سایر استخرهای پر ما امیدواریم که این گواهینامه به": در ماداگاسکار خاطرنشان کرد WWFمدیر  

 ".تری باشیم در نظر گرفته شود تا شاهد مدیریت پایدار به شکل گسترده

ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری با دیگر مزارع تولید میگو در منطقه آفریقا همچنین در کشورهایی مانند ": وی یادآور شد

 /".ی هستیمهای های بهتر و دستیابی به چنین گواهینامه موزامبیک، به منظور اجرای شیوه

 فرحناز سپهری: مترجم

 :منبع
/com.thefishsite.www://http 

 :نوشت پی

 پایتخت آن شهر آنتاناناریوو. ای است واقع در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا کشوری جزیره: ماداگاسکار -٠

 زاد های گیاهی و جانوری ماداگاسکار بوم درصد از تمامی گونه ١١در حدود . ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است. است

 .یاد کنند "قاره هشتم"عنوان  شناسان از ماداگاسکار به است که برخی بوم این جزیره هستند این اکولوژی ویژه باعث شده

http://www.thefishsite.com/
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٠- Aquaculture Stewardship Certification (ASC) : گواهینامه معتبر است با توجه به استانداردهای جهانی به

پروری به سمت محیط زیست پایداری با استفاده از  تبدیل آبزی ASCماموریت . شود پروری داده می غذاهای دریایی و آبزی

 .های کارآمد است مکانیسم

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١١D/%٤٠%١% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35305/%D9%86%25
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  های طبیعی؛ راهکاری برای حل بحران آب در برزیلهای طبیعی؛ راهکاری برای حل بحران آب در برزیل    احیای زیرساختاحیای زیرساخت

 شدید در خلیج گواناباراآلودگی . اند رو شده شهرهای مهم برزیل، در این چند سال اخیر با بحران جدی آب روبه

(Guanabara)(٠) ریودوژانیرو، مردم را به ستوه آورده است. 

آلودگی شدید در خلیج گوانابارا . اند رو شده شهرهای مهم برزیل، در این چند سال اخیر با بحران جدی آب روبه

(Guanabara)(9) ریودوژانیرو، مردم را به ستوه آورده است. 

روی داد، به طور چشمگیری روی تولید مزارع،  (٠)(São Paulo)پائولو  در سائو ٠١٠١تا  ٠١٠١های  خشکسالی که طی سال

مردم مجبور شدند تا به ذخیره آب در مخارن   بندی آب مناطق مسکونی، ها واقتصاد ملی تأثیر گذاشت و همراه با سهمیه کارخانه

 .در این چند سال شده است (٨)و احتماال، باعث شیوع ویروس زیکا (١)روی بیاورند، که این موضوع زمینه تولید پشه ناقل تب دنگی

های توزیع آب و  توان به برخی از عوامل کمبود آب از جمله اجرای ناکافی مقررات، وجود نشت در سیستم می این در حالی است که 

خارج مرزهای شهرها وجود دارد و کمتر رشد جمعیت و توسعه شهری فراتر از میزان منابع آبی اشاره کرد، اما دلیل دیگری که در 

 .های طبیعی است به آن پرداخته شده، تخریب زیرساخت

عنوان منابع  ها دارد، که به ها و تاالب اشاره به فضاهای طبیعی و باز، مانند جنگل( های سبز زیرساخت)های طبیعی  زیرساخت

اگر این مناطق طبیعی تخریب و یا به مزارع تبدیل شوند،  .شوند دست، شناخته می استراتژیک برای حفاظت از منابع آب پایین

 .دهد کمبود آب و آلودگی در منابع آبی شهری روی می

تواند به پاکیزگی آب کمک کرده و با کنترل جریان آب، و با جذب  اما چنانچه، مدیریت درستی انجام شود، زیرساخت طبیعی می

 .ها جلوگیری کند قبل از رسیدن به آبراه ها هااز تجمع رسوبات نهرها و رودخانه آالینده

گذاری بخش  توان به سرمایه هایی به منظور محافظت و احیای زیرساخت طبیعی وجود دارد، که می حل این در حالی است که راه

 gray"بسیاری از شهرهای برزیل و آمریکای التین از روش . دولتی و خصوصی در منابع طبیعی و آب پاک اشاره کرد

infrastructure"
کنند، که البته باعث  مانند ساخت تصفیه خانه فاصالب و استفاده از مخازن برای ذخیره آب استفاده می (١)

 .شود خسارت به طبیعت هم می

 توان پتانسیل زیرساخت طبیعی را افزایش داد؟ چگونه می

گذاری  داشتن درک روشنی از منافع سرمایه: دگذاری بیشتر در زیر ساخت های طبیعی کمک کن تواند به سرمایه دو عنصر اصلی می

گفتنی است چندین پروژه و ابزار جدید برای رسیدن به این اهداف ایجاد شده . های زیربنایی منابع طبیعی و دانش مدیریت برنامه

که با  کمک کند، به این صورت  های سنتی آب های زیرساخت تواند به حفاظت و تکمیل سیستم های طبیعی می زیرساخت.است

 .دیگر نیازی به ساخت کارخانه تصفیه آب و هزینه اضافی نخواهد بود اجتناب از آلودگی، 

شهر آمریکای التین واز جمله سائو پائولو که دارای صندوق  ٠١مانند . تواند بسیار قابل توجه باشد این بازگشت سرمایه می

 (٠)(TNC)، انجمن حفاظت منابع طبیعی (٠)آب آمریکا التین های گذاری در حوزه آب هستند، که توسط صندوق مشارکت  سرمایه

های دیگر حمایت  و مشارکت بسیاری سازمان (٠١)(GEF)و تسهیالت جهانی محیط زیست  (١)، بانک توسعه آمریکا(٤)، بنیاد فیمسا

( هزار جریب ١١)هکتار  ١١١هزار و  ٠٨، بازگرداندن حداقل (TNC)با توجه به برآورد انجمن حفاظت منابع طبیعی .شود می
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 ٠.١جویی ساالنه  درصدی رسوب، صرفه ١١تواند باعث کاهش  سائوپائولو، می( آبخیزداری)شده در حوزه تأمین آب  اراضی تخریب 

 .شود سال  ٠١های آب مانند ساخت تصفیه خانه، طی  درصد در هزینه ٠١میلیون دالر و کاهش 

WRIاست، گفتنی 
، که یک ابزار تجزیه و تحلیل اقتصادی "خاکستری -ارزیابی سبز "به همراه شرکای خود، به توسعه روش  (٠٠)

ها و مزایای  های طبیعی در کنار هزینه های سرمایه گذاری در زیرساخت گیرندگان به مقایسه پتانسیل کند تا تصمیم است، کمک می

 .های سنتی بپردازند زیرساخت

WRI های مختلف از ایاالت متحده گرفته تا کنیا آزمایش کردند و دریافتند که  گر شرکا، این روش ارزیابی را در مکانو دی

 .جویی در هزینه شود باعث صرفه ، "های خاکستری زیرساخت"تواند بیش از روش  زیرساخت طبیعی اغلب می

های طبیعی در سائوپولو و مونتری  در حوزه زیرساخت گذاری  ایهها و مزایای سرم و بنیاد فیمسا، در نظر دارند، هزینه WRIامسال، 

، اتحادیه بین WRIمکزیک را ارزیابی کنند و این در حالی است که، قرار است مطالعات زیرساخت طبیعی در برزیل به سرپرستی 

BioAtlantica، مؤسسه TNCالمللی حفاظت از طبیعت، 
Boticarioو بنیاد  (٠٠)

ژانیرو انجام  دو ، ویکتوریا و ریودر سائوپائولو (٠١)

 .شود 

 گذاری دانش و افزایش ظرفیت اشتراک  به

ای ازاطالعات دارد؛ از اولویت بندی اراضی برای بازگرداندن و محافظت آنها  های زیرساخت طبیعی نیاز به مجموعه اجرای برنامه

 .گرفته تا شناسایی مکانیزم تأمین مالی پایدار

ها و ابزارهای پیشرفته  گیرندگان در برزیل اطالعات اندکی درباره چگونگی انجام روش طور سنتی، مدیران در حوزه آب و تصمیم به

Oasis Initiativeدر برزیل، روش .دارند
برای   مالک زمین، ١١١از بیش از  ساله و فراهم کردن خدمات،  ٠١با یک برنامه  (٠٨)

 .کند نظارت آب روستایی حمایت میحفظ مناطق طبیعی، توسعه و 

گیرندگان  امسال، پروژه زیربنایی طبیعی برزیل با همکاری بنیاد فیمسا، در نظر دارد تا با انتشار اطالعات در این حوزه، به تصمیم

 .های طبیعی کمک کند گذاری سودآور در زیرساخت برای سرمایه

تواند،  ، این کشور می ها در این حوزه بهره بردن از ابزار مناسب و همکاریاما با . سیستم آب برزیل هنوز به آن صورت ایمن نیست

های زیربنایی طبیعی را آغاز کند، که در نهایت به داشتن آبی تمیز، منابع آب کافی در شهرهای آسیب پذیر  گذاری در پروژه سرمایه

 ./های آینده بینجامد در دهه

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/org.wri.www://http 

 :نوشت پی

 ١٠خلیج گوانابارا . خلیج گوانابارا، در ایالت ریودو ژانیرو در منطقه جنوب شرقی برزیل است که به اقیانوس اطلس راه دارد -٠

 .کیلومترمربع مساحت دارد ٨٠٠کیلومتر عرض و  ٠٤کیلومتر طول، 

همچنین این شهر نهمین شهر بزرگ از لحاظ . است و در جنوب شرقی برزیل قرار دارد کشور برزیلترین شهر  سائو پائولو، بزرگ -٠

 .جمعیت است

 .شود ای به نام آئدس به انسان منتقل می تب دانگی، این بیماری از طریق پشه -١

http://www.wri.org/
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های دیگری از جمله  یماریشود که ناقل ب منتقل می( حشره مصری) "آیدس آیگیپتی"ای موسوم به  توسط پشه  ویروس زیکا، -٨

 .تب زرد و تب دنگی نیز هست

های طبیعی به  تواند برای زیرساخت ای محدوداز عملیات طراحی اشاره دارد که می های خاکستری، اغلب به مجموعه زیرساخت -١

توجهی برای ساخت و  های فاضالب که نیاز به سرمایه قابل خانه های ساخته دست بشر مانند سدها، تصفیه برخی پروژه. کار رود

 .گنجد گذارند، در این گروه می ساز، عملیات و تعمیر و نگهداری، دارند، که اثرات مخربی بر محیط زیست می

٠- Latin American Water Funds Partnership :های  این همکاری با پشتیبانی صندوق مالی، و با اتخاد دستورالعمل

 .های نوآورانه آب در آمریکای التین و کارائیب ایجاد شده است ا طرحفنی و ساخت ابزار جدید به منظور ارتق

٠- :Nature Conservancy محیطی خیریه، که مقر آن در آرلینگتون ویرجینیا است و حفاظت از زمین و آب  سازمان زیست

 .اش است ازجمله وظایف

٤- FEMSA: Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V :گذاری در زمینه اقتصادی و  ارزش مأموریت ایجاد

 .ها را بر عهده دارد و مقر آن در مونتری مکزیک است های تجاری و مؤسسه اجتماعی از طریق شرکت

١- IADB: Inter-American Development Bank :های  از طریق حمایت. برای بهبود زندگی در آمریکا التین و کارائیب

های پیشرفته  کاهش فقر و نابرابری، کمک به بهبود افزایش سالمت و آموزش و زیرساخت مالی و فنی کشور های همکار، در راه

 .فعالیت دارد

المللی،  ، همراه با همکاری با نهادهای بین(Global Environmental Facility :GEF)تسهیالت جهانی محیط زیست  -٠١

هایی  هایی است که با کمک مالی به انجام پروژه له سازمان، ازجمGEF. محیطی جهانی فعالیت دارد برای رسیدگی به مسائل زیست

 .کند همچون تنوع زیستی، تغییرات آب و هوا، فرسایش زمین و الیه اوزون کمک می

٠٠- WRI: World Resources Institute : که برای حفاظت از محیط زیست زمین در آسیا و اروپا امریکا امریکای التین

 .نمایندگی دارد

٠٠-BioAtlantica Institute : برگ مرطوب گرمسیری و  جنگل پهن)سازمان غیر انتفاعی، در زمینه حفاظت از جنگل آتالنتیک

این . برگریز است که تا ساحل برزیلی اقیانوس اطلس گسترش یافته است برگ خشک و نیمه های پهن گرمسیری و از جنگل نیمه

، یونسکو جنگل آتالنتیک را در ٠١١١در سال . امتداد یافته است نده دو سولتا شمال ریوگرا جنگل از ایالت ریوگرانده دو نورتی

 .های مربوطه ازجمله جنگل، صخره، مناطق دریایی فعالیت دارد و اکوسیستم( فهرست میراث جهانی ثبت کرد

٠١- Boticario Group Foundation :حفاظت از تنوع  توان به اقدامات عملی و کارآمد برای های این بنیاد می از فعالیت

 .زیستی و تولید وانتشار دانش علمی اشاره کرد

از . تصفیه آب، پوشش گیاهی طبیعی و کنترل آفات کشاورزی است: ، حفاظت از طبیعت با انجام خدمات مانندOASISطرح  -٠٨

 Boticário. )رود شمار می به Fundação Grupo Boticário (Boticário Group Foundation)های گروه  طرح

Group Foundation :تأسیس ٠١١١های خصوصی برزیل که در حوزه حفاظت از طبیعت در سال  یکی از نخستین مؤسسه ،

 .(شد

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١١D/%٤%A٠%D٤% 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35230/%D8%A7%D8%25
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  های کشاورزی برای مهار آبهای کشاورزی برای مهار آب  توسعه پارکتوسعه پارک

، وزیر Hon. Karl Samuda هایی با اهداف جایگزین ساختن تولیدات داخلی به جای محصوالت وارداتی؛ هون کارل سامودا پارک

 .های کشاورزی در سراسر این جزیره خبر داد ، از توسعه پارک(٠)صنعت، تجارت، کشاورزی و شیالت جامائیکا

 Hon. Karlهایی با اهداف جایگزین ساختن تولیدات داخلی به جای محصوالت وارداتی؛ هون کارل سامودا  پارک

Samudaهای کشاورزی در سراسر این جزیره  ، از توسعه پارک(9)، وزیر صنعت، تجارت، کشاورزی و شیالت جامائیکا

 .خبر داد

، به گفته وزیر صنعت، تجارت، Jamaica Information Service Newsسایت  به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از وب

 .هایی افزوده خواهد شد پارک کشاورزی وجود دارد و در آینده به تعداد چنین پارک ١کشاورزی و شیالت جامائیکا، در حال حاضر 

تمام امکانات به منظور ای است که در آن  کنم، منظورم منطقه هنگامی که از یک پارک کشاورزی صحبت می": وی خاطرنشان کرد

 ".مشارکت افراد سازماندهی شده، تا در این راه فعالیت کنند

این سخنان را وزیر صنعت، تجارت، کشاورزی و شیالت جامائیکا، در مراسم افتتاحیه همایش کشاورزی درباره آب و هوا هوشمند، 

 .سپتامبر برگزار شد، بیان کرد ٠١، (New Kingston)جامائیکا در نیو کینگستون ( Pegasus)که در هتل پگاسوس 

های روستایی را که بدون کاربری هستند، بتوان به یک سیستم تولید کشاورزی و  های کشاورزی این است که زمین هدف از پارک

در نتیجه، پارک های مذکور به تولید محصوالت با قیمت رقابتی با هدف جایگزینی محصوالت . اقتصادی کارآمدتر تبدیل کرد

 .انجامد تر با صنعت و افزایش امنیت غذایی می اردات، افزایش زنجیره تامین کشاورزی، ارتباط عمیقو

(yam)میلیون کیلوگرم از تولیدات، مانند پیاز، فلفل، سبزیجات، سیب زمینی، یام  ١.١گفتنی است، تا امروز، بیش از 
، خربزه و (٠)

 .ها، برداشت شده است آناناس ازاین پارک

های  و ایجاد زیرساخت( زیرساخت سخت)این دستاورد به دلیل وجود استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب ": ادآور شدسامودا ی

 ".، جامائیکا را قادر می سازد تا به یک میزان تولید مطمئن در این مناطق دست یابیم(زیرساخت نرم)مربوطه در حوزه آموزش 

ریزی مناسب و  چنانچه برنامه": تواند در زمانی طوالنی مدت ادامه یابد، افزود ت، نمیوی با اشاره به اینکه، کشاورزی بدون مدیری

 ".ها فعال باشد تواند تا مدت ها انجام شود، کشاورزی می و استراتژی استفاده از اطالعات برای انجام ارزیابی 

 .ها کاشته شود و انبه، در حاشیه پارک (١)های گیاهان، مانند سیب آکی سامودا، پیشنهاد داد، گونه

این در حالی است که تقاضای نامحدود برای محصوالت . توانند صادر هم شوند با مدیریت صحیح، این محصوالت می": وی ادامه داد

یا انبه  افرادی در اروپا هستند که برای به دست آوردن انبه هند شرقی. و مناطقی از اروپا وجود دارد( UK)ما در انگلستان 

ویژه در زمستان، حاضر به پرداخت پول به هر میزانی  به( شود نوعی انبه که در منطقه کارائیب کشت می) St. Julian 'جولیان'

های قابل آبیاری جامائیکا  تنها حدود هفت درصد از زمین": وزیر جامائیکا در ادامه به مسئله آبیاری اشاره کرد و گفت".هستند

 ".ها فراهم کند خانه در نظر دارد تا آب را برای میزان بیشتری از زمین وزارتدارای آب هستند و 

با تغییرات آب و هوا، به احتمال زیاد چالش بیشتری در این مورد خواهیم داشت؛ بنابراین باید مسیر هوشمند و نوآورانه ": وی افزود

 ".در چگونگی مهار آب، به کار برد
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کشاورزی به رشد اقتصادی کمک ": و نوآوری برای توسعه این بخش تأکید کرد و یادآور شد همچنین سامودا، بر اهمیت مشارکت

 /".رو شد به درصد از آوریل تا ژوئن رو ٠١عنوان نمونه، میزان محصول داخلی با رشدی بیش از  کند، به می

 فرحناز سپهری

 :منبع
/jm.gov.jis://http 

 :نوشت پی

کیلومتر  ١١١هزار  ٠١این کشور . است قرار دارد و پایتخت آن کینگستون ای، که در دریای کارائیب جامائیکا کشوری جزیره-٠

کشاورزی، معدن، گردشگری، ازجمله . زبان قاره آمریکا است  جامائیکا سومین کشور پرجمعیت انگلیسی. مربع وسعت دارد

 .کنند ش مهمی بازی میهایی است که در اقتصاد این کشور نق بخش

٠- yam : غده زیرزمینی حاصل از یک نوع گیاه رونده گرمسیری  "یام"غده(tropical vine ) با نام علمی"Dioscorea 

batatas" که گوشت داخلش بر اساس   در حالی. ای یا سیاه است و شباهت زیادی به پوست درختان دارد دارای پوست قهوه. است

این گیاه را در مناطق گرمسیری مانند آمریکای جنوبی، آفریقا و . ی سفید، قرمز و ارغوانی دیده می شودها نوع واریته به رنگ

 .دهند پرورش می "کارائیب"

١- ackees:از میوه این درخت در غذاهای . متر رشد کند ٠١تواند تا  آکی از گیاهان بومی جامائیکا و درخت همیشه سبز، که می

 .توان استفاده کرد ها و حتی تنه درخت برای موارد دارویی هم می ها، برگ از خود میوه، هسته. شود میجامائیکایی استفاده 

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠٠١D/%٤%D%AA١% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۹: تاریخ

  کشف راز ساختار سلولی چشمان پیچیده مرغکشف راز ساختار سلولی چشمان پیچیده مرغ

 .ترین ساختارهای چشم روی کره زمین را در خود جا داده است دانشمندان در بررسی جدید خود متوجه شدند مرغ یکی از پیچیده

هرج و شویم  کنیم متوجه می های موجود در دنیای پیرامون خود را نگاه می به گزارش فارس، وقتی از نزدیک بسیاری از سیستم

این ... های اتفاقی از ذرات ریز اتمی و  ترتیب  ها در شاهراه هلیوم، اتم  های، های خوشه ستاره .مرج زیادی در آنها وجود دارد

 .شوند ها را به صورت گسترده شامل می نظمی بی

ها با نظم  امی اجزای همین سیستمکنیم، درمیابیم تم رویم و آنها را از فاصله نزدیکتر مشاهده می اما زمانی که یک گام جلوتر می

پیروی « نظم پنهان»های یاد شده از یک  همه سیستم. نظمی مذکور هم یک نظم وجود دارد اند و در بی کنار یکدیگر قرار گرفته

به  های دانشگاه پرینستون یک دهه قبل این قانون را کشف کرده است و از آن یکی از تئوریسین« سالوادور تورکواتو»کنند که  می

 .کند یاد می« یکپارچگی بیش از حد و نامنظمی»عنوان 

او بر اساس . اکنون بر اساس این نظریه به اکتشافات جدید رسیده است شناس مشهور دانشگاه واشنگتن هم عصب« جوزف کوربو»

ها با  از این مخروطشود که هر یک  دار خود پنج نوع مخروط را شامل می ها در چشمان دانه یک مطالعه پیچیده متوجه شد مرغ

 .ها را بهتر درکت کنند کنند رنگ های خود به ساختار چشم کمک می سلول

تر از چشم  ها را پیشرفته توان چشم مرغ الزم به ذکر است چشم انسان تنها سه مخروط را در خود جا داده است و از این رو می 

کنند و با این  ها یک نظم خاص را دنبال می مربوط به این مخروطهای  های خود متوجه شد که سلول کورو در بررسی. انسان دانست

ها را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که آنها نیز همین نظم و  گوید اگر چشمان دیگر پرنده پروفسور کوربو می.وجود منظم نیستند

توان گفت  د و به عبارت دیگر میولی ساختار چشم هیچ یک از آنها پیچیدگی چشمان مرغ را ندار. کنند نظمی را دنبال می بی

 .ترین چشمان موجود روی زمین را دارند ها یکی از پیچیده مرغ

های  ها، تجهیزات اسکن و دیگر سیستم تواند نسل جدید دوربین او بر این باور است که با طراحی و بازسازی چشمان مرغ می

 .رمزگشایی را ارایه کرد

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١٠١١A%DA/%١%D٤%B٨%D٤٠%١%- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/35293/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma://ht t p                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۷: تاریخ

  !!گاوهای هسته ایگاوهای هسته ای

پیش از ترک بسیاری از کشاورزان  .کیلومتری نیروگاه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند ٠١مردم ساکن در شعاع 

گاو از گرسنگی  ٠٨١١ها آزاده در منطقه ممنوعه بچرخند؛ حدود  هایشان تصمیم گرفتند تا گاوهایشان را آزاد کنند تا آن خانه

  .گاو دیگر را کشت تا کمتر رنج ببینند ٠١١١مردند و دولت نیز 

  !ای گاوهای هسته: بالند چیزی فراتر از آن میها حداقل یک آشنای عجیب و غریب دارند؛ برخی دیگر اما به  برخی از خانواده

ای فوکوشیما  در مورد گروهی از کشاورزان در منطقه هسته ٠١٠٠ساز در سال  به گزارش فرادید به نقل از سی ان ان، یک فیلم

علیرغم کسب هیچ اند را  ای قرار گرفته کنند تا گاوهایشان که در معرض تشعشعات هسته شایعاتی شنید؛ اینکه کشاورزان تالش می

  .سودی، زنده نگه دارند

  دلیلش اما چیست؟

کشاورزان به چشم اعضای »: در گفتگو با سی ان ان گفت (Hibaku Ushi) ای تاموتسو ماتسوبارا، سازنده فیلم گاوهای هسته

روشند و از طرفی هم دلشان توانند گاوهایشان را بف ها به خوبی آگاه هستند که نمی آن .کنند خانواده خود به آن گاوها نگاه می

  «.ها را بکشند آید آن نمی

هایی هستند که از  کشاورزانی که تصویرشان در مستند نشان داده شده، همان. دالر هزینه دارد ٠١١١نگهداری از هر گاو ساالنه 

این »دهد که  اینگونه توضیح میماتسوبارا . اند درخواست اولیه دولت ژاپن مبنی بر رهاسازیِ گاوها در منطقه ممنوعه سرپیچی کرده

 «.کشاورزان واقعا افکار بزرگتری در سر دارند

ای  ریشتر، خسارات عظیم و غیرقابل جبرانی به نیروگاه هسته ٤.١به بزرگی  ٠١٠٠مارس  ٠٠لرزه بزرگ شرق ژاپن در  در زمین

ایچی نیز شناخته  اه با نام فوکوشیما دایاین نیروگ. ای نیز شد شماره یک فوکوشیما وارد شد که موجب بروز یک فاجعه هسته

  .شود می

  یک هدف واالتر

بسیاری از کشاورزان پیش از ترک . کیلومتری نیروگاه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند ٠١مردم ساکن در شعاع 

گاو از گرسنگی  ٠٨١١؛ حدود ها آزاده در منطقه ممنوعه بچرخند هایشان تصمیم گرفتند تا گاوهایشان را آزاد کنند تا آن خانه

  .گاو دیگر را کشت تا کمتر رنج ببینند ٠١١١مردند و دولت نیز 

در این بین نیز گروهی از دانشمندان بر روی . زندگی شش کشاورز و گاوهایشان را به تصویر کشیده است ٠١٠٠ماتسوبارا از سال 

  .تر چه تاثیری دارد نداران بزرگای بر روی پستا کنند تا ببینند تشعشعات هسته گاوها تحقیق می

  !صرفا از روی عشق

گشتند تا گاوهایشان را فقط زنده  ای دو تا سه مرتبه به مزارع پیشین خود بازمی این کشاورزان در ابتدا و صرفا از روی عشق هفته

تست را نیز بر روی گاوها انجام داده ، کِیجی اوکادا، کارشناس علوم حیوانی در دانشگاه ایواته، چندین ٠١٠١اما از سال . نگه دارند

های کیتازاتو،  را به کمک پژوهشگرانی از دانشگاه "ای حفاظت از حیوانات و محیط زیستِ پس از فاجعه هسته"اوکادا انجمن  .است

با سی ان ان اوکادا در مصاحبه . شود هایشان تامین می بودجه این پژوهشگران از طریق دانشگاه. توهوکو و توکیو تاسیس کرده است

ها تاثیرگرفته از  های فراوانی دارند، زیرا ژن تر تفاوت های کوچک ها و پرنده تر در مقایسه با موریانه جانوران بزرگ»یادآور شد که 
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 ما واقعا نیاز داریم که بدانیم چه میزان... ای را مشاهده کرد توان آثار تشعشعات هسته تر ترمیم شده و به سختی می تشعشعات آسان

 «.تر مضر است اندام ای بر روی جانوران درشت از تشعشعات هسته

  کیجی اواکادا در حال معاینه یکی از گاوها

اند؛ این دو بیماری  و سرطان را بروز نداده( سرطان خون)تا به امروز هیچ یک از گاوهای منطقه ممنوعه هیچ کدام از عالئم لوکمیا 

های سفید از  گویند که آن لکه برخی می. ی اما چندین لکه سفید رنگ روی پوستشان دارندبرخ. ای ارتباط دارند با تشعشعات هسته

  .ای است عوارض جانبی تشعشعات هسته

شود تا کشورش برای  ها باعث می گوید که این دست از پژوهش ژاپن تاکنون چندین مرتبه این قضیه را تجربه کرده و اوکادا می 

  .آماده شود های این چنینی در آینده فاجعه

های بازی، منطقه ممنوعه  در نظر داشته تا از طریق برداشتن سطح خاک و تمیز کردن آسفالت و زمین ٠١٠٠دولت ژاپن از سال 

  .فوکوشیما را پاکسازی کند

اوها این گ»: گوید ای می کند، در مستند گاوهای هسته ماسامی یوشیکاوا، که در شهر نامیه در قلب منطقه ممنوع زندگی می 

  «.ها گاوهای امیدند آن... ای هستند شاهدین عینی آن فاجعه هسته

  CNN :منبع 

  وبسایت فرادید: ترجمه
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۷۹۳۱مهر  ۷۱: تاریخ

  مکانی برای آشنایی کودکان با درختان و نگهداری از آنهامکانی برای آشنایی کودکان با درختان و نگهداری از آنها

اندازی شده  با هدف تشویق و آموزش کودکان برای حفط درختان، در ایالت تنسی، راه  تنسی آمریکا، (treehouse) خانه درختی

 .است

، خانه درختی تنسی آمریکا، University of Tennessee Institute of Agricultureسایت  به گزارش ایانا به نقل از وب

سندرز پیس، در . طراحی شده است( شهری در ایالت تنسی امریکا)، معمار اهل ناکسویل Sanders Paceتوسط سندرز پیس 

 .عنوان طراح این سازه انتخاب شد برنده و به ٠١٠١رقابت میان طراحان در سال 

انجام شد که در ساخت این سازه از کارکنان و داوطلبان باغ  CSAطراحی توسط سندرز پیس، با کمک شرکت مهندسی سازه 

 .بهره گرفته شد( UT Gardens)دانشگاه تنسی 

که است ( فوت)پا ( متر ١) ٠١در ( متر ١) ٠١خانه درختی، یک مکعب . های آموزشی ساخته شد این پروژه با هدف افزایش برنامه

نامیده  "آشیانه"پا از زمین فاصله دارد و توسط یک سطح شیب دار قابل دسترسی است و با نام مستعار ( متر  ٠.١)در حدود پنج 

همچنین در . ها و رویدادهای آموزشی در سال گذشته شرکت کردند کودک در برنامه ٠١١هزار و  گفتنی است، بیش از یک.شود می

 .ایمنی ویژه کودکان معلول در نظر گرفته شده استاین مکان تمام استانداردهای 

در این خانه درختی ": گوید ، میUT Gardens (UT: University of Tennessee)، مدیر Sue Hamiltonسو همیلتون 

 ".توانیم درباره طبیعت و مزایای درختان به آنها آموزش بدهیم ما تعامل بهتری با کودکان داریم و می

شمار درختان  آب تمیز، سایه و اکسیژن فقط تعدادی از مزایای بی. تواند بدون درختان زنده بماند سیاره ما نمی" :دهد وی ادامه می

درصد از سیاره ما از درختان پوشیده شده  ١١معادل   در حدود سه تریلیون درخت روی سیاره ما وجود دارد، به معنی دیگر،. است

 ".تعدادی که پیش از شهر نشینی وجود داشته، اکنون باقی مانده است است، اما این در حالی که، تنها نیمی از

های تعاملی درباره چنین مسئله مهمی،  این خانه درختی اجازه خواهد داد، تا کودکان با لذت و با شیوه": همیلتون خاطرنشان کرد

دهیم تأثیر مثبت، در  دواریم آنچه آموزش میکنیم و امی از درختان و کاشت آنها می  ما کودکان را تشویق به درک. آموزش ببینند

 ".بزرگسالی آنها بگذارد

در حال ساخت است و در آن امکاناتی  Children’s Discoveryبا نام UT Gardensتر  این در حالی است که پروژه بزرگ

 .شود های دیگر در نظر گرفته می ازجمله خانه بازی، تار عنکبوت نوردی، تونل، انواع سرگرمی

 .افتتاح شود ٠١٠٠های مالی تأمین شده است و قرار است، بهار سال  طور کامل از کمک گذاری این پروژه به ایهسرم

های  عنوان باغ ، بهCrossvilleو کروسویل  Jackson، جکسون Knoxvilleهای دانشگاه تنسی واقع در ناکسویل  مجموعه باغ

 .اند ورزی دانشگاه تنسی، شناخته شدهشناسی رسمی ایالت تنسی و مجموعه انستیتوی کشا گیاه

های  های آموزشی و آزمایش توان به احترام، آموزش و حفظ و نگهداری گیاهان، برنامه ها می ها این باغ ازجمله فعالیت گفتنی است، 

 ./ها در تمام فصول باز و برای عموم رایگان است همچنین باغ. تحقیقاتی اشاره کرد

/news/f a/i r.i ana.www://ht t p١١١١١D/%٤١%١%%DA 
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